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Register op de Hoofdartikelen, Ingezonden Stukken, Varia en voornaamste 
Berichten, voorkomende in den Zevenden Jaargang van 

D E O P M E R K E R . 

N°. 

Aardkorst. (Opheffing van de) 17 
A-B-C-stelsel te Crossness 21 
Ademhalers van Tyudall 24 
Aesthetiek (De) en het monument te Brielle, door J . I'll. Koelman . . . 6 

„ „ Nadere beschouwing van idem, door H . P. Vogel. . . . 11 
Ambachtsscholen. (Oprichting door den Staat van) 18 

(Practische) 42, 43 
Amerika. (Doorgraving van Middel-) 51 
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. (Buitengow. Algein. Vergadering van de). 7 

„ „ (Voordracht van B. cu W. betreffende de). 14 
(Berichten omtrent de) 22, 27, 28. 33, 40, 51 

Arbeidende klassen in Zwitserland. (Berichten omtrent den toestand der) . 52 
Architecten 45 
Arnhcmschen Gemeenteraad. (Losse gedachten over den) 46 
Bewaren van hout door teer. (Het) 45, 49, 51 
Bliksemafleiders 23 
Boomen als bliksemafleiders 47 
Bron. (De diepst bekende) in de wereld 34 
Drinkwaterleiding te Rotterdam 20 

„ „ Schiedam 29 
Droge dokken iu Nederlandsch-Indié 27 
Duikcrtoestellen in mijnen. (Gebruik van) 8 
Exploitatie der Ncd.-Indische Spoorwegmaatschappij (Hoede) bestuurd wordt. 35 
Fabricage (Behandeling van dc zaken der) door den Gemeenteraad. . . . 31 
Gasfabriek te Leiden 28 
Gasmeters. (Commissie van enquête wegens den ijk der) 4, 6 
Getijen. (Aanwending vau dc kracht der) 40 
Gonilak. (Oplossing van) voor donkere gewevcne stoffen 39 
Haagsche waterleiding, (Een paar opmerkingen in zake de) door Bato . . 8 

„ „ Repliek, door Briuio. • 13 
„ „ Dupliek, door Bato 15 

Ingenieur (Werken op het gebied vim den) iu Amerika 48 
Instrumenten. (Bewaring van stalen) 39 
Kirkaldy's proeven 6 
Koninklijk Instituut vau Ingenieurs. (Herinneringsfeest van het 25jarig be

staan van het) 36 
Legioen van Eer der machiniston. (Het) 44 
Lichaam en de thermometer. (Ons) 39 
Licht (Versterking van het) door drukking 25 
Liernur's Stadsreinigingsstelsel. Waarin bestaat dit? en welke bezwaren zijn 

er tegen? Door den Uitvinder 19 
Locaal-spoorwogen, (De goedkoopc aanleg van) door E. II. Baucke. . . . 11 
Locomotief Meyov. (Dc) 10, 12 
Lucht (De) in onze woonhuizen cn hospitalen, door Henri de Parville. 18, 21, 22 
Maatschappij tot Bevorderiug der Bouwkunst, (Verslag der 20« Algem. Ver

gadering van dc) tc Amsterdam 22, 23 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, (Rectificatie in hot Verslag 

der) door J . F. Metzolaar 24 
Maatschappij tot Bevordering vau Nijverheid eu Wetenschappen te*Gent. . 12 
Middelbaar Onderwijs. (Staatssubsidie voor liet) 26 
Noordhollandsch-l'riesche spoorweg 2, 20, 29, 30 
Ontploffingen in Engeland in 1870 13 
Opening van den spoorweg Middelburg— V lissingeu 9, 10 
Oxy-hydrogcen-gas. (Het) 44 
Phenylzuur (Gebruik van) eu vau zijne verbindingen bij de bereiding van 

suiker _ 44 
Populair Wetenschappelijke blaadjes 31 
Prijsvraag voor den bouw van werkmanswoningen tc Rotterdam 49 
Prijsvragen 34 

„ door dc Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1872. . 35 
Publieke werken (De leiding der) te Amsterdam . . . 25 , 27 

„ „ „ „ „ „ „ Repliek van idem . . . 26 
„ „ (Berichten omtrent de) 34, 46 

N°. 

Reiniging en reinhoudiug (Plau tot) van de wateren en den bodem van 
Amsterdam 5 

Rekenen met zeer groote getallen volgens D r . Kirsch. (Voorstel tot. eone 
meer gemakkelijke wijzo van) 49 

heniiuiddel voor spoorwegen 21 
Reuzenwerken van onzen tijd, (De) door M . A. Sipman 9, lti 
Riiks-acndeinio van Beeldende Kunsten. (Verslag over den toestand der). . 18 

,, „ „ „ (Voordracht door het Üagelijksch 
Bestuur in zake de stichting der) 34 

Scheepvaart (Binnenlandsche) iu Frankrijk , . . . 46 
Smal spoor 36, 37, 38 
Spoorweg (De) van Amsterdam naar zijn Noordzeehaven, in verband met 

den aanleg van handels-etablissementen te Amstordam en van ecu badhuis 
aau zee, door J . G. van Geudt Jr. (Siet eene plaat) 48 , 52 

Spoorweg Leiden—Utrecht. (Concessic-Knijff en Kaptijn) 21, 43 
Spoorweg Luiden—Woerden. (Concessie-Dc Bordes, Wiggcrs van Kerchem 

en Sloet van do Beele) 35 
Spoorweg Lemmer-Joure-Heerenvoeu 35 
Spoorwcglijn 's-Hage—Sclieveuingeii 38 
Spoorwegongelukken 11 
Spoorweg-politiek. (Een en ander over) 41 
Spoorwegwagens op den Pacific-Railway 41 
Spoorweg Winterswijk—Pruisische grenzen 42 
Staal en I.lzcr, door J . L . Terneden 50 
Staatsspoorwegen op Java 9, 15, 27 
Stadhuis te Parijs. (Prijsvraag voor den opbouw van een) 32 
Stadsspoorwegen tc Parijs 22 
Staf- en plaatijzer (Over de vreemde benamingen vau) en zijne eigenschappen, 

door J . L . Terneden 39 
Steenlegging van den Stadsschouwburg te Amsterdam 35 
Stoomfluiten 34 
Stoomvaartmaatschappij Nederland. (Algem. Vergadering dor) 35 
Technische Bibliotheek. (Van Geudt en Brinkman's) 27 
Teller (De Automatische) van Guebliard 44 
Tunnel door den St.-Gothard 28, 33, 46 

„ ouder het Kanaal. (Ecu) 5 
„ „ de Mersey 15 

Uitleg vau Arnhem (Beschouwingen over deu) naar de zijde van Oosterbeek. 48 
Verbiudiug van deu Rijnspoorweg met de Staats- en Hoïlandseho spoorwe

gen te Rotterdam 48 
Verbinding vau Engeland met het vasteland 24 
Vereeniging ter Bevordering van Fabriek- en Handwerksnijvcrheid in Neder

land. (Verslag van dc 20" Algem. Vergadering der) 2 
Vergadering (Algemeene) dor Stoomvaartmaatschappij Nederland 35 
Verkeer (Over het) op dc Fransche spoorwegen 1 
Vernieling van het hout (Middel tegen dc) door den Boletus destructor 

(zwam) , 36 
Vcrvccniugen in Drente, (Geschiedkundig overzicht van dc) door Mr. C. L . 

Kniphorst 6 
Waarheid. (Architectonische) 31 

Repliek, door H . P. Vogel 32 
„ Dupliek, door X 33 

Wagcningscho Borg. (Prijsvraag der Naamloozc Vennootschap De) . . . 33 , 39 
Warme bronnen. (Dc oorzaak van) 9 
Watervcrverscliiug tc Amsterdam. (Voorstel betreffende de) 19 
Wereldtentoonstelling te Weenen 43 , 45 
Werkmanswoningen tc Rotterdam. (Voorstel tot den bouw van) 49 
Werktuigen. (Stalen) 15 
Werkuren. (De vermindering vau het getal) 14, 15 , 16,20 
Wirth (Max) en het sociale vraagstuk 50 
/dadelijke eu oudoordringbare straat-oppervlakten (Voordeden van) voor deu 

algemeeaon gezoadheidstoestaud 2 , 3 



1 

Register op de aanneming van Leverantiën, voorkomende in de 
Bijvoegsels van den Zevenden Jaargang van 

D E O P M E R K E R 

N». 

Alcoven (IJzeron) ten dionste van gevangenissen 14 
Alcoven (IJzeren) enz. voor gevangenissen 17 
Benoodigdheden (diverse) over 1872, door liet gemeentebestuur van Utrecht. S 
Benoodigdheden (Departement van Marine) ,. . . 16 
Benoodigdheden (diverse) voor de gevangenis te Leiden, in 28 perceelen . 18 
Benoodigdheden (diverso) voor liet. hoogheemraadschap Rijnland 28 
Benoodigdheden (diverse) voor het gesticht Mecrenberg 46 
Benoodigdheden (diverso) voor de koloniën Ominersclians en Veenhuizen. • 49 
Benoodigdheden (diverse) voor de gemeente Dordrecht 52 
Benoodigdheden (diverse) voor de gemeente Groningen 52 
Benoodigdhedeu (diverse) voor de gemeente Middelburg 52 
Benoodigdheden (diverse) voor de gemeente Rotterdam 58 
Bouwmaterialen, over 1872, in 16 perceelen, voor bet gemeentebestuur van 

Rotterdam 2 
Bouwmaterialen over 1872, voor het gemeentebestuur van Leiden . . . . 7 
Bouwmaterialen, voor de gevangenis te Hoorn 22 
Braudbluscligereedschappen, (Departement van Oorlog) 11 
Breigaren (vollen) cn Alpeugras, van de gevangenis te Woerden, in 11 

perceelen 8 
Brik cn rijsmaterialcn, voor het ambacht De Vier Noorderkoggen . . . . lü 
Buizen (Gegoten-ijzeren) voor de Rottcrdamsche drinkwaterleiding . . . . 12 
Buizen (IJzeren) voor de drinkwaterleiding te 's-Hage SI 
Cokes, voor de gevangenissen te Zwolle 42 
Departement van Marine, diversen, in verschillende perceelen 17 
Departement van Marine, diversen 21 
Departement van Marine, karldoek en hennep 22 
Departement van Marine, blauwe baai 29 
Departement van Mariue, baai, laken enz., in verschillende porceelen. . . 47 
Departement van Marino, diversen, in verschillende perceelen 48 
Departement van Oorlog, kardoessaai, kardoespapier en blauwe dekens . . 18 
Departement van Oorlog, de levering van constructiehout 22 
Departement vau Oorlog, deunen-, grenen- en vurenhout, in :i perceelen. . 23 
Departement van Oorlog, diversen, in verschillende perceelen 37 
Departement van Oorlog, nachtlegervoorwerpen, in 5 perceelen *0 
Departement van Oorlog, braudbluscligereedschappen 43 
Departement van Oorlog, nachtlegervoorwerpen 43 
Departement van Oorlog, voorwerpen van kleeding cn uitrusting 46 
Departement van Oorlog, diversen, in 57 perceelen 48 
Dwarsliggers en wisselhout, voor de Staatsspoorwegen 20 
Eikenhout en dwarsliggers, voor de Staatsspoorwegen 10 
Garens en vlas, voor dc gevangenis te Leeuwarden 12 
Garens, voor de gevangenis te Hoorn 13 
Gietijzer, (Departement van Oorlog) 15 
Handelmaatschappij, diversen, in 55 perceelen M 
Handelmaatschappij, diversen, in vcrscliillcnde perceelen 23 
Handelmaatschappij, diversen, in 39 perceelen 28 
Handelmaatschappij, diversen, in 25 perceelen 36 
Handelmaatschappij, diversen, in 57 perceelen 39 
Handelmaatschappij, wollen dekens 46 
Handelmaatschappij, diversen, in 59 perceelen 48 
Handelmaatschappij, diversen, in S perceelen 61 
Heipalen, voor liet hoogheemraadschap van Schieland 5 
Houtwaren, verfstoffen, kalk, tras on lijnolie over 1872, voor het gemeen

tebestuur van Middelburg 1 
Houtwaren, voor het gemeentebestuur van Middelburg 4 
Houtwaren, in vier perceelen, te Harderwijk 7 
Keien (Quenast-), voor liet gemeentebestuur van Bergen-op-Zoom . . . . 9 
Keien (Luiksche) on Escauzijnscbc steen, voor het gemeentebestuur van 

Leeuwarden 11 
Keien, voor het gemeentebestuur van Groningen 14 
Keien (Quenast-), voor bet gemeentebestuur van Zutfen 15 
Keien (Ourthe-), voor hot gomcontebestuur van Kampen 39 
Keien en trottoirbandon, voor het goincentebestuur van Zwolle, 51 
Keien en trottoirbanden, voor het gemeentebestuur van 's-Bosch 52 
Laken, voor het Burgerweeshuis te Amersfoort 9 
Laken (Departement van Oorlog), in verschillende perceelen . . . . . . 38 
Laken en nachtlegervoorwerpen ten dienste van het Departement van Marine. 48 
Lantoarnarmen, voor dc Staatsspoorwegen 10 
Lood (in staven), (Departement van Oorlog) . 12 
Magazijngoedoren, in verschillende perceelen, voor den Nedcrlandschen Rijn

spoorweg. 12 

N». 
Materialen, in fi perceelen, voor het gemoontebestuur van Arnhem. . . . 7 
Materialen, te Deventer 7 
Matorialen (verschillende), voor de Noordbrabantsch-Duitsche Spoorweg

maatschappij , in verschillende perceelen 8 
Metsel- en andere materialen, voor het gemeentebestuur van Schiedam . . 12 
Metsclsteeneu, in 4 perceelen, voor de Noordbrabantsch-Duitsche Spoor

wegmaatschappij 4 
Palen (Hardsteenen), voor de begraafplaats te Utrecht 27 
Paveisleeu, voor het gemeentebestuur van Roermond 36 
Pompen en pompkasten (Gegoten-ijzeren), te Groningen 51 
Pijpen en putdeksels (IJzeren), voor het gemeentebestuur van 's-Hage . . 12 
Pijpen (Gas-), hulpstukken enz., voor de gasfabriek te Utrecht 16 
Rijsmaterialcn, voor den Royalen polder 40 
Rijsmuterialen, voor het hoogheemraadschap Delfland 41 
Sclioolnieubelen te Groningen 51 
Spoorstaven, schroef bonten en haakbouten, voorden spoorweg Almelo—Salz-

bergen 9 
Spoorstaven en haakbouten, voor de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaat

schappij 13 
Steen (Brabautschc of Doorniksche), voor liet hoogheemraadschap Delfland. 24 
Steen (Brabautschc of Doorniksche), te Delft 43 
Steenkolen (Engelsche), voor de Stedelijke gasfabriek te Utrecht 6 
Steenkolen, voor het Departement van Marine 6 
Steenkolen (Engelsche), voor de Stedelijke gasfabriek te Dordrecht. . . . 8 
Steenkolen (Departement van Oorlog) 11 
Steenkolen, voor de gasfabriek tc Deventer 12 
Steenkolen, voor de Stedelijke gasfabriek te Nijmegen 13 
Steenkolen, voor het Departement van Marine, in 6 perceelen 13 
Steenkolen, ten dienste van den Zuidplaspolder in Schieland 16 
Steenkolen, tc Leeuwarden 18 
Steenkolen, voor het stoomgemaal te Papendrecht 19 
Steenkolen, te 'Waddinxveen 20 
Steenkolon, tcu behoeve van de polders Den Hoek, Scbuwacht en Zuidbroek 23 
Steenkolen, voor het gemeentebestuur van Amersfoort 24 
Steenkolen, voor de Koninklijke Militaire Academie • • • 25 
Steenkolon, ten dienste van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. . . 36 
Steenkolen, ten dienste van het Departement van Marine 39 
Steenkolen, voor de gevangenis tc Middelburg 39 
Steenkolen, voor de Algemeene Rekenkamer 40 
Steenkolen, voor de geinoente Dordrecht 40 
Steenkolen, te Middelburg 40 
Steenkolen, voor de gemcentolokalcu te 's-Hago 41 
Steonkolen, voor de gevangenis te Arnhem 42 
Steenkolen, voor de gevaugenissen te 's-Hage 42 
Steenkolen, ten behoeve der gemeentegebouwen te Haarlemmermeer . . . 44 
Steenkolen, voor de gevangenis tc Haarlem 44 
Steenkolen cn cokes, voor de gevangenis te Hoorn 44 
Stoeukolen, voor de gevangenis te Roermond 44 
Steenkolon, voor de gevangenis te Rotterdam 44 
Steenkolen, voor de gevangonis te Utrecht 44 
Steenkolen, voor de gemeentelokalen te Leiden 47 
Steonkolen, voor de gemeente-inrichtingen te Helder 49 
Steenkolen, voor de Spijskokerij te Arnhem 50 
Steonkolen, voor dc gemeentelokalen te 's Hage 51 
Stoomketels (tubulairo) van 300 P .K. (Departement van Marine) 25 
Stoom-pompwcrktuig, voor do gemoente Groningen 40 
Stoom-pompwcrktuig met i pompcu voor den Oost-Abtspolder 46 
Straatklinkers) voor bet gomeoutcbostuur van Zalt-Bommel 6 
Straatklinkers (Utrccbtsehc), voor het gemeentebestuur van Utrecht . . . 6 
Straatklinkers (Waalsche), zand eu griut, voor Drechterland 11 
Straatklinkers, voor het gemeentebestuur vau Deventer. . . . . . . . 17 
Straatklinkers (Waalvorm), voor het gemeentebestuur van Middelburg. . . 26 
Straatklinkers, voor het gemeentebestuur van Arnhem 32 
Straatklinkers, voor bet gemeentebestuur van Zutfen. . . . . . . . . 50 
Straatklinkers, trottoirbanden enz., voor het gemeentebestuur van Utrecht. 62 
Tin (Banka-), (Departement van Oorlog) 9 
Tras, voor de Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij . . . . . 12 
Trottoirbanden, te Groningen •» 
Urinoir, te Groningen ; °^ 
Uzcr (gesmeed), voor bet gemeentebestuur van Groningen t 
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WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
[ J i t ^ e y e v m i o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N ( J K N D T JGrz., 
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De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
icderen Zaterdag bij U . A . I'II11:VIi: l e A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per port ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor ccn jaargang. Enkele, nommera 
worden alleen bij vooruitbestclling aan den uitgever cn 
tegen betaling vau la cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 6 JANUARI 1872. 

De advertentiën van er» tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor ccn exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 cn 1000 
regels per jaargaug worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

EERE WIEN EERE TOEKOMT. 

Wanneer men reeds sinds jaren gewend is aan dc 
bestekken, die successievelijk voor de Staats-spoor-
wegen uitkomen, cn de bouwkundigen inzonder
heid de gebouwen daarvan nazien en doorsnuf
felen, dan is de nieuwsgierigheid nu zeker groo
tendeels bevredigd, want slechts zeer zeldzaam 
vonden wij daarbij iets interessants ; integendeel, 
meermalen was het niet mogelijk deze zonder een 
schouderophalen en een zucht ter zijde te leggen. 
De klachten daarover zijn dan ook niet achterwege 
gebleven, zoowel in 's Rijks vergaderzaal, als in 
bouwkundige vergaderingen en courant-artikels; en 
hetgeen er tegen in te brengen was, is alléén 
dit, dat er toch ook goede voorbeelden zijn; doch 
daartegen over staan er, die beneden het mid
delmatige zijn. 

Dit voorwoord was noodig om onze verbazing 
te schetsen, toon we dezer dagen inzage kregen 
van het bestek N"501, wegens het maken van een 
post- en telegraafkantoor op de gedempte Blaak te 
Rotterdam. Waarlijk de indruk was boven ver
wachting ; hier heeft men te doen met een pro
ject, dat door een bekwame hand is ontworpen, 
en zeer zeker veel studie heeft vercischt. Alleen 
de eerste aanblik reeds laat geen twijfel over, of 
het nadere bezien moet de moeite loonen. Het 
gebouw, dat op een vrij terrein komt te staan en 
48.40 M. lengte en 41.90 M. breedte heeft, zal 
door zijne 4 goed geproportioneerde gevels tot 
versiering van de omgeving strekken, en den goe
den smaak van het opkomend Rottcrdamsche ge
slacht bevorderen. 

Het plan, hoewel oppervlakkig niet in al zijne 
onderdeden te volgen, draagt de kenmerken van 
kennis en routine; en niet ééne tegenstrijdigheid 
tusschen plans en opstanden, of bouwkundige leu
gen treft men hier aan; alle sprongen in de ge
vels geven waarheid weder. 

De gevels in gemengden stijl ontworpen, zijn 
aan Romaansche en Byzantijnsche vormen ontleend, 
en geven een eenigszins monumentaal harmonisch 
geheel, waarbij ons keurig bouwmateriaal »de 
baksteen" niet zal gepleisterd worden. 

Zeer goed is in den zuidgevel de grootere hoogte 
van de seinzaal gebezigd, om deze in verband 
met de andere gevels eene afwisseling te geven , 
die navolgenswaard is, en het is dan ook voor
namelijk deze gevel, die in hooge mate van goeden 
smaak getuigt. 

Wij meenen hiermede genoeg gezegd tc hebben, 
en zullen niet verder in details treden, daar ons 
doel alleen is om de bouwkundigen aan te raden 
zich dit bestek met teekeningen. dat voor weinige 
penningen is tc verkrijgen, aan te schaffen. 

Eene andere vriag wenschen wij evenwel te 
doen, of het namelijk niet billijk zou zijn, dat de 
ontwerper van dit project zijn naam daaronder 
bad mogen stellen, en dat dit voortaan bij alle 
ontwerpen van de Staats-spoorwegen werd be
tracht, dewijl hierdoor een grooten prikkel voor 
•lie bijzondere personen zou ontstaan, om iets 
goeds te leveren, welke nu geheel wordt gemist. 

In elk geval wenschen wij Rotterdam geluk 
üulk een gebouw wiedra te zien verrijzen, en dit te 
meer, daar het verre boven de verwachting van 
'le bouwkundigen moet zijn, en het uitzicht opent 
dat ook het stations-gebouw van dienselfden geest 
zal getuigen. 

OVER HEI' VERKEER OP DE FRANSCHE 
SPOORWEGEN. 

(Ann. du génie civil.) 

De Fransche ingenieur Marché heeft eenige be
rekeningen gemaakt omtrent het verkeer op de 
spoorwegen in zijn land, waaruit blijkt, dat, zoo 
zij daar, gelijk elders, zeer verre staan boven de 
andere vervoermiddelen uit het oogpunt van snel
heid en regelmatigheid, dit niet bet geval is ten 
opzichte van het partij trekken van de voertui
gen. Dit nadeel moet worden toegeschreven aan 
het feit, dat de spoorweg-maatschappijen verplicht 
zijn elk uur en in alle treinen plaatsen te geven, 
terwijl karren en schuiten wachten totdat zij vol
doende lading hebben. 

De heere Marché heeft het doode gewield in 
het vervoer op de spoorwegen en den invloed 
daarvan op de vervoerkosten nagegaan. Hij heeft 
voor elke soort van eenheid: reiziger, ton goe
deren met groote en met kleine snelheid, het 
totaal gewicht van de eenheid: nuttig gewicht, 
rijtuig en locomotief, willen bepalen op elke der 
zes groote Fransche lijnen in 1808. 

Hij heeft eerst de belangrijkheid van liet ver
keer bepaald. 

Het verkeer omvat de reizigers, de pakjes met 
groote snelheid en de koopmansgoederen met 
kleine snelheid. 

liet totaal getal reizigers wordt voorgesteld 
door bet getal reizigers, vervoerd over een kilo
meter; dit cijfer, gedeeld door het getal kilome
ters der geëxploiteerde lengte, geeft het getal 
reizigers over den geheelen afstand, dat de maat
staf der belangrijkheid van het personen-vervoer 
op elke lijn is. 

Deze beweging is gemiddeld : 
0000 reizigers per dag over den gebeden af

stand op de lijnen van de banlieue | voorsteden 
van Parijs ?| 

1000 tot 1160 reizigers op de oude netten van 
Nord , Est, Lgon en Oucst; 

270 tot 300 reizigers op de nieuwe netten van 
Orleans en Midi. 

De gemiddelde beweging over het geheel dei-
oude netten is bijna het drievoud van die der 
nieuwe. 

Wat de goederen betreft, is het verschil van 
de eene lijn tot de andere nog grooter; het 
maximum van drukte vertoont zich op de lijn 
van Lyon (oud net), waar men gemiddeld per 
dag 2502 tonnen over don geheelen afstand sleept, 
en het minimum op het nieuwe net du Midi, 
waar men slechts 100 tonnen vervoert, dus het 
één-dertiende. 

Als men, op grond van de toegepaste tarieven, 
den reiziger, de ton goederen met kleine snelheid 
en één-zevende van de ton goederen met groote 
snelheid aan elkander assimileert, kan men door 
een enkel cijfer het getal eenheden over den ge
heelen afstand , het totaal van de gemiddeld per 
dag volbrachte transporten, op elke lijn, voorstellen. 

Dit cijfer wisselt op de oude netten af van 1878 
eenheden (Orleans) tot 3970 (Lyon) en op de 
nieuwe van 519 (Midi) tot 1205 (Est). Het ge
middelde getal eenheden van al de netten is 2050. 

Laat ons nu eens de beweging of drukte van 
de treinen vergelijken niet het vervoer op de lijn. 

Op de nieuwe netten zijn de treinen betrekke
lijk grooter in aantal en dus minder vol. 

Het getal eenheden van allerlei soort, vervoerd 
per kilometer van een gemiddelden trein of asmijl, 
wisselt af van 95 tot 134 eenheden op de lijnen 
van het oude net en van 55 tot 100 op die van 
het nieuwe. Algemeen gemiddelde: 101 eenheden. 

In de reizigers-treinen wisselt het getal reizi
gers per asmijl af van 52 tot 72 op de oude net
ten, en van 40 tot 50 op de nieuwe. 

De gemiddelde vracht iu koopmansgoederen van 
dt treinen met geringe snelheid wisselt af van 102 
tot 172 tonnen (oude netten), en van 00 tot 121 
(nieuwe). 

Men kan het karakter van elke lijn aldus uit
drukken : 

OUDE NETTEN. Nord. Maximum van het aantal 
treinen; ongelijkheid van het vervoer in beide 
richtingen. 

Lyon. Minimum van het aantal treinen; in
vloed van het goederen-vervoer overheerschend; 
voordeeliger aanwending van de treinen. 

Midi. Omstandigheden gelijk die van de Ly-
on-lijn, wat het partij trekken van de treinen 
betreft met een betrekkelijk zwak vervoer. 

Ouest. Invloed van het vervoer van reizigers 
overheerschend. 

Est en Orleans. Gemiddelde toestand. 
NIEUWE NETTEN. Betrekkelijk te groot getal 

treinen en slecht partij trekken daarvan. 
Als men de getallen van de reizigers per mijl 

vergelijkt met den afstand, jaarlijks door de rij
tuigen doorloopen, kan men, de capaciteit en 
het gewicht van de voertuigen kennende, voor 
elke lijn het gewicht van den reiziger en van 
zijn rijtuig bepalen, rekening houdende van de 
reizen met ledige en met niet geheel volle voer
tuigen , dat is te zeggen van de verhouding tus
schen het getal aangebodene plaatsen eu dat van 

bezette. 
Als men h e l ;ewicht van een reiziger op 75 

kilogram stelt, bevindt men, dat met het voer
tuig het totaal gewicht per eenheid reiziger ge
middeld afwisselt van 630 tot 830 kilogram. De 
reiziger 3e klasse wiegt [met het voertuig] 420 
tot 556 kilogrammen, die van de eerste klasse 
900 tot 1440 kilogram. 

Het getal bezette plaatsen in verhouding tot 
dat van de aangebodene wisselt af van 0,20 tot 
0,30; het is gemiddeld 0,25. Het materieel loopt 
voor */, ledige ruimte (zegge: drie kwart). 

Daaruit volgt, dat werkelijk eene locomotief 
voor één reiziger 1051 tot 1415 kilogram sleept 
op de lijnen van bet oude net, cn 1389 tot 2001 
op de lijnen van het nieuwe net, bevattende deze 
gewichten een evenredig deel der gewichten van 
het stoomwerktuig, vau den tender, enz. 

De eenheid ton goederen met groote snelheid 
heeft met de voertuigen een totaal gewicht, af
wisselende van 8000 tot 10750 kilogrammen, 
en met kleine snelheid van 2545 tot 3030. 

Het gemiddelde gewicht van de personen-trei
nen wisselt af van 91 tonnen tot 130, de loco
motief er onder begrepen, en dat van de goede
ren-treinen van 184 tot 459 Het maximum-ge
wicht van 459 tonnen is verkregen bij de maat
schappij van de Lyon-lijn, oud net. 

Hij dc sciiatting van de kosten, per soort een
heid: reiziger en ton goederen, moet men reke
ning houden van de snelheid van het doode ge
wicht van de sameustelling der treinen, en het 
valt moeilijk zulke vergelijkende prijzen vast te 

i 
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stellen voor de verschillende maatschappijen en 
zelfs voor ééne en dezelfde maatschappij gedu
rende twee diensten , dat men zich nauwkeurig 
rekenschap zou kunnen geven van den invloed 
der afzonderlijke gegevens: profiel, exploitatie-
systeem, toeneming van verkeer, enz. 

Men moet eerst de keuze doen van dc een
heid, waartoe de uitgaven moeten worden terug
gebracht. 

Het algemeen gebruik van de maatschappijen 
is tot eenheid te nemen de asmijl of den kilo
meter van een gemiddelden trein, fleze wijze van 
schatting zoude vergelijkende cijfers leveren, zoo 
de gemiddelde treinen hij elke maatschappij en op 
elke lijn van het begin tot het einde van het 
dienstjaar overeenkomstige samenstelling, gewicht 
en snelheid hadden; dit is echter niet het geval, 
en de gemiddelde trein is geene hoeveelheid of 
grootheid, die altijd aan zich zelve gelijk is, zoo 
als de eenheid van vergelijking wezen moet. Het 
is bovendien een fictieve of denkbeeldige trein, 
ten minste op onze groote lijnen, waar de dienst 
der reizigers en die der goederen door afzonder
lijke treinen worden verricht, het i s , wat samen
stelling, gewicht en snelheid betreft, een trein 
zoo als men hem slechts vindt op de lijnen, ge
ëxploiteerd met gemengde treinen. 

De uitgaven voor exploitatie per asmijl wisse
len af van 2,43 frank tot fr. 2,82 op het oude 
en van fr. 2,34 tot fr. 2.97 op het nieuwe ; de 
algemeene gemiddelde, daaronder begrepen de lij
nen van de banlieue, waar de kosten stijgen 
tot fr. 3,27, bedraagt fr. 2,71. 

Als men het totaal gewicht der exploitatie 
deelt door het getal tonnen gewicht, welk ook: 
nuttig gewicht, wagens en locomotief per kilo
meter, zal men de kosten verkrijgen van eene 
ton bruto-gewicht per kilometer. Deze eenheid 
stelt in staat den invloed van het doode gewicht 
te doen uitkomen , maar het is toch nog eenigs-
zins eene ideale of denkbeeldige eenheid, daar 
men eene ton bruto-gewicht in pei sonen-trcinen, 
die met eene snelheid van 35 tot 50 kilom. gaan, 
aan eene ton bruto-gewicht in eene trein met 
geringe snelheid assimileert of gelijk stelt. Er is 
echter eene verschillende som van mechanischen 
arbeid , en bij gevolg eene verschillende uitgaaf. 

Men zoude de kosten per ton bruto-gewicht 
en per mijl voor een gegevene snelheid moeten 
bepalen, en inzonderheid voor de snelheid van 
de personen-treinen en voor die van de goederen
treinen. 

De gemiddelde kosten per ton bruto-gewicht 
en per kilometer bedragen op het jude net 
fr. 0,010 tot fr. 0,014, op het nieuwe net fr. 0,013 
tot fr. 0,023, en over al de lijnen te zamen 
fr. 0,0125. 

Om deze cijfers te bepalen, heeft de heer Marché 
de gedeeltelijke sommen, die de totaal-uitgaaf 
van de exploitatie uitmaken, in vier groepen 
verdeeld: 

1°. Uitgaven, die standvastig zijn of afwisselen 
naar de drukte van het verkeer, maar onafhanke
lijk zijn van de wijze, waarop het vervoer plaats 
heeft: Kosten van het hoofdbestuur. 

2o. Uitgaven, vereischt voor de beweging en 
den dienst der treinen (vorming van de treinen, 
personeel, stations), waarvan de som kan worden 
beschouwd als af te wisselen met den doorloopen 
afstand: Eigenlijke administratie-kosten. 

3». Uitgaven voor het trekken van de treinen, 
die, toenemende met het gesleepte gewicht, dc 
doorloopenc wegen, de snelheid en de trekkracht 
per ton, beschouwd kunnen worden als evenredig 
aan den ontwikkelden werktuigelijken arbeid, bij 
gevolg aan het product van het getal tonnen per 
kilometer met het cijfer, dat"de trekkracht per 
ton voorstelt: Trekkosten cn kosten van het 
materieel. 

4o. Eindelijk de uitgaven, welke, zooals die 
voor den weg, het gevolg zijn van slijting en 
van vermoeienis, evenredig aan de vervoerde ge
wichten en aan de dooi loopene afstanden, en dus 
afhangen van de ton bruto-gewicht per mijl: Uit
gaven voor den weg en vernieuwing. 

De heer Marché geeft vervolgens formules, die 
in staat stellen op eene gegevene lijn de uit
gaaf voor elke soort van trein te bepalen. Wij 
verwijzen daarvoor den belangstellenden lezer 
naar de in het hoofd dezes genoemde Annatest 
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Genoemde ingenieur geeft ook als voorbeelden 

der toepassing van zijne formules, eene tabel, 
waaraan wij de volgende cijfers van de exploitatie
kosten per ton en per kilometer op de Fransche 
lijnen, in centimes uitgedrukt ontleenen: 

Snelheid van personen-treinen en van gemengde: 
Oun NET. Nord , 1,624: Est, 1,040; Lyon, 

1,000: Ouest; 1,9918; Orleans, 1,799; M i d i , 
1,002. — Gemiddelde 1,687. 

NIEUW NET. Nord, 1,789: Est, 1,990; Lyon , 
1,890; Ouest, 2,299: Orleans, 1,775; Midi, 2,758.— 
Gemiddelde, 2,216. 

Geringe snelheid. 
OUD NET. Nord, 0,940; Est, 0,910; Lyon , 

0,740; Ouest, 1,042; Orleans, 0,977; Midi, 0,847. — 
Gemiddelde, 0,890. 

NIEUW NET. Nord, 1,191; Est, 1,181; Lyon, 
1,015; Ouest, 1,727; Orleans, 1,303 ; Midi , 1837. — 
Gemiddelde, 1,194. 

De prijs van de ton bruto-gewicht is dus bij 
de snelheid van de personen-treinen en van de 
gemengde het dubbele van dien bij de snelheid 
der goederen-treinen. 

Op de Lyon-lijn bereiken, door de drukte van 
het verkeer en door de zorg in het samenstellen 
van de treinen , waarvan het aantal betrekkelijk 
gering en de lading zwaar i s , de kosten van de 
ton bruto-gewicht hij kleine snelheid haar mini
mum 0,74 (in Nederlandsche munt f 0,00..45). 

Als men de gewichten per eenheid, in het 
eerste gedeelte van deze verhandeling bepaald, 
nagaat, kan men het bedrag der uitgaven vast
stellen voor eene nuttige of betalende eenheid 
per mijl en het in een' vorm brengen, die ons 
in staat stelt den invloed van het dood gewicht 
tc doen uitkomen. 

De uitgaven bedragen per reiziger en per mijl 
in centimes: 
Over het geheele oude net 1,09 X 1,250 = 2,100. 

» de lijn der banlieue 2,21 X 1,500 — 3,320. 
» hetgeheele nieuwe net 2,41 X 1,045 2,520. 
De uitgaven bedragen per Ion goederen met 

geringe snelheid: 
Overliet geheele oude net 0,890X2,720 = 2,44 cent. 

» » » nieuwe» 1,194x2,850=3,40 » 
De uitgaven voor reizigers in sneltreinen en 

volgens de klassen zijn niet in verhouding tot de 
bestaande tarieven, en dit ten koste van de rei
zigers der tierde klasse, die inderdaad een ge
deelte van de gemakken der twee andere klassen 
en de meerdere snelheid tier eerste betalen, cn 
zelfs in eene le sterke evenredigheid de belasting 
van tien ten honderd op de spoorwegen opbrengen. 

Om de kosten te kunnen vaststellen, moet men 
eindelijk bij de exploitatie-uitgaven nog voegen 
de rente van het aanleg-kapitaal. De verdeeling 
hiervan is gedaan per eenheid, naar rato van de 
exploitatie-kosten. 

De heer Marché toont ten slotte aan, dat de 
gemiddelde tarieven twee centimes boven de pro
ductiekosten van het oude net gaan, en drie cen
times beneden die van het nieuwe net blijven. 

B r . , 11 Dec. 71. R. v. E. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. De dienst van den heer 
J. A . A . Waldorp, hoofdingenieur bij de Staatsspoor
wegen , die met 1 Jan. 1872 op zijn verzoek eer
vol uit die betrekking is ontslagen , zal voortaan 
mede worden vervuld door den Hoofdingenieur 
bij de Staatsspoorwegen J. A. Kool, te 's-llage. 

's-Gravenhage. De heer .1. M. Qisibers, bouw
en werktuigkundige 3'1' klasse bij de Staatsspoor
wegen, is op zijn verzoek met 1 April e. k. een 
eervol ontslag uit die betrekking verleend. 

Amsterdam. Naar men verneemt zijn op de 
in 1870 door de Maatschappij van bouwkunst 
uitgeschreven prijsvragen, ingekomen : op de eerste 
prijsvraag: «een gasthuis voor 400 zieken nabij 
eene groote stad" : 3 antwoorden. 

Op ile tweede prijsvraag: ueene critische beschou
wing der verschillende oiiilerwijs-inethoden in de 
bouwkunst" : 1 antwoord. 

En op dc derde prijsvraag: neen hoofdtrap in 
een voornaam burger-woonhuis" : 2 antwoorden. 

Amsterdam. Het bestuur van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst heeft onderstaand 
adres verzonden aan Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken: 

Aan Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

Geeft met eerbied te kennen, het Bestuur van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst : 

dat het der Maatschappij gebleken is , dat dc 
wjjze, waarop 's Rijks gebouwen over het alge
meen worden gesticht en onderhouden, veel te 
wenschen overlaat; 

dat naar aanleiding hiervan, de navolgende vraag 
is gesteld: «Vrij algemeen wordt eene nieuwe 
«regeling van het Rijksbouwwezen in Nederland 
«noodzakelijk geacht. Hoedanig moet die rege-
«liiig zijn en geschieden?'' 

dat deze vraag in haar midden besproken is, 
van welke bespreking het de eer heeft, U hier
bij het Verslag (bl. 59—75) als bijlage aan te 
bieden; 

dat het Uwer Excellentie zal blijken, na inzage 
dezer bijlage, dat eenstemmig verbetering in deze 
werd wenschelijk geacht, zoowel in het belang 
der bouwkunst in het algemeen, als van het Rijk 
in bet bijzonder. 

Zonder in een oordeel te treden omtrent de 
voorgestelde middelen ter verbetering, wenscht 
het Bestuur U dringend dit onderwerp ter over
weging aan te bevelen: terwijl het de eer heeft 
U mede te deelen, dut een gelijkluidend adres 
met dezelfde bijlage aan de Heeren Leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ver
zonden. 

Hetwelk doende enz. 
Het Bestuur der Maatschappij voorn J., 

(w.g.) J. II. LKI.IMAN, Voorzitter. 
» II. W. NACHENIUS, Secretaris. 

Amsterdam 19 December 1871. 
Tilburg, 2 Jan. De gemeenteraad heeft in 

zijne op heden gehouden vergadering besloten, den 
heer P. Blomjous, sedert 35 jaren gemeente-ar
chitect, op zijn verzoek eervol uit die betrekking 
te ontslaan, en zulks onder dankbetuiging voor 
de vele door hem aan de gemeente bewezen 
diensten. Voorts is aan het dagelijksch bestuur 
opgedragen eene oproeping te doen van sollici
tanten : 1". voor de betrekking van directeur der 
gasfabriek op eene jaarwedde van / 1800, en 
2o. voor het ambt van gemeente-architect op 
eene jaarwedde van f 1000. 

Arnhem. Wij vestigen de aandacht op een 
nieuw weekblad, dat onder den titel van: nlsis, 
weekblad voor Natuurwetenschap" en onder redac
tie van Dr. D. Huisinga, hoogleeraar te Gronin
gen, bg de erven F. Bonn te Haarlem het licht zal 
zien, en waarvan het eerste nummer of proefblad 
ons is toegezonden. Wij wenschen het nieuwe 
weekblad een ruim debiet toe, daar de namen 
van den redacteur en der medewerkers ons een 
lioeienden en degelijken inhoud verzekeren, en de 
prijs van f 0.— per jaargang zeer matig gesteld is. 

I N G E Z O N D E N . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Haar verslag der 29 e algemeene vergadering 
van 30 Mei 1871. (') 

Wij hebben voor ons het verslag der hoven-
genoemde maatschappij, en willen daaruit de be
langrijkste momenten mededeelen, op dezelfde 
wijze als het vroeger in dit blad geschiedde. Het 
spreekt van zelve dat wij kort moeten zijn, want 
het verslag heeft 124 groote kolommen druk, cn 
is opgeluisterd met twee accessits-prijzen, beide 
voorgevels van een burger-woonhuis. Dc eerste 
is ontworpen door den heer W. .1. Klerk de Reus, 
die de overbekende niiddeueeuwsche vormen en 
details heeft trachten toe te passen op onzen tijd, 
waarin hij niet onaardig is geslaagd, behalve 
met de deur, de doellooze korte kolommetjes op 
de tweede verdieping, het zolderluik en den 
geveltop , die geene navolging verdienen. Het 
tweede ontwerp is van den heer A. J. II. van 
den Brink, en onderscheidt zich gunstig van zijn 
mededinger door reine eenvoud, die tamelijk wel 
naar stijfheid overhelt, en door zijn aantal pi
lasters beter passen zou voor eenig publiek ge
bouw. Wat in dit ontwerp verre van goed moet 
heeten , is de lambrizeering met zijn lompe pa
neelen, het dakvenster met zijn onsierlijke kop, 
de horizontale kroonlijst, die in niets het dak 
markeert, cn de stijve indeeling der verdiepingen, 
ieder door middel van een kroonlijst. Beide ont
werpen hebben sterk achteruitgebrachte voor
deuren met treden binnenshuis. Deze inrichting 
veel hebbende van een schildwacht- of ander 
huisje, keuren wij niet goed, cn al vindt men ze 
ook in alle steden, dan noemen wij die portalen 

(*) De redactie heeft om bijzondere reden de opname van 
ilit stuk niet willen weigeren, al verschut hare opinie op 
vele punten veel van die des inzenders. Zij acht zieh ge
roepen deze verklariug af tc lcggeu en zulks ten spijt vau 
den gemoedelijke!) wensch des opstellers, die dit weekblad 
eeu tienduizendtal lezers tocwcnselit; hoe dankbaar deze 
gulle wensch haar ook stemt, kun / I J het artikel iu allen 
uccle niet onderschrijven. 
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vuilnisnesten, die donkere gangen geven, en tot 
niets dienen als om er bij regen en sneeuw zeer 
gebrekkig onder te kunnen schuilen. Heide gra
vures zijn zeer net. De als bollen gearceerde 
glasruiten der bovenramen in het eerste ontwerp, 
doen eene zoo leelijk mogelijke uitwerking. 

Ter vergadering waren tegenwoordig 57 leden. 
[Iet bestuur was voltallig. Te 7 ure opent de 
Voorzitter J. H. Leliman de vergadering met een 
toespraak. Hij vangt aan met te wijzen op den 
oorlog, en zegt o. a.: »Wie judder t niet van ver
ontwaardiging, bij de herinnering dat vele in 
hunne soort schoone monumenten en gebouwen 
van Parijs door brandstichters zijn vernield!" Na 
te hebben gewezen op de afschuwelijke gevolgen 
van oorlog en haat, is spreker van oordeel, dat 
de bouwkunst hand aan hand moet voorwaarts 
treden met hare tweelingzuster: beschaving, en 
zegt. «Gelukkig, mijne Heeren! bleef de eenige 
Vaderlandsche maatschappij, die met hare afdee-
lingen de bouwkunst in Nederland steunt en be
vordert, buiten de wereldgeschiedenis, die thans 
in een der metropolen haar allertreurigst einde 
nadert. Dat geluk is een groot voorrecht voor 
ons. Wij zijn voorwaarts gegaan zonder kruid 
en lood, zonder zwaard en wraak, en met onze 
nieuwe wet sedert 1 Januari j . I. voor oogen, 
trachten wij een toekomst voor te bereiden zoo 
goed wij kunnen." Daarna bedankt de Voorzitter 
de 28 heeren mededingers naar de drie uitge
loofde prijzen, voor hunne betoonde belangstelling, 
en noodigt hen telken jare met hunne ontwei' 
pen terug. 

De heeren P. .I. Hamer en H. M. Tetar van 
Elven traden als bestuurders af: de eerste als 
Penningmeester gedurende 18 jaren, de tweede 
als Secretaris sedert 4 jaren, van welken tijd hij 
de helft absent of op reis was. Beide heeren 
hadden zich niet herkiesbaar gesteld. Om welke 
reden vermeldt de Voorzitter evenmin als het 
verslag. Sommige leden zullen die wellicht kun
nen raden. En na beide aftredende bestuurders 
te hebben dank gezegd, vervolgt de Voorzitter 
aldus: «Wij allen, mijne heeren! hebben, het is 
zeer juist gezegd, als leden gelijke rechten, en 
vergunt mij er bij te voegen , ook plichten. Tus
schen onze rechten en plichten heeft altijd en tot 
nu een degelijke harmonie bestaan. Tusschen bet 
verleden en de toekomst, tusschen woord en daad 
moet datzelfde verband blijven en gehandhaafd 
worden , enz." 

«Het is niet tegen te spreken — zegt de Voor
zitter — dat onze tijd veel, en vaak zeer hoog 
cischt. Laat hij, die. het weet, het hier openhartig 
cn altijd zeggen. Ik heb u niet te wijzen naar 
de leuze, die deze maatschappij in top voert. Gij 
kent deze sedert hare stichting, en gij weet dat 
een juist kunstgevoel, een trouwe ijver en braaf 
geld, een klaverblad vormen , waaraan wij ons 
met hart en ziel hechten willen. Bij ons moge 
het heeten : eenheid in het noodige en verschei
denheid door overeenstemming." 

In het verslag van den Secretaris komen de 
navolgende bijzonderheden voor. De maatschappij 
heeft 1071 leden. 

De bestuurders Offenberg en Salni waren in 
1870 vervangen door de heeren Cuijpers en J G. 
van Gendt. De'heer correspondent F. W. van 
Gendt, te Arnhem, had ontslag verzocht en eer
vol gekregen. In zijne plaats was benoemd de 
gemeente-bouwmeester aldaar, de heer van C'uij-
lenburgh. Van alle afdeelingen waren de ver
slagen ingekomen, behalve van die te Amsterdam. 
Waaraan deze nalatigheid en schending der wet 
is toe te schrijven, wordt niet vermeld. Vrij al
gemeen wordt beweerd, dat de afdeeling Amster
dam hare fleur verloren heeft en kwijnt. Er 
komen op de vergaderingen dikwerf nog minder 
bestuurders dan leden. Hierin mag het fungeerend 
bestuur wel voorzien, anders vreezen wij voor 
het ergste. 

De maatschappij had in 1870 uitgegeven : l ° d e 
nieuwe wet; 2° het verslag met platen; 3» eene 
aflevering oude bestaande gebouwen; 4U de be
kroonde prijsvragen, en 5° drie bouwkundige 
bijdragen met platen. 

De boekerij was met vele geschenken vermeer
derd. De eerste prijsvraag — eene infautcrie-
kazerne — was beantwoord door negen mededin
gers. Bekroond werd de heer J. L . Springer van 
Amsterdam. De tweede — een buiten-sociëteits
gebouw — had vier concurrenten gevonden. Be
kroond werden de heeren J . L. Springer eu .1. F. 
van Hamersveld. De derde prijsvraag — een 
voorgevel van een burger-woonhuis — was door 
15 leden beantwoord. Er is geene bekrooning 

met den prijs van /' 50 geschied. Deze som is 
gelijkelijk verdeeld tusschen de beide heeren, in 
den aanhef genoemd. 

De kas was in besten toestand. Er was uit
gegeven ruim / 8300 en ingekomen f 12100, 
zoodat het batig saldo bedroeg, met inbegrip van 
de bezittingen in fondsen, ruim pier duizend gulden. 

Als kandidaten-bestuurders voor de twee aan 
tc vullen vacatures waren 15 leden opgegeven, 
waarvan er drie vooraf hadden bedankt. Er waren 
ingekomen 43 geldige stembriefjes. De heer Salin 
met 20 stemmen gekozen, bedankte later. De 
heer Nacheniiis — met 30 stemmen benoemd — 
heeft zijne verkiezing aangenomen. De lieer G. II. 
Kuiper, die bij eene tweede stemming 4 stem
men bekwam, moest volgens de wet in de plaats 
van den heer Salin als bestuurder worden uitge-
noodigd. Hij bedankte. Daarna was de heer 
van Nilterik , die drie stemmen had verkregen — 
verzocht, en deze is toegetreden. Tot heden is 
het in geen der 29 verslagen vau de maatschappij 
te lezen , dat een bestuurder van drie stemmen 
zitting nam. Zulk een breedgeschouderde keus 
is het eerste gevolg van het nieuwe artikel in 
de nieuwe wet. Het gevolg, reeds het eerste het 
beste jaar ondervonden van het zeer onaangename 
van menige benoeming, was voorspeld. In vroeger 
tijd liepen de benoemingen beter en meer eervol 
en streelend voor de benoemden af, want zitting 
te nemen tegenover 1000 leden, waarvan er, 
men weet dat, vier, drie ottwee, zelfs een voor 
den benoemde hebben gestemd —• gaat alle rede
lijkheid te boven, of liever is beneden de kritiek 
en het noodige vertrouwen. Na den afloop dezer 
langwijlige stemming, reikte de Voorzitter de prij
zen en premini uit, met toespraken, die het ver
slag als opzettelijk schijnt te hebben verzwegen. 
Wie ze hoorde zal wel vragen waarom dit ge
schiedde. 

Na de gewone regeling der spreekbeurten en 
het woord van dank , was deze vergadering van 
30 Mei geëindigd, en scheidden de leden tot 
den volgenden dag. Wij slaan de verslagen der 
afdeelingen en het rapport van beoordeelaars, of 
bl. 17—00, over. Deze belangrijke mededee
lingen zijn van lokaal belang, en daarom gaan 
wij iets over het verslag der 18'' bijeenkomst 
zeggen. Deze bijeenkomst is niet op 30 Mei , 
zooals gedrukt staat, gehouden, maar op 31 Mei. 
Er zijn meer zulke zeer hinderlijke en onvergefe
lijke drukfouten in het verslag, die spoedig en 
dringend in een erratum verbeterd moeten wor
den. Er waren 52 leden tegenwoordig. Het be
stuur was voltallig. De heer J. G. van Gendt 
fungeerde als Secretaris. 

De steden Rotterdam, 's Hage, Leiden, Zwolle, 
Hoorn en Puriuerend hadden zich door afge
vaardigden doen vertegenwoordigen. Amsterdam, 
de stad waar de maatschappij is gesticht, was in 
zijn afdeeling alweer achterlijk gebleven, als zon
derde zij zich opzettelijk af. Kr werden vele in
teressante onderwerpen behandeld. 1" Over den 
spitsboogstijl, besproken o. a. door het lid Rose, 
die vroeger van eene geheel andere meening was, 
doch thans dien bouwstijl tot in de wolken ver
heft, zonder dien ooit zelf bij zijn bouwwerken 
te hebben toegepast. Na mondelinge toespraken 
door den Voorzitter en de heeren Rose en Cuijpers, 
die dezen stijl ook geschikt achtte voor lage ge
bouwen , niettegenstaande haar eenig hoofdbe
ginsel , het naar groote hoogte strevende is , — 
ging de vergadering over tot het handelen over 
de voor- en nadeelen eener idealistische richting 
in de bouwkunst en hare practijk. Het was de 
heer Rose, die zijne denkbeelden — op schrift 
gezet — hierover ontwikkelde. Deze voorlezing 
komt in het verslag voor op bl. 04—71. Na 
deze voorlezing, spraken de 1111. Metselaar, Lel i 
man , Saraber en Rose over de inrichting van 
paardenstallen, vooral een belangrijk onderwerp 
voor bouwmeesters, huurkoetsiers en rijke lieden, 
die het wel met de beesten ineenen. Na dit on
derhoudend gesprek, ging de vergadering over in 
eene pauze, na welke de beteekenis van het 
woord: aestctiea aan dc orde kwam. Ook hier 
was de heer Rose voorganger. Hij las gemoede
lijke woorden, vol liofde voor zijne kunst, en be
toogde dat aestctiea, beteekent: tot gevoelen ge
schikt , de leer van het gevoel, de schoonheids
leer. Zijne lezing vinden wij gedrukt van blz. 
73—78. Op deze laatste kolom krijgt de orateur 
C. Zemel Jzu. het woord. Hij leest een onbegrij
pelijk opstel op zeer droevigen toon. Onbegrijpe
lijk , omdat het vau begin tot einde onzin is , 
droevige toon, omdat het lid bitter aan hard-
hoorigheid lijdt, en dus zijne alleronaangenaamste 

stembuigingen zelf niet hoort noch leiden kan. 
Over dit opstel, gedrukt op bl. 78—92, zegden 
wij niets anders, alsdat het de drukinkt niet 
waard is , en de heer Zemel zooveel achting moest 
hebben voor eene welbczettc bijeenkomst van des
kundigen, om haar voortaan de moeite te spa
ren, hem aan te hooien. Wij vragen hemenden 
lezer, wat de beteekenis is van de navolgende 
onzinnen en onwoorden : 

I. Die zin (van de vragen) is alleen te onder
kennen door de wijze, waarop zij in eene rede 
voorkomt bl. 78. 

II. Zij (de kunst) is een gemoedsaandoening, 
aangenaam of onaangenaam bl. 79. 

III. Zij (goede en edele zaken) dienen aanwezig 
te zijn, eer zij het onderwerp van het oor
deel kunnen uitmaken bl. 70. 

IV. Zij (het ideaal) tracht de gronden te onder
scheiden, . . . te idealiseren naar het ge-
voelsverstand bl 79. 

V. De kunst is bijzonder do vrucht van het 
ideaal . . . . en laat zich niet door stijlver
klaring binden bl. 79. 

VI. Een is óf de grootste wijsheid óf de meest 
dwalende verwarring bl. 79. 

VII. Eene idealistische richting is dan iu hel laatste 
(geval van ongebonden vrijheid) het loslaten 
van elke richting bl. 79. 

VIII. Waar het gevoel het wezen onderkent, schept 
het ideaal bl. 81. 

IX. liet ideaal is de weg tot onderkennen en 
volmaken om het denkbeeld te onderschei
den en te verwezenlijken bl. 82. 

X. Het verbindt de kunst des gevoels niet de 
rcile des verstands en is dan de grond tot 
het leven, waarin de kunst zich beweegt 
tot welgevormde voorstellen bl. 82. 

XI. Hunne werken (die der Bellenen) doen den 
geest hunner welgczonde idealen onder
scheiden bl. 82. 

XII. Er zijn vele kunsten doch cr is maar één 
kunst. 

Wij hebben genoeg aan dit dozijn van het 
honderd dat wij in de eerste kolommen voor de 
hand weggrijpen. Ja wel mijnheer Zemel! Er 
zijn voor U vele en tegelijk maar een kunst; een 
als die was gelijk gij het bedoeldet, dan noemen 
wij daar voor uwe lezing van kolom 78—91 de 
kunst om zeer onduidelijk te zijn. Wij zijn er 
zeker van , dat niemand der hoorders en lezers 
van des heeren Zemel's zinnenbouw en gedach
ten-sprongen , hem goed heeft begrepen. Zeer 
natuurlijk ligt de schuld aan den hoorder en niet 
aan den heer Zemel. 

l iet was den leden een afieiding, dat de Voor
zitter de vraag aan de orde stelde over de KAI.K-
NAALDPROEF. 

De verslagen, de resultaten der proefnemingen, 
de diseussien, die voorkomen op bl. 92 —121, 
zijn zeer belangrijk om onderling te vergelijken. 
Aan het eind van het verslag verhief — zooals 
dat sedert eenige jaren geschied is — de heer 
Gosschalk zijn kalme stem. Hij bleef ondanks de 
toelichting van verschillende Heeren leden bij 
zijn gevoelen volharden. Wij zijn er zeker van, 
dat zelfs liet meest kalme mondeling gesprek 
over eenig onderwerp — onverschillig welk — 
gevoerd tusschen de H. II. Gosschalk en Zemel, 
want beiden leverden reeds menig bewijs, dat zij 
op den encyclopedistischen weg willen gaan —geen 
beteren uitslag had gehad en niemand wijzer zou 
maken, en toch — wij leven om wijzer te wor
den , en elkander wat goeds te loeren. 

De lezer van het verslag zal in deze wel te
vreden zijn. Hij mag vele drukfouten verbeteren. 
Wij betreuren dat zulk verslag zoolang (zes maan
den) op zich deed wachten, en vragen of er geen 
middelen zijn om dit voortaan vroeger te doen 
verschijnen. De betrekkelijk nietige platen, die 
de verslagen geven, kunnen niet als beletsel wor
den genoemd. 

Ons doel met dit uittreksel is voornamelijk om 
te bevorderen, dat het ledental der maatschappij 
zich in het volgende jaar uitbreidt, en tegelijk 
het aantal abonnenten van de Opmerker. Voor 
beiden wenschen wij een gelijk aantal lezers. 
Tien duizend b. v. voorloopig, en het bestuur 
der maatschappij zal even als des Opmerkers re
dactie, bij ruimere inkomsten ook op ruimere 
wijze kunnen handelen in het belang der bouw
en de haar helpende kunsten. En dientengevolge 
verzoeken wij voor beide kunst bevorderende in
richtingen — de onmiddellijke toetreding van zeer 
velen. 



DE OPMEHKER. — Zaterdag, C Januari 1872. 

Advertentiën. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FAHRIEKKN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
-\7V. HOVEN cfc ZOON, 

's Gravenhage en Rotterdam. 

M I N I S T E R I E V A N J U S T I T I E . 
HERBESTEDING 

Gegadigden worden verwittigd, dat de beste
ding van het onderhouden van- cn het doen van 
eenige herstellingen aan Gevangenissen en Regts-
gebouwen te Leeuwarden, Sneek, Heerenveen . 
Deventer en Appingadam, gedurende 1872, 1873 
en 1874 en te Maastricht, gedurende 1872. is 
afgekeurd. 

Eene herbestcding van die werken, in een dei-
lokalen van het Ministerie van Justitie, is bepaald 
op Dingsdag 16 Januarij 1872, des namid
dags ten één ure. 

De herbestcding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens de bestekken. 

De kosten der eerste besteding komen mede ten 
laste van den aannemer. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de Gevangenissen en Regts-
gebouwen J. F. MKTZKLAAR , te 's Gravenhage, — 
bovendien : voor Leeuwarden, Sneek en Heeren
veen door den Hoofdopzigter L . II. J. JENNISSEN 
te Leeuwarden — voor Deventer door den Op
zigter 15. REINHERS te Zwolle — voor Appinga
dam door den Opzigter A . J. KNAAP aldaar — 
voor Maastricht door den Opzigter G. RAMMERS 
te Roermond, 

's Gravenhage, den 5 Januarij 1872. 
Voor den Minister : 

De Secretaris-Generaal, 
CLANT. 

D. A . THIEME te Arnhem heeft uitgegeven : 

LEERBOEK DER MINERALOGIE, 
TEN GEMtUIKE HIJ HET 

Onderwijs in de Delfstofkunde 
AAN DE 

M I D D E L B A R E S C H O L E N . 
MET H O U T S N E E G R A V U R E S . 

DOOR 

B. E. DE HAAN, 
Leeraar aau de Hoogere Burgerschool te Nijmegen. 

Eerste Cursus. 
A L G E M E E N E MINERALOGIE. 

Tweede Cursus. 
BESCHRIJVENDE MINERALOGIE. 

Prijs 2 deelen ƒ 2.05. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR N 0 R T Ö \ W E L L E N . 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 
W . H O V E N " E N Z O O N . 

's Gravenhage en Rotterdam. 

BOUWOPZIGTElT 
kan dadelijk geplaatst worden, tot het besturen 
van een bouwwerk van eenigen omvang. 

Met bewijzen van praktische bekwaam- en ge
schiktheid, zich in persoon of met franco brieven 
te vervoegen bij den Architect II. J. WENNE-
K E R S , te Zwolle. 

Dc eigenaar van zeer groote 

S T E E N Gr R O E V E N 
in Erankrijk en Duitsch-l.othringen , zoekt een 

REPRESENTANT. 
De kennis van de Fransche of Hoogduitsche 

taal is te wenschen. 
Zich naar de Aniionceu-Expcdilic van HAASEN-

STEIN & V O G L E R , te Metz, sub cijf \r C. N . 109 
te wenden. 

Men vraagt TE KOOP een goed werkende 

STOOMMACHINE 
van vier tot acht paardenkrachten. Opgave van 
prijs en verdere informaties worden franco inge
wacht onder 't motto Sloom, bij den Boekhan
delaar C. L. VAN LANGENDUIJSEN te Amsterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

K O K E N HUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles , Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen. 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Calqueerlinnen. 
liet nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
bet Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. .1. DORRE, te Utrecht. 

99 

WINDHAUSEN & 
I E O T O 

BUSSrNGS PATENT 

99 

A PERFECT SMOKE-PRE VENTING CHIMNEY-COWL, AND 

A MOST EFFECTUAL VENTILATOR. 
Is unequalled as 

An infallible Smoke-preventing Ghimney Pot. 
A sure Down-draught Preventive for all purposes. 
An effectual Ventilator for Churches, Hospitals, Barracks, Prisons, Large Halls, Assembly 

Rooms, Manufactories, and Railway Carriages, Ships, &e.; also for Private Residences, for Preser
ving Health and Furniture against Bad Draughts, Chimney Damp, Soots, &c. 

A Conducer to the Draught in Factory Chimney Shafts. 

Numerous Testimonials from Abroad and in this Country can be shown on application. Amongst 
many from Government Officials, and Manufactories in Germany, is one from Krupp, of the eminent 
Cannon Works. 

This Cowl was the only Invention awarded a Prize at the London 
International Working Men's Exhibition, 1870. 

F R E D E R I C K S T R A N G E , 
P R O P R I E T O R . 

OFFICE: 43 , CRANBOURN-STREET, LONDON, W.C. 
WORKS: KENN1NGTON-ROAI), L A M B E T H , S.E. 

H.H. BOUWKUNDIGEN! 
Bij C. L. B R I N K M A N , ' 3 Amsterdam, ziet het licht: 

BOUWKALENDER VOOR 1872, 
Saamgesteld door J . O. V A N G E N D T Jr . 

Prijs ƒ 1 . Do gunstige ontvangst, die de eerste 
Jaargang (1871) mocht ondervinden, doet den 
Uitgever vertrouwen, dat ook deze Jaargang, die 
daarbij uitgebreid en verbeterd i s , niet belang
stelling door 11.11. Ingenieurs, Aannemers en 
Bouwkundigen in het algemeen zal ontvangen 
worden. 

Binnen kor t zijn ze Uitverkocht!! ! 
Voor /10 in Plaats van /"42 

B O U W K U N D I G M A G A Z I J N , 
Schetsen voor Handwerkslieden, voor Onderwij
zers in de Bouwkunde , den Timmerman , Molen
maker, Metselaar, Steenhouwer, Stukadoor, Ka-
merbehanger, Meubelmaker, Kunstdraaier, Beeld
houwer, Rijtuig-en Huisschilder , Smid enz., door 
S. .1. II. B H E U K E L , J. II. H A R T E , W. C. BRA DE 
en P. D. SCHEFI 'ELAAR. 

I I U i i «-rui' opvolgende J a m m i n n e n . 
Jĵ Jr*"' Deze 14 deelen, hier aangeboden, be

vatten een schat van wetenswaardigheden. 
zoo vooi' eerstbeginnenden als vooi' meergevor
derden , daar eene trapsgewijze opklimming is in 
acht genomen. Ieder deel bevat 10 uitslaande 
platen en 48 bladz. tekst, zoodat de 14 dln 
bevatten circa 220 uitslaande platen cn 
ruim 670 bladz. druks. 

Te bekomen bij 1). B O L L E , Noord blaak te Rot
terdam , en verder alom. Brieven en geld franco. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Adressen. 
Onder deze rubriek kan men het geheele jaar 

eene advertentie van niet meer dan drie regels 
plaatsen en wel tegen betaling van fiO, f 15 
of ƒ 20, naar gelang het adres 1, 2 of 3 regels 
beslaat. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

B erker A lliiilriiiigh. Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem, Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van HrieHt AC". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en l . i J N t e n l i i b r . Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DB BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.Y/w.bij.ln/ur)'-

pen, van .1. F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
l l e d e k e r di C"., Amsterdam, leveren cn plaatsen 

lieclwalerlncstcllcn vnor gehouwen, plantenkassen, enz. 
C a l q u e » . Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con

tant, bij dc Erven THIERRY & MENS1NG, tc 's Hage. 
Jae-. Pleywler, te Scheveningcn, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinnen en de U o n d e , Stuouitraslanriek, Delft. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 6 J a n u a r i 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 

W a r m e n h u i z e n , 28 Dec. : het bouwen eener 
R. K . kerk met toren; ingekomen 9 biljetten , 
waarvan het laagste van 
Gebrs. Janzen, te Nieuwediep, voor ƒ 57,930. 

Zalt-Bommel, 28 Dcc., door de dijkstoel van 
den Bommelerwaard: het maken eener besprei-
ding langs de buitenglooiing van den staatsspoor-
wegdijk beneden de stad, onder Zalt-Bommel en 
Gameren; minste inschrijver was L . van Balle-
gooijen, te Gameren, voor ƒ 3000. 

T w e l l o . 28 Dec., door het gemeentebestuur : 
de levering van mijl- en grenspalen; minste in
schrijver was H. van Baarcn, te Apeldoorn, a 
ƒ1.12 per stuk. 

Zaandijk, 28 Dec., door het gemeentebe
stuur : het maken van een houten dak en eenige 
bijbehoorende werken op- en aan het schoolge
bouw, aan het Tuinpad; minste inschrijver was 
W. Verlaan, te Zaandam, voor f 429,90. 

'S-Hage , 28 Dec.: het onderhouden van- en 
het doen van eenige herstellingen aan de gevan
genissen en rechtsgebouwen ; minste inschrijvers 
waren : 

Almelo. 
rechtsgebouw, M. Westenberg, voor f 1048. 
huis van arrest, M. Ziegeler, » » 1050. 

Amsterdam. 
paleis van justitie, C. J . Maks, » » 5800. 
gevangenis, C. C. v. d. Heiden, » » 5699. 
huis van arrest, C. Koelman, » » 4570. 

Appingedam. 
rechtsgebouw, J. Bolmeijer, » » 1780. 
huis van arrest, dezelfde » » 2345. 

Arnhem. 
gevangenis, J. Amersfoort, » » 1177. 

Assen. 
rechtsgebouw, H . Berkenbosch, » » 1989. 
gevangenis, dezelfde » » 2203. 

Deventer. 
rechtsgebouw, M . Straalman, » » 1803. 
huis van arrest, dezelfde » » 1569. 

Groningen. 
gerechtshof, A . de Vries , » » 7900. 
huis van verzekering, J. Werkman, > » 2000. 

Heerenveen. 
rechtsgebouw, P. A . Dijkstra, » » 2350. 
huis van arrest, dezelfde » » 1650. 

's-Hertogenbosch. 
rechtsgebouw, L . Hurk ens, » » 1210. 

Hoorn. 
huis van arrest, B. Lakeman, » o 369. 
uitdiepen van de gracht, dezelfde en 

J . Zcijlemaker, elk » » 239. 
Leeuwarden. 

paleis van justitie, G. Jansen, » » 4180. 
huis van verzekering, L . W. Stoet, » » 7995. 

Maastricht. 
rechtsgebouw, M . Mijs, » » 1590. 

Montfoort. 
gevangenis, R. van Gulick, » » 2279. 

Sneek. 
rechtsgebouw; alle biljetten te laat ingekomen. 

Utrecht. 
prov. gerechtshof, gebrs. v. Leeuwen, voor ƒ 1090. 
hoog milit. ge
rechtshof, H. Leemans, » » 550. 

Winschoten. 
huis van arrest, H. Dik , » » 2120. 

Borne, 28 D e c , door den notaris E. Wel-
mink: het maken en stellen van 2 bruggen in de 
nabijheid van Dashorst en ter Bekke te Zenderen; 
minste inschrijver was W. Scholten, te Denekamp, 
voor f 720. 

D e l f t , 28 Dec , door den directeur van's Rijks 
magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: 
de levering van 2000 eenmans ijzeren bedkribben 
met touwlijnnetten; minste inschrijver was F. J . 
Scholte, te Amsterdam, 1000 stuks a fii.20 en 
1000 a fi 1.45 per stuk. 

G r o n i n g e n , 28 D e c , door het gemeentebe
stuur : de leverantie van gesmeed ijzer; minste 
inschrijver was A. G. Cru l , aldaar, 8'/, pCt. 
beneden tarief. 

Haarlem, 28 Dec : het maken van riolen, 
verbinding en zinkputten, leveren en leggen van 
hardsteenen trottoirbanden op eene gemetselde 

voeting, uitbreken en ophoogen van een gedeelte 
weg, met waalklinkermoppen in het Kenaupark; 
ingekomen 3 biljetten, als : 
W. van den Berg , f 2939. 
G. v. d. Horst, » 2890. 
A. van Vuuren, » 2838. 
allen aldaar; niet gegund. 

Amsterdam, 29 Dec., door den architect 
W. .1. J . Offenberg: het bouwen van twee woon
huizen , in de Plantage Middellaan; minste in
schrijver was J . A. Sieuwe Jr., aldaar, voor 
ƒ 26,947. 

Middelburg, 29 Dec: l o . dc levering van 
14 stuks hardsteenen grafzerken; minste inschrij
ver was W. van Uije J . Jz.. aldaar, voor ƒ 2 5 0 . 

2o. het herstellen van eenige gemetselde grafkel
ders op de gemeentebegraafplaats; minste inschrij
ver was W. van Uije, 14pCt. beneden het tarief. 

3o. de levering van de gedurende 1872 voor 
de onderhoudswerken der gemeente vereischtc 
houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en lijnolie. 

a. de houtwaren: I. de Broekert aldaar, gree-
nen ribhout ƒ 4 3 . greenen plankhout, ƒ 0 3 , den
nen ribhout ƒ 44, dennen plankhout ƒ 4 8 , ruw 
ribhout ƒ 3 8 , dennen ribhout, ƒ 3 0 , ruw plank
hout ƒ 4 6 , per kub. meter; dennen of vuren 
slijppeelen ƒ1.60 per stuk, dennen of vuren vlot-
deelen ƒ1.02 1 / . , per stuk en schrooten 10 cent. 

6. de verfstoffen: N . Th. Schenk aldaar, lood
wit 34 cent, zinkwit 38 cent, krijtwit 3 cent, 
geeloker 9 cent, ijzermenie 20 cent, Engelsch 
vermiljoen 9 cent, Spaansch groen ƒ 1 . 7 0 , Parijs-
groen / 1 . 4 0 , c h r o m a at groen 50 cent, ponden-
zwart 20 cent, alles per kilogram ; tonnenzwart 
90 cent per bom; terpentijn 65 cent, potlood 14 
cent, blanke Barnitvernis 85 cent, copalvernis 
ƒ 1 . 6 0 en porceleinlak ƒ 1 per kilogram. 

c. de kalk en tras: Gebrs. Boudewijnse aldaar, 
Duiksche kalk 62 cent en Dordsche tras ƒ 1 . 3 5 
per hectoliter; W . van Uije J. Jz., Luiksche kalk 
en Dordsche tras ƒ 1.24 per heet. 

d. de lijnolie: N . Th. Schenk, ƒ 4 5 per 100 
liter. 

a Hertogenbosch 29 D e c : l o . het onder
houden en herstellen gedurende het jaar 1872 
van de rijks rivierwerken langs den linker oever 
van de Boven-Merwede onder de gemeenten Wou
drichem en Sleeuwijk; minste inschrijver was A. G. 
Huijskes, te Hedel, voor ƒ 1 4 , 0 8 2 . 

2o. het onderhouden der grenskantoren te 
Goirle, Reusel, Bergeijksche barrière en te Nis
pen, van den dag der goedkeuring der besteding 
tot ultimo December 1874, in 4 perceelen: l e 
perc M. van Eijk te Tilburg, ƒ 9 7 5 ; 2e perc. 
J. Hezemans te Eindhoven, ƒ 340 per jaar, 
3e perc. H. Franken te Bergeijk, ƒ 790 het ge
heel; 4e perc. G. Nelemans te Nispen, ƒ 1 1 8 5 . 

3o. het onderhouden en herstellen gedurende 
1872 van de Rijks rivierwerken langs den linker 
oever van de Boven-Maas, van de Limburgsche 
grenzen tot Woudrichem, in 3 perceelen: l epe re 
N. A . Geldens te Reek, ƒ 1 5 8 5 ; 2e perc, A. G. 
Huijskes, ƒ 4 5 9 0 ; 3e perc J. Veltman te Drunen, 
ƒ 5940. 

Middelburg. 29 D c c ; l o . het uitvoeren van 
eenige buitengewone werken aan de calamiteuse 
polders Borsselen, Willem Anna, Schouwen, 
Nieuw Noord-Beveland, Tienhonderd cn Zwarte 
en Oud en Jong Breskens, in 7 perc; aangenomen 
door verschillende aannemers voor een gezamen
lijk bedrag van ƒ100 ,268 . 

2o. het leveren en storten van steen tot voort
zetting van d'! oeververdediging wederzijds de 
havendijken van het kanaal van Neuzen; minste 
inschrijver was J . F i l i s , te Vlissingen, voor 
ƒ11,248. 

3o. het aanleggen van een buitenberm met 
Doorniks.'he steenglooiing, lang 65 M . , aan de 
oostzijde van den Oostliavendijk te Neuzen ; minste 
inschrijver was J. Verkuil Quakkelaar, te Vlis
singen , voor ƒ 5667. 

4o. het verlengen der losplaats op het eind 
van het zijkanaal van de Axelsche sassing; minste 
inschrijver was P. Tholens, te Neuzen, voor 
ƒ 15,955. 

Ti lburg , 30 Dcc.: lo . het maken van een 
gemetselde gashouderkuip ten behoeve der gasfa
briek; minste inschrijver was Joh. de Beer, al
daar, voor ƒ13 ,765 . 

2o. het maken van een plaatijzeren gashouder; 
minste inschrijver was L . J . Enthoven , te 's-Hage, 
voor ƒ11,055. 

3o. het leveren van gegoten ijzeren gasbuizen 
en syphons in twee perceelen ; voor de gasbuizen 
was minste inschrijver P. Mirex, te Tilburg, voor 
ƒ 33,089.95 en voor de syphons Chevalier en Co., 
te 's-Bosch, voor ƒ 1 6 0 0 . 

Utrecht, 30 D e c : het verlengen van vier 
kribben tot verbetering van het riviervak te Lan
gerak, behoorende tot de verbeteringswerken van 
de Lek in de provinciën Utrechten Zuid-Holland; 
ingekomen 8 biljetten, als: 
C. de Jong, te Sliedrecht, ƒ 10,001). 
C. de Jongh Czn. Sr., » Armeide, » 12,580. 
A. Kraaiveld, » Sliedrecht, » 10,500. 
A. J . de Groot, » Giesendam, » 96'JO. 
J. de Hoog. » Gorinchem, » 9400. 
A. Volker Lzn. , » Sliedrecht, » 8600. 
H. van Wijngaarden, » Vianen, » 8402. 
A . v. Buren, >> Honswijk, » 8447. 
raming » 9000. 

Utrecht, 30 Dcc.: het onderhouden van het 
gekanaliseerde gedeelte van den Hollandschen 
Usel en de daartoe behoorende Rijkswaterstaats
werken, gedurende het jaar 1872; ingekomen 7 
biljetten, als: 
J . H . van der W i l t , te Breukelen, ƒ 4590. 
J. Luijendijk, » Gouda, » 4579. 
J. Vermeer, » Hekendorp, » 4495. 
H. de Gier, » idem. » 4330. 
A. Tolk, » Haastrecht, » 4320. 
W. van der Roest, » Oudewater, » 4294. 
A. Schilte, » IJselstein, » 4280. 
raming t 5000. 

Amsterdam. 2 Jan.: het onderhoud gedu
rende het jaar 1872, alsmede het doen van her
stellingen, enz. van de onderscheidene door voor
noemde vereeniging gebouwde woningen, allen 
staande te Amsterdam; minste inschrijver was 
D. Cerlijn , aldaar, voor ƒ 7 5 3 7 . 

Utrecht, 2 Jan.: het onderhouden van al de 
gebouwen enz. tot de hoogerschool behoorende , 
benevens het doen van eenige vernieuwingen en 
het verrichten van herstellingen aan deze gebou
wen, aanvangende met de dagtcekenlng van ken
nisgeving der goedkeuring van de aanbesteding 
en eindigende 31 December 1872; ingekomen 
10 biljetten , als : 

A. Groenendijk , ƒ 6336, 
C. v. Zeeland, » 6279. 
E. Rijnfrank, >• 6209. 
J . H . de Vos, » 6099. 
C. A, van Steijn, » 5995. 
J. W. de Leur , » 5990. 
H. A. van Baaren, » 5983. 
J . Jansen , o 5778. 
H. van Dijk, » 5770. 
A. J . v. Doesburg, » 5724. 

raming » 6400. 
allen aldaar. 

Arnhem. 3 Jan.: bestek no. 1, de levering 
der smidswerken voor de gemeente; minste in
schrijver was P. Noppen. te Arnhem, volgens 
tarief. 

no. 2, het onderhoud der scholen en onderwij
zerswoningen ; minste inschrijvers waren G. van 
Berkuin, te Arnhem, voor ƒ 7342 en E. Eibers, 
te Arnhem, voor ƒ 4 8 4 1 . 

no. 3 , het onderhoud der openbare pompen en 
het verrichten der lood- en zinkwerken; minste 
inschrijver was J . Onck, aldaar, de pompen voor 
ƒ 300 , de lood- en zinkwerken volgens tarief. 

Zwolle, 3 Jan : de levering van straatkeien 
en trottoirranden ten behoeve der gemeente; ge
gund aan M . Wenmaekers, te Luik , nl. 57,000 
Luiksche keien voor ƒ 7 9 . 5 0 de 1000 st.; 450 
strekkende meter kantkeien voor ƒ 3 2 0 de 1000 
st.; 400 strekkende meter troittoirranden voor 
ƒ 9 3 5 . 

Middelburg, 3 Jan.: het herstellen of ver
nieuwen van eenige provinciale waterstaatswer
ken cn wegen in deze provincie, met hun drie
jarig onderhoud, en zulks in 13 perceelen. 
Hiervan zijn aannemers geworden de heeren C'. 
Bolier Cz. o. s. voor eene som van ƒ 25,240 per 
jaar. 

Uitgegeven te Arnhem tyj D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. VAN DER W I E L & C'. 
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BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 6 J a n u a r i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag;, 8 Jan. 

Waniwerd (Friesland), bij F. U. Noordenbos : 
het bouwen van een nieuw schoolhuis; aanwijzing 
27 December, des voormiddags ten 10 ure. 

Roermond , ten 12 ure , door de administratie 
van het bisschoppelijk seminarie : het bouwen van 
een nieuw klokkentorentje en het vernieuwen van 
ruim drie vierde gedeelte der dakbedekking en 
eenige deelen der kapconstructie op de kerk van 
genoemd seminarie. Aanwijzing 27 December, 
des namiddags ten 2 ure. 

Sneek, ten 8 ure, door voogden van het Old. 
Burger Weeshuis: het verfwerk der aan voor
noemd gesticht behoorende nieuw gebouwde boe-
renhuizing te Poppingawier. 

Dinsdag, 9 Jan. 
Alkmaar , ten 12 ure, op het raadhuis: l o . 

het onderhouden van alle gemeentegebouwen, 
scholen, bruggen, riolen en verdere gemeente
werken , benevens eenige vernieuwingen aan die 
gebouwen; 2o. het vernieuwen van eenige stra
ten ; 3o. het doen van eenige vernieuwingen aan 
bruggen en overzetveeren; 4o. het leveren en 
vervoeren van de benoodigde materialen voor de 
buitenwegen en voetpaden ; 5o. het opverwen van 
eenige gebouwen en werken; 6o. het vernieuwen 
van eenige gedeelten walmuur in de Lindegracht. 
Begrooting ƒ 23,073. 

Woensdag, 10 Jan. 
St. Jacobi-Parochie, bij R. W. Koning: 

het bouwen eener nieuwe huizinge met schuur. 
Terwispel (Friesland), door kerkvoogden, bij 

den administreerenden kerkvoogd K. Romkema: 
het afbreken van de oude schuur eener boeren-
huizinge en het weder opbouwen eener nieuwe, 
met hok voor stal voedering. 

Dordrecht , ten 11 ure, in het hotel Boudier, 
door het R. C. parochiaal kerkbestuur van den 
H. Bonifacius: het bouwen van een schoolgebouw 
met onderwijzerswoning en eenige andere werken 
in de Scbrijverstraat aldaar. 

Diepenveen (Overijsel), ten 12 ure, door het 
gemeentebestuur: het begrinden en gedeeltelijk 
bestraten van den Oer- en Spanjaarsdijk, ter 
lengte van ongeveer 20,000 meters. 

Botterdam, ten 1 ure, op het raadhuis : het 
maken van een gebouw ten dienste der Academie 
van beeldende kunsten en technische wetenschap
pen , aan de Coolvest en op het voormalige kerk
hof aldaar. Aanwijzing in loco op 1 en 8 Januari, 
des voormiddags ten 10"j ure. 

Donderdag, 11 Jan. 
Ferwerd (Friesland), bij J. K. Boersma: het 

bouwen eener boerenhuizing (dwarshuizing). Aan
wijzing 9 Januari, des voormiddags ten 10 ure. 

Hien (bij Dodewaard), door J. de Haas te Do-
dewaard, bij D. van Neerbos: het daarstellen 
eener heerenhuizinge. 

Harlingen, ten 12 ure, door het gemeente
bestuur: het diephouden der havens aldaar. 

Oosterend (bij Leeuwarden), door den heer 
W. W. de Gavere: het bouwen eener boeren-
stelphuizinge, op een onbebouwd terrein, met 
bijlevcring der materialen, op de zathe door M. 
J. Janzen te Parrega bewoond ; aanwijzing 8 Ja
nuari van 12—1 ure. 

Leeuwarden, ten 4 ure, bij den binnen--
vader van het Oud St.-Anthony gasthuis: het 
afbreken eener boerenhuizing op de Kleine Geest, 
onder Tietjerk en het op een vrij terrein in de 
nabijheid der genoemde huizing bouwen eener 
nieuwe huizing. Aanwijzing 4 Januari, des na
middags ten 1 ure. 

Zaterdag, 13 Jan. 
Dordrecht, door mr. 0. W. O. van Dorsser: 

het maken en leggen van 4 houten duikers in 
eene kade op de gronden der vereeniging tot 
landvel-betering onder Rozenburg. 

Aalsmeer, ten 12 ure, in het weeshuis: 
het bouwen van een nieuw en amoveeren van 
bet oude wees- en armenhuis aldaar. 

Vlissingen, ten 2 ure, op het raadhuis: het 
onderhoud der gemeente-gebouwen, enz. gedu
rende het jaar 1872 in 12 perc ; als: 1 onder
houd der gebouwen; 2 uitbaggeren van 0000 
M 3 . slijk; 3 onderhoud der kaaimuren, bruggen, 
enz.; 4 onderhoud der pompen, urinoirs , enz.; 
5 onderhoud schoolgebouwen; 6 leverantie van 
25000 Felui straatkeien groot 14/10 c .M. ; 7 le
verantie van 40000 machinale waalstraatklinkers; 
8 leverantie van 400 M s . plaatzand; 9 verleggen 

van 6000 M*. hei- cn klinkerstraat; 10 onder
houd plantsoen en wegen; 11 vervoer van ma
terialen, enz.; 12 schilderwerk. 

Haandag, 15 Jan. 
Aarlanderveen (Zuid-Holland), ten 11 ure , 

door het gemeentebestuur: l o . het ophoogen, van 
een terrein voor eene begraafplaats met bijbe
hoorende werken; enz. 2o. het maken van een 
brug, gemetselde graven, een baar- en lijken
huis , enz. 

Kantens (Groningen), ten 11 ure, door het 
gemeentebestuur : het afbreken van de oude- en 
het weder opbouwen van eene nieuwe onderwij
zerswoning aldaar. Aanwijzing op den dag dei-
besteding, des voormiddags ten 10 ure. 

Maastricht ten 11 ure, aan het prov. be
stuur : het bouwen en leveren van eene paarden-
aak en van vier bogtaken ten behoeve der Ne-
derlandseh-Belgische veeren op de rivier de Maas 
in Limburg, met het onderhoud van de veerpon
ten met al het materieel der veeren te Elsloo, 
Berg, Maaseijk en Stevensweert van 1 Januari 
1872 tot 31 December 1874, voor gemeenschap
pelijke rekening der Nederlandsche en Belgische 
regeeringen. Begrooting / 4200. Aanwijzing 
Dinsdag en Vrijdag vóór de besteding. 

Rhoon (Zuid-Holland), ten 12 ure, bij den 
heer D. van der Linden: het bouwen van een 
nieuw huis met koetshuis. 

Dinsdag, 16 Jan. 
Finsterwolde (Groningen), ten 3 ure, door 

kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente, bij P . M. 
Tiddens : lo . eene belangrijke vertimmering der 
hoofdonderwijzerswoning bij de hoofdschool; 2o. 
het verfwerk binnen- en buitenshuis en het be-
hangerswerk aan het voorgebouw der pastorie, 
3o. het leveren en stellen van een gesmeed ijze
ren hek bij-langs den nieuw aangelegden tuin 
vóór de pastorie, lang 58 meter; aanwijzing 12 
Januari, des namiddags ten 1 ure. 

's-Hage, ten 1 ure, herbesteding van en het 
doen van eenige herstellingen aan gevangenissen 
en rechtsgebouwen te Leeuwarden, Sneek , Hee
renveen , Deventer en Appingadam, gedurende 
1872, 1873 en 1874 en te Maastricht, gedu
rende 1872. 

Donderdag, 18 Jan. 
Delft, ten 10 ure, door dijkgraaf en heem

raden van Delfland: lo . 400,000 kilogrammen 
Doorniksche zink- of ballaststeen ; 2o. 1000 stuks 
gecreosoteerde zware kolders of ellens. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van een post- en te
legraafkantoor op de fundeering in de Gedempte 
Blaak te Rotterdam. Aanwijzing 27 December 
en 4 Januari, des voormiddags ten 11 ure. 

Vrijdag, 19 Jan. 
Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

het onderhouden van- en het doen van eenige herstel
lingen aan de gebouwen van het provinciaal be
stuur en het huis , bewoond door den Commissaris 
des Konings te Zwolle, gedurende 1872, in 2 
perceelen. 

Zaterdag, 20 Jan. 
Ureterp (Friesland), bij B. S. Duursma: het 

bouwen van eene nieuwe schuur en verdere ver
timmering aan de voorhuizing van G. W. Adema, 
te Oudega. 

Utrecht, door de directie van den Ned. Rhijn-
spoorweg: de levering van 2200 ton rai ls , 70 
ton laschplaten , 20 ton bouten en 35 ton haken. 

Utrecht, door de directie van den Ned. Rhijn-
spoorweg: de levering van 30,000 stuks eiken 
dwarsliggers in 0 perceelen. 

Dinsdag, 23 Jan. 
Makkinga (Friesland), door het gemeentebe

stuur van Ooststellingwerf, in het gemeentehuis 
van Makkinga : het bouwen van een toren op de 
kerk, staande aan de Compagnonsvaart tc Ap
pelscha. Aanwijzing 18 Januari. 

Zaterdag, 27 Jan. 
Utrecht, ten 1 ure, door het gemeentebe

stuur : de levering van 200,000 hectoliters En
gelsche gaskolen, ten dienste der stedelijke gas
fabriek in 1872. 

Donderdag, 1 Febr. 
Harl ingen , door het dijkbestuur van de Vijf-

deelen Zeedijken Binnendijks: de levering van dc 
volgende materialen, ten behoeve van het water
schap gedurende 1872: a. Noordsch greenen 
paal hout, 156 stuks van 62 decimeters, 1172 
stuks van 53 id . , 130 stuks van 47 id., 930 
stuks van 41 id., 150 stuks van 355/10 id., te 

leveren vóór den 15den Mei 1872; b. 130 stuks 
lichte eiken gordingen, te leveren als sub. A . ; 
c, 575 lasten van 2000 kilogram Drentsche of 
Noordsche steen (balsteen) van 3—8 decimeter 
lengte, naar opgaaf te leveren van April tot 
Augustus 1873, op aanschrijving; d. 450 lasten 
van 2000 kilogr. wrak, te leveren als sub C. 
e. 145,000 bossen berken takken, te leveren als 
snb C. 

Harlingen, door het dijksbestuur van de Vijf-
deelen Zeedijken Binnendijks : de levering van 
215 meters beschermwerk voorlangs het Buiten
land bij Dijkshoek, steen 4 wederzijds, uit te 
voeren in 1872. 

Donderdag, 8 Febr. 
s-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenlandsche zaken : het aanplempen van het 
middengedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam , tot de hoogte van 1 meter boven A P . , 
ten behoeve van den staatsspoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam; aanwijzing 23 en 30 Ja
nuari, des voormiddags ten 11 ure. 

s-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het fundeeren en opbou
wen van pijlers en het maken van eenige ver
dere werken binnen Rotterdam; aanwijzing 29 en 
31 Januari, des voorniiddags ten 10 ure. 

\ 
Zevende jaargang 2. Anno 1872. 
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VOORDEELEN V A N ZINDELIJKE EN ONDOOR
DRINGBARE STRAAT-OPPERVLAKTEN VOOR 

DEN A L G E M E E N E N GEZONDSHEIDS-
TOESTAND. 

HOOR 

EDWIN CHADWIOK. 

(Overgenomen uit tlte journal of Ihe society of artsj. 

I. 

Bij de laatste zitting dezer maatschappij deed 
ik de belofte een en ander mede te deelen over 
den toestand der straat-oppervlakten in steden eu 
omtrent de middelen , die in aanmerking komen om 
ze te verbeteren en op meer afdoende wijze te 
reinigen ; deze aangelegenheid is van grooter betee-
kenis dan men gewoonlijk denkt, van beduidenden 
invloed op de openbare gezondheid en wordt tot 
heden al te zeer verwaarloosd. Tot nu toe ont
brak mij de tijd daartoe, en daar ik vrees, dat 
dit gedurende onze aanstaande zitting eveneens 
bet geval zal zijn, neem ik de belangstelling in 
den nieuwen weg in de Londensche City te baat om 
het bovengenoemde onderwerp ter tafel te brengen. 

Sedert de benoeming der gezondheids-commis
sie in Engelands hoofdstad gaf de toestand der 
oppervlakte van straten, pleinen en stegen dezer 
wereldstad aanleiding tot belangrijke onderzoe
kingen. De ongeplaveide buurten, de schadelijke 
uitdampingen van den ondergrond, het indringen 
van modder, de stilstaande poelen, met mest en 
rottende dierlijke cn plantaardige bestanddeelen be
zwangerd, werkten nadeelig op de gewoonten en 
de gezondheid der bevolking, vooral van de kin
deren , die in den regel op straat spelen, terwijl 
het vuil onder allerlei gedaante zich aan de klee
deren vasthechtte en in de woningen werd over
gebracht. Op die plaatsen, waar riolen en goten 
op oordeelkundige wijze zijn gemaakt en waar het 
sterfte-cijfer vermindert, heeft men de waarne
ming gedaan, dat de typheuse ziekten , uit bedor
ven lucht voortkomende , zich zeer menigvuldig 
vertoonen in die gedeelten, waai-de oppervlakten 
niet geplaveid zijn, slecht gereinigd worden en 
de ondergrond met vuile stollen doordrongen is. 

De schadelijke uitwerking van dien toestand 
doet zich het meest onder de kinderen gevoelen, 
om de zeer eenvoudige reden, dat zij door hunne 
kortere gestalte dichter bij de uitwaseming adem
halen, terwijl het tengere gestel ben voor den 
slechten invloed meer vatbaar doet zijn. De ge
zondheidstoestand der bewoners van de destijds best 
geplaveide straten was zeer slecht. In den winter 
moest men door den modder waden, terwijl des 
zomers wolken van stof omhoog gejaagd werden, 
en beiden zetten zich vast aan de kleederen, op 
het lichaam , in de haren en ook in de longen, 
waarbij het ergste is, dat de stof hoofdzakelijk uit 
mest voortkomt. Dit de proefnemingen van den 
hoogleeraar Tyndal blijkt dat de gansche massa 
zichtbare stofdeeltjes, die in de woonvertrekken 
te Londen zweven, van organischen nardis, ter
wijl uit verdere onderzoekingen gebleken is , dat 
daarin voor het grootste deel paardeninest voor
komt. In enkele hoofdstraten werd dagelijks over
een mijl lengte meer dan cene kar stof verwij
derd, terwijl de straten in de City dagelijks on
geveer honderd karren straatvuilnis, hoofdzakelijk 
uit mest bestaande, opleverden. Aan deze reden 
is het toe te schrijven dat de bewoners der bui

tenwijken, bij het binnenkomen der stad , den reuk 
van mestvaalten vermeenen te herkennen. 

Wij richtten het verzoek tot de algemeene ge
zondheidscommissie om, bij voorkomende epide
mieën , de straat-oppervlakten der meest besmette 
wijken zorgvuldig en behoorlijk te doen reinigen. 
Voor dit doel werd de besproeiing met stoom
pompen aangeraden of wel den toevoer van wa
ter uit hoog gelegen vergaarbakken; waaraan 
echter het gevaar verbonden was, dat de sterke 
waterstralen in vele buurten de steenen losmaak
ten, zoodat niet alleen eene reiniging plaats 
vond, maar ook het verband der steenen ver
broken werd, en op andere plaatsen plassen van 
vuil water bleven staan, waaruit schadelijke dam
pen voortkwamen. Een afdoend middel om stra
ten, die met vuilnis en mest bi-dekt zijn, naar 
behooren te zuivereir, bestaat daarin, dat men ze 
voorloopig met versche tuinaarde bestrooit, en 
waar dit gedaan werd, verklaarden de bewoners, 
dat het hun eene gewaarwording gaf alsof zij 
in een anderen dampkring waren overgebracht. 

Hij het leggen van groote steenen voor be
stratingen is men er op bedacht om den stoot 
van zware voertuigen te weerstaan, maar hier
uit volgt wederkeerig dc noodzakelijkheid zich 
van stevige voertuigen te bedienen, die aan den 
stoot der groote steenen weerstand kunnen bie
den. Door deze beschouwing werd ik er toe ge
leid , een onderzoek in te stellen naar do moge
lijkheid om eene betere bestrating te verkrijgen 
door het verminderen der hellingen en het leggen 
van tramways over enkele gedeelten , als wanneer 
de helft der gewone trekkracht voldoende is. Zulk 
eene besparing is van groot gewicht niet alleen 
voor het vervoer per as en het onderling ver
keer, maar van oneindig grooter belang voor 
den gezondheidstoestand, daar de paardeninest 
tot de helft verminderd wordt, zoodat de 
daaraan onafscheidelijke schadelijke uitwerking, 
evenals stof en modder, beduidend geringer is 
en ook de kosten voor het schoonmaken dei-
straten aanmerkelijk minder zijn. Ik houd mij 
overtuigd dat de besparing aan paarden, dooi
de nieuw aangebrachte bedekking der straten 
met asphalt van Val-de-Travers, meer dan de 
helft bedraagt, want dit plaveisel bezit eene tot 
nog toe onovertroffen hardheid en wordt door geen 
ander materiaal geëvenaard. Met deze besparing 
houdt de vermindering van vuilnis en mest ge
lijken tred, en dit plaveisel kan de tramways ge
noegzaam vervangen voor voertuigen, tot den 
openbaren dienst bestemd, terwijl het zelfs de 
tramways overtreft, waar het op gemakkelijkheid 
aankomt, zooals met particuliere rijtuigen hel 
geval is. Sir Joseph Whitworth, die eene opzette
lijke studie gemaakt heeft over den aanleg van stra
ten en de middelen tot dezer reiniging, stelt groot 
belang in het nieuwe materiaal en heeft mij als 
zijn gevoelen medegedeeld, dat, bij algemeene toe
passing der asphaltbedekking, de weg zal ge
baand zijrr tot het aanwenden van verwarmde 
lucht door gutta-percha buizen. Een mijner ambt-
genooten, lid van het Fransche instituut, prijst in 
vleiende bewoordingen het gemak van eenen weg 
te Parijs, met asphalt van Vul-de-Travers belegd, 
waarop hij gedurende de laatste tien jaren heeft 
gereden. Zijn de paarden eenmaal aan den stap 
op dit plaveisel gewend, dan struikelen zij niet 
meer, zelfs minder dan op onze gewone bestra

tingen, en vallen zij bij ongeluk, dan worden ten 
minste de knieën niet beschadigd, zooals op straat
wegen het geval is. 

Onder de voordeelen van grindwegen wordt 
te recht op den snellen afloop van het water en 
het onmiddellijk opdrogen gewezen. De water
dichte en effen asphaltbestrating bezit dit voor
deel in hooge mate. 

Het geraas, het ratelen en rammelen der 
rollende voertuigen op het oude plaveisel is een 
groot ongerief; gezonde en sterke gestellen raken 
daaraan gewoon en hooren het op het laatst niet 
meer, maar zwakke en ziekelijke menschen lijden 
er door en zijn soms verplicht de stad te ver
laten. Het vervoer van zieken over dergelijke 
bestratingen is door het hossen en stooten dikwijls 
zeer gevaarlijk , en de algemeene gezondheids-com
missie werd reeds meermalen onder het oog ge
bracht , dat het transport van lijders in gemeen
schappelijke wagens of andere voertuigen over de 
gewone plaveisels zeer nadeelig was. Onder het 
volk werden gedrukte blaadjes verspreid om hun 
aan te wijzen, hoe zich te gedragen jegens 
hen , die door een ongeluk op straat eenig lichaams
deel hadden gebroken. Voor het vervoer moest 
vooral geen publiek rijtuig gebezigd worden, en 
men gaf den raad, den lijder op de plaats van 
het ongeval te laten, totdat een wondheeler zou ge
komen zijn, die voor het veilig vervoer eene berrie 
kon ontbieden. Een mijner ambtgenooten zegt bij 
de bespreking van den invloed der bestrating op 
den gezonden mensch, dat het verlies van de 
zoogenaamde nhersenkracht" door het trillen en 
schokken bij aanhoudend rijden over oude straat-
steenen grooter is dan men gewoonlijk denkt en 
dat het zenuwstelsel daardoor wordt aangedaan. 
Het is een feit dat de straten dikwijls met stroo 
bedekt worden, ten einde te voorkomen dat het tril
len en ratelen der rijtuigen gehoord wordt door 
vrouwen, tot de eerste klassen behoorende, als 
zij in zekere omstandigheden verkeeren. De be
strating met het nieuwe materiaal paart aan 
uitstekende hechtheid eene zekere veerkracht, is 
daarbij des zomers en des winters even hard en 
reukloos, en doet niet meer geratel van voer
tuigen hooren dan over eene bestrating, die door
gaande met run bedekt is. Het is eene kenmer
kende bijzonderheid, dat de winkeliersin Cheapside 
verhalen, dat zij thans hunne klanten kunnen 
verstaan, zonder dat het noodig is de winkel
deuren te sluiten, terwijl zij vroeger moesten 
schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. De 
bewoners dier straten kunnen tegenwoordig de 
vensters openen , zonder dat geraas of stof over
last doet. 

De mac adam wegen in woelige handelsplaatsen 
kunnen veilig maalmachines op groote schaal, 
tot het bereiden van steengruis, genoemd wor
den. Als men iiierbij bedenkt, dat er jaarlijks 
zeshonderd eu vijftig duizend ton graniet in de 
hoofdstad worden aangevoerd, waarvan ongeveer 
honderd ton in blokken en de overige voor mac-
ad-imvvegen worden gebruikt, kan men zich een 
denkbeeld maken van den arbeid, die op deze 
wegen moet plaats vinden. Behalve dit materiaal, 
wordt eene groote massa keien en andere steenen 
voor ballast aangevoerd en gebruikt. Te Birming
ham worden jaarlijks vijftig duizend ton graniet 
op de wegen verwerkt, zoodat men mag aanne
men dat eene gelijke hoeveelheid graniet venna-
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len wordt, die zich bij droog weder met mest 
als stof vermengt, door den wind opgenomen 
en verspreid en bij vochtig weder tot modder 
omgezet wordt. De jaarlijksche slijtage van de 
mac-adamwegen bedraagt van 1 tot 4 Eng dui
men (0.025 tot O.i M.) en de Westininsterbriig 
vordert per jaar een nieuwe laag van minstens 
5'/j duim (0.14 M.) best graniet. Het slijten van 
de gladde oppervlakte eener asphaltbcstrating is 
juist tengevolge der effenheid betrekkelijk onbe
duidend, waartoe de Hue Bergère te Parijs als 
voorbeeld wordt aangehaald, hoewel deze straat, 
in vergelijking met de hoofdwegen der hoofd
stad , slechts als een straat van den tweeden 
rang kan beschouwd worden. Men heeft omtrent 
deze straat nauwkeurige aanteekeningen gehou
den; zij werd in 1854 met eene laag asphalt van 
Val-de-Travers ter dikte van 2 duim (0.05 M.) 
belegd en in 1869 opgenomen, waarbij gecon
stateerd werd, dat de dikte tot 1»/, duim (0.035 M.) 
was verminderd, inaar alleen tengevolge van sa
menpersing, want de massa had in vijftien jaren 
slechts vijf procent aan gewicht verloren. Naar 
ik vermeen, heeft de nieuwe bestraling iu Thrcad-
needle-street dezelfde uitkomsten opgeleverd. 

De ondervinding heeft geleerd, dat bestratin
gen met graniet zeer nadeeligzijn voor de riolen, 
want het gruis of stof daarvan worden bij re
gen daarin gevoerd en zetten zich als een barden 
laag op den bodem neder; het wegnemen kost 
veel moeite en arbeid, en kan alleen met het hou
weel geschieden. Dit had meermalen plaats, zelfs 
met verglaasde cilindrische buizen, en om dit te 
voorkomen, werden goed sluitende houten roos
ters gemaakt, die de granietdeelen tegenhielden. 
hoewel deze voorzorg bij zwaren regen onvol
doende bleek te zijn. 

Is een mac-adamweg pas gelegd en het graniet 
of de grind daarop verspreid , dan inoet het eene 
wreedheid genoemd worden om daarover paarden 
te jagen, en het grenst aan wandalisme om rij
tuigen en wagens voor het verbrijzelen te bezigen. 
Deze arbeid kan met de stoomrol verricht, wor
den, waarbij men het oeconomisebe voordeel beeft 
dat de oppervlakte eenigszins geëffend wordt, 
ofschoon nog altijd een deel daarvan voor vuilnis 
doordringbaar blijft. Dit hulpmiddel vermeerdert 
na gedane waarnemingen de slijtage en brengt sterke 
trillingen teweeg. Het veelvuldig opbreken van den 
kunstweg voor het herstellen van gas- en watergelei
dingen is een ander groot bezwaar, en uit eigen 
onderzoek is mij gebleken, dat het lekken van 
deze pijpen vrij wel evenredig is aan de zwaarte 
der lasten, die over de wegen vervoerd werden, 
want in zijstraten of daar, waar weinig verkeer 
i s , was het ontstaan van lekken zeer onbedui
dend; de trilling door het sterke vervoer van 
zware vrachten deelt zich aan de buizen mede 
en doet de voegen bersten. Het ontsnappen van 
gas is niet alleen een geldelijk nadeel voor den 
fabrikant, maar werkt tevens verderfelijk op den 
gezondheidstoestand en in enkele gevallen op het 
drinkwater. Men kan zich hiervan lichtelijk re
kenschap geven als men bedenkt, dat in sommige 
buurten door lekkages in gasbuizen niet minder 
dan dertig procent verloren wordt. In enkele 
wijken was de grond dermate met gas verzadigd, 
dat de buizen voor aanvoer van water daarmede 
gevuld waren; dit kon natuurlijk alleen plaats 
vinden bij het intermitteerend stelsel van water
aanvoer , waarbij de pijpen beurtelings gevuld en 
ledig zijn, en waar hel gas zich door de gebersten 
verbindingen een weg naar de ledige buizen baande. 
De heer Milne, ingenieur van dc »New-River-
Company'', heeft mij dezen toestand verduidelijkt, 
om daardoor het bewijs te leveren dat over de 
onzuiverheid van het water dikwijls ten onrechte 
geklaagd wordt en dat het water veelmaals ver
ontreinigd wordt door oorzaken , geheel onafhan
kelijk van de quulitcit van het water, dat naar 
de pijpleidingen wordt geperst. Op een vroegen 
morgen vergezelde ik dezen ingenieur naar den nieu
wen weg, en bij het houden van een aangestoken 
lucifer tegen de waterpluggen, ontvlamde bet daar
uit stroomende gas onmiddellijk. Er zijn voorbeel
den dat bewoners van buizen , die zich met eene 
brandende kaars naar de kraan der waterleiding 
in hunne woning begaven om water te halen, 
door een gasvlam verschrikt werden, liet wer
ken of walsen met de nieuwe stoom tullen heeft 
het voordeel dat paarden, karren en andere voer
tuigen voor het verbrijzelen en effenen van de 
grind kunnen ontbeerd worden, en hoewel dit in 
sommige opzichten van goeden invloed is op de 
samenstelling van den weg, moet men niet ver
geten dat op die wijze een sterker trillende bewe

ging dan door het gewone verkeer ontstaat en 
dat de buisgeleidingen onder den grond daar
door veel te lijden hebben. Enkele van deze stoom-
rollen wegen dertig ton (,30.480 kilo). 

Men heeft mij medegedeeld, dat de gas- en 
watei maatschappijen te Londen en vele andere 
steden ernstige bezwaren tegen het gebruik van 
deze stoomwalsen hebben ingediend , op grond 
dat daardoor op een enkel draagpunt het ge
wicht van twintig tot derlig éénpaards-ladingen 
wordt gebracht en dat groote, diep gelegen bui
zen bersten, waardoor tevens de verbindingen der 
hoofdhuizen met de geleidingen naar de buizen 
schade lijden. 

Men heeft den naam van back-drainage gege
ven aan het stelsel om de pijpen voor waterlei
dingen , zoowel als riolen en spruiten, aan de 
achterzijde van de huizen in plaats van in de 
straten te leggen , en door dit stelsel zou men 
niet alleen de kosten en den last besparen voor 
het maken van afvoer- en andere buizen onder 
dc lagere vloeren der huizen , maar ook voor het 
losmaken en openbreken zoowel van de boofd-
riolen als de daarop tiinnomlendc spruiten, daar 
het grootste deel van deze aan de onmiddellijke 
werking van de trilling der zware voertuigen ont
trokken wordt. (Wordt vervolgd.) 

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

Den 1 stcu Januari is te Berlijn het «Neues 
Berliner Stadttheater" geopend. De zaal, die 
elegant en comfortable ingericht is, kan met 
gemak 4000 personen bevatten. 

— Dezer dagen is le Glasgow de ketel gespron
gen eener nieuwe soort van van locomotief, waar
mede men zware machinerieën van eene scheeps
timmerwerf had vervoerd en die (daar het gevaarte 
een nieuwigheid was, door een menigte knapen 
omringd) ledig terugkwam. De ketel vloog in de 
lucht en kwam op het dak van een restauratie 
neder. Volgens de jongste berichten waren reeds 
zeven personen overleden, tengevolge van de 
wonden, bij dit ongeval bekomen; de dood van 
zes anderen werd ieder oogenblik te gemoet ge
zien , terwijl veertig personen meer of minder 
ernstig zijn gekwetst. 

— A Het uitvoerige programma van eene prijs
vraag voor een ontwerp van een parlementsge
bouw voor den Duitschen Kijksdag is bekend 
geworden, cn daarbij behoort eene situatie-teeke-
ning van het bouwterrein, dat aan de oostzijde 
van de Kcüiigsplutz te Berlijn is gelegen. 

Op deze prijsvraag behoeven geene uitgewerkte 
teekeningen te worden ingezonden, doch men 
verlangt de plattegronden der verschillende ver
diepingen op y a o u , twee aanzichten en de door
sneden, welke noodig zijn om het geheel te kun
nen beoordeelen, op >/UM cn eindelijk een per-
spectievisch aanzicht. 

De termijn van inzending wordt den IS'» April 
a. s. gesloten, waarna de ontwerpen gedurende 
4 weken publiek zullen worden ten toon gesteld; 
na de sluiting dezer tentoonstelling zal de jury 
van beoordeeling haar werk beginnen. 

De jury bestaat uit 4 leden van den Bondsraad 
en 8 leden van den Kijksdag. Deze leden ver
kiezen dan 0 architecten en 1 beeldhouwer, zoo
dat de jury uit 19 personen bestaat. 

De uitgeloofde prijzen zijn van 1000 en 200 
friedrichs d'or, waarvoor de bekroonden afstand 
van hunne teekeningen moeten doen. 

De gekozen architecten zijn : Hitzig en Lucae 
te Berlijn, Semper en Schmidt te Weenen, Neu-
reuther te Muiichcn en Statz te Keulen; terwijl 
professor Drake, te Berlijn, als beeldhouwer in 
de jury is benoemd. 

Men verneemt verder, dat Strack eu Gropius 
hadden verzocht buiten aanmerking voor de jury 
te blijven, daar zij naar den prijs willen mededingen. 

B I N N E N L A N D . 

: Gravenhage , Door den Gouverneur-Gene
raal van Ned-Indië zijn de volgende beschikkin
gen genomen : 

Ontslagen: op verzoek, eervol uit zijne betrek
king wegens ziekte, onder toekening van wacht
geld , de opzichter der 2U e klasse bij den water
staat en 's lands burgerlijke openbare werken 
B. C. Lammerding. 

Benoemd: tot hoofdingenieur, chef der afdee
ling telegraphic, de ambtenaar op non-activiteit 
H. L . Jansen, vroeger belast geweest met de 
waarneming dier betrekking. 

Tot ingenieur bij den dienst der gouvernements-
telcgrafen iu Ned.-Indië G. W. ten Brummeler, 
laatstelijk die betrekking bekleed hebbende , on
langs vun verlof uit Nederland teruggekeerd. 

Tot architect der l»tc klasse bij den waterstaai 
en 's lands burgerlijke openbare werken J. P. 
Trossée, vroeger die betrekking bekleed hebbende $ 
en thans belast met de waarneming der betrek- 1 
king van architect der 2de klasse. 

Tot architect der 2de klasse bij hetzelfde korps, 1 
J. C. Motta, laatstelijk die betrekking bekleed 
hebbende en onlangs van verlof uit Nederland 
teruggekeerd. 

— Dij beschikking van den minister van bin- ' j 
nciilumlsche zaken is de vergunning voor een I 
stoombootdienst tot. vervoer van personen en goe-
deren tusschen Gorinchem en Woudrichem, bij I 
beschikking van 0 October 1871 verleend aan A. I 
van de Wetering Az . , te Woudrichem, overge- I 
schreven ten name van zijne weduwe, geboren 
Duvser, aldaar. 

— Hij Kon. besluit is aan J. F. Metzelaar, 
ing.-arch. voor de gevangenissen en rochtsgebou-
wen, vergunning verleend tot het aannemen en 'J 
dragen der versierselen van ridder der Wasa-
orde, hein door Z. M. den Koning van Zweden 
en Noorwegen geschonken. 

— De koninklijke bewilliging is verleend op 3 
het verzoek van den heer G. II. G. Braams, tot op
richting van de naamlooze vennootschap nEutcrpe" , I 
ten doel hebbende het tot stand brengen en ex-
ploiteeren te 's-Gravenhage van een gebouw voor 1 
concerten, tooneelvoorstelliiigen, kunstbeschou
wingen, tentoonstellingen, enz. De vennootschap 
is aangegaan voor den tijd van negen en negen
tig achtereenvolgende jaren. 

—• Hij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken van 23 December 1871 , no. 
171, is aan l i . van Egmond en II. Brouwer, te 
Deventer, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor eene stoombootdienst tot vervoer van 
personen, goederen en vee tusschen Amsterdam -
en Deventer. 

R o t t e r d a m . Op den 8™ dezer maand over
leed alhier , in den ouderdom van bijna 58 jaren, 
dc heer P. van Limhurgh. 

De vele belangrijke bouwwerken , onder zijne 
leiding uitgevoerd, kunnen getuigen van zijn bij I 
uitnemendheid werkzaam leven. Hij bezat een .ij 
rijken schat van practische ervaring en wist zich 
door zijn gezelligen omgang vele vrienden te ver- 1 
werven. Zijn gezin verliest in hein een uitste- 1 
kend echtgenoot en vader, en de maatschappij een I 
degelijk , een nuttig man. 

I N G E Z O N D E N . 

Verslag van de twintigste algemeene Vergadering 
der Vereeniging ter bevordering van Fabriek' 

en llandwcrksnijverheid in Nederland. 
14 en 15 Augustus 1871. 

Dat kleine vereenigingen tot groote onderne
mingen met behulp van vrienden in staat zijn, be
wijst de aan het hoofd dezer mededeeling ge
noemde, want zij was het van wie dc in 1809 
te Amsterdam gehouden internationale tentoon- I 
stelling voor de arbeidersklasse uitging. Wan- I 
neer wij letten op de eindsom van /' 1249.52 s , I 
waarover die te 's-Gravenhage gevestigde vereent- 1 
ging in 1871/72 te beschikken zal hebben, dan ij 
behoorde er reeds in 1809, toen bet budget nog 
kleiner was, veel moed en ondernemingsgeest toe, 
eene tentoonstelling te houden, die over meee g 
dan eene tonne gouds zou loopen. Maar de ver
eeniging te 's-Hage had hulp en kruiwagens in 
hare afdeelingen te An.sterdam, Dordrecht, 's-Gra- I 
venhage, Middelburg, Utrecht, Arnhem, Zwolle, 
Uselstein, Woerden, Noordwijk en andere klei- \ 
nere plaatsen. Wij hebben voor ons een exem- J 
plaar van genoemd verslag, en achten dit boekje 
belangrijk genoeg, om daaruit het meest belang
rijke beknopt weer te geven. 

Zooals den lezer van dit weekblad bekend i s , 
werden in De Opmerker vele mededeelingen ge
geven over de tentoonstelling, de n°». 10 , 17 , 
18 bijvoegsel, 32, 33, 37, 39, 45 en 51 van het 
jaar 1809, en bet n°. 9 van het jaar 1870, zijn 
nog op te slaan, om herinneringen te verlevendi
gen, die nooit uit het geheugen mogen gaan. 
Vooral zijn de genoemde n («. 9, 33 en 45 het 
meest belangrijk, omdat zij handelen over de ten
toonstelling met haar kennis-voorplein. De Op
merker gaf in n". 10 van 1809 het volledige 
programma; in i r . 17 een vervolg; in n". 9 van 
1870 het oordeel van een buiteiilandsche som-

miteit, cn hield zijn lezers voor het overige op 
de hoogte. Thans — na twee volle jaren geduld-
oefening — verschijnt de afrekening der tentoon
stelling, en daaruit deelen wij in ronde getallen, 
als curiositeiten, de navolgende cijfers der ont
vangsten en uitgaven mede. 
Van de Provinciale Commissie in Noord-Holland 
is ontvangen ƒ 27,354.60 
van die in Zuid-Holland . . . . » 19,919.53 
van diverse commission eu personen » 10,793.55 
subsidie van den staat . . » 10.000.— 
dito van de stad Amsterdam . . r 3,000.— 
aan entrees enz » 30,G54.39 
aan huur voor de tenten en win

kels enz. op het voorplein . . » 20,004.90 
5"/„ voor verkochte voorwerpen . » 1,889.90 
contributie van een lid . . » 1.— 
toevallige baten, catalogus enz. . » 2,448.07 
verkoop van medailles . . . . » 393.70 
terug van geb. van Es, drukwerk . » 200.— 
aan renten geind » 509.54 
aan renten tot 14 April 1871 . . » 245.21 
totaal der ontvangsten . . . . ƒ 127.515,11 

Als wij nu letten op den staat der uitgaven en 
zien, dat deze precies sluit met die der ontvang
sten, dan mag de afrekening zeer gunstig zijn 
uitgevallen, maar dan vragen wij, waartoe het 
waarborgfonds heeft gediend, of de jury ƒ 5 0 0 0 
zal vorderen voor tegemoetkoming, en of deze 
een gedenkboek van ƒ 2 9 3 1 . 0 9 noodig heeft. Wij 
vragen, wie de hoofdcommissie machtigde het waar
borgkapitaal van f 47,795.55, waarvan de helft 
uit Amsterdam kwam, zoo goed als geheel te ver
slinden , en of het niet plichtmatig was geweest 
geen penning daarvan uit te geven , alvorens de 
toestemming der gevers of inschrijvers te hebben 
verkregen. Thans weet niemand hunner waar hun 
geld is gebleven en kunnen zij 18"/,, van de door 
hen gestorte gelden terugontvangen, of die geven 
aan de avondschool voor volwassenen, die geen 
geld noodig heeft, nadat de gemeente Amsterdam 
baar zoo rijk heeft gemaakt. 

Wij willen de uitgaven niet alle overschrijven 
en slechts enkele vermelden, die oorzaak zijn dat 
het waarborgfonds is verteerd, en heeft moeten 
dienen om het tekort te dekken en de hooge uit
gaven te bestrijden, die ons het walgelijk ker
misplein hebben bezorgd. 

Aan buur van het Paleis voor Volksvlijt is be
taald 41) mille. 

Aan de Commissie tot ontvangst van 
werklieden ruim 5 » 

Het voorplein kostte ruim . . 42 1 / , » 
en daarvan aan de firma G. II. Kui

per (Staal en Haalmeijer) . . . ± 27 » 
De regelingscommissie gaf uit nage

noeg 7 » 
Aan advertentiën bleek noodig te 

zijn ongeveer 2'/j » 
Het openingsdiner kostte hit baga

tel van ƒ 2,742.— 
en met andere eet- en drinkpartijen te 
zamen » 3,806.50 
De regelingscommissie gaf nog eens 
aan diversen uit » 4,180.25 
de secretaris van het Hoofdbestuur be
taalde aan portos en zijn schrijvers » 1,433.23 
Aan drukwerk Hoofdbestuur. . . . » 1,554.85 
Voor medailles was noodig. . . . » 0,022.02} 
Voor diploma's » 1,573.77 

Welke sommen , vermeerderd met eenige klei
nere en de fS,901.40}-, zijnde de overgeblevene 
19.32 "/„ der som van bet waarborgfonds — uitma
ken het bedrag der inkomsten, zijnde ƒ127,515.11. 

Hiervoren is een post genoemd van ruim 42 J 
mille — het is f 42,008.45 ct, die op het voorplein 
is besteed. Bij deze som is opgenomen het bedrag 
van /'1750 voor loon aan den architect, toezicht 
enz. Die architect is de heer J. Gosschalk, 
tevens een der secretarissen hij de regelingscom
missie. Wij hebben het niet willen gelooven, 
dat deze heer zich heeft doen betalen voor de 
krabbelingen ten dienste van het voorplein, en 
toch blijkt dit maar al te waar te zijn. Hij is 
dus geen secretaris om niet geweest, en ontving 
eene zeer ruime belooning voor zijn bewezen 
dienstwerk. Wij hooreu dat er heel wat is voor
gevallen alvorens zijne rekening voor fiat is ge
teekend , en hij bij zijn vriend Heiniken heeft 
kunnen disponeeren over het bedrag van zijn ex
orbitant hoogen en onrechtmatige!! eisch, tegenover 
zijne benoeming als mede-secretaris en de wijze 
waarop die heeft plants gehad. 

Maar wat waren die architecten-producten van 
het voorplein dan toch? vraagt misschien deze of 
gene lezer. Niets anders dan houten schotten , 

smakelooze hokken, een hoofdingang die nog bij
tijds is gestut geworden, een verzameling even 
slecht geplaatste als gemaakte barakken, die te 
samen zijn verkocht — als oud hout — voor de 
som van f ?,303.84. 

Wij willen veel bij de internationale tentoon
stelling dooi- de vingers zien, maar vergeven haar 
hoofdbestuur, met den wakkeren twaalfdubbelen 
ridder Mackav als voorzitter, nooit: a de ker-
niisaanleg van bet voorplein, b het eigenmachtig 
opmaken van het waarborgfonds en c de betaling 
van den secretaris-architect Gosschalk. 

Ten besluite schrijven wij hieronder over de 
mislukte kermis en bouwbombastcrij van bet 
voorplein, die gekost heeft aan : 
Staal en Haalmeijer , timmerwerk, ƒ 20,859.28.1 
Kuiper, schilder '» 1,908.06 
Oldigs, stukadoor » 377.90' 
Van Essen en Zoon, loodgieters . » 1,187.44} 
Ned. koolteerstokerij » 124.10 
Hotz, behanger » 895.80 
Jorgissen, zeilen » 126.60 
Mackeno, dito i> 73.00 
Van Gelder, hout » 83.12 
Linnaeus, aanleg en onderhoud . » 2,359.10 
Hedeker en Comp, bassins . . . » 366.00 
Wimpels, aankoop en onderhoud . » 017.55 
Lavabo's inrichting » 33.54 
Stelling , gaas » 8 15 
Forster en Engelman, aanleg, huur. » 1,289.83}-
Peck en Comp., pijpen . . . . » 565 81 
Becht en Dyserinck, banken . . » 382.82 
Rote, wapen » 248.35 
Amsterdamsche gascompagnie . . » 2,122.18 
Duinwater-Maatschappij . . . . » 389.14 
Huur Restauratie Volkspaleis . . » 400.00 
Bijdrage muziek » 250.00 
Korting van buur » 10.00 
In orde brengen voorplein . . . » 180.00 
ARCHITECT, TOEZICHT ENZ. . . . » 17,50.00 

Geeft . . ƒ 42,008.45 
Had nu het hoofdbestuur al deze uitgaven bij

tijds voorkomen, dan was het waarborgfonds in 
zijn geheel en niet aangesproken gebleven. Thans 
is het verslonden , ten koste van het overbodige 
voorplein. 

Wij eindigen onze mededeeling met de beleefde 
vraag naar rapporten, verslagen en wetenswaar
digheden over de tentoonstelling en hare voor
werpen Naar men ons mededeelt talmt men tot 
in het ongehoorde met de levering van het ver
slag , dat iedere secretaris onder toezicht van zijn 
bestuur verplicht is te geven. Twee jaren zijn 
reeds over zijn hoofd heengegaan , en nog geen 
teeken van leven. Het wordt tijd dat het hoofd
bestuur spoedig zijne maatregelen neemt, en ieder 
die het betalen wil cn kan in de gelegenheid 
stelt een beredeneerd, leerzaam, vooral onpartij
dig verslag te kunnen aankoopen, der Amster
damsche wereld-tentoonstelling van 1869. 

NOORD-HOLLANDSCH—FRIESCHE SPOORWEG. 

De levensquacstie voor Noord-Holland en Fries
land , het to be or not to be, de quaestie name
lijk of wij nu weldra in het bezit van den Noord-
Hollandsch-Frieschen spoorweg zullen komen , 
schijnt werkelijk hare oplossing nabij. Met veel 
belangstelling toch vernamen wij dat er eene ver
gadering voor deze zaak op den 29sten Decem
ber j . I., in »dc Keizerskroon" te Amsterdam heeft 
plaats gehad. Het comité, bestaande uit 21 Noord-
Hollanders en Friezen, dat reeds geruimen tijd 
voor dit doel is werkzaam geweest, mocht op 
deze bijeenkomst de zekerheid erlangen dat de 
zaak werkelijk als geklonken mag worden be
schouwd , zoo de belangstelling uit de beide pro
vinciën zich ook in linanciëelen zin openbaart. 

De zaak namelijk is deze: Eene Engelsche maat
schappij beeft zich opgedaan en de zaak onder
zocht. Deze maat s c h a p p i j , bestaande uit onder
nemers cn kapitalisten , heeft verschillende opnamen 
op het terrein gedaan en herhaaldelijk bijeenkom
sten gehouden, zoowel met het comité, als met 
de leden afzonderlijk, alsook met andere personen 
buiten het comité en is tot de overtuiging gekomen 
dat de geprojecteerde spoorweg levensvatbaarheid 
heeft en buiten twijfel een gunstig financieel 
resultaat kan opleveren. 

Talrijk waren de bemoeiingen van bet comité, 
alvorens zij kon besluiten om de gunstige aan
biedingen der Engclschen publiek te maken; 
immers wat al teleurstellingen zijn ons Hollanders 
op dat gebied reeds wedervaren! 

Natuurlijk dus ook, dat speciale information 

eiken verderen stap voorafgingen en het is met 
werkelijke ingenomenheid, dat wij dan ook kun
nen verklaren, dat het comité voor den Noord-
Hollandsch — Frieschen spoorweg thans in het 
bezit is van de meest gunstige en gewaarmerkte 
information omtrent de Engelsche ondernemers. 

Eene spoorwegonderneming is zeker een zaak, 
die direct van publiek belang is, en die door geene 
geheimen mag worden omgeven: die geheimen 
waren toch zoo menigmaal oorzaak dat eene goede 
onderneming te gronde ging. 

Opgesmukte voorstellingen, die het publiek op 
een te geringen trap van ontwikkeling stellen en 
ons zeiven autoriteiten doen schijnen , benadeelen 
de zaak en zouden tot geen resultaat leiden , slechts 
eenvoudige mededeelingen van eenvoudigs feiten, 
namelijk : dat de zeer billijk gestelde eischen der 
Engclschen (waaruit blijken moet of de Noord-Hol
landers en Friezen werkelijk den spoorweg wen
schen) den Oostelijken Noord-Hollanders en West-
Friezen schenken willen, wat het Rijk heeft ge
nieend hun niet te moeten geven, namelijk den 
Noord-Hollandsch-Friescben spoorweg. In het be
lang dezei' zaak hebben eenvoudige mannen zich 
tallooze bemoeiingen getroost en dat wel gedu
rende jaren, en het is te hopen dat niet tevergeefs 
is gearbeid. De Engelschen toch vragen uit Ne
derland slechts eene geringe bijdrage in verhou
ding tot de totale som, om onniiddelijk de ge
heele onderneming voor eigen rekening op touw 
te zetten. 

Wij voegen hier gaarne bij, dat een ieder, 
wien het belang in deze zaak ter harte gaat, zich 
desnoods tot het comité (wier zetel te Hoorn is 
gevestigd) van de juistheid der medegedeelde fei
ten kan overtuigen, zeker wetende dat het comité 
tot elke openbare mededeeling, in eene quaestie 
van zoo algemeen belang, bereid is. 

Weldra zullen de betrokken Burgemeesters wor
den opgeroepen , om hun meer gedetailleerd den 
stand der zaak medetedeelen. 

Wij onthouden ons van het aansporen tot een 
getrouwen opkomst, want de zaak moet voor zich 
zelve spreken en indien het mocht gebeuren, dat het 
comité aldaar teleurstelling ondervond, zou het 
slechts de meening bevestigen van hen, die de 
belanghebbende gedeelten der beide provinciën 
nog niet rijp wanen, om den o vergrooten weldaad 
van spoorwegen te kunnen waardeeren. 

Die teleurstelling, die lauwheid en flauwheid 
ten grondslag zou hebben, verwachten wij niet, 
te meer daar zich op dit gebied in enkele jaren 
eene belangrijke ontwikkeling heeft geopenbaard. 
Van waar dan ook lautoheid kome, zulks kan 
niet meer van Noord-Holland uitgaan, waar het 
besluit, om een spoorweg te willen, nu onher
roepelijk vast staat. 

Van Friesland dat de Friezen daar 
eendrachtelijk toonen deze vrees tc beschamen, 
die helaas bestaat, dat zij nu in 1872 nog on
vatbaar zouden zijn het groote gewicht van een 
spoorweg te gevoelen. In elk geval hebben de 
Friezen voor zich zelve goed toe te zien. 

De richting van den Noord-Hollandsch-Frieschen 
spoorweg zou zijn, uitgaande van het centraalsta
tion te Amsterdam, of over den afsluitdam Schel-
lingwoude, of per stoomflotille over het V , waar
door meer of minder direct bij de lijn worden ge
baat : Schellingwoude, Durgerdam, Nieuwendam , 
Ransdorp, Zunderdorp, Broek, Watergang, II-
pendam en Purmerend ; voorts door het Oostelijk 
deel van den Beemster passeert de lijn: Aven-
born, de Hulker, gemeente Berkhout tot Hoorn. 

Van Hoorn door Zwaag, Zwaagdijk, Nihixwoud 
Midwoud, Twist, Opperdoes tot Medemblik; per 
stoomboot naar Hindelopen gaat de weg langs 
Workuin naar Bolsward en verder naar Sneek en 
van daar verlengt, sluit hij aan den Staatsspoor
weg te Grouw aan. (f) 

(f) VVjj outviugen bovenstaand stuk van zeer geachte 
zijde ter plaatsing, terwijl ous tevens voor de waarheid der 
daarin vermelde feiten werd ingestaan. 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 13 Januari 1872. 

O P E N B A R E 
AANBESTEDING 

vnn eene School met overdekte Speelplaats en 
Onderwijzerswoning , met bijlevering der noo
dige materialen, tc 's Gravemoer, door Burge
meester en Wethouders op 

DONDERDAG DEN 25 JANUARIJ «872, 
des middags ten 12 ure, 

ter herberge van L . LOUWET , te 's Gravemoer, 
waar Bestek en Teekening ter inzage liggen van 
af 10 Januarij. 

Het Bestek is i ƒ 0.50 verkrijgbaar bij het 
Gemeentebestuur. 

De Aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving. 

AANBESTEDING. 
HET PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN HKN 

H. DONATUS, te Bemmcl in de Overbetuwe, 
zal op Maandag den 29 Januarij a. s., des mid
dags om 2 uur , hij A. TIIULLENAAR in het 
koflijhuis de Klok aldaar, aanbesteden: 

Het bouwen eener parochiekerk, 
Teekeningen en bestek liggen ter visie op de 

plaats der aanbesteding ; de bestekken te Bemmel 
bij de Wed. V A N ERP en bij N . ARENDS; te 
Eist bij V A N DEN H E U V E L ; tc Nijmegen bij 
MEURS; te 's Bosch in het Groenhuis bij HEN
DRIKS ; te Arnhem in de Harmonie ; te Utrecht 
bij DE GROOT in de liggende Os ; te Amsterdam 
in het Vosje ; te Pannerden bij REIMER en te 
Zwolle bij REIJERINK. 

De bestekken zijn ii f 1 verkrijgbaar bij den 
boekhandelaar J. M . W. WAANDERS te Zwolle; 
om inlichtingen zich te vervoegen bij den Inge
nieur en Architect H . .1. WENNEKERS te Zwolle. 

HoUandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 5 d e" Februari 1872, des na

middags te half twee ure, zal in het Stations
gebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam, 
worden aanbesteed: 

De levering van 7000 IJZEREN 
DWARSLIGGERS met Verbindings-
deelen. 

Bestekken met Teekening zijn tegen betaling 
van f 1 te verkrijgen op het bureau van den In
genieur van den Weg , te ' j Gravenhage (Station). 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FAIUUEKKN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te Poole en Londen. 
Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder

land en Oost-Indië 
W H O V E N c*3 Z O O N , 

's Gravenhage en Rotterdam. 

AGENTSCHAP. 
Een solied bouwkundige van middelbaren leef

tijd , gevestigd in de provincie Noord-Brabant, 
wenscht een 

Agentschap in bouwmaterialen 
te bekomen. Inclinerenden worden verzocht hunne 
voorwaarden zoo volledig mogelijk op te geven 
en zich met franco brieven, onder de letters C. R . , 
tot den uitgever van dit blad te wenden. 

De eigenaar van zeer groote 

S T E E N G R O E V E N 
i n Frankrijk cn Duitsch-Lothringen, zoekt een 

REPRESENTANT. 
De kennis van de Fransche of Hoogduitsche 

taal is te wenschen. 
Zich naar de Annoncen-Expeditie van HAASEN-

STEIN & V O G L E R , te Metz, sub cijfn- C. N . 109 
te wenden. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A X O P T I S C H E . M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S 1 S C H E 

INSTRUMENTEN. 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren, Bakens, Galvanome
ters. Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Briefbalansen, Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPfiN. 

P O M P E N VOOR N O R T O N W Ë L I E N . 
P o m p e n 

VOOH 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Vloeibare Asphalt 
( B L A C K VARNISH). 

Door snelle drooging, dekkracht en glans is dit 
artikel zeer geschikt voor SCHEEPSBODEMS, 
SP00RWEG-MATEI1IEEL en andere IJZERWER
K E N , MUREN enz. enz. 

De kwaliteit is thans belangrijk beter dan het 
buitenlandsche fabriekaat, en bij eenige hoeveel
heid tot minder prijs tc bekomen bij 

H. VETTEWINKEL & ZONEN, 
Oude Teertuinen, M 140 Amsterdam. 

FABRIEKEN 
VAN 

A. H . van Bergen, 
te H E I L I G E R L E E . 

prov. Groningen. 
De Concurrent. — St. Pauhnus. — 

Werklust. 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper

en metaal-compositiën voor SLUIZEN, MA
CHINES , MOLENS, SCHEPEN, FABRIE
K E N etc. 

M E T A L E N TOREN-LUIDKLOKKEN, SCHEEPS-
en F A B R I E K S B E L L E N in alle zwaarten. 

TOREN-UURWERKEN met M E T A L E N RADE
REN voor roest beveiligd , BLIKSEM-AFLEIDERS, 
etc. 

BRANDSPUITEN, waarvan het inwendige 
geheel uit GEGOTEN KOPER bestaat met schroe
ven aan elkander verbonden , zonder eenige tin -
zoldering, werkende met METALEN ZUIGERS 
en VENTILEN zonder eenige omkleeding; POM
PEN zeer gemakkelijk , natte of droogte heeft op 
de goede werking geen invloed, op proef te le
veren als prima soort, soliditeit en werking, 
geconstateerd door bekrooningen en vele binnen-
en buitenlandsche leveringen. 

BRANDSPUITSLANGEN en WATEREMMERS 
in alle afmetingen, prima soort. 

T E KOOP : Twee oude gebruikte welluidende 
M E T A L E N K L O K K E N van 1103 en 1105 kilo 
gewigt, alsmede een roodkoperen BROUWKETEL, 
zoo goed als nieuw, inhoudsgrootte 23 vat 30 
kan , gewigt ruim 300 kilo. 

Steeds voorraad van alle COURANTE AR
TIKELEN in het MAGAZIJN, alsmede aan de 
STEEN- , DAKPANNEN- en DRAINEER BUIZEN-
FABRIEKEN. 

beste Metselsteenen, Dakpannen, Drai-
neerbuizen, Ovenvloeren, etc 

Een en ander recommanderende, 
onder belofte eener prompte uitvoe-
n n ê A. H. VAN BERGEN. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73 . ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Gooten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C \ 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J. 595 AMSTERDAM, 

leveren verticale Locomobiels van 1— SOpdk, 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veiligheids
toestellen. Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilateurs, dito aarden- en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K i l O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
MEN , 3 tot S maal goedkooper dan lederen. 

KROM & E E K H O U T . 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage e n Rotterdam. 

mmmmwm 
in de uitgebreidste sortering. 

Speeioliteil van Kn»;. Calqiirrrliiiiien 
eu Calqueerpapier aan rollen. 

Wed. L. LAZARE & ZOON. 
's GRAVENHAGE. 

Adressen. 

B eekcr & Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Iloun terreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNDT te Arnhem. 

Van Urient & C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

Honi i ik l . Spiegel- en I.ijN(eiif iilir. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teAïe/,bij/ln(uw-

pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r A O . , Amsterdam, leveren en plaatsen 

licctwalcrtoeslcllt'ii voor gchnuwni, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van /'8.10 en /'8.90, a, con-

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, le 's Hage. 
J n e » . P l e y a i e r , te Seheveningen, "fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r m a e » en de B o u d e , Slouinlraslaljrifk, Delft. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde laschverbinding. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKEB. 

Onder deze rubriek kan men het geheele jaar 
eene advertentie van niet meer dan drie regels 
plaatsen en wel tegen betaling van / ' 10 , f 15 
of ƒ 2 0 , naar gelang het adres 1. 2 of 3 regels 
beslaat. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevingen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Z a t e r d a g 13 J a n u a r i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 15 Jan. 

Aarlanderveen (Zuid-Holland), te 11 uren, 
door het gemeentebestuur: lo . het ophoogen van 
een terrein voor eene begraafplaats inet bijbe
hoorende werken enz.; 2o. het maken van een 
brug, gemetselde graven, een baar- en lijken
huis , enz. 

Kanten* (Groningen), te 11 uren , door het 
gemeentebestuur : het afbreken van de oude- en 
bet weder opbouwen van eene nieuwe onderwij
zerswoning aldaar. Aanwijzing op den dag dei-
besteding, des voormiddags te 10 uren. 

Maastrioht, te 11 uren, aan het prov. be
stuur : het bouwen en leveren van eene paarden-
aak en van vier bochtaken ten behoeve der Ne-
derlandsch-Belgische veren op de rivier de Maas 
in Limburg, met het onderhoud van de veerpon
ten met al het materieel der veren te Elsloo, 
Berg, Maaseijk en Stevensweert van 1 Januari 
1872 tot 31 December 1874, voor gemeenschap
pelijke rekening der Nederlandsche en Belgische 
regeeringen. Begrooting f 4200. Aanwijzing 
Dinsdag en Vrijdag vóór de besteding. 

Shoon (Zuid-Holland), te 12 uren, hij den 
heer D. van der Linden: het bouwen van een 
nieuw huis met koetshuis. 

Koudum (Friesland), te 12 uren, door het 
gemeentebestuur van Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde: het afbreken van de oude en het 
daarvoor in de plaats stellen eener nieuwe on
derwijzerswoning te Warns, benevens het doen 
van eenige herstellingen aan de school aldaar; 
aanwijzing 13 Januari, des voormiddags te 
11 uren. 

Middelburg, te 1 uren, door het gemeen
tebestuur: het vernieuwen van ongeveer 700 
kubieke meters bekleedingsmuur in de Zoute-
gracht. 

Behagen (Noord-Holland), te 9 uren, door de 
diakonie der Herv. gemeente in het Noordhol-
landsch koffiehuis : het daarstellen van een geheel 
nieuw gebouw, ingericht tot werk- en bergplaats 
voor vlas , met de aanhoorigheden van dien in de 
gemeente Schagen; aanwijzing des voormiddags 
te 9 uren. 

Dinsdag, 16 Jan. 
Botterdam, te 12 uren, door de directie der 

Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
lijn Boxtel-Wezel: a. 1,000,000 stuks metselstee
nen, miskleurig, hardgrauw, waalvorm; b. 100,000 
stuks hardgrauw. 

's-Hage, te 1 uren, herbesteding van en het 
doen van eenige herstellingen aan gevangenissen 
en rechtsgebouwen te Leeuwarden, Sneek , Hee
renveen , Deventer en Appingedam, gedurende 
1872, 1873 en 1874 en te Maastricht, gedu
rende 1872. 

F l n s t e r w o l d e (Groningen), te 3 uren, door 
kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente, bij P . M. 
Tiddens : lo . eene belangrijke vertimmering der 
hoofdonderwijzerswoning bij de hoofdschool; 2o. 
het verfwerk binnen- en buitenshuis en het be-
hangerswerk aan het voorgebouw der pastorie; 
3o. het leveren en stellen van een gesmeed ijze
ren hek bij-langs den nieuw aangelegden tuin 
vóór de pastorie, lang 58 meter; aanwijzing 12 
Januari, des namiddags te 1 uren. 

Woensdag, 17 Jan. 
Heerenveen, bij den heer R. IJ. Teriet: bet 

afbreken eener oude en het bouwen daar ter 
plaatse van eene nieuwe winkelbuizinge, op de 
Lindengracht aldaar; aanwijzing I 5 Januari, des 
voormiddags te 10 uren. 

Sneek, te 11 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, bij S. Bokma, in de Nieuwe 
Stadsherberg: het uitvoeren van werken en leve-
rantiën voor de inwendige verandering en ver
nieuwing der St.-Martinikerk aldaar; bilj. inz. 
vóór of op 10 Januari bij den president-kerk
voogd. 

Donderdag, 18 Jan. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en heem

raden van Delfland : l o . 400,000 kilogram 
Doorniksche zink- of ballaststeen ; 2o. 1000 stuks 
gecreosoteerde zware kolders of ellens. 

Legemeer (Friesland), te 101 , uren, door 
het dijksbestuur van het waterschap de Zeven 
Grietenijen en Stad Sloten, bij A . P. Iliclkema op 
het Huis ter Heide: de levering van 400 stère 
riviergrint, 50 stère verbrijzelde keien, 225 
stère kalkkeizel, 70 stère zeegrint, gedurende 
1872, ten dienste van genoemd waterschap. 

Ferwerd (Friesland), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur van Fervverderadeel: het maken 
van een kunstweg in die gemeente, van af de 
Buurt te Nijkerk tot aan den bestaanden kunst
weg aan den Hallumerhoek, ter lengte van circa 
3290 meter; aanwijzing 17 Januari, des voor
middags te 10 uren. 

Nieuwenhoorn (Zuid-Holland), tc 11 uren, 
door het bestuur van den polder Nieuwenhoorn : 
l o , het maken der gebouwen ; 2o. het leveren eu 
stellen van twee Btoompompwerktuigen ten dienste 
van twee te stichten stoomgemalen voor dien 
polder. 

's-Hage, tc 12 uren, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van een post- en te
legraafkantoor op de fundeering in de Gedempte 
Blaak te Rotterdam. Aanwijzing 27 December 
en 4 Januari, des voormiddags te 11 uren. 

Vrijdag, 19 Jan. 
' s -Her togenbosch te 10' uren, door het 

ministerie van binnenl. zaken , aan het lokaal van 
het prov. bestuur : het onderhouden van het ge
deelte der Zuid-Willemsvaart in de provincie 
Noord- Brabant, tot eene lengte van 54,990 meter, 
van 1 Januari 1872 tot 31 December 1814. Be
grooting ƒ 1 5 0 , 0 0 0 . Aanwijzing den Gen en 4en 
dag vóór de besteding. 

Zwolle, tc 12 uren, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van- en het doen van eenige herstel
lingen aan de gebouwen van het provinciaal be
stuur en het huis , bewoond door den Commissaris 
des Kon U I L ' - te Zwolle, gedurende 1872, in 2 
perceelen. 

Delft, tc 12 uren, door den directeur der 
artillerie- stapel- en constructiemagazijnen: de 
levering van grove Engelsche steenkolen . ten be
hoeve van voorschreven magazijnen, in twee per
ceelen, l e perceel 100,000 kilogram, 2e perceel 
200,000 kilogram. 

Utrecht, door de directie van den Nederl. 
Rhijnspoorweg: het maken van eene draaibrug over 
de Oude Keulsche vaart, in het Jaagpad aan den 
Omval nabij Amsterdam: aanwijzing 10 Januari, 
des voormiddags te 11 uren. 

Holwerd (Friesland), bij den heer K. de Kuur : 
het afbreken van het oude en het bouwen van 
een logement met doorreed en stalling ; aanwijzing 
10 Januari, des voormiddags te 10 uren. 

Zaterdag, 20 Jan. 
Ureterp (Friesland), bij B. S. Duursma: het 

bouwen van eene nieuwe schuur en verdere ver
timmering aan de voorhutzing van G. VV. Adema, 
te Oudega. 

Utrecht, door de directie van den Ned. Rhijn
spoorweg: de levering van 2200 ton rai ls , 70 
ton laschplaten, 20 ton bouten en 35 ton haken. 

Utrecht door de directie van den Ned. Rhijn
spoorweg : de levering van 30,000 stuks eiken 
dwarsliggers in 0 perceelen. 

Utrecht, te 11'/, uren, door de directie van 
den Nederl. Centraal-spoorweg, aan het bureau der 
exploitatie Catharijnckade C 759: de levering 
van 400 ton spoorstaven met laschverbindingen. 

Maandag, 22 Jan. 
Woerden, te 12 uren, door de commissie 

van administratie over de gevangenissen : de le
vering van wollen cn katoenen breigarens en het 
alpengras, benoodigd gedurende 1872 voor den 
arbeid der gevangenen in de strafgevangenis al
daar cn vermoedelijk bestaande uit: 900 kilogr. 
gezuiverd 3draads wit wollen breigaren, 045 
id. 2draadsj 385 id. 2draads grijs; 145 id. 2-
draads wollen breigaren in diverse kleuren ; 720 
id. Odraads ruw katoenen breigaren; 555 id. 
Sdraads, 105 id. 3draads en 495 id. alpengras. 

Dinsdag, 23 Jan. 
Makkinga (Friesland), door het gemeentebe

stuur van Ooststellingwerf, in het gemeentehuis 
van Makkinga : het bouwen van een toren op de 
kerk, staande aan de Compagnonsvaart te Ap
pelscha. Aanwijzing 18 Januari. 

Woensdag, 24 Jan. 
AuguBtinusga (Friesland), door den notaris 

Sickler: het bouwen eener nieuwe school aldaar : 
aanwijzing 20 Januari, des voormiddags te 10 
uren. 

Genemuiden, te 12 uren , door het gemeen
tebestuur in de Pauw: het amoveeren van het 
oude schoolgebouw op den zoogen aamden Hoek 
in den kom der gemeente en het bouwen in 
zijne plaats van een nieuw lokaal; aanwijzing 
des voormiddags tc 10 uren. 

Donderdag, 25 Jan. 
Woubrugge (Zuid-Holland), te 11 uren: door 

het gemeentebestuur: l o . het maken van een 
grintweg van af den grintweg te Hoogmade tot 
aan de bestrating bij de Herv. kerk te Wou
brugge, ter lengte van ongeveer 4017 strekkende 
meter; 2o. het in dezen weg bouwen van brug
gen, duikers, landhekken, scheringen, enz. 

Alkemade. te 12 uren, door liet gemeente
bestuur: het maken en daarstellen van eene hou
ten brug, met ijzeren draaiend gedeelte, over de 
ringvaart van den Haarlemmermeerpolder bij de 
Nieuwe wetering. 

's-Gravemeer, tc 12 uren, door burge
meester en wethouders: eene school met over
dekte speelplaats en onderwijzerswoning, met 
bijlevering der noodige materialen. 

Vri jdag . 26 Jan. 
Ouderkerk a d U s e l . te 11 uren, door het 

bestuur van de polders Kromme en Geer en Zijde: 
het eenjarig onderhoud van- en de vereischt 
wordende leverantiën aan de polder-watermolens, 
enz. iu I perceel. Aanwijzing op den dag der 
bestelling, des voormiddags van 8—10 uren, te 
beginnen bij den lloogemolen. 

Bennekom, te 12 uren, het vernieuwen cn 
verbouwen van de warmekast en de druiven- en 
perzikenkasten op den huize Iloekelum. 

Zaterdag, 27 Jan. 
Utrecht, te 1 uren, door het gemeentebe

stuur : de levering van 200,000 hektoliters En
gelsche gaskolen, ten dienste der stedelijke gas
fabriek in 1872. 

Maandag, 29 Jan. 
Bemmel (Over-Betuwe), te 2 uren, door het 

parochiaal kerkbestuur van den II. Donatus: het 
bouwen van een parochiekerk. 

Dinsdag, 30 Jan. 
Utreoht , te 2 uren, door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen: herbeste
ding van verschillende glasruiten en ander glas
werk. Monsters te bezichtigen in de magazijnen 
te Zwolle en te Ti lburg, van 15 tot en met 29 
Januari, van 10—3 uren. 

Blijham (Groningen), te 5 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente : het afbreken van 
den ouden en het bouwen van een nieuwen toren 
voor de kerk aldaar. 

Donderdag, 1 Febr. 
Harlingen, door het dijksbestuur van deVijf-

deelen Zeedijken Binnendijks : de levering van de 
volgende materialen, ten behoeve van het water
schap gedurende 1S72: a. Noordsch greenen 
paalhout, 150 stuks van 02 decimeter, 1172 
stuks van 53 i d . , 130 stuks van 47 id., 930 
stuks van 41 id., 150 stuks van 355/10 id., te 
leveren vóór den 15den Mei 1872; b. 130 stuks 
lichte eiken gordingen, te leveren als sub. O.; 
c. 575 lasten van 2000 kilogram Drentsche of 
Noordsche steen (balsteen) van 3—8 decimeter 
lengte, naar opgaaf te leveren van April tot 
Augustus 1873, op aanschrijving; d. 450 lasten 
van 2000 kilogr. wrak, te leveren als sub c.; 
e. 145,000 bossen berken takken, te leveren als 
sub c. 

Harlingen , door het dijksbestuur van de Vijf-
deelen Zeedijken Binnendijks: de levering van 
215 meters beschermwerk voorlangs het Buiten
land bij Dijkshoek, steen 4 wederzijds, uit te 
voeren in 1872. 

Maandag, 5 Febr. 
Kloosterburen (Groningen), te 12 uren, door 

het bestuur van het waterschap de Negeuboeren-
polder, in het gemeentehuis: het leggen van 
een kapitalen zeedijk inet twee opdijken, ter 
gezamenlijke lengte van 4098 meter, en het 
maken van een steenen duiker. 
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BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 13 J a n u a r i 1873. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Rotterdam , 2 Jan.: dc levering der bouw
materialen voor het jaar 1872, ten behoeve der 
gemeente Rotterdam: 

Perc. 1, getrokken waalklinkers; minste in
schrijver was J . C. Eland te Bemmel, a ƒ 1 2 . 7 8 
per 1000 stuks. 

Perc. 2, vlakke waalklinkers; minste inschrijver 
was N . van Heukelum te Nijmegen, a ƒ 12.63. 

Perc. 3, kleurige waal-hardgrauwen ; minste in
schrijvers waren J . v. Luttervelt en Zn . , a ƒ 12.00. 

Perc. 4, kleurige waal-gevel-hardgrauw; minste 
inschrijvers waren J . v. Luttervelt en Zn, a ƒ14 . 

Perc. 5, waal-boerengrauw; minste inschrijver 
was W. G. van Heukelum, a ƒ 1 0 . 0 5 . 

Perc. 0, IJsel-straatsteen; minste inschrijvers 
waren J . J . v. Lange en Zn. te Gouderak, a 
f5.14. 

Perc. 7, Usel-ondersteen ; minste inschrijver was 
L . F. Mijnlielï Azn , a ƒ 0 . 1 3 . 

Perc. 8, Escausijnsch steenen trottoirbanden; 
minste inschrijver was T. J . Smits Jzn. te Dor
drecht, a ƒ2 .38 per meter. 

Perc. 9, Luiksche kluitkalk; minste inschrijver 
was de Erven 11. Trip te Utrecht, a ƒ 0 . 9 3 per 
hektoliter. 

Perc. 10 , bazalt- of quenastkeien; minste in
schrijver was de Erven H. Tr ip , bazalt a ƒ00.97, 
quenast ii ƒ 84.35 per 1000 stuks. 

Perc. 11, eikenhout; B. Loos en Zn. te Blok
zijl , ƒ1318 .60 voor de massa. 

Perc. 12, eikenhout; minste inschrijveis waren 
A. van Stolk en Zn., idem, a ƒ2075.14. 

Perc. 13, eiken roeden; minste inschrijvers waren 
A. van Stolk en Zn. , ii ƒ 1 9 5 0 . 

Perc. 14, greenenhout; minste inschrijvers waren 
B. Loos en Zn., a ƒ4381.24» . 

Perc. 15, dennenhout; minste inschrijvers waren 
gebrs. Thijssen te Deventer , a ƒ 5939. 

Perc. 10, verschillende houtwaren; minste in
schrijvers waren B. Loos en Zn. , ii ƒ 5402.80. 

B e e t s t e r z w a a g . 2 Jan.: a. het bouwen eener 
onderwijzerswoning te Bakkaveen. Minste in
schrijver was H. H. van Seijen tc Wijntjeterp, 
voor ƒ 2200 ; gegund. 

6. het verlengen op dezelfde wijdte en hoogte 
van de school te Tijnje onder Terwispel. Minste 
inschrijver was J . H. v. d. Schaaf te Kortezwaag, 
voor ƒ 8 1 0 . 

Bergen-op-Zoom, 2 Jan.: de levering van 
200 hekt. roode tarwe; minste inschrijver was 
P. J . de Koker, aldaar, ii ƒ 1 1 . 7 4 ; 200 hektol. 
witte tarwe; minste inschrijver was dezelfde, 
ii ƒ 1 1 . 8 4 ; 104 hektol. rogge; minste inschrijver 
was J. J. van Dixhoorn, aldaar, ii ƒ7 .55 . 

B o l s w a r d , 3 Jan. : a. het vernieuwen en 
veranderen der schoolbanken in de burger- en 
tusschenschool; minste inschrijver was J . A . Ham
burg, aldaar, voor ƒ 574. 

6. het bevloeren van een gedeelte weg met 
balsteenen; minste inschrijver was E. B. Kempe-
nius, aldaar, voor ƒ 1 3 3 . 

Leiden, 4 Jan.: l o . het onderhoud van het 
gebouw het raadhuis gedurende de jaren 1872—74; 
minste inschrijver was J. van L i t h , aldaar, voor 
ƒ620 . 

2o. het onderhoud van eenige openbare ge
bouwen en verhuurde huizen , gedurende de jaren 
1872—74; minste inschrijver was J . H. Carlier, 
voor ƒ1590 . 

3o. het onderhoud der gebouwen en het ameu
blement behoorende tot de openbare scholen ge
durende de jaren 1872—74, in 3 perceelen; 
minste inschrijvers waren : l e perc. J. H . Carlier, 
voor ƒ 8 5 0 ; 2e perc. dezelfde, voor ƒ 700; 3e perc. 
A. Verhoog, voor ƒ 5 4 0 ; allen aldaar. 

Hnmmelo, 4 Jan.: eene ijzeren omheining 
om de kerk aldaar; voor het smidswerk was 
minste inschrijver llerbers, voor ƒ 704; gegund, 
en voor het metselwerk Hagen, voor ƒ 2 1 9 . 5 0 , 
beiden aldaar. 

Arnhem, 6 Jan.: de uitvoering van vernieu
wingen en herstellingen aan de Rijks groote we
gen in Gelderland enz. in 19 perceelen: 
perc. minste inschrijvers waren : 

1. R. van Wijk, te Heteren , ƒ 30,477. 
2. dezelfde, » idem. » 57,997. 
3. A. v. Rouwenhorst,» Apeldoorn, » 37,000. 
4. T. Voss, » idem. » 15,082. 
5. dezelfde, » idem. » 22,900 
0. H. van Baaren, » idem. » 15,972. 
7. W. Carmiggelt, » Brummen, » 18,976. 
8. B. A. Wiegerink, » Groenlo, » 20,500. 
9. J . II. Wecnink, » idem. » 94,298. 

10. W. Arentz, « Millingen, » 58,421. 
11. W. v. d. Heijden, » Arnhem, » 29,322. 
12. dezelfde, » idem. » 8,869. 
13. dezelfde, » idem. i> 24,605. 
14. R. Daamen, » V e l p , » 20,117. 
15. J . II. Thuis, » Zevenaar, » 11,488. 
16. Th. Hoyinck, » Panne rden ,» 16,100. 
17. G. de Haan, » Elden, » 34,975. 
18. G. J . Groot, » St. Anna, » 8,148. 
19. Th. Hoyinck, » Pannerden, » 7,410. 

Massa's. 
1 en 2 J. Terwindt, te Arnhem, ƒ 85,800. 
3 en 4 W. de Bruin, » Vaassen, » 54,000. 
3, 4 en 5 I. Terwindt, »Arnhem, » 75,467. 
5 en 7 W. F. Loman, » Deventer, » 45,648. 
5, 6 en 7 W. de Bruin, «Vaassen, » 58,800. 
0, 11,12 13 

en 14 J . Terwindt, » Arnhem, » 98,100. 
7 en 8 J . II. Weenink, » Groenlo, » 40,198. 
0 en 9 B. A. Wieggerink, » idem. « 112,300. 
0 en 14 W. M. Nyenes, » Arnhem , » 42,900. 
11. 12 en 13 E. S. Reijmer, » Rotterdam, » 01,825. 
18 en 19 S. Hendriks, «Pannerden ,» 15,600. 

' s -Hage, 5 Jan. : het onderhoud van school
gebouwen, woonhuizen, wacht- en brandspuit-
huisjes en openbare pompen , gedurende het jaar 
1872; minste inschrijver was M. J. van Zanten, 
aldaar, voor ƒ19,896. 

Leiden, 5 Jan.: het onderhouden van-en het 
doen van eenige herstellingen aan de gebouwen 
der hoogeschool gedurende het jaar 1872; minste 
inschrijvers waren J . C. van der Tas en J . II. 
Carlier, aldaar, voor ƒ 1 0 , 2 9 2 . 

Alkmaar , O Jan.: het uitvoeren van gemeen
tewerken : lo . het onderhouden van alle gemeen
tegebouwen , bruggen , riolen enz.; 2o. het ver
nieuwen van eenige straten; 3o. het vernieuwen 
van eenige bruggen; 4o. het leveren en vervoeren 
van materialen voor de wegen ; 5o. het verven 
van eenige gebouwen; Oo. het vernieuwen van 
eenige gedeelten walmuur; gegund aan J. M. 
Burkunk, aldaar, voor ƒ21 ,000 . 

Botterdam, 10 Jan.: het maken van een ge
bouw ten dienste der Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen, aan de 
Coolvest en op het voormalige Kerkhof aldaar; 
ingekomen 7 biljetten , als: 
M. Zondag, te Rotterdam, ƒ 145,400. 
W. Vermaas, » idem. » 110,750. 
O. Gulbransen, i idem. » 114,450. 
J. van Leeuwen, » Kralingen, » 111,500. 
C. Bosman, » Arnhem, » 100,800. 
J . Stok en Zn. , » Rotterdam, » 99,980. 
G. Key, » idem. » 98,825. 

Waarschijnlijk gegund aan G. Key. 
Diepenveen, 10 Jan.: het begrinden van den 

Oer- en Spanjaardsdijk; minste inschrijver was 
C. dc Jong, te Nieuwolda, voor ƒ70 ,470 . (Het 
werk was begroot op ƒ 45,000.) 
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Zevende jaargang 3. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N ( T K N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N D0E8BURGH, C. .1. V A N !>00RN, I). rtRÜTHE, J . H . I i E M M A N , II. W X S K , S. R. W. KOORD A V A N EYSïNftA, II. P . V0ÖEL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedereu Zaterdag bij II. A . T H IF. ME le A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per port/1.66. 
Men abonneert zich voor ccn jaargang. Enkele uoiiimers 
worden alleen bij voorintbestcllitig aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 20 JANUARI 1872. 

De advertentiën van m i tot vijf gewone regels kosten 
ƒ I.— eu voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor ecu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 260,500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

VOORDELLEN V A N ZINDELIJKE EN ONDOOR
DRINGBARE STRAAT-OPPERVLAKTEN VOOR 

DEN A L G E M E E N E N GEZONDHEIDS
TOESTAND. 

DOOR 

EDWIN CIIADWICK. 

(Overgenomen uit the Journal of the society of arts.) 

Vervolg en slot van voorgaand nummer. 
Er kan naar mijn gevoelen geen twijfel bestaan , 

dat de bedekking of plaveiing der straten met elfen 
en harde oppervlakten indirecte voordeden geeft, 
ilie ruimschoots opwegen tegen de meerdere kos
ten van aanleg (*). De vermindering van het 
gewicht der voertuigen is een dadelijk voordeel, 
dat op de slijtage van de wegen terugwerkt. 

Onder de voordeden moet ook de vermindering 
van arbeid en de besparing aan paardekracht 
genoemd worden. Van Dr. Edward Jervis te 
Massachussetts ontving ik eene verhandeling, ge
titeld : «Onze redelooze dieren", in het licht ge
geven door een nieuw genootschap , dat hetzelfde 
doel beoogt als de Engelsche maatschappij tot 
bescherming van dieren. In deze verhandeling 
vestigt de schrijver de aandacht zijner landge-
nooten op de plagerijen, waaraan de dieren zijn 
blootgesteld en waardoor niet alleen het welzijn 
der dieren en de openbare gezondheid benadeeld , 
maar ook de zeden ondermijnd worden, daar 
wreedheid tegenover redelooze schepselen ons ge
went aan wreedheden tegenover hen, die met 
de spraak begaafd zijn. Ons streven is een ieder, 
en inzonderheid den kinderen , een verhevener be
grip van menschelijkheid in te prenten, hen eer
bied in te boezemen voor den grooten Schepper, 
die de dieren in zoovele bewonderenswaardige 
vormen geschapen heeft, en hun een inniger besef 
van onze plichten te doen gevoelen. De schrijver 
gaat op deze verheven wijze voort, prijst het 
Nicholson's plaveisel aan en waarschuwt tegen 
keienbestrating. Over de samenstelling van dit 
plaveisel is mij niets bekend, maar wel, dat men 
in New-York het voorbeeld van Parijs volgt en , 
na het nemen van vele proefnemingen, de toe
vlucht tot het plaveisel van Val-dc-Travers ge
nomen heeft. Ik heb genoemde verhandeling al
leenlijk aangehaald om het verkieslijke van een 
ellen bestrating boven ruw plaveisel te doen uit
komen en mijne meening te bevestigen ; de Ame
rikaansche vereeniging wil het beginsel van mensch-
lievendheid met dat van spaarzaamheid in over
eenstemming brengen en het toepassen door alle 
middelen, die haar ten dienste staan. Over de 
nieuwe ellen bestrating wordt het volgende gezegd : 

«Straten, die vroeger slechts door lichte plei
ner-rijtuigen bezocht werden, zijn van den mor
gen tot den avond gevuld met zwaar geladen 
karren en wagens van allerlei soort, nu het 

(*) Door Sir Christophoriis Wren is ccn bewonderens
waardig ulaa voor de verbouwing; der City gemaakt, dat nog 
als studie kan dienen en waarbij voor de verbinding met 
rechte lyuen eu bet ontwijken van hellingen gezorgd was, 
zoodat Holborn-bill en Ludgate-hill geen hinder aan het ver
keer gaven. Ik raadpleegde Butler Williams, destüds hoofd
ingenieur by bet „College of Civil Engineer.", over de ver
liezen, die ontstaan waren door het afwijken van het plan 
van Wren, zoowel door bet verniecrdcreu der hellingen als 
der afstanden, en bekwam tot uutwoord, dat het verlies uuu 
paardekracht eu tyd, voor de twee genoemde heuvels alleen, 
meer bedraagt dan de kosten voor herbouw der straten naar 
bet plan van den architect der St.-Pauluskcrk. 

nieuwe plaveisel is aangebracht. De reden hier
voor ligt in de omstandigheid, dat voerlieden en 
koetsiers bemerkt hebben, dat de slijtage van 
paard en voertuig op het effen Nicholson's pla
veisel de helft bedraagt van die op de keien
bestrating ; dat deze lieden de wegen verkiezen , 
die het gemakkelijkst te bei-yden zijn, is niet 
meer dan natuurlijk en verstandig. 

«En waarom zouden zij anders handelen ? Te 
Boston, bijvoorbeeld, duurt een rijtuig van weel
de slechts de helft van den tijd, dien het in ge
wone omstandigheden kan gebruikt worden, en 
dit is het gevolg van het hotsen over de ruwe 
straatkeien. En zoo is het met alle wagens, 
karren en voertuigen, terwijl de slijtage van 
paarden daarmede gelijken tred houdt. De 
open knieën en slechte hoeven der stadspaarden 
zijn een levend protest tegen ile straatkeien. Het 
is toch niet mogelijk dat het arme paard de 
helft van den hem opgelegden arbeid verricht 
of de helft van den gemiddelden levensduur in 
wezen blijft, als het zelden of nooit den voet 
plat op den grond kan neerzetten, maar zich 
steeds beweegt op ronde steenen, zoodat het 
nooit vaststaat en het gedwongen bewegingen 
moet maken door het slingeren en wringen van 
het voertuig, liet lijdzame dier, dat met den 
zwaren last voortsukkelt, wordt zoodoende onre
delijk behandeld en door het tuig beschadigd. 

«Een rijtuig van weelde, dat den stalhouder 
1000 tot 1800 dollars kost, kan in de straten 
van Boston niet langer dan zes jaren dienst doen, 
waarna het verkocht wordt voor een prijs, over
eenkomende met het bedrag der uitgaven voor 
herstellingen, daaraan in het tijdsverloop van 
zes jaren gemaakt, zoodat de hoofdsom werke
lijk in genoemden tijd geheel verloren is. In 
Boston is dit verschijnsel bij alle soorten van 
voertuigen in meerdere of mindere mate waar 
te nemen , en met de paarden gaat het evenzoo. 

«Als zi j , die met den aanleg en het plaveien der 
straten belast zijn, zich deze daadzaken iu het ge
heugen prenten, zullen zij tot de overtuiging 
komen dat keienbestratingen in steden zoo spoedig 
mogelijk moeten worden opgeruimd, om plaats 
te maken voor een effen plaveisel, waardoor het 
verkeer gebaat wordt, terwijl daardoor boven
dien aan de eischen van spaar- en duurzaamheid 
beantwoord wordt." 

De verbetering der wegen moet als vanzelf 
leiden tot het verbeteren van het beslag dei-
paarden. 

De overheid te Londen heeft zich jegens het 
publiek verdienstelijk gemaakt door het nemen 
van een proef met het nieuwe materiaal in de 
meest bezochte straten, maar zij zou aan hare 
roeping ten volle beantwoorden, als er last ge
geven werd om die wegen bij zekere weersge
steldheid met een waterstraal te reinigen. De 
gemeentebesturen, die over een gestadigen toe
voer van water onder hooge drukking kunnen 
beschikken, en daarvan voor het wasscheu der 
wegen gebruik maakten , zouden daardoor den ge
zondheidstoestand verhoogen. Uit enkele proeven, 
ten mijnen verzoeke door de commissie voor rio
leering genomen, bleek dat de kósten voor dage-
lijksche reiniging van den rijweg op het «Strand" 
door middel van een waterstraal, niet meer zullen 
bedragen dan drie pence (15 cents) per huis en 
per week. Onder de proeven, bij die gelegen

heid genomen, heeft men zich tevens bediend van 
eene pijp met beweegbaren overbrenger, waarvan 
te Parijs met goed gevolg bij de asphaltwegen 
gebruik wordt gemaakt. Indien men eene be
hoorlijke bestrating had, zouden alle straten der 
hoofdstad even schoongehouden kunnen worden 
als de binnenplaats van een heerenhuis, en sulks 
hoogstens voor den prijs van een halvcn stuiver 
per week en per hoofd, naar de bevolking ge
rekend , en daaruit zou eene groote besparing aan 
kleeren, waschloonen en in het algemeen voor den 
handel ontslaan. Slaat men het oog op de straat
vegers, die er gewoonlijk vuil en afzichtelijk uit
zien, dan is er geen verder bewijs voor de huilen-
gewone morsigheid onzer straten noodig. 

Daar het plaveisel met Val-de-Travers voor stads-
bestratingen beter aan alle eischen voldoet dan 
ik had durven vooronderstellen, stel ik daarin 
persoonlijk een groot belang; het ware te wen-
sehen, dat het materiaal overvloediger te vinden 
was, waardoor het tot goedkooper prijzen ver
kregen kon worden. In vergelijking met graniet 
zijn de kosten voor eersten aanleg beduidend 
hooger, maar toch zijn aan de toepassing daar
van groote voordeden verbonden ten opzichte 
van reinheid en gezondheid, in slijtage aan klee
deren en huisraad, in goederen, paardekracht 
en voertuigen. 

De geringere buurten, die tot huisvesting die
nen voor het loontrekkende deel der bevolking, 
vorderen eene bijzondere oplettendheid en zorg , 
waarvan zij tot heden verstoken waren. Bezoekt 
men deze buurten in de fabrieksteden, dan kan 
het voorkomen, dat men in een morsige en onge
plaveide steeg of gang bij een enkel huis de op
merking maakt, dat de trappen helder geschrobd 
en met pijpaarde geschuurd zijn. Maar zeker is 
het dan ook, dat dit huisje eerst kortelings be
trokken is door een jonggehuwd paar, dat hel 
land verlaten heeft om tegen hoog loon aan de 
fabrieken te werken, en dat zij geene andere wo
ning in de nabijheid der fabriek hebben kunnen 
bekomen. Herhaalt men de bezoeken aan die 
buurt, dan zal men kunnen waarnemen dat het 
onderscheid der heldere trappen en van den zui
veren vloer niet nicer bestaat. De huisvrouw-
heeft den strijd met het vuilnis van den morsigen 
en ongeplaveiden weg opgegeven en de kinderen, 
die vroeger op het land zindelijk waren, zijn 
bijna even vuil geworden als de vloer der woning. 
De vrouw betreurt het, dat alle moeite, om de 
kinderen zindelijk te houden, tevergeefs is , want 
zij willen buiten spelen en wentelen zich in het 
slijk, waardoor de moeder zich schaamt hen naai
school te zenden. De drank komt dikwerf in het 
spel, om weerstand te bieden aan den schadelijken 
invloed van de dampen en het vuil der woning, 
en zoodoende zinkeu ouders cn kinderen tot het 
peil van het hen omringende vuil en vervallen 
zij, bij verhooging der arbeidsloonen, tot licha
melijk en zedelijk verderf. 

Het is een der eerste plichten van een stads
bestuur, zorg te dragen, dat vooral in de gerin
gere buurten geplaveide straten gelegd cn deze 
behoorlijk schoongemaakt worden, zoodat er geen 
slijk aanwezig is , waarin de kinderen zich zou
den kunnen wentelen. Waar de plaatselijke bestu
ren in gebreke blijven, moeten die van het ge
west er op bedacht zijn, de bevolking aan rein
heid te gewennen en door het aanleggen en 
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schoonhouden der bestrating daartoe bijdragen. 
Het spreekt vanzelf dat bierbij met spaarzaam
heid en overleg moet worden te werk gegaan , 
vooral in die plaatsen , waar weinig vervoer per 
as plaats vindt en een bijzonder harde rijweg 
minder noodig is. Het is te hopen dat men voor 
weinig geld een ellen en ondoordringbaien weg, 
die zich gemakkelijk laat reiingen, van een of 
anderen beton kan bekomen, waarvan ten minste 
voor voetpaden en open plaatsen van gebouwen ge
bruik gemaakt kon worden. Ik had plan een 
voorstel te doen, om proeven niet Portlandsche 
en andere cementsoorten te nemen en daaronder 
ook een tichel met holle voegen, die mij zeer ge
schikt voorkomt, te begrijpen. De goedkoope 
asphalten, uit koolteer bereid, hebben eenige 
verdiensten, maar bij zomerhitte worden zij week 
en smeltbaar, tenzij ze bijzonder goed gefabri
ceerd zijn. In Duitschland beslaat, naar men 
mij verzekerd heeft, eene goede, elfen teermassa 
voor het beleggen der speelplaatsen van scheden, 
en in de hoofdstad is mij een voorbeeld bekend 
van eene school, waar door de verbetering van 
de vloeren eene besparing van vijftig procent op 
het herstellen van het schoeisel verkregen werd; 
dit is van groot belang, daar de herstellingen 
aan schoenen een groot deel der kosten van klee
ding onder de arbeidende klassen uitmaken. Dij 
het verbeteren der straatbedekking zal eene al
gemeene besparing van kosten voor het schoei
sel der bevolking worden waargenomen ; ook de 
kosten van ziekenverpleging van kinderen zullen 
beduidend verminderen, als de schadelijke uitwa
semingen van den grond ophouden en de kinde
ren van het slijk der straten, de vuilnis en het 
stof niets meer te vreezen hebben. 

De bovengenoemde bezuinigingen worden ech
ter beperkt als het Val-de-Travers plaveisel slechts 
OJI enkele plaatsen wordt aangebracht; daardoor 
kan over de reinheid van het materiaal, dat met 
het slijk der nevenwegen en oude bestralingen 
bevuild wordt, niet geoordeeld worden en voor 
de paarden is het niet verkieslijk , als zij de in
spanning van alle krachten slechts voor korten 
tijd en als het ware plotseling kunnen staken. 
Het is duidelijk, dat de verschillende besturen 
tot een eendrachtig samenwerken moeten gebracht 
worden. opdat er eenheid in het beheer komt 
en het volk de voordeelen van eene verbeterde 
bestrating kan deelachtig worden. 

Ongelukkigerwijze is het plaatselijk bestuur dei-
hoofdstad en van vele andere steden in verschil
lende deelen gesplitst, zoodat men, voor den aan
leg van eene lijn in de hoofdstad , met zeven ver
schillende besturen te maken heeft. De scheiding 
van gemeenten loopt in enkele plaatsen over de 
lengteas van straten , zoodat het geval zich heeft 
voorgedaan dat de eene helft bestraat en hersteld 
werd, terwijl die werkzaam heden over de andere 
helft op een geheel ander tijdstip plaats hadden. 
Met het schoonmaken was het eveneens gesteld, 
en de straatvegers wierpen het vuil van de eene 
wijk in de andere. Om dezen stand van zaken 
te verbeteren, zou het aanbeveling verdienen de 
bestrating met de rioleering te vercenigen en het 
beheer daarvan over de gansche hoofdstad en de 
voorsteden uit te strekken. Door zulk een maat
regel zou het mogelijk zijn, de besparing aan paar-
dekracht waar te nemen. Zooals de zaken nu 
geregeld zijn , kan men op een enkelen weg de helft 
aan paardekracht besparen , maar voor de niet 
verbeterde straten der voorsteden bedt men het 
dubbele noodig. Hoe het zij , nu reeds verklaren 
de winkeliers van Cheapside en andere straten, 
dat zij met de gedeeltelijke verbetering van be
strating en reiniging zeer ingenomen zijn. Men 
heeft opgemerkt dat de besturen vau enkele ge
meenten of wijken, die door hoofdwegen door
sneden worden, wel genegen zijn om tot verbe
tering daarvan over te gaan , maar hiermede 
willen wachten totdat de granietwegen versleten 
en de gesloten contracten voor het onderhoud en 
de vernieuwing daarvan afgeloopen zijn. Dc be
sparing , die men daarbij op het oog heeft, is 
een wezenlijk nadeel, want door bestendiging van 
slijk en vuil worden winkelgoederen beschadigd , 
ontstaat er voortdurend ongenoegen en benadeelt 
men den algenicencn gezondheidstoestand. 

Nu wij dc nieuwe en deugdelijke materialen 
hebben, kunnen de beoefenaars van hygiënische 
wetenschappen en staatshuishoudkunde de volgende 
vragen tot stedelijke bevolkingen richten: 

Wilt gij het voorschrift opvolgen : Zorgt voor 
besproeiing en zijt zindelijk ? 

Wilt gij de straten zoodanig plaveien , dat dit 
mogelijk is? 

Wilt gij betalen voor goede bestrating en rei
niging, om de onmiddellijke schade door slijk aau 
uwe kleederen en buitengewone kosten voor was
schen te besparen 

Wilt gij de kosten eener goéde bestrating dra
gen , oin meer dan de helft op de kosten voor 
paarden, rijtuigen en het vervoer uit te winnen? 

Wilt. gij in de kosten daarvan bijdragen, om de 
grootere kosten te vermijden der vele ziekten , 
die aan vuil haar oorspiong danken? 

Ik moet hierbij in herinnering brengen dat bij 
de navorschingen, door mij uiteengezet, een uit
gebreid toezicht op den gezondheidstoestand werd 
in het nog gehouden , daar alle maatregelen, die 
voorgesteld werden om het onderling verkeer ge
makkelijk en goedkoop te te maken , tot aan de 
uiteinden der voorsteden in toepassing moesten 
worden gebracht, waardoor het nadeel van op-
eenhooping zou verminderon. Doorliet verhuizen 
van welgestelden naar de voorsteden, bekomt de 
stadsbevolking meerder ruimte en worden de 
huishuren goedkooper. Als het mogelijk was de 
bewoners der voorsteden naar de City terug te 
v i i eren . waar zij hunne dagelijksche bezigheden 
verrichten of wel naar het hart van de hoofd
stad , en dat daar verdieping op verdieping ge
bouwd werd oin hen te huisvesten, zou in de 
tegenwoordige omstandigheden het sterftecijfer 
wellicht verdubbelen. In het belang der bevol
king van de binnensteden zouden wij den aanleg 
der paardeusporen (tramways) willen uitstrekken 
tot aan de uiterste grenzen van het dagelyksch 
verkeer; maar dit vervoermiddel is slechts voor 
ééne klasse der maatschappij geschikt en niet 
voor die, welke buitenplaatsen en villa's bewoont; 
zoo ook voor geneesheeren , die er allen belang 
bij hebben om met één paard te doen, waartoe 
zij er thans twee noodig hebben Voor het goe
derenvervoer en den kleinhandel kunnen paardeu
sporen evenmin dienst bewijzen. Ongelukkiger
wijze kan niets geregeld worden en is een vol
ledig burgerlijk en administratief toezicht onmo
gelijk, zoolang de grondbeginselen daarvoor niet 
door de Wetgevende Macht zijn vastgesteld. De 
tijd zal in deze recht doen. 

Kr zal een tijd komen, waarin eene stedelijke 
administratie, en vooral in de geringere buur
ten , beoordeeld wordt naar den reuk in straten 
en stegen. en naar het uiterlijk voorkomen der 
lieden, die ze bewonen. 

Berichten en mededeelingen. 

II U I T E N L A N D . 

A Het laatste nommer van den jaargang 
1871 van de »Nouvelles Annates de la Construc
tion'' bevat eenige mededeelingen over de nieuwe 
bouwwerken, die nu te Parijs worden uitgevoerd, 
met platen die eenige blokken voorstellen na den 
brand, en tevens den toestand aangeven waarin 
die blokken zich na de voltooiing der nieuwe 
bouwwerken zullen voordoen. 

— A In een der laatste nommers van het Engel
sche tijdschrift »The Builder" komt eene vraag 
voor van een landeigenaar, wat toch wel de re
den mag zijn, dat bij publieke aanbestedingen 
van bouwwerken de inschrijvingssommen soms 
zóó aanmerkelijk verschillen, dat de hoogste in
schrijving dikwijls meer dan het dubbele van de 
aannemingssom is. De schrijver doet deze vraag, 
daar hij veel door werkbazen laat werken en hij 
vermeent, dat het raadzaam is dat men diegenen 
voorbijgaat dio voor een te hoog bedrag op 
publieke bestedingen inschreven, daar zij ook 
gerekend kunnen worden bij gewone werken eene 
ongeoorloofde winst te rekenen. 

— A De bouwacademie te Berlijn is op dit 
oogenblik sterk bezocht, daar zich voor het sei
zoen 1871/1872 hebben doen inschrijven 783 
studenten, tegen 415 in het seizoen 1870/1871, 
tuen velen aan den oorlog moesten deelnemen 
en daardoor hunne studiën moesten staken. De 
academie wordt door 35 vreemdelingen bezocht, 
tegen '24 in het vorige jaar. 

— A Op den wedstrijd, ter gelegenheid van 
het Schinkelfeest door de vereeniging van archi
tecten te Berlijn uitgeschreven, zijn op het ge
vraagde ontwerp eener villa 4 antwoorden op 
45 teekeningen ingekomen; terwijl op het ge
vraagde ontwerp voor ingenieurs leen ijzeren 
viaduct) 2 antwoorden op 37 teekeningen zijn 
ingezonden. De tentoonstelling dezer ontwerpen 
zal eerstdaags in de lokalen der vereeniging plaats 
hebben. 

— A Naar men zegt, zijn te Londen agenten 
aangekomen uit Nieuw Zuid-Wallis , teneinde 
zich van de diensten van een duizendtal mannen 
te verzekeren voor het maken van een spoorweg 
in Nieuw-Zeeland. De aangenomen werklieden 
zijn goede werktuigkundigen en stevige arbeiders. 
De reis naar Nieuw-Zeeland wordt voor hen be
taald en hunne verdiensten gaan in met den dag 
waarop zij zeilen, waarbij nog meerdere voor
rechten komen. Het is te hopen, dat hierdoor 
een betere toestand voor het werkvolk te Lon
den geboren wordt. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Hij beschikking van 15 Ja
nuari 1872, n°. 228, is de vergunning vooreen 
stoonibootdienst tot vervoer van goederen en vee 
tusschen Medemblik en Botterdam, bij beschik
kingen van 25 Augustus 1805, n". 139, 26 April 
180G, i i " . 213, en 31 Augustus 1870, n«. 267, 
aan J. Kaper te Rotterdam verleend, overgeschre
ven ten name van J . Laming & Zonen , aldaar. 

— De Gouverneur-Generaal van Nederlandsen 
Oost-Indië heeft den geschorsten opzichter der 
2de klasse bij den Waterstaat en 's lands burger
lijke openbare werken, II. J. dc Kort , uit den 
dienst ontslagen. 

Amsterdam. De door B. en W. aan den ge
meenteraad ingediende verordening ophetbrand-
wezen bevat o. a. het navolgende: 

De gemeente wordt in een oostelijke met vier 
en een westelijke sectie met vijf hevvakingskrin-
gen verdeeld. In eiken kring is een station der 
brandweer, terwijl het. centraalhureau aan het 
raadhuis is gevestigd. Alle punten zijn zoowel 
bij dag als bij nacht bezet. 

De dienst wordt verricht door een vast korps, 
op militairen voet ingericht, bestaande uit 1 kom
mandant, 1 onder-kommandant, 4 sectie-brand
meesters, I beambte aan hel centr. bureau, (i 
brandmeesters, 8 machinisten, 122 brandwach
ten van verschillende klassen, 4 torenwachters, 
cn , zoo noodig , uit vrijwilligers. De beambten 
moeten aan zekere vereischten voldoen , door B, 
en W. vast te stellen. 

liet materieel bestaat in 5 stoouibi-andspiiiteii, 
waarvan 2 drijvende, 2 spuiten 1ste h l . , 4 der 
2de en 3 der 3de h l . , brandspuiten met aanja
gers en schraagpoinpen naar behoefte, 9 extinc-
teurs, 2 personenwagens, ijzeren drijfbalken, 
brandladders, emmers, reddingtoestellen en ge
reedschappen. De stoomspuiten staan op de 
Noordermarkt, Nieuwmarkt en Wcesperplein ; de 
drijvende in de Prinsengracht hij de Noorder
markt cn in de Schippersgracht bij het Kadijks-
plein ; de brandspuiten, zooveel mogelijk, bij twee-
en drietallen op geschikte punten. De brandweer 
beschikt over de telegraafleiding, die de posten 
en de politiebureau's verbindt. 

De kommandant en de onder-kommandant hou
den bureau op het Raadhuis en wonen in de na
bijheid daarvan; de sectie-brand meesters wonen 
in of bij een der hoofdwachten; het overige per
soneel, behalve de centrales beambten, in dc 
wachtgebouwen. liet personeel draagt uniform, 
behalve de torenwachters en de centrale beambten. 

Aau het programma der prijsvragen, die bij 
aanneming van deze /ei-ordening door bet ge
meentebestuur zijn uitgeschreven, ontleent men 
het volgende : 

Algemeene bepalingen. De antwoorden op vraag 
1 en 2 moeten uiterlijk op 1 A p r i l , die op vraag 
3 uiterlijk vóór 1 Mei e. k. vrachtvrij worden 
ingezonden aan B. en W. in het Hollandsch , 
Pransch, Duitsch of Kngelsch, voorzien van een 
spreuk of motto (welke ook op het gesloten naam
briefje moet staan), van een adres, teneinde 
met den inzender, zonder opening van het naam
briefje, te kunnen correspondeeren en een opgave 
bevattende van den tijd, waarin het ontwerp kan 
worden uitgevoerd. Een jury , door B. en W. 
te benoemen , beoordeelt dc antwoorden ; de niet-
bekroonde worden drie weken na de uitspraak 
aan de opgegeven adiessen teruggezonden. 

I. Ontwerp eener brandspuit. Men verlangt 
een brandspuit niet zuig- en persvermogen, be
stemd voor 12 geoefende pompeis, in den regel 
zonder aflossing , doch gemakkelijk op halfweek te 
stellen en dus door 0 pompei s te bedienen, en 
geschikt om het water tot 1 a 2 meter, maai' 
desnoods tot 0 meter hoogstens, op te zuigen. 
Het vermogen moet zoo groot mogelijk zijn; de 
inzender is geheel vrij in de afmetingen en de 
plaatsing der deelen. Dc pompen, de windketel 
en de steunpunten voor don hefboom moeten be-

estigd zijn op een houten of ijzeren raam, dat 
et stalen veren rust op de assen van 2 paar 
ielen, waarvan de voorste in alle richtingen 

• unnen draaien. Met de spuit moeten vervoerd 
Xorden 80 meter lederen persslang, op één of 
Iwce haspels gewonden, 7 meter zuigslang, een 
I t raalpüp, touwen en gereedschappen, een lad-
•er in 2 of meer stukken , een zeil of zak tot 
teddiug, twee lakkels, een rookkap, enz., en moet 
Boor 2 paarden kunnen worden getrokken, en — 
hetgeen tot aanbeveling strekken zal — 4 per
ionen kunnen vervoeren. De teekeningen moeten 

pp der grootte zijn, die der détails op 
iuet opgave van de kosten der spuit alleen cn 

bijzaken zonder persslangen, en verder voor-
lien van een toelichting van het vermogen. 

Het beste en tevens goedkoopste ontwerp wordt 
Biekroond met f 100, cn blijft het eigendom der 

emeente De prijs kan tusschen twee der beste 
Hiiitwoordcn verdeeld worden. De bekroonde in-

feender moet, op verlangen van B. en W . , een 
tpuit leveren volgens zijn ontwerp, voor den 
Vrijs en in den tijd door hem opgegeven ; hem 
zal. bij goeden uitslag, het maken van zulk een 

Iftwecde spuit worden opgedragen, en van 4 spui-
Ben voor 4 of 8 man en 8 spuiten met een en-
Hele zuig- en perspomp en windketel op kleinen 
•vagen voor 2 man. 

| II. Ontwerp eener drijvende stoombrandspuit. 
Jeze moet in elke minuut 11,350 liter water 

pp 40 M. afstand kunnen werpen en geplaatst 
ijn op een ijzeren schroefsleepvaartuig, niet diep-

van hoogstens 1.30 M . , breedte hoogstens 
M . , boven de waterlijn geen vaste deelen 

liooger dan 1.50 M. en met snelheid van min-
Itens 5555 M . per uur. Het vaartuig moet 
loetwater en brandstollen voor minstens 12 uren 
1. II mien medevoeren en persslangen, om te gelijk 

Inet twee stralen te kunnen spuiten. De schroef 
Iran het vaartuig en de brandspuit moeten te-

lijkcrlijd kunnen werken. De inzendingen moe-
en ingericht zijn als bij no. f. De inzender van 

het beste ontwerp zal met dc levering belast wor-
Hlcn , ook van een tweede stoomspuit met onder

houd gedurende ü maanden. Het daarop volgende 
•ontvangt f 100; beide blijven het eigendom der 
jgemcente; wanneer geen ontwerp geheel voldoet, 
ontvangen de inzenders der beide beste elk f 100. 
I III. Ontwerp eener electro-magnetiscbe tele-

i sgraafgeleiding met toebehooren. Vijftien punten 
a « ) in de gemeente moeten met het centraal-

jjbureau en 14 dezer punten met een zeker aantal 
• 6 — 3 2 ) punten (fc) in verbinding staan. Op de 

punten b bevinden zich toestellen, strekkende om 
op een wijzerplaat in een der punten a een cijfer 
te voorschijn te roepen en een wekker te laten 

Tslaan, en zoodanig ingericht, dat de signaalgever 
|van de overbrenging van het gegeven signaal 
ckerheid ontvangt. Op de punten a moeten 
oestellen zijn tot het geven en ontvangen van 
lericbten; op het ceutraalburcau moeten de be

richten van de punten a ontvangen en terugge
seind kunnen worden. De geleiding kan boven-

jof ondergronds of gemengd zijn. Tot de gelei-
jdingen behooren de noodige batterij-behoeften, 
«galvanometers, enz., voorts isolators en een 
[genoegzaam aantal bliksemafleiders. Elk inge-
Idiend ontwerp moet bevatten een plattegrond 
Ider gemeente, waarop de geleidingen zijn aangc-
Iwezen, een teekening der toestellen op V 4 , een 
•gedetailleerde opgave der kosten en een memorie 

toelichting. Aan het beste en tevens goed-
|Jkoopste ontwerp wordt de levering, met onder

houd gedurende 2 jaren, opgedragen; voor het 
leggen of spannen der geleiding en het plaatsen 
der toestellen zullen B. en W. werklieden ter 
beschikking stellen. Het volgende ontwerp ont
vangt ƒ 1 0 0 . Beide blijven bet eigendom der 
gemeente. Als geen geheel voldoet, ontvangen 
de twee beste elk / '100. De bekroonde inzender 
moet gedurende een halfjaar, minstens '2 maal 
's weeks, gedurende 2 uren aan het personeel prac
tisch en theoretisch onderricht geven. 

Nadere inlichtingen , exemplaren der program-
niata en van den plattegrond der gemeente zijn 
kosteloos te verkrijgen aan het bureau voor het 
''randwezen, stadhuis kamer no. 92. 

Zutfen. In eene vergadering van concessiona
rissen en de commissie van advies voor den ont
worpen Nederlandsch-Westfaalschen spoorweg, 
den -lldeu Jezer alhier gehouden, heeft bedoelde 
commissie gedéfungeerd en zijn vervolgens tot 
commissarissen benoemd de volgende heeren: 

' l ' . J . Stieltjes te Delft, E . H . Hay tink te •s-Gra
venhage , Jhr. H. A. D. Coenen en Oh. M. Henny te 
Zutfen, J. E. Veeren cn mr. VV. A . Roel vink te 

Ml 

Winterswijk, jhr. J. F. Storm van 's-Gravesande 
van den Bramel en J. B. Graaf van Limburg 
Stirum te Vorden . 0. II. Baron van llheinen van 
Rhemenshiiizen (e Brummen, mr. .1. E. II Baron 
van Nagell van Ampsen te Lochem, Max Graaf 
von Wcsterholt, Mac Graaf von Landsberg 
(Westphalen), Fried. Waldhausen en F. Grillo 
te Essen, von Heitzenstein te Recklinghausen. 

De ter vergadering aanwezige heeren Veeren . 
Roelvink, Storm en van Nagell hebben zich be
reid verklaard de hun opgedragen betrekking te 
aanvaarden; de heer Henny verzocht vrijheid zijne 
beslissing nader kenbaar te mogen maken. 

In deze vergadering werd voorgelezen het rap
port van den heer .1. G. van den Bergh, Eerst
aanwezend Ingenieur bij de Staatsspoorwegen. 
over de begrooting, door den hoogleeraar llenket 
te Delft, van de kosten voor den aanleg en het 
rollend materieel van den spoorweg opgemaakt. 
Het rapport luidt alleszins gunstig. 

De voorloopige werkzaamheden zijn op Hollandsch 
grondgebied ten einde gebracht; het Pruisisch 
gedeelte is evenzeer der voltooiing nabij. De con
cessie van het Nederlandsch gouvernement leverde 
weinig bezwaar op. Meer moeite dacht men te 
hebben met de concessie voor het Pruisisch ge
deelte ; wel is waar werd er dc voorloopige con
cessie terstond verleend, doch voor de definitieve 
concessie is men genoodzaakt aan alle eischen te 
voldoen, en die zijn hoofdzakelijk deze: dat het 
maatschappelijk kapitaal is bijeengebracht, dat 
10 pCt. is gestort, en de vennootschap officeel ge
constitueerd. Spoedige bijeenbrenging van het 
maatschappelijk kapitaal is dus boven alles wen-
schelijk. Op de vraag waarop het uitzicht op 
rentabiliteit der onderneming gebaseerd is , ant
woordde de heer Snellen, dat er voor locaal-ver-
keer weinig is te verwachten , maar dat slechts 
zelden een lijn zoo productief zal zijn voor het 
internationale verkeer als deze. Door het moei
lijk vervoer van kolen uit de Ruhrstrcken zijn 
de vrachten hoog, cn het gevolg daarvan i s , dat 
de Ruhrkolen hier duur zijn eu er dus nog veel 
Engelsche kolen worden gebruikt. Door betere 
transportmiddelen zullen deze laatste echter van 
de markt worden verdrongen, en zal het vervoer 
van Ruhrkolen eene talrijke bron van inkomst 
voor den Nederl.-Westf. spoorweg openen, die te 
ruimer zal vloeien, wijl deze lijn niet enkel de 
kolenstreken . maar ook een zeer bedrijvig fabriek-
district aandoet, waar inzonderheid aan ijzererts, 
delfstoffen, hout en katoen behoefte is. 

Nijmegen. De gemeenteraad alhier heeft een 
besluit genomen, dat algemeen toegejuicht wordt. 
Voor 2000 preferente aandeelen, elk van f 240, 
heeft hij deelgenomen in de leening voor de 
Zuid-Ooster-Spoorwegmaatschappij (lijn Tilhurg-
's-Hertogenbosch-Nijn:egen.) Terecht begreep de 
Raad, dat de gemeente geene offers mag ontzien, 
waar bet de vraag geldt om uit de steeds dieper 
gevoelde en steeds schadelijker werkende afzon
dering verlost te worden, en dat het tot stand 
komen van de lijn Tilburg-Nijmegen ongetwijfeld 
nader moet brengen tot de verbinding met Arnhem. 
In de Arnhemsche raad heeft de heer D. A. 
Thieme het voorstel gedaan, voor 100 preferente 
aandeelen in te schrijven. maar het nemen van 
een besluit daarop is tot na 20 dezer verdaagd. 

Leiden. In eene op 17 dezer gehouden zit
ting van den gemeenteraad is besloten in de lee-
ning voor den spoorweg Leiden—Utrecht deel te 
nemen tot een bedrag van ƒ 200,000, onder be
ding dat de gemeente niet gehouden is die in
schrijving gestand te doen , wanneer de leening 
niet wordt volteekend. 

Tiel. Bij de gemeentewerken zal een opzichter 
worden aangesteld, op eene bezoldiging van /'500 
's jaars. 

Belanghebbenden moeten zich vóór 1 Februari 
e. k. persoonlijk bij den burgemeester aanmelden. 

Schiedam. Ten gevolge van het verleende 
eervol ontslag aan den heer J. Peteris, als op
zichter der gemeentewerken , en het besluit van 
den gemeenteraad tot het aanstellen van een twee
den opzichter, worden door Burg. en Weth. sol
licitanten opgeroepen voor de betrekkingen van 
l e en 2e opzichter, op eene bezoldiging van res
pectievelijk / 1000 en ƒ 800. 

Sneek. Voor de vaceerende betrekking van 
gemeente-architect hebben zich 49 sollicitanten 
aangemeld, waaruit benoemd is de heer C. J. Hen-
ning van Utrecht. 

Hilversum. Door eenige burgemeesters en 
andere ingezetenen van het Gooi, ' Utrecht en 
Amsterdam is , op voorstel van den heer M. Dieu-
donné , het plan opgovat 0111 eene Bouw-en Ont

ginning-maatschappij voor Gooiland op te richten, 
teneinde, iu verband niet den Ooster-spoorweg, 
in die omgeving der hoofdstad terreinen aau te 
koopen, 0111 die met huizen te bebouwen en ze 
te verknopen of te verhuren; kortom , door het 
aanleggen van villa's enz., bet Gooiland tot een 
voorstad van Amsterdam te maken. Onder de 
oprichters dezer maatschappij worden genoemd de 
heeren M. G. cn II. M. Tetar van Elven, archi
tecten te Amsterdam. 

Advertentiën. 

Onbevriesbvire Pompon. 
STADSPOMPEN. 

nun 111 VOOR ii vu 1 vu 11 u u u ui 
P o m p e n 

voon 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOIYIPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Kotterdam. 

AANBESTEDING. 
HET PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN DEN 

II. DONATUS, te Beiumel in de Overbetuwe, 
zal op Maandag den 29 January a. s., des mid
dags om 2 uur , bij A. T H U L L E N A A R in het 
koflijhuis de Klok aldaar, aanbesteden: 

Het bouwen eener parochiekerk. 
Teekeningen en bestek liggen ter visie op de 

plaats der aanbesteding; de bestekken te Bemmel 
bij de Wed. VAN ERP en bij N . ARENDS; te 
Eist bij V A N DEN H E U V E L ; te Nijmegen bij 
MEURS; tc 's Bosch in het Groenhuis bij HEN
DRIKS ; te Arnhem in de Harmonie ; te Utrecht 
bij DE GROOT in de liggende Os; te Amsterdam 
in het Vosje ; te Pannerden bij REIMER en te 
Zwolle bij REIJERINK. 

De bestekken zijn a f 1 verkrijgbaar bij den 
boekhandelaar .1. M. W. WAANDERS te Zwolle; 
0111 inlichtingen zich te vervoegen bij den Inge
nieur en Architect H . .1. W E N N E K E R S te Zwolle. 

GEMEENTELIJKE GASFABRIEK 
T I L B U R G r . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN T1L-
IWIIG, zullen op Zaterdag den IU Februari 1872, 
des middags 12 uur , op het Raadhuis aldaar, 
iu het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
1". riet maken, leveren en stellen der 

noodige Inrichtingen en Werktuigen , 
benevens het maken van Fondamen
ten , ten behoeve der Gasfabriek. 

2". Het gedeelte Bouwen der Ovens en 
het Rookkanaal, en het maken van 
Bestratingen en Bevloeringen in ge
noemde Gasfabriek. 

De Inschrijvingen moeten op zegel gesteld en 
vervat zijn in een gesloten omslag, waarop aan
geduid is waarvoor de inschrijving geschiedt. 

De Biljetten moeten per Post of eigenhandig 
ingeleverd worden aan den Burgemeester vóór 
12 uur van den dag der Aanbesteding. 

iJsV" Inlichtingen verstrekt tie Ingenieur J . L . 
CLU1JSENAEH, te Breda, die op Zaterdag den 
3 Februari a. s., na 11 uur 's morgens, le dien 
einde op het Raadhui' alhier vaceert. 

De Bestekken zijn, ieder afzonderlijk ad 5 0 
Cents per Exemplaar, te bekomen bij de Boek
drukkers A . V A N DER VOORT & ZOON, te Til
burg; zij liggen niet de Plans en Teekeningen, 
op een der Localen van het Raadhuis, voor de 
belanghebbenden ter inzage. 

Tilburg, 10 Januari 1872. 
J A N S E N , Burgemeester. 
Q. B E L J A A R S , Secretaris. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, '20 Januari 1872. 

T E K O O I ' ; 

Een HjirdsleiMion Slorp 
m e t P a l e n en H e k . 

aanwezig voor liet Huis in de Boompjes te Rot
terdam, Wijk I N " . 50, nieuw N" . 30. Nadere 
information te bekomen bij HENDRIK CRAMER, 
Korte Hoogstraat te Rotterdam, 5 309, des na
middags tusschen 12 cn 2 ure. of met franco 
brieven. 

II E T M A O A Z IJ N V A N 

SCHOORSTEENMANTELS 
op R a p e n b u r g , U JN°. 262. 

I S V E R P L A A T S T 

naar N°\ 251 en 252, 
TEGENOVER DE S T E E N H O U W E R I J . 

De ondergeteekende heeft de eer te berigten , 
dat genoemd Magazijn bij deze gelegenheid aan
zienlijk vergroot en uitgebreid i s . zoodot men 
daar een zeer ruime keuze vindt van S c h o o r 
s t e e n m a n t e l s in verschillende bouwstijlen, 
soorten van marmer en prijzen, van af den 
eenvoudigsten tot den meest uitvoerigen toe ; ter
wijl hij steeds voortgaat alle H a r d s t e e n w e r k e n 
en M e u b e l b l a d e n , zoowel als Schoors teen
man te l s , naar teekeningen , modellen en bepaalde 
afmetingen, ten spoedigste te vervaardigen. 

Amsterdam, Januari 1872. 
D . W E E G E W I J S , 

Steen- cn Beeldhouwer. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te P o o l e en L o n d e n . 
Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Seder-

land en Oost-Indie 
HOVEN c*s ZOON , 

's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Calqueerlinnen. 
Met n i e u w e soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het M a g a z i j n van Teekenbehoef ten vooi B o u w 
k u n d i g e n van 

Th. .1. DORDE, te Utrecht 

m t j t n . 

in de uitgebreidste sortering. 

S|it'cialiii'ii van Eng. Calqueerlinnen 
en Calqueerpapier aan rollen. 

Wed. L. LAZARE & ZOON. 
's GRAVENHAGE. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken R a a m r o e d e n iu stukken en gekruist. 

P a l b a l a ' s , D a k r a m e n , Conso les , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t t en . Verder 
allo soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

De eigenaar van zeer groote 

8 T E E N G E O E V B N 
in Frankrijk en Duitseh-I.othriiigen, zoekt een 

REPRESENTANT. 
De kennis van de Fransche of lloogduitsche 

taal is te wenschen. 
Zich naar de Annonccn-Expeditie van IIAASEN-

STEIN & VOGI .ER, te Metz, sub cijf >r C. N . 109 
te wenden. 

Van owls gcvcsligdc Fabrieken 
S. PAILIMS, HERKUST F.\ DE KIM!RE.T. 

Te H E I L 1 (• E R IV, E . prov. Groningen, 
VAN 

-A.. X X . v 7 " r i Ü 33 o r g; o n . 
S p e c i a l i t e i t iu z w a a r g i e twerk , koper- en 

m e t a a l - c o m p o s i t i ë n . Metalen T O R E N K L O K 
K E N , T O R E N - U U R W E R K E N , B R A N D -
S P U I T E N - M A C H I M E S en G R O F S M E D E 
R I J . Echte H e n n i p p e n en G o m - E l a s t i q u e 
B R A N D S P U I T S L A N G E N en E M M E R S enz. 
enz. l i e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 'sHage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta, Veendam , enz. 
V a n a l le couran te A r t i k e l e n v o o r r a a d i n 

't M a g a z i j n . 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

F A B R I E K E N 
uitmuntende rjualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A. H . VA* Hi I U . I V 

Er wordt g e v r a a g d tc Tiel: 

EEN OPZIGTER DER ( iEIEÏÏEWERkEN. 
Sollicitanten worden uitgenoodigd zich vóór 

1 February eerstkomende in persoon bij den Bur
gemeester aan tc melden. 

^ELGIAN-DÜTCH 
BITÜMnVOÜS ROCK PAVING 

COMPANY. 
D I H K C T E I H K I V : LORD DUNRAVEN , 

Voorzitter; JONATHAN M E E D , Esrp ; A. C. S1IER-
l i l l T , Esip M l ' . : CHARLES GILPIN, Esq. M.P. ; 
W. F E N T O N , Esq.; GEORGE L E E M A N , Esq. M.P. 
IMBt •:< I B I I t 1 \ v o o r M I H I t B . % VI» : 

PHILIP. M . U N D O , Esq., Delft; T. .1. STIEL
TJES, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal, 
Delft; J. G. V A N GENDT JUNr. . Ingenieur, Am
sterdam. 

Deze Maatschappij heeft bet uitsluitend recht 
op het gebruik van den bitumineiisen rotssteen 
van het Val dc Travers (nabij Neuchatel) in Zwit
serland voor het Koningrijk der Nederlanden, 
België en Luxemburg, tot welk doel een over
eenkomst is gesloten met de N E U C H A T E L 
B I T U M I N O U S R O C K C O M P A N Y , die het 
recht heeft de mijnen van Val de Travers te ex-
ploiteeren. 

De rotssteen van Val dc Travers is thans erkend 
als het beste materiaal voor bestrating, nadat in 
Parijs onderscheidene straten daarmede bedekt 
zijn, waarvan sommigen sinds 17 jaar; terwijl 
in Londen dc toepassing in verschillende straten 
bewezen heeft dat dit materiaal geschikt is voor 
het drukste en zwaarste vervoer. Ook in ver
schillende andere steden van Groot-Britannië zijn 
reeds belangrijke contracten geteekend. De gun
stige rapporten van den Ingenieur der City van 
Londen en het toenemend gebruik in andere dee
len dier wereldstad zijn een voldoende waarborg 
voor de deugdelijkheid en wekken andere steden 
in Europa ter navolging op. Het. verdient daarbij 
vermelding dat de bewoners van Oxford-street in 
Londen zich geadresseerd hebben aan het Bestuur 
tot het bekomen dezer bestrating. 

Kapitein T Y L E R , de spoorweg-inspecteur van 
het Engelsche gouvernement, rapporteert de 
• Board of Trade" in den meest gunstigen zin 
omtrent dezen rotssteen voor tramways en Dr. E. 
L A N K E S T E R , de medische gezondheids-commis
saris voor St. James, Westminster, bracht een 
niet minder gunstig rapport uit over dc groote 
voordeden die er door bereikt worden met het 
oog op den gezondheidstoestand, de zindelijkheid 
der wegen en het gemak ze te reinigen en de 
onmogelijkheid voor het doordringen van besmet 
water in den ondergrond. 

Ook uit het oogpunt van bet minder geraas is 
deze rotssteenbestrating bovendien van groot nut 
rondom kerken, schoolgebouwen, gasthuizen, hos
pitalen, vergaderzalen, enz. 

Voor trottoirs en voet- en wandelpaden is geen 
deugdzamer materiaal bekend, evenals voor kel
ders, magazijnen, binnenplaatsen, enz. 

De Directeuren voor Nederland zijn bereid alle 
inlichtingen te verschaffen, die men van hen 
mocht verlangen. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Prijsopgaaf wordt gevraagd 

van 1500 d u i z e n d v l a k k e of eenigsins getrok
ken S T R A A T S T E E N . 

Adres aan C. H. P E N , Aannemer tc Joure bi 
Heerenveen. 

S T O O M F A B R I E K 
V O O K 

II UW Mij ; IWIMWEKklMi, 
ZAGERIJ, SCHAYERI.I EN HOUTHANDEL, 

V A \ 

O . X t O O O E H T K A n i F 
TE A P P I N G E D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 
Een gelithografeerd modelboek nel volledige Prijscourant 

a 75 Cent. 
BEWERKTE P L A N K E N . A M E U B L E M E N T. 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKBSKLEEDING. 
SCHOTTEN, 

S C H U T T I N G E N , 
P L A F O N DS. 

T l M M E R W E R K . 

KOZIJNS, 
R A M E N . 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N. 

T O G T P U 1 J E N . 
PARQUETVLOEREN. 

L IJ S T W E R K. 

LEDIKANTEN. 
TA FELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I t UES. 
U R O E I K A S S E N . 

BR O E I RA M E N . 
HEKLATTEN. 

U LO E M STOK K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E G ! . 1.1 S T E N. 

IN8LDITLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K E N K A S T E N . 
TKEKENTAI'ELS. 

T E E K E N R O R D E N . 
G I J M N A S T I E K -

W E It K T U I G E N. 

T 1 S KOOI» voor f 15, de zes 
verschenen jaargangen van : De Opmerker. Adres 
onder letter X bij den uitgever van het blad. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
's Gravenhage en Rotterdam. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B e r k e r iV U i i i l d i n o f i , Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules. 

B o n n t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, I 
Spijkerslaau en dc nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GBNDT te Arnhem. I 

V i m W r i F N t & C . A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fabr iek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i i i k l . S p i e g e l - e n L i j s t e n f a b r . ticfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek teA7d,bij.l«<u>er-
p«n, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

l l e d c k e r A C". , Amsterdam , leveren en plaatsen 
hcelwaicrlocstclleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van /'8.10 en /'8.90, a con-
taiit, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J a e » . 1 ' l e y N i e r , te Seheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Vermaca en de K o n d e , Stoointraslaliriek, Delft. 
I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde lasehverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebami 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar 
Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 

Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME — Hoofdcorrespondenten I,. V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C. 

Maandag, 22 Jan. 
Woerden , tc 12 uren, door de commissie 

van administratie over de gevangenissen : de le
vering van wollen cn katoenen breigarens en het 
alpengras, benoodigd gedurende 1872 voor den 
arbeid der gevangenen in de strafgevangenis al
daar en vermoedelijk bestaande uit: 900 kilogr. 
gezuiverd 3draads wit wollen breigaren, 045 
id. ydraads; 385 id. 2draads grijs; 145 id. 2-
draads wollen breigaren in diverse kleuren ; 720 
id. Odraads ruw katoenen breigaren; 555 id. 
5draads, 105 id. Sdraads en 495 id. alpengras. 

Leiden, tc 12 uren, door het gemeentebe
stuur: l o . het onderhouden van onderscheidene 
werken aan den Zijldijk en langs den Lcider-
dorpschen weg; 2o. het onderhouden van de 
Spanjaardsbrug met dc pachterswoning aldaar; 
3o. liet onderhouden en vernieuwen van onder
scheidene werken, behoorende tot het Delftsche 
jaagpad; aanwijzing van perc. 1 en 2, 16 Jan., 
tc 10 uren, aanvangende bij de Zijlpoort, en 
van perc. 3 , 19 Januari, te 10 uren, aan de 
Naakte sluis aanvangende. 

Middelburg, door het prov. bestuur: de le
vering van schrijfbehoeften cn drukwerken ten 
behoeve der provinciale griffie van Zeeland. 

Dinsdag, 23 Jan. 
Makkinga (Friesland;, door het gemeentebe

stuur van Ooststellingvverf, in het gemeentehuis 
van Makkinga : het bouwen van een toren op de 
kerk, staande aan de Compagnonsvaart te Ap
pelscha. Aanwijzing 18 Januari. 

Aalsmeer (Noord-Holland), te 1 uur, bij 
B. P. Kapteijn ; het bouwen van een woonhuis, 
schuur en gevolgen in den Oost-Einderpolder. 

Woensdag, 24 Jan. 
Augustinusga (Friesland), door den notaris 

Sickler: het bouwen eener nieuwe school aldaar; 
aanwijzing 20 Januari, des voormiddags te 10 
uren. 

Genemuiden, tc 12 uren, door het gemeen
tebestuur in de Pauw: het amoveeren van het 
oude schoolgebouw op den zoogenaainden Hoek 
in de kom der gemeente en het bouwen in 
zijne plaats van een nieuw lokaal; aanwijzing 
des voormiddags te 10 uren 

Donderdag, 25 Jan. 
Woubrngge (Zuid-Holland), tc 11 uren: door 

het gemeentebestuur: l o . het maken van een 
grintweg van af den grintweg te Hoogmade tot 
aan de bestrating bij de Herv. kerk te Wou-
hriigge, ter lengte van ongeveer 4017 strekkende 
meter; 2o. het in dezen weg bouwen van brug
gen, duikers, landhekken, scheringen, enz. 

Alkemade. te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het maken en daarstellen van eene hou
ten brug, met ijzeren draaiend gedeelte, over de 
ringvaart van den Haarlemmermeerpolder bij de 
Nieuwe wetering. 

s Gravemoer. te 12 uren, door burge
meester en wethouders.' eene. school met over
dekte speelplaats en onderwijzerswoning, met 
bijlevering der noodige materialen. 

Harlingen, te 12 uren, door burgemeester 
en wethouders: het onderhouden der openbare 
straten te Harlingen , gedurende 3 jaren. 

Irnsum (Friesland), bij A. van Balen : het af
breken en wederopbouwen van een boeren-voorend-
liuizinge, de Lape , onder Wijtgaart. Aanwijzing 
22 Januari. 

Vrijdag, 26 Jan. 
Ouderkerk a/d XJael, te 11 uren, door liet 

bestuur van de polders Kromme en Geer en Zijde: 
het eenjarig onderhoud van- en de vercischt 
Wordende levcrantiën aan de polder-watermolens, 
enz. in 1 perceel. Aanwijzing op den dag der 
besteding, des voormiddags van 8—10 uren, te 
beginnen bij den Hoogemolen. 

Bennekom, tc 12 uren, het vernieuwen en 
verbouwen van de warmekast en de druiven- en 
perzikenkasten op den huize Iloekelum. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van marine: de levering van lo . grove maat-
kolen j 2o. smeekolen ; 3o. stearinekaarsen, voor 
de directie der marine en 4o. grove maatkolen 
voor dc directie der marine te Amsterdam en 
Hellevoetsluis. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. be
stuur: l o . het vernieuwen van twee paar deuren 
in de Kleine of Noordersluis in den Koudumer-
Slaperdijk ; 2o. het vernieuwen van één paar deu

ren in den zuidelijken koker der Kiestrazijl , l ig
gende in het kanaal tusschen Harlingen en Fra
neker; aanwijzing den vierden dag vóór de be
steding. 

Leeuwarden, tc 12 uren, aan het gebouw 
van het prov. bestuur : de aanleg van het noor
der- eu het voltooien vau het zuidei-havenhoofd 
en van een gedeelte steenen hoofd , het bouwen 
van een ijedeclte havenmuur en het leveren van 
bouwstoffen voor de voortzetting der werken tot 
verbetering der haven te Harlingen. Aanwijzing 
den Oen en 4en dag vóór de besteding. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan hel gebouw van het prov. 
bestuur: het uitvoeren van eenige keibestratingen 
aan de taversen der groote rijkswegen door 
Almelo, Enschedé cn Oldcnzaal: a. het opbreken 
van de keistraat tc Almelo, ter lengte van 202 
M . en ter breedte vau 4.50 M . ; 6. het maken 
van eene bestrating met quenastkeien, breed met 
inbegrip der kuntlagen 4.50 M. , over bovenge
noemde lengte van 2.G2 M . ; c. het opbreken van 
de keistraat tc Enschedé, over eene lengte van 
5l5 M . eu ter breedte van 4.50 M . ; d. het ma
ken van eene bestrating met gekapte keien, 
breed 4.50 M . , lang 515 M ; e. het opbreken 
van de keistraat te Oldcnzaal, lang 310 M . , 
breed 4.50 M . ; ƒ . het maken van eene bestrating 
met gekapte keien als boven, breed 4.50 M . , 
lang 310 M . (Bestek no. 29). Begrooting f 24,100. 
Aanwijzing den 8en dag vóór de besteding 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhoud van de rijs- en verdere 
werken op het Zwarte Water in de provincie 
Overijsel, gedurende het jaar 1872. ^Bestek no. 
30). Begrooting /' 4370. Aanwijzing den 8en 
dag vóór de besteding bij den hoofding. van den 
waterstaat te Zwolle cn den ingen. te Kampen. 

Bennekom, te 1 uur , bij den boschwachter 
B. Hulstcin aldaar: het vervoeren van eenige 
duizenden denncboomen uit het bosch aan den 
Rijnspoorweg onder Ede naar het Lekskesveer. 

's-Hage, te C uren, door regenten der dia
conie-gestichten der Ncd. Herv. gemeente: de 
levering van laken , linnen, wollen en katoenen 
stollen, ten behoeve van bovengemelde gestichten 
gedurende 1872. Monsters liggen ter bezichti
ging in het Weeshuis , aldaar. 

Zaterdag, 27 Jan. 
Amersfoort, te 11 uren, door den kommand, 

der genie, in het gebouw derarrond. rechtbank; 
het aanbrengen van een beschut tegen dc dak-
vlakken van het hospitaal op dc legerplaats bij 
Milligen , onder beheer der genie te Amersfoort. 

Leeuwarden, te l l 1 / , uren, door het ge
meentebestuur : het maken van een riool , kolk 
en zinkputten, in het zaailand in die gemeente. 

Leeuwarden, te 12V, uren, door het ge
meentebestuur: het maken van een klinkerbe
strating op het Kalvcrdijkje in die gemeente. 

Utrecht, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur : de levering van 200,000 hektoliters En
gelsche gaskolen, ten dienste der stedelijke gas
fabriek in 1872. 

Maandag, 29 Jan. 
's-Hage, tc l l 1 / , uren, aan het gebouw van 

het prov. bestuur: het vernieuwen eener steenen 
brug over de Teylingersloot, genaamd de Klap-
brug, in de gemeente Sassenheim, liggende in 
den Rijks grooten weg der l e k l . no 4 , ged. 
van 's-Hage naar de grens van Zuid- cn Noord-
Holland. 

's-Hage, te 11'/, uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur : het verrichten van baggerwerk 
in het bed der Nieuwe-Mcrwede, onder de ge
meenten Werkendam, Made c. a., Hooge- cn 
Lage-Zwaluwc, Dubbeldam en Sliedrecht, door 
stoom-baggervaartuigen. Aanwijzing den 7en dag 
vóór de besteding. 

Franeker, te 12 uren, op het gemeentehuis 
van Franekeradeel: het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning te Ried. Aanwijzing 25 
Januari. 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken van een gebouwtje en ver
dere inrichtingen voor een zelfregistreercnde 
peilschaal te Dordrecht, behoorende tot de Dord
sche waterwegen in de prov. Zuid-Holland; a. 
het maken van eene nieuwe watertrap ter aan 
te wijzen plaats cn het opruimen van de aan
wezige iu den inham bij de rijkspeilschaal; b. het 

leveren cn stellen van eene ijzeren overdekking 
vau deu drijver; c. het bouwen van een houten 
gebouwtje op de ijzeren overdekking; bestemd 
om te bevatten het werktuig voor het registreeren 
der waterhoogten. (Bestek no. 31.) Begrooting 
f 1850. Aanwijzing den 7en dag vóór de be
steding. 

' s -Hage, te 1 uur, door burgemeester en 
wethouders op het raadhuis: het bouwen der 
schuren , loodsen , putten , enz. voor de nieuwe 
asch- eu vuilnisstaal. 

B e m m e l (Over-Betuwe), te 2 uren, door het 
parochiaal kerkbestuur van den II. Donatus: het 
bouwen van een parochiekerk. 

Dinsdag, 30 Jan. 
's-Hagx>, te 12 uren, door het ministerie van 

Bnantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
de aanleg van eene telegraaflijn met drie draden 
langs den Staatsspoorweg van Goes naar Vlissin
gen , eu van eene telegraaflijn in asphaltbuizen 
onder den grond te Goes en te Vlissingen. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
marine: het bouwen en leveren van twee loods-
kotters met beschieting en mastgestel. 

K e u z e n , te 12 uren, dooi de directie van 
den nieuwen Neuzenpolder, in het Nederlandsch 
logement van de erven Steenkamp: het maken 
en zinken van 18,773 vierk. meter zinkstok en 
het leveren en verwerken van 8820 schcepston 
(4410 last) gewone Doorniksclie steen, en 4990 
scheopston (2495 last) afval van Doorniksche 
steen; aanwijzing 2 ï en 29 Januari. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen: herbestc
ding van verschillende glasruiten en ander glas
werk. Monsters te bezichtigen in dc magazijnen 
te Zwolle en te Tilburg, van 15 tot en met 29 
Januari, van 10—3 uren. 

Blijham (Groningen), te 6 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente : het afbreken van 
den ouden cn het bouwen van een nieuwen toren 
voor de kerk aldaar. 

Nieuwehorne (Friesland), bij K. J . Jellcma : 
het amoveeren en bouwen eener herberg, met 
daaraan verbonden doorreed, winkelhuis, schuur 
en verdere getimmerten; aanwijzing 25 Januari, 
des voormiddags te 10 uren. 

A s s e n , door het prov. bestuur: het leveren 
van papier en verdere bureaubehoeften ten dienste 
van het prov. bestuur gedurende 1872. 

Donderdag, 1 Febr. 
Harlingen, door het dijksbestuur van de Vijf-

dceleu Zeedijken Binnendijks: de levering van de 
volgende materialen, ten behoeve van het water
schap gedurende 1872: a. Noordsch greenen 
paalhout, 150 stuks van 02 decimeter, 1172 
stuks van 53 id . , 130 stuks van 47 id., 930 
stuks van 41 id., 150 stuks van 355/10 id., tc 
leveren vóór den 15den Mei 1872; b. 130 stuks 
lichte eiken gordingen, te leveren als sub. a.; 
c. 575 lasten van 2000 kilogram Drentsche of 
Noordsche steen (balsteen) van 3—8 decimeter 
lengte, naar opgaaf te leveren van April tot 
Augustus 1873, op aanschrijving; d. 450 lasten 
van 2000 kilogr. wrak, te leveren als sub c.; 
e. 145,nO0 bossen berken takken, te leveren als 
sub c. 

Harlingen, door het dijksbestuur van de Vijf-
deelen Zeedijken Binnendijks: de levering van 
215 inctcis bescherinwerk voorlangs het Buiten
land bij Dijkshoek, steen 4 wederzijds, uit te 
voeren in 1872. 

Farmerend, door dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap de Beemster: dc levering van 
150 kilogr. geteerd vangtouw, 125 idem dito 
schinkel, 275 idem dito lijk, 100 id. dito lijnen, 
200 id. wit kruirecp, 125 kluwens geteerd zeil-
garen. 

Twello (Gelderland), te 10'/, uren, doorliet 
gemeentebestuur : de levering van steenkolen, ten 
dienste van bet gemeentehuis en de scholen te 
Voorst. 

Ten Boer (Groningen), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van een tolhuis, 
c. a. , bij den grintweg Ten Hoer—Sint Anncn ; 
Aanwijzing 27 Februari, des voormiddags te 10 
uren. 

Vlissingen, tc 11 uren, door regenten over 
het ann-gast- cn weeshuis: het zetten van een 
gebouw ten dienste van voornoemd gesticht, met 
gedeeltelijke bijlevering van materialen. 
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Afloop van Aanliestriliiigeii. 
Nijmegen, lo . het eenjarig onderhoud der 

haven en kade; minste inschrijver was C. Ten
nissen, voor ƒ 1 7 0 0 . 

2o. het onderhoud der stads|ioin|>on; minste 
inschrijver was T. H. Thomassen, voor ƒ 649. 

3o. het onderhoud der gemeentegehouwen en 
huizen; minste inschrijver was J. Bouming, voor 
ƒ '2240. 

4o. het verven dier gebouwen ; minste inschrij
ver was J. H. Everts, voor ƒ327. 

5o. de levering van 1160 M. bandsteenen, 
05,000 Niedormendiger straatstecnen en 4000 id. 
kantsteenen; minste inschrijver was Servaas, 
voor ƒ 7 5 8 0 . 

öo. de levering van 00,000 Luiksche keien; 
minste inschrijver was J . van den Elft, voor 
ƒ 5 3 7 9 . 

7o. de levering der drukwerken; minste in
schrijvers waren C. A. Vieweg cn Z n . , voor 
ƒ10.50.70; allen aldaar. 

S c h e e n i d a . 6 Jan.: l o . het bouwen eener 
school te 't Waar; ingekomen 11 biljetten, als: 
E. Kampen , te Sappemeer, ƒ 5592. 
1). Huisman, o Zuidbroek, » 49+4. 
0. W. Holtman, » Beerta , . 4098. 
.1. Winters , l N . Pekela, » 4089. 
J. Ol ing, » Beerta, » 4085. 
.1. Lamfers, » Scheenida , » 4598. 
E. Brons, » Wagenborgen, » 4580. 
II. Kruizinga, » Blijham, » 4580. 
II. Hekman, » 0 . Pekela, » 4408. 
T. Priet , » Beerta, » 4440. 
C. de Jong, » Nieuwolda, » 5358. 
gegund. 

'2o. het veranderen der school te Scheenida; 
ingekomen 0 biljetten, als: 
C, Schreuder, te Grootegast, ƒ 3277. 
D. Huisman, » Zuidbrock, » '2747. 
H. Ol ing , » Beerta, » '2735 
H. Buur, » Scheenida, » '2721. 
J. S t i jk . l , t idem. » '2393. 
J . Lamfers, » idem. » 2240. 
gegund. 

Utreoht, 6 Jan.; het slopen van gebouwen 
op het Bagijnen-boiwerk en het afgraven en ega-
liseeren van het terrein met verdere werkzaam
heden; minste inschrijver was A. Ilelsen, te 
Breukelen, voor ƒ 2 4 9 0 ; de leverantie van de 
benoodigde verfwaren, olie, borstelwerk en glas, 
alsmede van eenige houtwaren, ten dienste der 
gemeentewerken over 1872; voor de verfwaren: 
J. de Waal cn Zn., voor ƒ 2 1 7 . 9 4 : voor de olie: 
P. A. van Buitendijk, voor ƒ 493.50; voor 
borstelwerk: J. D. Hulferman, voor ƒ 1 9 7 . 0 2 " , ; 
voor glas. J . de Waal en Zn. , voor ƒ 3 0 6 . 6 6 ; de 
levering der houtwaren: L . Robert en Zn. , voor 
ƒ 2 9 0 4 . 7 7 ; allen aldaar. 

Marum. 6 Jan.: het. bouwen eener Irugwacb-
terswoning met bijlevering van het daartoe be
noodigde ; minste inschrijver was I. C. Moek, 
te Zezenhuizen , voor / '820. 

Wageningen, 8 Jan. : het onderhond voor 
3 jaren : 

lo. der stadspompen ; minste ins, blijver was 
F Barbier, voor j 133; gegund 

2o. der daken, goten, enz., het schoonmaken 
en witten der hoogere burgerschool; minste in
schrijver was P. de Leeuw, voor J' 58.93; ge
gund. 

3o. der daken, goten , enz., het schoonmaken 
cn witten der burger-, armen- en meisjesschool; 
minste inschrijver was P. de Leeuw, voor ƒ 1 0 3 ; 
gegund. 

4o. der daken, goten, enz. en het schoonma
ken en het witten van het raadhuis; minste in
schrijver was W. van Bu ik , voor ƒ 4 5 . 7 4 ; gegund. 

5o. der daken, goten, enz. van de stadsge-
bouwen; minste inschrijver was P. de Leeuw, 
voor ƒ 43.47 ; allen aldaar. 

Dordrecht, 10 Jan.: het bouwen eener It. K. 
parochiale jongensschool; ingekomen 5 biljetten, 
als: 
C. Schotel, te Dordt, ƒ '24,940. 
J. J . van Sluisdam, » idem. » 23,900. 
N . yuast, » idem. » 22,222.22. 
H. v. il Kloet, » idem. » 21,300. 
II. G Waanden, » T ie l , » 19,011. 

Heusdon , 10 Jan.: het gedeeltelijk afbreken 
en vernieuwen van het lokaal der schutters van 
St.-Joris; minste inschrijver was .1. Boeren, al
daar , voor ƒ5475 . 

Hien. 11 Jan.: het daarstellen eener heeren-
huizinge; ingekomen 7 biljetten, als: 
II. G. Waanders, te T ie l , ƒ 17,900. 
S. van Eldik , » Ochten. » 17,100. 
A. Gennisse, » Tie l , » 10.050. 
W. van Leeuwen, » Druten, » 15,949. 
O. E. Nibbeling, » idem. » 15,318. 
E. Heitink, » Heusden, » 15,293. 
G. J . Knoop, o Dodewaard, » 13,935. 
gegund. 

Utrecht, 13 Jan.: het onderhouden van- en 
liet doen van eenige herstellingen aan het woon-
en koetshuis van den Commissaris des Konings 
te Utrecht, gedurende de jaren 1872, 1873 en 
1874; ingekomen 10 biljetten, als: 

.1. v. Rossum , ƒ 2890. 
B. Lorette, » 2805. 
P. v. Zutphen, » '2009. 
C. v. Zeeland. » 2583. 
C. A. v. Steyn, » '2522. 
L. C. de Leur, » 2395. 
J. Jansen , » 2393. 
.1. J. Mulder, » '2381. 
Gebrs. van Leeuwen, » 2309. 
E. Hijnfrank, » 2316. 
allen aldaar. 
Raming » 2000. 

Utrecht, 13 Jan.: het onderhouden van- en 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen en her
stellingen vau het gebouw, waarin gevestigd zijn 
de bureau's van het prov. bestuur van Utrecht, 
te Utrecht, gedurende de jaren 1872, 1873 en 
1874; ingekomen 10 biljetten, als: 
B. Lorette, / 2405. 
1'. v. Zutphen , » 2411. 
J. J . Mulder, » 2289. 
.1. Jansen, D 2189. 
L. C. de Leur , » 2185. 
J . v. Rossum. » '2184 
Gebrs. van Leeuwen, » 2150. 
E. Hijnfrank, » '2138. 
C. A. v. Steyn, » 2130. 
II. A . v. Baaien, i 2000. 
allen aldaar. 
Raming » 2400. 

Aalsmeer, 13 Jan. : bee bouwen van een 
nieuw en het amoveeren van het oude Wees- en 
Armenhuis; minste inschrijver was D.Been, voor 
ƒ 13,049. 

V l i s s i n g e n , 13 Jan.: het onderhoud der ge
meentegebouwen enz. gedurende 1872 in 12 per
ceelen. Hiervan zijn 7 perceelen gegund , als: 
a. het onderhoud der gebouwen aan C. Mateis, 
aldaar, voor ƒ 2843; b. idem der kaaimuren, 
bruggen enz. aan J. Fil is , aldaar, voor ƒ 1788; 
c. idem der schoolgebouwen aan C. Maters, voor 
ƒ 902; d. de levering van 25,00 feluikeieii , 
groot 14/10 cent., aan M . Verhoeven, te Mid
delburg, voor ƒ 50.90 per 1000; e. de levering 
van 400 kub. M . plaatzand , aan A. F. Krahmer, 
aldaar, voor 84' / 2 cent per kub. M . ; ƒ. het on
derhond van plantsoen en wegen , aan J . Wal
raven , aldaar, voor ƒ 150, en het vervoer van 
materialen enz. aan dezelfde. 

De 5 overige perceelen zullen herbesteed worden. 
M i d d e l b u r g , 15 Jan. : l o . het vernieuwen 

van circa 700 kult. M. beklecdingsniuur in de 
Zoutcgracht; minste inschrijver was L. .1. Pagé , 
aldaar, voor ƒ15.55 per kub. M . 

2o. het herstellen van eene beschoeiing langs 
de Nieuwe haven en het uitpensen van eenige 
paalstompen nabij de sleephelling aldaar; minste 
inschrijver was P. .1. van Pnfl'elen, aldaar, voor 
ƒ1177 . 

Arnhem, 16 Jan.: het bouwen van 13 wo
ningen van het Protest, begrafenisfonds; ingeko
men 8 biljetten , als: 

E. Wansink, ƒ 9391. 
II. Weijers, » 8300. 
D. Nijveld , » 8300. 
G. Liefting, » 8178. 
G. J . Hoogcrs, » 8150. 
D. W. Magendans, » 7977. 
S. II. v. d. Steen, » 7444. 
Joh. Amersfoort, » 7144. 

allen aldaar, 
's-Hage, 16 Jan, : het onderhouden van- en 

het doen van eenige herstellingen aan gevange
nissen en rechtsgebouwen te Leeuwarden , Sneek, 
Heeren veen, Deventer en Appingedam over 1872, 
1873 en 1874, en te Maastricht gedurende 1872. 
Minste inschrijvers waren voor het paleis van 
justitie en het rechtsgebouw te Leeuwarden , 

S. Bron, te Leeuwarden, voor ƒ 12,925 ; voor 
idem te lleerenveen, P. A. Dijkstra, aldaar, 
voor ƒ 3 5 5 0 ; voor idem te Sneek, P. E. v. d. 
Werf, aldaar, voor ƒ 3 0 5 5 ; voor idem te Deven
ter, M. Straalman, aldaar, voor ƒ 3 4 7 8 ; voor 
idem te Appingedam, J. Bolmeijer, aldaar, voor 
ƒ 4077. Voor Maastricht waren geen biljetten 
ingekomen. 

's-Hage, 13 Jan. : het maken van een post
en telegraafkantoor op de bestaande fundeering 
te Rotterdam. Minste inschrijvers Rooijakkcrs en 
Everts, te Helmond, voor ƒ 202,000. 

H E 11 B E S T E D I N G . 
Vrijdag, 26 J a n . 

Arnhem, te 12 uren, aan het prov. gouver
nement: het vijftiende perceel wegens de uitvoe
ringen van vernieuwingen en herstellingen aan 
de Rijkswegen in Gelderland. 

Vervolg van Aanbestedingen. 
Maandag. 5 Febr. 

Kloosterburen (Groningen), te 12 uren, door 
het bestuur van het waterschap de Negenboeren-
polder, iu het gemeentehuis: het leggen van 
een kapitalen zeedijk met twee opdijken, ter 
gezamenlijke lengte van 4098 meter, en het 
maken van een steenen duiker. 

Koliuin (Friesland), tc 1 uur, door het ge
meentebestuur van Kolliimerland : de levering van 
050 kubieke meter grint en 50 kubieke meter 
muc-adaiii, ten behoeve der kunstwegen in die 
gemeente. 

Amsterdam, te 1' , uren, door de directie 
der lh'II. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: de levering van 7000 ijzeren 
dwarsliggers met verbindingsdeelen. 

Leeuwarden, te 5'/, uren, door de admi
nistratie der gevangenissen : de levering van ge
zwingeld Friesch vlas, machinale vlassen-, jute-, 
werk-, hoeden-, wollen- en katoenen weefgarens, 
klompenblokken. Monsters liggen bij den koni-
inaudant van het gesticht. 

Delft, te 7 uren, door de stedelijke gasfa
briek: de levering van 37,000 bekt. Engelsche 
gaskolen. 

Kethel (Zuid-Holland), door het bestuur van 
den Noord-Kethelpolder : l o . het maken van eene 
machine en ketelhuis, mitsgaders woning voor 
den machinist; 2o. het leveren en stellen van 
een stooiu-schepi ad werktuig. 

Dinsdag, 6 Febr. 
U t r e c h t , te 11 uren, door de directie der 

Ned. Rhijnspoorw. maatschappij: bet herstellen 
en doen lijzen vau eene houten loods en het doen 
vau andere werken, op het terrein van den Ka-
dijk te Amsterdam. Aanw. 29 Jan. 

Donderdag, 8 Febr. 
's-Hage, tc 12 uren, aan het ministerie van 

binnenlandsche zaken : het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam, tot de hoogte van 1 meter boven A P . , 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
dicji tot Amsterdam; aanwijzing 23 eu 30 Ja
nuari, des voormiddags tc 11 uren. 

' s -Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het fundeeren en ophou
wen van pijlets en het maken van eenige ver
dere werken binnen Rotterdam ; aanwijzing 29 en 
31 Januari, des voormiddags te 10 uren. 

Zaterdag, 10 Febr. 
T i lburg , le 12 uren, door burgem. en weth. 

op het raadhuis: l o . het maken, leveren en stel
len der noodige inrichtingen en werktuigen , be
nevens het maken van fondamenten , ten behoeve 
der gasfabriek; 2o. het gedeelte bouwen der 
ovens en het rookkanaal, en het maken van be
stratingen en bevloeringen iu genoemde gasfa
briek. Inlichtingen bij den ingenieur J. L. Cluij-
scnaer te Breda 3 Februari ten raadhuize. 

Donderdag, 16 F e b r . 
's-Hage, te 12 uren, door en aan het minis

terie van binnenl. zaken: de levering van 2000 
ton spoorstaven met laschverbindingen, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

Op later te bepalen datum in Febr. 
Brummen (Gelderland), door het gemeente-

stuur : het maken van 0384 M . grintweg en het 
leveren der daarvoor benoodigde materialen, in 
de aan de rivier den IJscl gelegen buurtschap 
Corten oever. 

Zevende jaargang N°. 4. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNliMERS en WERKBAZEN 
u i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G r K N D T . K x z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. (JROTHK, J. H. I.KMMAN, H. MNSR, S. K. W. ROORDA VAN RYSIN0A, If. P. VOÜKI, en anderen. 

De abonncineutsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij II. A . T H I t i M K Ie A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden fraueo per post/'J.65. 
Men abonneert zich vuur een jaargang. Enkele nummers 
wurden alleen bij vuuruitbestelling aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 eents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 27 JANUARI 1872. 
Dc advertentiën vau een tot vijf gewone regel* kosten 

ƒ 1 . — eu voor eiken regel nicer /'-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor ccn exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50U eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

I In verband met het stuk, getiteld: »Voor-
mleclen van zindelijke cn ondoordringbare straal-
t,ppeevlakten voor den algemeenen gezondheids-
toestand", voorkomende in de beide laatstver

schenen nommers van dit blad, laten wij eene 
mpgave volgen van de oppervlakte der straten, 
• l i e in Londen met den bitumineusen rotssteen be
s t r a a t zijn : 
High Holborn 
Whitehorse street Limehouse. 
Royal Court House of Lords. 
Poultry & Cheapside . . . 
Throgmorton street. . . 
Milk street Cheapside . . . 
Idissia Row Milk street . . 
(.ineen street Cheapside . . 

lid & New Broad street. . 

C'ambourne street I 
Leicester Square J 
*)ld Bailey 
Ilrace Church street . 
J'insbury pavement. 
lieorgate street 
Iifoorgate 
"Wood street 
New Kent Road 
London Wall 
;J'eers Court House of Lords. 

lansel) street Aldgate. . . 
Charterhouse Lane . . . . 
hreadneedle street . . 

Hammersmith Broadway . . 

2003 vierk. yards 
158 D » 

818j » » 

7854 
151 » » 

297 D i 
80 9 B 

709 » » 

3671 » » 
4032J I » 

2305 » » 

402 I 1 

2G59 B » 

3273 » 1 

1 » 
588* » 

14924 1 P 

5597 » 

3164J » X> 

422' D B 

734 9 » 
80 > » 

439 
298J- » 9 

overeenkomende met . . 
— A Te Northampton 

42400 J vierk. yards 
. 35420 vierk. meter, 

is een van de groote 
ashouders door den storm geheel vernield en 
laardoor is eene schade veroorzaakt van £ 2000. 

Bloor den feilen wind werd de gashouder aan de 
iene zijde naar beneden gedrukt en het gevolg 
lurrvan was, dat een der geslagen ijzeren kolom-

Knen van 2 1 / , voet diameter afbrak; het afge
raken stuk van de kolom kwam op den gas
touder te recht en maakte daarin een groot gat, 

waardoor het gas ontsnapte; terwijl de kuip, zoo-
dra zij ledig was, in eene massa stukken in den 

ut viel. 
— A Te Rochefort is in den tuin van het ma-

ine-hospitaal een artesische put gemaakt op eene 
lliepte van 840 meters, en de heer Roux, apotheker 

lan het gesticht, deelt mede dat de temperatuur 
IO.VI. Fahrenheit is. In tegenstelling met hetgeen 
gewoonlijk van artesische putten wordt gezegd, 
icvat dit water eene groote hoeveelheid zoiitdeelen 
n is het ongeschikt voor drinken ol wasschen. 

— A Te Elswick, in Engeland, wordt een 
'ntwerp gereedgemaakt voor hydraulische werk-
uigen, die moeten dienen voor het plan van 

len heer John Fowlcr, om locomotieven en 
poorweg-rijtuigen over het Kanaal van Dover 
'aar Calais te vervoeren. Sir William Armstrong 
leeft berekend, dat de werktuigen den geheelen 
'ein in den tijd van 4 minuten en 37 seconden 
'an de rails in het schip kunnen brengen. 

— De lengte der gezamenlijke spoorwegen in 
Duitschland is in 1871 met 280 mijlen toegeno
men en in Oostenrijk-Hongarije met 302 mijlen. 
De vermeerdering in het Duitsche Rijk is niet 
groot, vooral als men bedenkt, dat iu genoemd 
cijfer de spoorwegen in den Elzas en Lotharingen 
zijn raedegerekend, die gezamenlijk eene lengte 
hebben van 102 mijlen. 

— A Aangaande bet lot der gebouwen te 
Parijs, die geheid of gedeeltelijk, tijdens het 
heersehen der Commune, syn verbrand, verneemt 
men het volgende : 

Het Stadhuis zal op stadskosten worden her
bouwd ; de Tuileriën en het Palais-Rogid zullen 
door den Staat worden opgebouwd; voor den 
opbouw van het paleis van het Legioen van Eer 
zal eene inschrijving worden geopend ; de Caisse 
des Depóts el Consignations zal door de maat
schappij zelve worden herbouwd. 

Le Cour des Comptes, le Orenier d'Abondance. 
en het Ministerie van Einantiën, die totaal ver
nield zijn, zullen opgeruimd en de grond zal ver
kocht worden. De heer Thiers zal binnenkort een 
voorstel doen voor de restauratie van de Tuileriën. 

— A Te Chicago zal in het westelijk gedeelte 
der stad, in Central-Park. een monument worden 
opgericht, ter herinnering aan den joiigsten brand. 

Dc materialen zullen allen uit de puiiihoupen 
worden bijeengebracht : de hoogte van het mo
nument is afhankelijk van dc hoeveelheid mate
rialen die men voor dit doel kan bijeenbrengen, 
doch zal in elk geval meer dan 100 voet bedra
gen, liet werk zal vroeg in het voorjaar, onder 
de leiding van den architect .lenney, te Chicago, 
aanvangen. 

B I N N E N L A N D. 

' s -Gravenhage. De algemeene 's-Gravcnhaag-
sche Werklieden-vereeniging hield op 19 dezer 
eene algemeene vergadering, tot vaststelling barer 
statuten. De voorzitter, Dr. .1. I'. Moutou, deelde 
mede dat het ledental thans ongeveer 1200 be
draagt en dat het plan tot oprichting van eene 
ambachtschool kans van slagen heeft, daar de 
plannen gereed zijn; het bestuur voor gemelde 
school had reeds méér dan écu terrein bezich
tigd , maar het plan is voor geene verwezenlij
king vatbaar zoolang het geld .uitbreekt. 

De statuten der vereeniging werden door de 
Vergadering aangenomen, en zullen ten spoedigste 
ter goedkeuring aan Z. M. worden aangeboden. 

Een voorstel van het bestuur om ƒ 1000 be
schikbaar te stellen voor de op te richten ambacht
school vond van vele zijden heiligen tegenstand, 
omdat men meende dat dit niet in het doel der 
vereeniging lag, en werd ten slotte tot eene vol
gende vergadering aangehouden. 

— De commissie van enquête wegens den ijk 
der gasmeters, bestaande uit de heeren Gene-
raal-Majoor F. A. '1'. Delprat, voorzitter, Dr. 
F. J. Staiukart, en W. T. Koster, secretaris, hield 
den 22stcn dezer aan het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, afdeeling Nijverheid, eene 
zitting die voor belangstellenden toegankelijk was 
en waarin de heeren Dr. Th. van Doesburgh, 
directeur der nieuwe Rotterdamsche. gasfabriek, 
en Simon Thomas, directeur der gasfabriek te 
Amsterdam, waren uitgenoodigil ter beantwoor
ding, ieder afzonderlijk, van 24 vraagpunten. 

De heer van Doesburgh verklaarde zich voor 
de vestiging van vier rijkskantoren van verificatie 
voor de gasmeters, te Groningen , te Amsterdam, 
te Rotterdam of Utrecht, en te 's-Bosch of T i l 
burg, met bet recht voor gasmeter- of gasfabri-
kanten, om een kantoor aan hunne inrichting 
te vestigen, alleen toegankelijk voor den rijks
ambtenaar. Ook de heer Simon Thomas zag 
geen bezwaar in zulke af/ouderlijke inrichtingen 
bij de fabrieken onder genoemden waarborg. 
Beide heeren verklaarden zich voor de verificatie 
met behulp van een verplaatsbaren .standaardme
ter , ook voor een anderen verplaatsbaren toest, I, 
mits nauwkeurig aan den standaardmeter be
proefd. De berekening van het ijkrecht wensch-
ten zij te doen geschieden niet naar den aard 
van den meter, droog of nat, of naar den in
houd , daar bij nieters van dezelfde capaciteit de 
inhoud niet steeds dezelfde is , maar naar het 
aantal lichten. De heer v. D. stelde 140 liter, 
de heer S. Th. 168 voor elk licht. Stroomt 
door een meter meer gas per uur dan waarvoor 
hij bestemd is, dan wordt de gasfabrikant zeer 
benadeeld ; de heer S. Th. deelde een geval me
de, waarin van een 3-lichtsmeter 15 lichten ge
brand werden en de fabriek '25 pet. schade leed. 
De wet kan daartegen echter niet waken; alleen 
de fabrikant kan er voor zorgen. Bij de beproe
ving achten zij een afwijking van 1 pet. boven 
of benedon de normale waterlijn aannemelijk. 
De heer v. D. stelt den natten meter boven den 
drogen, daar de eerste een juister meetinstrument 
is; de heer S. Th. echter prefereert den drogen 
in het belang der fabriek, niet in dat van den 
verbruiker. 

Sedert 1803 gebruikte hij droge cn voor 
'/j natte meters en moest jaarlijks 5 a 600 
natte, en slechts 3 droge afkeuren; de natte 
eischen ook meer reparatie. De modellen, bij 
de commissie aanwezig, werden door beide hee
ren als die van gewone meters erkend De 
aanvulling van natte meters moet om de 0 of 8 
weken plaats hebben; de hoeveelheid vocht loopt 
uiteen bij verschillende nieters. Omtrent de re
paratie van meters, zeide de heer v. D., dat de 
fabrieken voor 5 jaar instaan; de heer S. Th . , 
dat van de 10,000 meters aan zijn fabriek ge
middeld 1 0 a 12 pCt. 'sjaars verbeterd worden; 
een meter duurt gewoonlijk 10 jaar. De eerste 
uitte nog den wensch , dat de ijkers met de in
richting der nieters bekend zullen zijn, en de 
tweede, dat het ijk loon niet te hoog zal gesteld 
worden. De Voorzitter zeide hun dank voor de 
bereidwilligheid, waarmede zij inlichtingen en 
ophelderingen gegeven hadden. 

' s-Gravenhage. Door den Gouverneur-Gene
raal van Ned. Oost-Indië, zijn benoemd bij den 
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken: 

tot opzichter der l 't* klasse, 1. G. van Soelen, 
laatst die betrekking bekleed hebbende, thans 
belast met de waarneming der betrekking van 
oplichter der 2de klasse; 

tot opzichter der 2de klasse, 11. Begeinann, 
thans op wachtgeld, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende. 

— Door den directeur der Burgerlijke Openbare 
Werken iu Ned. Oost-Indië zijn overgeplaatst: van 
Serang (Bantam) naar Cheribon, de ingenieur der 
3de klasse .1. I'. van der Ploeg; van Poerwakarta 
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(Krawang) naar Telok-Betong (Lampongsche distric
ten), de opzichter der 1ste klasse W . P. lirainles; 
van Cheribon naar Serang (Bantam), de opzich
ter der lste klasse J. Haeviside; van Kiouw naar 
Samerang, de opzichter der 1ste klasse C. II. Coen-
raad ; van Telok-Betong (Lampongsche districten) 
naar Batavia, de opzichter der 2<le klasse A . V . 
de Cnlonne; van Batavia naar Poerwakarta (Kra
wang), de opzichter der 2de klasse G, Raadsma; 
van Bondowosso (Bezocki) naar Wouw, de opzich
ter der 3<ic klasse F. W. Witte; van Ambal naar 
Wonosobo (Bagelen), de opzichter der 3 klasse 
B. Dankelman; van Madioen naar Gandong (Ma-
dioen), de opzichter der 3de klasse J. K. Bos. 

Nijmegen. In de zitting van den gemeente
raad van j . l . Maandag i s , bij het in werking 
treden van de stedelijke gasfabriek , de prijs van 
het gas als maximum op 14 cents per kub. me
ter vastgesteld; zullende de gasmeters kosteloos 
in gebruik worden afgestaan. De heer I'ayen is 
met het technische gedeelte der fabriek belast. 

Delfshaven. De gemeenteraad heeft in zijne 
zitting van 24 dezer benoemd tot gemeente-archi
tect, de heer N . Biezevelt, te Rotterdam, zon
der dat vooraf eene nominatie was opgemaakt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING LEIDEN. 
Vergadering va» 11 Januari 1872. 

De President opende de Vergadering, die door 
12 leden werd bijgewoond, en wenschte den leden 
een gelukkig jaar toe, zoowel iu hun maatschap
pelijk als huiselijk leven, cn voegde daar bij dat 
hij hoopte, dat de vergaderingen in het nieuw 
ingetreden jaar aangenaam en nuttig zijn zouden 
voor de leden dezer afdeeling. De notulen dei-
vorige vergadering werden daarna gelezen en 
goedgekeurd. Het tweede gedeelte der schilder
studiën van den heer M. A. Kiewit werd met 
belangstelling en genoegen bezien; waarna ge
noemde heer voor de bereidwilligheid, waarmede 
hij die voor de Vergadering had beschikbaar ge 
steld, door den President werd bedankt. 

Hierna zou, volgens de agenda, eene voortzetting 
volgen der bijdrage door den l s , f n Secretaris over 
het onderwijs aan de teekenschool aldaar, waarvan 
het eerste gedeelte in de vorige vergadering was 
medegedeeld, doch toen moest worden afgebroken. 
Daar echter het opgekomen aantal leden zoo uiterst 
gering was, wilde spreker slechts enkele trekken 
daaruit mededcelen, om het onderwerp in de vol
gende vergadering nogmaals, en dan in zijn ge
heel , te behandelen. Naar aanleiding daarvan 
werd door den heer J. Engels Jr. bet woord ge
vraagd , die mededeelde, dat onlangs in eene 
vergadering van het Leidsche departement der 
Nederl. Maatsch. ter bevordering van Nijverheid 
op zijn voorstel was besloten, 5 jongelingen 
op de aldaar gevestigde burger-avond- en ambacht
school te plaatsen; daaraan was voldaan door het 
zenden van jongelingen, doch na een klein ex
amen, waaraan zij zich moesten onderwerpen en 
waaraan door hen niet konden worden voldaan , 
werden zij teruggezonden. Hij trad alsnu iu 
eene beschouwing van de veranderde richting 
dier school, daar de leerlingen vroeger slechts te 
bepalen hadden van welk onderwijs zij wilden 
gebruik maken, terwijl zij tegenwoordig den ge
heelen cursus moeten volgen. Hij besprak dit en 
wees op het zeker schadelijke van dien maatre
gel , daar velen dit niet wilden, of reeds verge
ten hadden, wat voor dat examentje noodig is 
te weten . waardoor zij voor altijd verstoken wa
ren van het onderwijs, dat zij nog zouden kun
nen genieten, zoo die beperkende bepalingen niet 
bestonden. Indien dat zoo blijven moest, dan 
wenschte hij voor le stellen of er niet een tus-
schenschool of voorbereidende cursus was tot 
stand te brengen. 

De President deelde de reden mede, waarom 
bet Bestuur dier school tot dien maatregel was 
overgegaan en wees tevens in het bijzonder op de 
5 door het Departement van Nijverheid gezondene 
jongelingen. Deze namelijk waren totaal onge
schikt en kenden de eenvoudigste zaken niet; want 
een examen was toch waarlijk het woord niet 
voor de eischen aan de aankomende leerlingen 
gesteld, zijnde alleen de hoofdregelen toegepast 
o)i de gewone eu tiendeelige breuken. Hij wees 
er op hoe volstrekt noodig het was, dat men 
eenig begrip en kennis had om het onderwijs te 
kunnen volgen ; en daar het onderwijs aldaar één 
samenhangend geheel vormt, kon men niet toe
laten dat iedere leerling, naar zijn willekeur, ging 

leeren, wat hij verlangde. Hij wees ook op dier
gelijken maatregel aan de ambachtschool te Rotter
dam cn deelde mede dat, waar noodig, het Bestuur 
uitzonderingen maakte. Het denkbeeld van een 
voorbereidende school, meende hij niet goed te 
kunnen verdedigen; ook het Bestuur dier school 
had hierover reeds ernstig gedacht, doch dan 
ging men daarop weer geheel steunen; hij raadde 
dus ieder, die jongelingen aldaar zenden wilde, 
hetgeen men ook aan het Departement van Nijver
heid had geraden, oin dien jongelingen eerst eenige 
privaat-lessen te doen geven. — De 1"" Secretaris, 
hoewel volkomen gevoelende wat de heer Engels 
bedoelde, beantwoordde hem ongeveer op dezelfde 
wijze en wees op de richting der school, waar 
ieder eerst eenige algemeene kennis moest opdoen, 
om dan verder voor zijn ambacht te leeren. Hij 
toonde aan, door voorbeelden te laten zien welke 
op die school gebruikt worden, dat er voor elk 
ambacht modellen enz. zijn, zoodat men niet meer 
behoeft te zeggen, dat men geen «bouwkunde 1 ' 
noodig heeft. 

De heer Engels stelde zich nog voor, in de 
volgende vergadering teekeningen te doen zisn 
van leerlingen, die het teekenen volgens d j Fro-
bel-methode hadden geleerd. 

Na aanneming bij acclamatie van 3 nieuwe 
leden, werd, daar bij rondvraag niemand meer 
iets voor te stellen had, de vergadering gesloten. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 
Op de vergadering van 18 dezer deed de heer 

de Wijs eene belangrijke mededeeling , door tee
keningen toegelicht, over gewelven. Hij behan
delde de vragen: lu . Wat verstaat men door een 
gewelf.' 2". Welke is de oorsprong der gewel
ven? 3". Welke zijn de verschillende soorten van 
gewelven.' 4". Op welke wijze kan men den vorm 
der gewelven aan de wetten van het evenwicht 
toetsen ? — Op den voorgrond toont hij aan, dat 
er een werkelijk onderscheid is tusschen wulven 
en gewelven en duidt aan waarin dit onderscheid 
bestaat. 

Hij gaat na , waar de eerste oorsprong der ge
welven is te vinden. Gewichtige geschiedkundige 
bijzonderheden worden door den spreker dienaan
gaande vermeld. Het blijkt hieruit onbetwistbaar, 
dat het gewelf en het koepeldak reeds in vroege 
oudheid bestaan hebben. Zeer opmerkelijke me
dedeelingen doet spreker over de f'undeeringen 
van den tempel van Salomo. Spreker vestigt 
daarna de aandacht op de berekeningen voor bet 
evenwicht der gewelven , zich echter in het bij
zonder bepalende bij die voor het tongewelf, dat 
het meest in gebruik is. Door teekening en be
rekening wijst hij aan hoe het evenwicht van dit 
gewelf wordt bepaald. 

In verband met deze mededeelingen ontstond 
eene discussie over den bouw van den tempel van 
Salomo. 

De heer Saraber geeft eene beschrijving van 
het huis Frankenfeld in Wernigcrode. De voor
gevel bestaat uit eene hout-constructie, die een 
monumentaal aanzien heeft. Vooral de versierin
gen van dit gebouw waren aanvankelijk zeer fraai. 
Later zijn zij eenigermate vervormd op eene wijze, 
die van den oorspronkelijken stijl afwijkt. Toch 
is dit gebouw nog een merkwaardig gedenkteeken 
van den kunstzin onzer voorouders. 

De Heer Singels bespreekt een artikel in »De 
Opmerker" getiteld: «Eere wien eere toekomt", be
vattende eene welverdiende hulde aan den bouw
meester van het ontworpen post- en telegraafkan
toor te Rotterdam. Die bouwmeester is de heer 
Metzelaar Jr. te Rotterdam. 

De heer Singels laat de teekeningen van dat 
ontwerp zien, toont het doelmatige daarvan aan 
en meent dat het alleszins goedkeuring verdient, 
dat de baksteenbouw daarbij zal worden toege
past. 

De heer Metzelaar sprak een woord over het 
plan om hier ter stede eene ambachtschool op te 
richten. Hij is een groot voorstander van am
bachtscholen. Als Voorzitter der Rotterdamsche 
afdeeling van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, beeft hy aldaar de ambachtschool 
helpen oprichten. Het verwondert hem dat, waar 
het hier een ambachtschool betreft, de Haagschu 
afdeeling zoo werkeloos is gebleven. 

Aan den goeden wil en persoonlijken invloed der 
oprichters twijfelt hij niet. Toch is hij niet over
tuigd of men ten deze wel den goeden weg op
gaat. De gronden voor die meening zijn ontleend 
aan de ondervinding , die hij te Rotterdam heelt 
opgedaan. Daar heeft men geleerd dat de zaak 

van den ambachtstand moet uitgaan. Toen men 
dezen stand van het nut der zaak bad weten te 
overtuigen , werden commission uit dien stand be
noemd. 

De Secretaris herinnert dat reeds in het jaar 
1804 door de Afdeeling veel is gedaan tot oprich
ting eener ambachtschool hier ter stede , doch dat 
men , tenge/olge van tegenkanting, toen dat plan 
heeft moeten laten varen. 

Hierop bad over deze zaak eene wisseling van 
denkbeelden plaats, waaraan verscheidene leden 
deelnamen. 

DE OPMERKER. — Zaterdag, 27 Januari 1872. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
In de op den I9dcu Januari j . l . gehouden ver

gadering werd door den heer J. K. Labrijn, naar 
aanleiding van de voordracht in de vorige samen
komst door den heer W. Kok over den paalworm 
gehouden, een artikel in herinnering gebracht, 
voorkomende in den Volks-almanak van 1801, uit
gegeven door de Maatschappij tot Nut van 't A l 
gemeen , aan het slot waarvan betoogil wordt dat, 
zoodra een zekere dier- of plantsoort sterk verme
nigvuldigt, dit onmiddellijk opgevolgd wordt, 
voor de eerste door het toenemen van het aantal 
zijner vijanden en voor de laatste door het ont
staan van een groot aantal insecten, welken die 
plant tot voedsel verstrekt; waarom wij mogen 
verwachten, dat de paalwormen in aantal zullen 
afnemen en binnen vroegere grenzen terugge
drongen worden. 

De op onze kusten reeds zeer in aantal toege
nomen vijand van den paalworm, een in de zee 
levende soort van ringworm namelijk, is merke- ' 
lijk kleiner dan zijne prooi, die bij echter, door 
zijne gemakkelijke beweegbaarheid en de krach
tige hoornkaken waarmede hij gewapend is , zon
der moeite overmeestert en zelfs in zijne vesting | 
weet te bespringen. 

De heer i. F. Metzelaar, Ingenieur-Architect 
van de gevangenissen enz., bekwam het woord en 
trad in eene beschouwing over de gevangenissen 
hier te lande. Hij toonde aan dat den tegenwoordi-
gen gebouwen en inrichtingen, hoe ook verbeterd , 
nog menig gebrek aankleeft; dat zij veel ruimte 
vorderen, kostbare herstellingen eischen; kortom, I 
dat het eene hoogst moeilijke zaak is een gebouw : 
voor 200 a 300 gevangenen op de minst kost
bare wijze in te richten, en daarbij zorg te dra- I 
gen voor eene goede luchtverversching, verwar
ming, verlichting, afvoer van faecale stollen, enz. 
Verschillende toepassingen hebben onderscheidene 
gebreken en bezwaren aan het licht gebracht; 
ook hier ligt nog een wijd veld ter bearbei
ding open. 

De voor- en nadeelen aan gevangenissen voor 
gemeenschappelijke opsluiting en aan de cellulaire 
verbonden, worden opgenoemd, en door voorbeel
den gestaafd. 

Daarna wordt overgegaan tot verklaring van 
een ontwerp van eene cellulaire gevangenis, door 
spieker voor Zwolle ontworpen. De vorm van 
het gebouw en de plaatsing der cellen zijn ge
heel afwijkende van die der bestaande cellulaire 
gevangenissen, waarvan de inrichting als alge
meen bekend mag worden beschouwd. 

Vooraf wordt opgemerkt, dat door eene Com
missie in Amerika twee plannen voor gevange
nissen ontworpen zijn, waarvan er een geheel I 
overeenkomstig het hier besprokene is bevonden 
wat inderdaad toevallig genoemd mag worden. 

Het gebouw waarin de cellen geplaatst zijn 
heelt een vierkanten vorm. De centrale hal is 
hier weggelaten. Voorheen werd die niet alleen 
gebezigd om van daar al de corridors met één 
blik te kunnen overzien, maar ook de godsdienst
onderwijzer of leeraar koos daar zijn standplaats 
tot het verrichten van zijn dienst. Voor lederen 
gevangene werd de deur der cel in schuinen 
stand geopend en zóó geplaatst, dat de ongeluk
kige vrij goed kon zien en hooren. Op deze wijze 
onstond echter een middel tot gemeenschapsoefe
ning tusschen de gevangenen. Om dit te voor
komen werden afzonderlijke kerken bij de gevan
genissen gebouwd; daar heeft men dat bezwaar 
weten te overwinnen. 

In het voorgestelde plan van het gebouw is in 
het midden een binnenplaats, lang en breed 40 
meter, ontworpen. Ter weerszijden van de voor
gevels cn binnenplaatsgcvels loopt een corridor. 
ter breedte van 3.50 meter, langs welken een 
dubbele rij cellen is geplaatst, waarvan de achter
muren door een gang van 1.25 meter breedte 
gescheiden zijn, tot plaatsing van kanalen en bui
zen voor ventilatie en verwarming. (Deze gang 
wordt iu het Amerikaansche ontwerp niet aange

troffen.) De toegang naar de cellen geschiedt uit 
dc corridors; op de verdiepingen zijn daartoe 
galerijen aangebracht. De cellen zijn alzoo niet 
aan de buitenlucht geplaatst, maar ontvangen 
lucht uit de corridors. 

Tot verwarming en luchtverversching zijn de 
noodige toestellen aangebracht. Op de vier toren-
vormige uitbouwingen, op de hoeken van het ge
bouw , worden gas-toestellen van Lenoir geplaatst. 
Genoemde hoektorens zijn bestemd tot woningen 
voor de bewaarders, die daaruit toezicht kunnen 
houden op hetgeen in de corridors voorvalt. Be
halve de gewone cellen, worden eenige bad- en 
werkcellen aangetroffen; de laatste tot het ver
richten van groote werkstukken, smids- en ander 
werk. 

In het midden van de binnenplaats bevindt zich 
de keuken, welke door 4 gangen met de vier zijden 
van het gebouw gemeenschap heeft. In die keu
ken zijn kleine cellen of lokaaltjes voor hen, die 
met het schillen van aardappelen enz. belast worden. 

De verlichting der cellen heeft hier eene be
langrijke wijziging ondergaan. In de gevel- en 
binnenplaatsmuren zijn doorgaande lichtramen van 
groote oppervlakte aangebracht, waardoor de cor
ridors sterk verlicht worden. In stede dus van 
de bekende kleine raampjes der cellen, is hier 
het geheele boven de deur der cel gelegen muur
vlak weggelaten en door glas vervangen; hier
voor zal dik Engelsch glasgebezigd worden, waarom 
het aanbrengen van ijzeren staven in de kozijnen 
overbodig geacht wordt. 

De administratie-gebouwen zijn geheel van de 
eigenlijke gevangenis gescheiden en alleen door 
een gang daaraan verbonden. Behalve de gevor
derde lokalen voor den dienst, worden daar ook 
dc ziekenzalen aangetroffen. Iedere zieke heeft zijn 
afzonderlijke cel, welke cellen hier tegen den bui
tenmuur of gevel liggen. De corridor loopt tus
schen de beide rijen cellen. De wand-n der cel
len gaan niet door tot aan den zolder. De ramen 
zijn boven de cellen geplaatst; de opening en slui
ting van deze geschiedt door den bewaarder, die 
zich daartoe OJI een langs de muren loopende ga
lerij begeeft, waar hij het noodige toezicht kan 
uitoefenen. De zieken kunnen niet in de zaal ko
men zonder de bewaarderskamer te passeren, 
welke tusschen de ziekenzaal en de vestibule 
gelegen is. 

Rondom de gevangenis is eene gracht van 30 
meter breedte en 3 meter diepte ontworpen, in 
het midden van welke een afsluitmuur van 3.50 
meter hoogte boven het water, met een boven
vlak van 1 meter breedte, zal gebouwd worden , 
op welken de schildwachten op post zullen gesteld 
worden. 

In het voorgebouw ligt vóór deze gracht een 
draaibrug. 

De kommandantswoning cn die van den por
tier liggen buiten de gracht; de eerste is zoo
danig afgesloten, dat de kommandant slechts in de 
gevangenis kan komen, als hij door den portier 
wordt toegelaten. 

Tot berging en vervoer der faecale stoffen 
zullen fosses mobiles met waterafsluiting gebe
zigd worden. 

De bouwkosten van het project tot opneming 
van 260 a 280 gevangenen bestemd, worden be
groot op f 1,200,000, zoodat tusschen de kosten van 
het nieuwe en het bestaande stelsel van cellulaire 
gevangenissen geen belangrijk verschil bestaat. 
De onderhoudskosten, die bij het paviljoen- of 
stralen-stelse.l zeer hoog zijn, worden begroot hier 
minder te zullen bedragen. 

Nadere inlichtingen omtrent dit ontwerp wer
den gevraagd en verkregen. Op de vraag, ol ge
mis aan directe lucht en licht in de cellen op 
de gezondheid der gevangenen geen nadeeligen 
invloed zou uitoefenen, antwoordde de spreker, 
dat de gevangenen meer licht zullen ontvangen, 
dat tot nu toe het geval was. 

Met dankzegging aan den spreker werd de 
vergadering gesloten. 

Advertentiën. 

Waterpas-Instrumenten. 
Men VRAAGT TE KOOP goede gebruikte 

Waterpas-Instrumenten (systeem BECKER) met 
Statieven, Waterpasbakcn (mires parlantes) ge
ijkte Meetkettingen, alsmede Equerres d'Arpen-
teur (met verdeelden cirkel.) Aanbiedingen franco 
onder de Letters M . L . S. bij den Boekhandelaar 
A. C. R O L F F , Dtrechtsche straat Z. 841 te Am
sterdam. 

ROULEAUX 
van Geweven Hout. 

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, 
dat hij den Heer 

F. H. ECKHART, 
Steiger hoek Hoofdsteeg, 493/94, 

Rotterdam, 
heeft aangesteld als uitsluitend AGENT voor 
Holland cn de Koloniën, zijner K . K. gepriv, 
fabriek van Rouleaux , Jalouzien en geweven 
Houtwaren, vergulde, verzilverde en Fan-
taisie Meubelnagels. 

JOHANN SCHUBERTH. 
Weenen, Januari 1872. 

Onder referte aan bovenstaande annonce, neem 
ik de vrijheid mij tot levering van een en ander 
beleefdelijk aan te bevelen. 

F. H. ECKHART. 
De gepatenteerde Rouleaux zijn van dunne 

houten staafjes geweven , van verschillende fijn
heid en kleur , beschilderd met figuren, als: land
schappen , bloemen enz. Zij overtreffen in goed
koopheid, schoonheid en lichtheid alles wat tot 
heden toe gepresenteerd is. 

Met het oog op het aanstaande voorjaar, ge
lieve men bestellingen zooveel mogelijk in tijds 
op te geven, ten einde geene vertraging in de 
aflevering te ondervinden. 

Uitvoerige Prijscouranten dezer Rouleaux 
zijn gratis te verkrijgen. 

Afnemers genieten rabat. 
Brieven franco. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
5 Februarij 1872, ten 12 ure des middags, 
op het Raadhuis, in het openbaar doen aanbe
steden : 
1". bij enkele inschrijving : Het doen van 

eenige HERSTELLING-S- en VER-
NIEUWINGSWERKEN aan de GE
MEENTE- SLUIZEN en WATERKEE-
RINGEN , KAAIMUREN , DIJKEN 
langs het IJ, het Oosterdok, het open 
Havenfront en het Westerdok enz., 
en van de BOORDEN en JAAGPADEN 
met toebehooren langs de Haarlem
mervaart en de Schinkelvaart, met 
het onderhoud gedurende 1872. 

2°. bij enkele inschrijving: Het VER
LAGEN, ONDER PROFIL BRENGEN, 
RIOLEREN en BESTRATEN van den 
weg over de Schans tusschen de Zaag
molenspoort en de Korte Brouwers
gracht , met het onderhouden dier wer
ken tot den laatsten December 1872. 

3". bij enkele inschrijving op prijstarief: 
Het doen van HERSTELLINGEN en 
VERNIEUWINGEN aan de STEE
N E N en HOUTEN W A L L E N langs 
de grachten en wateren, en aan de 
GEMETSELDE RIOLEN onder den 
openbaren weg der gemeente Amster
dam , gedurende de jaren 1872, 1873 
en 1874, met bijlevering van al de 
daarbij vereischte materialen en ar-
beidsloonen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te, tegen betaling voor die sub 1 vermeld ad 
50 Cents, voor die sub 2 vermeld ad 25 Cents 
en voor die sub 3 vermeld ad 35 Cents, en lig
gen voorts ter lezing in een der lokalen van de 
Secretarie (afdeeling Publieke Werken) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het 
Raadhuis, zoomede wat de werken sub 1 en 2 
aangaat, aan het gebouw genaamd 'leeregl, op 
het bureau van den Ingenieur J. G. V A N N1F-
TIUK, en voor die sub 3 vermeld aan den Tim-
mertuin der gemeente, op het Bureau van den 
Directeur bij de Publieke Werken J. VER11EY, 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

liurgetneester en Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
23 Januarij 1872. DE NEUFVILLE. 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ROT-
TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 7 
Februarij 1872, des namiddags ten i ure, ten 
Raadbuize aldaar aan te besteden: 

Het graaf- en baggerwerk, tot het 
maken der noorderhaven met bijbe
hoorende ophooging-, beschoeijing-, 
glooijing-, brug-, kaai- en rasterwerken 
op Feijenoord; 

alles nader omschreven in het bestek en de 
voorwaarden die, op de gewone dagen en uren, 
ter lezing liggen, op de Plaatselijke Secretarie 
en het Stads Timmerhuis te Botterdam , en ook 
voor den prijs van 25 Cents verkrijgbaar zijn bij 
de Wed. P. V A N WAESBERGE & ZOON, boek
drukkers in den Houttuin, wijk 11 n°. 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 29 Januarij en 
Maandag den 5 Februarij 1872, des voormiddags 
van 10% tot 12 ure. 

GEMEENTELIJKE GASFABRIEK 
T I L B U R G r . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TIL
BURG, zullen op Zaterdag den 10 Februari 1872, 
des^.middags 12 uur , op het Raadhuis aldaar, 
in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
1". Het maken, leveren en stellen der 

noodige Inrichtingen en Werktuigen , 
benevens het maken van Fondamen
ten , ten behoeve der Gasfabriek. 

2". Het gedeelte Bouwen der Ovens en 
het Rookkanaal, en het maken van 
Bestratingen en Bevloeringen in ge
noemde Gasfabriek. 

De Inschrijvingen moeten op zegel gesteld en 
vervat zijn in een gesloten omslag, waarop aan
geduid is waarvoor de inschrijving geschiedt. 

De Biljetten moeten per Post of eigenhandig 
ingeleverd worden aan den Burgemeester vóór 
12 uur var. den dag der Aanbesteding. 

jdW* Inlichtingen verstrekt de Ingenieur 3. L . 
CLUIJSENAER, te' Breda, die op Zaterdag den 
3 Februari a. s., na 11 uur 's morgens, te dien 
einde op het Raadhuis alhier vaceert. 

De Bestekken zijn, ieder afzonderlijk ad 50 
Cents per Exemplaar, te bekomen bij de Boek
drukkers A. V A N DER VOORT & ZOON, te Til
burg ; zij liggen met de Plans cn Teekeningen, 
op een der Localen van het Raadhuis, voor de 
belanghebbenden ter inzage. 

Ti lburg, 10 Januari 1872. 
J A N S E N , Burgemeester. 
Q. B E L J A A R S , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ZIERIKZEE zijn voornemens op Woensdag den 
7 Februarij 1872, des middags te 12 uur, 
ten Raadbuize aan te besteden: 

Het verdiepen van de Zoute Gracht 
en van de Zwemhaven, het dempen 
van de Molsluis en van de Schuithaven, 
met het doen van andere daarmede in 
verband staande werkzaamheden. 

Bestekken zijn tegen betaling van 15 cents ver
krijgbaar ter Gemeente-Secretarie en liggen ter 
lezing : 

te Amsterdam in 'Het Vosje" en »/iet Poolsche 
Kofpjhuis"; 

te Utrecht in «den Nieuwen Bak", en 
te 's Gravenhage in ihei Zuid-Hollundsch Kof

pjhuis. 
Inlichtingen zijn te bekomen bij den Gemeente-

Bouwmeester. 
ZIERIKZEE, den 17 Januarij 1872. 

Dc Burgemeester en Wethouders, 
B. C. CAU. 

De Secretaris , 
J. P. N . ERMERINS. 

I 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 5 d 8 ° Februari 1872, des na

middags te half twee ure, zal in het Stations
gebouw buiten de Willcmspoort te Amsterdam 
worden aanbesteed: 

Het maken van een gebouw voor 
Douanen bureaux, het aanbrengen van 
afsluitingen in de bestaande loodsen 
en op den steiger, benevens verdere 
inrichtingen, op het goederenstation 
te Helder. 

Bestekken met teekeningen zijn te verkrijgen 
tegen betaling van ƒ 2 op bet bureau van den In
genieur van den Weg tc 's Gravenhage (Station), 
alwaar tevens alle verdere inlichtingen worden 
gegeven. Aanwijzing ter plaatse op den 2'h-u Fe
bruari te één ure. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTF.R EN WETHOUDERS VAN LEEU

WARDEN zullen op Woensdag den it February 
e, k., des namiddags tc 12'/^ uur, ten Gemeen
tehuize aldaar, aanbesteden: 

De levering van tachtig duizend be
kapte Luiksche Keijen en vijf honderd 
meters Escaussijnsche Kantsteenen, 

volgens voorwaarden, waarvan exemplaren bij den 
Architect der Gemeente te bekomen zijn. 

De inscbrijvingsbilletten moeten uiterlijk den 
13 Februarij 1872 , vóór 's avonds acht uur, ter 
Secretarie der Gemeente worden bezorgd. 

Leeuwarden, den 22 January 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

J. BIERUMA OOSTING. 
De Secretaris, 

P. A . BERGSMA. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op Dingsdag den 20»tcn Februarij 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Hoofdbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen te utrecht, van : 

De levering van SPOORSTAVEN, 
SCHROEFBOUTEN en HAAKBOU-
T E N ten behoeve van den spoorweg 
Almelo—Salzbergen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 10 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 20«te« January ter 
lezing aan het Hoofdbureau, te Utrecht, als
mede aan het Bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Almelo, en is aldaar op franco aanvraag te be
komen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Hoofd
bureau en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 15deii January 1872. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te Poole en Londen. 
Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder

land en Oost-Indië 
"W HOVEN c*5 ZOON , 

's Gravenhage en Rotterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Gooten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verdei- alle soorten van gedreven , gegoten cn 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matlieniathische en Physische 

INSTRUMENTEN. 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onbevriesbare Pompen. 

STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR P R T I O T E " 

P o m p e n 
J IJ ! 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage eu Rotterdam. 

BELGIAN-DUTCH 
BITUMINOUS ROCK PAVING 

C O M P A N Y . 
V I R E C T K U R K l : LORD DUNRAVEN , 

Voorzitter; JONATHAN NIELD, Esq.; A. C. SHER-
RIFF , Esq. M.P . ; CHARLES GILPIN, Esq. M.P. ; 
W. F E N T O N , Esq.; GEORGE L E E M A N , Esq. M.P. 
I M l t i a ' T K l II K \ v o o r It KI» K B I . * \ I B : 
PHILIP. M . LINDO, Esq., Delft; T. J. STIEL
TJES, Lid van de 1c Kamer der Staten-Generaal, 
Delft; J. G. V A N GENDT JUNr. . Ingenieur, Am
sterdam. 

Deze Maatschappij heeft het uitsluitend recht 
op het gebruik van den bitumineusen rotssteen 
van hot Val dc Travers (nabij Neuchatel) in Zwit
serland voor liet Koningrijk der Nederlanden, 
België en Luxemburg, tot welk doel een over
eenkomst is gesloten met de NEUCHATEL 
BITUMINOUS ROCK COMPANY, die liet 
recht heeft de mijnen van Val de Travers te ex-
ploiteeren. 

De rotssteen van Val de Travers is thans erkend 
als het beste materiaal voor bestrating, nadat in 
Parijs onderscheidene straten daarmede bedekt 
zijn, waarvan sommigen sinds 17 jaar; terwijl 
in Londen de toepassing in verschillende straten 
bewezen heeft dat dit materiaal geschikt is voor 
het drukste en zwaarste vervoer. Ook in ver
schillende andere steden van Groot-Britannië zijn 
reeds belangrijke contracten geteekend. De gun
stige rapporten van den Ingenieur der City van 
Londen en het toenemend gebruik in andere dee
len dier wereldstad zijn een voldoende waarborg 
voor de deugdelijkheid en wekken andere steden 
in Europa ter navolging op. Het verdient daarbij 
vermelding dat de bewoners van Oxford-street in 
Londen zich geadresseerd hebben aan het Bestuur 
tot het bekomen dezer bestrating. 

Kapitein T Y L E R , de spoorweg-inspecteur van 
bet Engelsche gouvernement, rapporteert de 
i) Hoard of Trade" in den meest gunstigen zin 
omtrent dezen rotssteen voor tramways en Dr. E. 
L A N K E S T E R , de medische gezondheids-commis
saris voor St. James, Westminster, bracht een 
niet minder gunstig rapport uit over de groote 
voordeelen die er door bereikt worden met het 
oog op den gezondheidstoestand, de zindelijkheid 
der wegen en het gemak ze te reinigen cn de 
onmogelijkheid voor het doordringen van besmet 
water in den ondergrond. 

Ook uit het oogpunt van het minder geraas is 
deze rotssteenbestrating bovendien van groot nut 
rondom kerken , schoolgebouwen, gasthuizen, hos
pitalen, vergaderzalen, enz. 

Voor trottoirs en voet- en wandelpaden is geen 
deugdzamer mateiiaal bekend, evenals voor kel
ders, magazijnen, binnenplaatsen, enz. 

De Directeuren voor Nederland zijn bereid alle 
inlichtingen te verschaffen, die men van hen 
mocht verlangen. 

De eigenaar van zeer groote 
S T E E N G R O E V E N 
in Frankrijk en Duitsch-Lothringeii , zoekt een 

REPRESENTANT. 
Dc kennis van de Fransche of lloogduitsche 

taal is te wenschen. 
Zich naar de Annoncen-Expeditie van HAASEN-

STEIN & V O G L E H , te Metz, sub cijf >r C. N . 109 
te wenden. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 

mwmmm 
in de uitgebreidste sortering. 

Specialiteit van Hng. Calqueerlinnen 
en Calqueerpapier aan rollen. 

Wed. L. LAZARE & ZOON. 
's GRAVENHAGE. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT .1. 505 AMSTERDAM. 

leveren verticale Locomobiels van 1— 20 jidk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters. Veiligheids
toestellen. Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. VoortsAmerik. Pompen, 
Eng. Ventilateurs. dito aarden- en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen. dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K i l O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM & EEKHOUT. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 7 3 . ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Voch.tsteen.en, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
s G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.—. 

B' 
: 
e r k e r A I l i u l d i n g i i Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

\nn llrieHt & Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - en l . i j M l e i i l ' i i h r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BHU1.IN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.Vn l,b\jAntwer-

pen, van J. F. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I l e d e k e r A ©»., Amsterdam, leveren en plaatsen 

lnTiivait'rliicstHIcii voer gebouwen, plantenkassen, enz. 
C a l q u e s . Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, it con-

taiit, bij ile Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
J a e » . Pleyaler, te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r i n n e n e n d e H o n r t e , Siouiiilrasliilirirk, Delft. 

I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NULAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JUNK. te .Amsterdam. 

Z a t e r d a g 27 J a n u a r i 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Nieuwe Sluis, 30 D e c : l o . het bestuur van 

den polder Heenvliet oostzijde: a. het maken van 
gebouwen met aanbehooren voor een stoomma
chine; minste inschrijver was P. Schreuders, te 
Uselmonde, voor f 10,839; b. het leveren en 
stellen van een stoompomp-werktuig; minste in
schrijver was de Konkl. fabriek van stoom- en 
andere werktuigen, te Amsterdam , voor ƒ10,700. 

2o. het bestuur der polders Heenvliet west
zijde, Zwartewaal en Vierpolders : a. het maken 
van gebouwen voor eene stoommachine; minste 
inschrijver was J. W. Terherg, te Nieuwenhoorn, 
voor ƒ 2 4 , 1 3 0 ; b. het leveren en stellen van een 
stoom-pompwerktuig; minste inschrijver was de 
Koninkl. fabriek van stoom en andere werktuigen, 
voor ƒ34,400. 

Dordrecht, 13 Jan.: het maken en leggen 
van 4 houten duikers in eene kade op de gron
den der vereeniging tot landverbetcring onder 
Rozenburg; minste inschrijver was K. Oosterlee, 
te Rozenburg, voor ƒ 2 0 2 0 . 

Middelburg, 14 Jan.: 1o. het afbreken van 
de Noordpoort met het daarbij staande ambte
naarshuisje; minste inschrijver was D. J . van 
Puffelen, voor ƒ 525. 

2o. het afbreken van het ambtenaarshuisje aan 
de Veersche barrière; minste inschrijver was D. 
Schuilwerve, voor ƒ 1 7 1 . 

3o. het afbreken van het ambtenaarshuisje, aan 
de Langevyle-barrière; minste inschrijver was 
dezelfde, voor ƒ258 . 

4o. het vegen van schoorsteenen in de school
lokalen en voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentegebouwen gedurende 1872; minste in
schrijver was J. M. J . Fransella, a ƒ 0 . 3 8 per 
schoorsteen. 

5o. de levering van houtwaren; minste in
schrijver was 1. de Broekert, groenen ribhout 
ƒ 41 , greenen plankhout ƒ 00, dennen ribhout 
ƒ 3 9 , dennen plankhout ƒ 4 4 , ruw ribhout ƒ 3 0 , 
dennen ribhout f 33, ruw plankhout ƒ 42, alles 
per kub. meter; dennen of vuren slijpdelen, 
ƒ 1 . 6 0 per stuk, dennen of vuren vlotdelen ƒ 1 
por stuk, en schrooden 10 cent. 

Kantens, 15 Jan.: het afbreken der oude en 
wederopbouwen eener nieuwe onderwijzerswoning 
aldaar. Minste inschrijver was W. Clasen, te 
Usquert, voor ƒ 2 7 7 0 ; gegund. 

Aarlanderveen, 15 Jan.: het maken van 
eene begraafplaats met bijbehoorende werken 
voor de gemeente Aarlanderveen in 2 perc.; voor 
de beide perceelen in massa was minste inschrij
ver W. Boot, te Woubrugge, voor ƒ 8520; niet 
gegund. 

Maastricht, 15 Jan.: het maken en leveren 
van eene paardenaak en vier bochtaken ten be
hoeve der Nederl.-Belgische veren op de Maas 
in Limburg; minste inschrijver was J . Boileau, 
te Wesscm, ƒ3550. 

Finsterwolde, 16 Jan.: l o . eene belangrijke 
vertimmering aan de onderwijzerswoning bij de 
hoofdschool; minste inschrijver was J . Meijer, 
aldaar, veor ƒ 2 0 4 0 . 

2o. verfwerk binnen- en buitenshuis en behang-
werk van het voorgebouw der pastorie; minste 
inschrijver was J . Bron, te Oostwolderpolder, 
voor ƒ 3 8 4 . 

3o. het leveren en stellen van een gesmeed 
ijzeren hek bijlangs den nieuw aangelegden tuin 
voor de pastorie; minste inschrijver was A. Tie-
dens, aldaar, voor ƒ 305. 

Botterdam, 16 Jan.: de levering van 1,100,000 
metselsteenen in 4 perceelen: perc. I en 2 , 
zijnde 1 millioen stuks metselsteenen, miskleurig 
liardgrauw; niet gegund, als zijnde de inschrij
ving boven de begrooting; perc. 3 en 4, zijnde 
100,000 stuks metselsteenen, liardgrauw; minste 
inschrijvers waren Firma Groenendaal en Ainbro-
sius, te Heerewaarden, a f 13.50 per 1000 stuks. 

Sneek, 17 Jan.: de werken enz. tot inwen
dige verandering en vernieuwing der St.-Martini
kerk. Minste inschrijvers waren Blok en Steen
bergen, aldaar, voor / 15,497; gegund. 

Delft 18 Jan.: l o . do levering van 1,400,000 
kilo Doorniksche zink- of ballaststeen; niet ge
gund. 

2o. dc levering van 1000 stuks gecreosoteerde | 

zware kolders of ellens; minste inschrijvers waren 
Gebrs. Bos. te Haarlemmermeer, voor ƒ1445 . 

Nieuwenhoorn, 18 Jan.: l o . het maken van 
gebouwen voor een stoomwerktuig; minste in
schrijver was F. Linthout, te Nieuwenhoorn, 
voor ƒ19 ,999 . 

2o. de levering cn het stellen van 2 stoom
pompwerktuigen; minste inschrijver was de 
Koninkl. fabriek van stoom- en andere werktui
gen , voor ƒ 29,800. 

Groningen, 19 Jan.: het vervolgen met het 
heileggen van de oude en verzakte steenglouiin-
gen cn het in orde brengen van bet aarden 
profiel voor deze panden ten N.-VV. van Delfzijl ; 
ingekomen 2 biljetten, als: 
H. K . van Buren, ƒ 19,590. 
.1. H. Rottinghuis, » 19,987. 
beiden aldaar. 

Delft, 19 Jan.: door den directeur der ar
tillerie stapel- en constructie-magazijnen : de leve
ring van steenkolen; ingekomen 5 biljetten , als: 

le perc. 2e perc. 
100,000 kgr. 200,000 kgr. 

H . de Kat, te Delft, ƒ13.94 ƒ 13.94. 
VV. Hoven en Zn. , » 's-Hage, » 22.00 » 20.00. 
Dezelfden » idem cn bloc » 5475. 
gegund aan II. de Kat. 

Middelburg, 22 Jan.: de levering van schrijf
behoeften en drukwerken voor de prov. griffie. 
Minste inschrijvers waren: Ie perc. schrijfpapier, 
T. B. Roest, voor / '10.84 1 , voor 1 riem hand
en 1 rm. machinaal-papier, en M. S. de Zeeuw-
voor ƒ0 enkel voor een rin. handpapier; 2e 
perc. drukwerken, T. P. Roest, ƒ 1 3 . 0 0 voor 
een rm. hand- en 1 rm. machinaal-papier, en 
M. S. de Zeeuw ƒ 7.50 enkel voor een rm. hand
papier; 3e perc. omslagen voor brieven, F. .1. 
van Heulen, ƒ 3 . 1 8 per 300 stuks; 4e perc. pak
papier, M. S. de Zeeuw ƒ9.49 per riem. 

Makkinga, 24 Jan.: het bouwen van een 
toren te Appelscha; minste inschrijver was J. 
Engelmoer, te Oldetrijne, voor ƒ 1 5 1 7 . 

Naarden, 25 Jan.- het bouwen van de Gooi-
sche beetwortclsuikerfabiick; minste inschrijver 
was de firma de Zwaan en Kooper, tc Amster
dam, voor ƒ 0 4 , 3 8 3 . 

Vervolg van Aanbestedingen. 
Maandag, 5 Febr. 

Leeuwarden, te 6% uren, door de admi
nistratie der gevangenissen : de levering van ge
zwingeld Friesch vlas, machinale vlassen-, jute-, 
werk-, heeden-, wollen- cn katoenen weefgarens, 
klompenblokken. Monsters liggen bij den kom
mandant van het gesticht. 

Kethel (Zuid-Holland), door het bestuur van 
den Noord-Kethelpolder : l o . het maken van eene 
machine en ketelhuis, mitsgaders woning voor 
den machinist; 2o. het leveren en stellen van 
een stoom-schepradwerktuig. 

Dinsdag, 6 Febr. 
Utrecht, tc II uren, door de directie der 

Ned. Rhijnspoorweg-niaatschappij: bet herstellen 
en doen rijzen van eene houten loods en het doen 
van andere werken, op het terrein van den Ka-
dijk te Amsterdam. Aanw. 29 Jan. 

Soestdijk, te 2 uren, door het bestuur van 
bet waterschap de Pijnenburger grift: het ver
broeden cn verdiepen van een gedeelte der Pi j 
nenburger grift en het omleggen van den langs 
die grift gelegen straatweg over eene lengte van 
ongeveer 250 M. Aanwijzing op den dag der 
besteding. 

Delft, te 3 uren, door burgemeester en wet
houders: het bouwen van eene gemeenteschool 
voor lager onderwijs, met verbouwing van de 
onderwijzerswoning, aan het Oosteinde aldaar. 
Informatiën bij den gemeente-architect. 

Woensdag, 7 Febr. 
Zierikzee, te 12 uren, door het gemeentebe

stuur: het verdiepen van de Zoutegracht en van 
de Zwemhaven, het dempen van de Molsluis en 
van de Schuithaven, met het doen van andere 
daarmede in verband staande werkzaamheden. 

Donderdag, 8 Febr. 
Alkmaar, te 11% uren, door dijkgraaf en 

hoogheemraden van den Hondsbossche en Duinen 
tot Patten, in het logement de Toelast: lietrecon-
strueeren en herstellen van 29 hoofden cn het 

maken van eene steenglooiing cn daarmede in 
verband staande werken aan de Hondbossche 
zeewering; het bouwen van twee sluizen in de 
Droomer- en Slaperdijken en van eene brug over 
de Hondbossche vaart, alsmede het uitdiepen 
dier vaart. Inlichtingen dagelijks, uitgezonderd 
Zaturdag, Zondag en Maandag, van 11—3 uren 
bij den genenden opzichter van den Hondsbossche 
en linzepolder. 

's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam , tot de hoogte van 1 meter boven A P . , 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam; aanwijzing 30 Januari, 
des voormiddags te 11 uren. 

's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het fundecren en opbou
wen van pijlers en het maken van eenige ver
dere werken binnen Rotterdam ; aanwijzing 29 en 
31 Januari, des voormiddags te 10 uren. 

Vrijdag, 9 Febr. 
's-Hertogenbosoh, te 1 0 u r e n , door het 

prov. bestuur: het driejarig onderhoud van Rijks 
rivierwerken te Willemstad. 

Leeuwarden te 12 uren, door den commis
saris des Konings: het maken van een muur met 
ijzeren hekwerk enz. langs den tuin der Rijks 
hoogere burgerschool aldaar. Aanwijzing den 4en 
dag vóór de besteding. 

Zaterdag. 10 Febr. 
Zuidlaren (Groningen), te 11 uren, op het 

gemeentehuis : het afbreken der kap van de kerk 
en van het koor en het opbouwen eener nieuwe, 
met bijlevering der bouwstoffen. Inlichtingen bij 
E. Stel te Midlaren. 

Tilburg , te 12 uren, door burgem. en weth. 
op het raadhuis: l o . het maken, leveren en stel
len der noodige inrichtingen en werktuigen, he
nevens het maken van fondamenten, ten behoeve 
der gasfabriek; 2o. het gedeelte bouwen dei-
ovens en het rookkanaal, en het maken van be
stratingen en bevloeringen in genoemde gasfa
briek. Inlichtingen bij den ingenieur .1. L. Cluij-
senaer te Breda 3 Februari ten raadhuize. 

Woensdag, 14 Febr. 
Leeuwarden, te 12'/, uren, door burge

meester en weth. : de levei ing van 80,000 be
kapte Luiksche keien en 500 nieter Escauzijnscho 
kantsteenen. Bilj. inz. uiterlijk 13 Februari ter 
secretarie. 

Donderdag, 15 Febr. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden in het gemeenelandshuis van Delfland: l o . 
het vijfjarig onderhoud van de Weverkade, van 
de Weddebrug te Maassluis tot de Spartelhcul ; 
2o. het schoon- en diephouden, gedurende den 
tijd van vijf jaren, der wateren in 4 perceelen; 
3o. het uitdiepen van een gedeelte der Polder
vaart , achter het stoomgemaal van der Goes; 
bilj. inz. vóór of uiterlijk 14 Februari, des avonds 
vóór 7 uren. 

's-Hage , te 12 uren, door en aan het minis
terie van binnenl. zaken : de levering van 2O0O 
ton spoorstaven met laschverbindingen, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

Utrecht, ten 2 ure, aan het hoofdbureau 
der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen: de levering van spoorstaven, schroef
bouten en baakbouten, ten behoeve van den 
spoorweg Almelo—Salzbergen. 

Op later te bepalen datum in Febr. 
Leeuwarden, door de maatschappij tot land

aanwinning op de Friesche Wadden: het leveren 
van 150,000 bos Hollandsch rijshout, 10,000 bos 
tuinlatten, 8000 bos palen of staken, 100,000 
bos berkenrijs en 500 last ballaststeen. Voor
waarden op aanvrage verzonden door den ingenieur 
der maatschappij R. Kielstra, te Leeuwarden. 

Woerden , door.1. Okkerse inde Stadsherberg 
het bouwen van cene buitenhuizinge. Aanwijzing 
den dag vóór de besteding; inlichtingen bij ï. 
Paling, architect te Woerden, bij wien voorwaar
delijk teekeningen te verkrijgen zijn. 

Brummen (Gelderland), door het gemeente
bestuur: het maken van 0354 M. grintweg eu het 
leveren der daarvoor benoodigde materialen, in 
de aan de rivier den Usel gelegen buurtschap 
Cortenoever. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TIIIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C . te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C. 
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BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 27 J a n u a r i 1872. 

Zevende jaargang U°. 5. Anno 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag:, 29 Jan. 

Aarlanderveen , te 11 uien, door liet ge
meentebestuur, bij O. Spruijt: i o . het ophoogen 
van een terrein voor eene begraafplaats met bij
behoorende werken ; en 2o. het maken van eene 
brug, gemetselde graven, een baar- en lijken
huis enz. (Ilerbest.) 

's-Hage, te 11'/, uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: het vernieuwen eener steenen 
brug over de Teylingersloot, genaamd de Klap-
brug, in de gemeente Sassenheim, liggende in 
den Rijks grooten weg der l e kl . no. 4 , ged. 
van 's-Hage naar de grens van Zuid- en Noord-
Holland. 

'•-Hage, te l l ' / , uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur : het verrichten van baggerwei k 
in het bed der Nieuwe-Merwede, onder de ge
meenten Werkendam, Made c. a., Hooge- en 
Lage-Zwaluwe, Dubbeldam en Sliedrecht, door 
stooni-baggervaartuigen. 

Franeker, tc 12 uren, op het gemeentehuis 
van Franekeradeel: het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning te Ried. 

Uselmonde, te 12'/2 uren, door burg. en 
weth., op het raadhuis: het bouwen van een 
houten hulp-schoollokaal. Aanwijzing 20 Januari, 
des voormiddags te 10 uren 

'g-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken van een gebouwtje cn ver
dere inrichtingen voor een zelfi cgistreerende 
peilschaal te Dordrecht, behoorende tot de Dord
sche waterwegen in de prov. Zuid-Holland; u. 
het maken van eene nieuwe watertrap ter aan 
te wijzen plaats en het opruimen van de aan
wezige in den inham bij dc rijkspeilschaal; b. het 
leveren en stellen van eene ijzeren overdekking 
van den drijver; e. het bouwen van een houten 
gebouwtje op de ijzeren overdekking, bestemd 
om te bevatten het werktuig voor het registreeren 
der waterhoogten. Begrooting/ 1850. 

's-Hage, te 1 uur, door burgemeester en 
wethouders op het raadhuis: het bouwen der 
schuren, loodsen, putten, enz. voor de nieuwe 
asch- en vuilnisstaal. 

's-Hage, te 1 uur, door burgemeester cn 
weth.: l o . het leveren van drie sproeiwagens en 
het herstellen van de voorhanden wagens en 
karren; 2o. het maken en leveren van school-
mcubelen; 3o. het leveren van ijzeren kolken, 
kolkranden en roosters. 

Bemmel (Over-Betuwc), te 2 uren, door het 
parochiaal kerkbestuur van den 11. Donatus: het 
houwen van een parochiekerk. 

Makkum (Friesland) door de firma M . Kingma 
Hz.: het afbreken van eene bestaande en wedcr-
opbouwen van eene geheel nieuwe droogschuur 
enz.; bilj. inz. vóór uiterlijk '29 Januari, 

Nijmegen, door den heer J . Regters: het 
houwen van negen en vijftig arbeiderswoningen. 

Dinsdag, 30 Jan. 
Rozenburg (Zuid-Holland), te 9 uren, ten 

huize van T. M o l : liet maken eener omkading ter 
lengte van 4034 M. , voor een nieuwen polder 
onder Rozenburg, tusschen de rivieren het Scheur 
en de Nieuwe-Maas, met het gedeeltelijk bezoden 
daarvan, het maken van binnen- en buitenberin-
slooten, enz., in 21 perceelen, cn ten slotte bij 
inschrijving voor het geheele werk in 1 perceel. 
Aanwijzing 29 Januari, 

Schimmelt (Limburg), te 10 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen eener kapelanie. 

Amsterdam, te 11 uren, in het Vosje: de 
verbouwing van een perceel, gelegen aan de ha
ringpakkerij , aldaar. 

Rotterdam, te 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Schicland, in het geiueenelancls-
huis : de leverantie van 2200 elzen heipalen voor 
de Maas- cn Scheiinhoofdeii. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
fmantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
de aanleg van eene telegraaflijn met drie draden 
langs den Staatsspoorweg van Goes naar Vlissin
gen, en van eene telegraaflijn in asphaltbuizen 
onder den grond te Goes en te Vlissingen. 

'g-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
marine: het bouwen en leveren van twee loods-
kotters inet beschieting en mastgestcl. 

Neuzen, tc 12 uren, door de directie van 
den nieuwen Neusenpolder, in het Nederlandsch 

logement van de erven Steenkamp: het maken 
cn zinken van 13,773 vierk. meter zinkstuk cn 
het leveren en verwerken van 8820 schéepston 
(4410 last) gewone Doorniksche steen, en 4990 
schéepston (2495 last) afval van Doorniksche 
steen; aanwijzing 29 Januari. 

U t rech t , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen: he,beste
ding van verschillende glasruiten en onder glas
werk. Monsters te bezichtigen in de magazijnen 
te Zwolle en te Tilburg, van 15 tot en met 29 
Januari, van 10—3 uren. 

Workum, te 4 uren, bij C. Tjebbes: het 
bouwen van een nieuw pakhuis; aanwijzing 29 
Januari, des namiddags te 2 uren. 

Blijham (Groningen), te 5 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente: het afbreken van 
den ouden en het bouwen van een nieuwen toren 
voor de kerka ldaar. 

R e i t z u m Friesland), het afbreken cn weder-
opbouwen van een gedeelte der pastorie te Reit
zum. Aanwijzing 29 Januari. 

Genum (Friesland), bij W. J. v. d Weit: het 
houwen eener nieuwe herberg met smederij cn 
doorreed onder Genum. 

Nieuwehorne (Friesland), bij K. J . Jellcma : 
het amoveeren en bouwen eener herberg, met 
daaraan verbonden doorreed, winkelhuis, schuur 
en verdere getimmerten. 

A s s e n , door het prov. bestuur: het leveren 
van papier en verdere bureaubehoeften ten dienste 
van het prov. bestuur gedurende 1872. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering 
van 20 partijen iepenhouten brugstrooken voor 
ryvoeringen, te samen bevattende 2800 stuks. 

Woensdag, 31 Jan. 
Amsterdam, te 11 uren, door dc directie der 

marine aan 's rijks werf: het maken van eene 
houten loods; bilj. inz. uiterlijk vóór 10 uren. 

Rotterdam, te 12 uren, door G. Keij , in het 
hotel de Koulijn: de levering van waalsteen, be-
noodigd voor het academiegebouw aldaar, als
mede voor fundeeringen van het stationsgebouw 
aldaar. 

Roermond, te 12 uren, door het gemeente 
bestuur: dc levering van hardsteenen trottoir
banden, als: 1000 str. M. rechten en 75 str. M. 
gebogen trottoirband, van eene hoogte van 30 en 
breedte van 20 cent. 

Donderdag, 1 Febr. 
Twello (Gelderland), le lO ' / j uren, door het 

gemeentebestuur : de levering van steenkolen, ten 
dienste van het gemeentehuis cn de scholen te 
Voorst. 

Ten Boer (Groningen), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van een tolhuis, 
c. a. , bij den grintweg Ten ''oer—Sint Annen. 

Vlissingen, tc 11 uren, door regenten over 
het arm-gast- en weeshuis: het zetten van een 
gebouw ten dienste van voornoemd gesticht, niet 
gedeeltelijke bijlevering van materialen. 

Steenwijk, tc 12 uren, door dc erven van 
A. Lampe, bij Bart Vaaren horst: het bouwen van 
een boeren woonhuis, op een stuk weideland van 
uitbesteders te Callencote, in het erve Brikken. 

Zalt-Bommel, te 1 uur, door het gemeente
bestuur: de levering van 150,000 bovenvoetsche 
straatklinkers. 

Haarlem, te 2", uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning te Volendam, gemeente Edam; bilj. 
inz. daags vóór de besteding; aanwijzing 29 Jan. 

Harlingen, door het dijksbestuur van de Vijf-
deelen Zeedijken Binnendijks : de levering van de 
volgende materialen , ten behoeve van het water
schap gedurende 1S72: a. Noordsch groenen 
paalhout, 150 stuks van 02 decimeter, 1172 
stuks van 53 id . , 130 stuks van 47 id., 930 
stuks van 41 id., 150 stuks van 355/10 id., te 
leveren vóór den 15dcn Mei 1872; b. 130 stuks 
lichte eiken gordingen, tc leveren als sub. a.; 
c. 575 lasten van 2000 kilogram Drentsche of 
Noordsche steen (balstcen) van 3—8 decimeter 
lengte, naar opgaaf te leveren van April tot 
Augustus 1873, op aanschrijving; d. 450 lasten 
van 2000 kilogr. wrak, tc leveren als sub c.; 
e. 145,000 bossen herken takken, tc leveren als 
sub e, 

Harlingen, door het dijksbestuur van de Vijf-
deelen Zeedijken Binnendijks : de levering van 
215 metcis bcschermwerk voorlangs liet Buiten
land bij Dijkshoek, steen 4 wederzijds, u i t t e 
voeren in 1872 

Furmerend, door dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap de Deemster: dc levering van 
150 kilogr. geteerd vangtouw, 125 idem dito 
schinkel, 275 idem dito lijk, 100 id. dito lijnen, 
200 id. wit kruireep, 125 kluwens geteerd zeil-
garen. 

Vlissingen, door regenten in het gesticht 
no. 1 (gasthuis): het zetten van een gebouw ten 
dienste van voornoemd gesticht, met gedeeltelijke 
liijlevcring der materialen. 

's-Hage, de leverantie van turf en steenkolen, 
benoodigd voor den dienst van de Eerste en 
Tweede Kamer gedurende 1872. Bilj. inz. uiter
lijk 31 Januari te 12 uren. 

Vrijdag, 2 Febr. 
Groningen, te 12 uren, in het provincie

huis: het herstellen of vernieuwen van defecte 
rijzen hoofden , bermen en verdere werken, we-
derszijds het Keitdiep. 

Bolsward, door den kerkcraad der Herv. ge
meente : het amoveeren en wederopbouwen van 
een gedeelte van het diaconiegesticht of zooge
naamd Convent, aldaar (zijnde zes kamers). 

Zaterdag, 3 Febr. 
Arnhem, te 12 uren, door den intendant in 

de 3e mil. afd.: de levering van 240 hekt. roode 
tarwe van minstens 77 ki l . per bekt., 120 hekt. 
Zeeuwsche id. van minstens 74 ki l . per hekt., 
en 90 hokt. inl . of Pruis, rogge van minstens 72 
k i l . per hekt. 

Groningen , te 12 uren, door den onder
intendant le kl . belast met het toezicht over de 
garnizoens-bakkerij: de levering van 150 hekt. 
roode- of Rijntarwe, 150 hekt. Zeeuwsche of witte 
tarwe, 90 hekt. inlandsche of Pruisische rogge, 
weg. minstens 77, 74 en 72 kilogr. per hekt. 

Utrecht, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur : de levering van benoodigde Utrechtsche 
straatklinkers ten dienste der gemeentewerken, 
gedurende 1872. 

Oldelamer (Friesland), bij de wed. J . E. 
Dijkstra : het amoveeren der oude en het bouwen 
van eene nieuwe boerenhuizing op de plaats be
woond door de wed. J . E. Dijkstra. Aanwijzing 
1 Februari. 

Groningen, aan de garnizoens-bakkerij: de 
levering van 150 hekt. roode tarwe, 150 hekt. 
witte i d . , 90 hekt. inl . rogge. Adres aan den 
garnizoenskommandant aldaar. 

Maastricht, ten bureelc van den garnizoens
kommandant : de levering van 300 hekt roode 
tarwe, 300 bekt. witte i d . , 157 hekt. inl . rogge. 

Maandag , 6 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burgemeester 

en weth. op het raadhuis: l o . het doen van 
eenige herstellings- en vernieuwingswerken aan 
ile sluizen en waterkoelingen, kaaimuren, dijken 
langs het IJ , het Oosterdok, het open-havenfront 
en het Westerdok enz., en van de boorden cn 
jaagpaden langs de Haarlemmer- en de Schinkel-
vaart, met het onderhoud gedurende 1872. 

2o. het verlagen, onder profiel brengen , riolee-
ren en bestraten van den weg over de Schans 
tusschen dc Zaagmolenspoorl en de Korte Brou
wersgracht, met het onderhoud tot 31 Dec. 1872. 

3o. het doen van herstellingen en vernieuwin
gen aau de steenen en houten wallen langs de 
grachten en wateren, en aan dc gemetselde 
riolen onder den openbaren weg der guineente, 
gedurende 1872, 1873 en 1874, met bijlevering 
van al dc materialen en arbeidsloonen. 

Kloosterburen (Groningen), te 12 uren, door 
het bestuur van het waterschap de Negenboeren-
polder, in het gemeentehuis: het leggen van 
een kapitalen zeedijk met twee opdijken, ter 
gezamenlijke lengte van 4098 meter, en het 
maken van een steenen duiker. 

Xollum (Friesland), te 1 uur, door het ge
meentebestuur van Kollumerland : de levering van 
050 kubieke M. grint en 50 kubieke M. mac-adam, 
ten behoeve der kunstwegen in die gemeente. 

Amsterdam, te l 1 ' , uren, door de directie 
der l loll . IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: de levering van 7000 ijzeren 
dwarsliggers niet verbindingsdeelen. 

Amstordam, te 1' uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
stationsgebouw: het maken van een gebouw voor 
doiiane-burcau's, het aanbrengen van afsluitingen 
in de bestaande loodsen en op den steiger, be
nevens verdere inrichtingen op het goederen
station te Helder. Aanwijzing 2 Februari, des 
middags te 1 uur. 

WEEKBLAD 
V O O K 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS eu WERKBAZEN. 
Uitgegeven o n d e r redac t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G - z „ 

met medewerking van Dr. T. VAN BORSBÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LKMMAN, H. MNSB, S. E. W. KOORDA VAN ETSINOA, H. P. VOOEh en anderen. 

De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iederen Katerdag bij II. A . TIIIF.HK le A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco- per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele noniincrs 
worden alleen bij voornitbestelling aan den uitgever en 
tcgcu betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 1872, 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— eu voor elkcu regel meer /-.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor ecu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 260, 600 en 1000 
regels per jaargang wordeu tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

EEN TUNNEL ONDER HET K A N A A L . 

Op den 15d™ Januari werd op het Registra
tie-kantoor voor Vennootschappen te Londen eene 
akte van Vennootschap geregistreerd eener maat
schappij, de Kanaal-tunnel-maatschappij genaamd, 
die zich ten doel stelt de werkzaamheden aan te 
vangen tot het maken eener tunnel van Dover 
naar een punt nabij Calais. Het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt £ 30,000 en wordt door par
ticulieren ingeschreven, met het doel om zoo spoe
dig mogelijk, tot proef, eene schacht te doen zinken 
cn een gang te drijven op den Engelschen oever tot 
op een afstand van eene halve mijl voorbij de laag-
waterlijn, teneinde daardoor de uitvoerbaarheid 
te bewijzen om een tunnel , onder het Kanaal 
door, tot stand te brengen. 

De voltooiing van dit werk zal gegevens ver
schaffen tot het berekenen der kosten om den 
gang voort te zetten en ook aan de overzijde 
aan te vangen. om zoodoende in het midden on
der het Kanaal samen te komen. Het noodige 
kapitaal zal dan voor dat doel ingeschreven wor
den , en aan den gang zal men reeds onmiddellijk 
de afmetingen geven, die voor een gewone spoor
weg-tunnel noodig zijn, zooals de Ingenieurs zul
len beslissen. 

Het bestuur bestaat uit Lord Richard Grosvenor, 
Voorzitter; Kapitein Beaumont, M . P . ; Sir E. 
Buckley , M. P . ; M ' Thomas Brassey, M.P.; Ad
miraal George Eliot; Mess™ Blount, te Parijs; Bud-
dicom, Hawes, Michel Chevalier en Paulin Ta-
labot. De Ingenieurs zijn. John Hawkshaw Thorné 
de Gamond, James Brunlees en William Low. 
De tunnel zal hoofdzakelijk, zoo niet geheel, door 
dc onderste grijze krijtlaag gaan , en door het ge
bruik van werktuigen, waarmede de bevorderaars 
sinds eenigen tijd proeven hebben genomen, ver
wacht men binnen drie jaren na het begin , van 
kust tot kust te kunnen doordringen voor vrij 
wat minder kosten dan ooit te voren zijn geraamd. 

Naar aanleiding hiervan geeft de Times de 
volgende bijzonderheden omtrent de kosten van 
reeds bestaande tunnels : 

De kosten van bestaande tunnels zijn beheerscht 
geworden door zoovele verschillende omstandig
heden van localiteit en aard van grond, dat zij 
weinig als maatstaf kunnen dienen voor de thans 
bestaande quaestie. Toch is het van belang 
eenige voorbeelden te noemen. De Kanaal-tun
nel zal eene lengte hebben van omstreeks 22 
Eng. mijion. 

De tunnel door den Mont-Cenis heeft £ 1 9 5 
per strekkende yard gekost, hetgeen over 22 
mijlen lengte £ 7,540,000 zou bedragen. De drie 
kostbaarste tunnels die in Engeland zijn ge
bouwd , zijn die te Kilsby, te Saltwood en te 
Bletchingley; zij werden allen door zeer verra
derlijke grondslagen aangelegd, die veel water 
doorlieten. Bij het boren van de Kilsby-tunnel 
werd er een verborgen laag kwelzand ontdekt, 
waardoor al de werken inundeerden. Voor gerui-
men ujd bleken alle pompwei ktuigen onvoldoende 
tc zijn, maar door het aan het werk stellen van 
1250 man, van 200 paarden en van 13 stoom
machines, door dag en nacht te werken gedu
rende acht maanden, slaagde men er in alleen 
uit dit kwelzand 1800 gallons per minuut te 
pompen. De kosten, die op £ 90,000 geraamd 
waren, stegen tot £ 350,000 of £ 145 per yard 

over eene lengte van 2400 yards. Naar dezen 
maatstaf zouden 22 mijlen £ 5,646,620 kosten. 

De Saltwood-tunnel heeft £ 118 per yard gekost, 
de Bletchingley-tunnel £ 72. l)it zou over 2 2 
mijlen bedragen respectievelijk £ 4,568,900 en 
£ 2,787,840. 

De kosten der spoorweg-tunnels in Frankrijk 
hebben beloopen van £ 40 per yard — die van de 
Terre Noire, op den spoorweg Parijs—Lyon—Mid-
dellandsche Zee — tot £ 9 5 per yard — die van Ba-
tignolles , nabij Parijs, op den spoorweg de l'Ouest. 

De tunnel van Braine-le-Comte in België kost 
£ 40 per meter en de tunnels op de lijn van 
Luik naar Verviers £ 50 per meter. 

De zeer bezwaarlijke Hauensteiner-tunnel in 
Zwitserland , tusschen Bazel en liern gelegen, kost 
£ 80 per yard. 

De Hoosac-tunnel in Massachusetts in Noord-
Amerika, door mica, vermengd met kwarts, is 
nog niet voltooid, maar heeft tot nu toe gekost 
£ 180 per yard, en dc Mojrhouyc-tunncl in 
Nieuw-Zeeland, door lava en lagen van tufa, 
doorsneden door vertikale wanden van phonoliet, 
kost £ 08.15.5 per yard.. 

Om deze sommen te vergelijken, moet men in 
het oog houden, dat £ 25 per yard omstreeks 
een millioen pond sterling bedraagt wanneer 
het over 22 mijlen wordt geslagen. 

Elke begrooting, die than- voor de kanaal
tunnel wordt gemaakt, is zuiver uit de lucht ge
grepen , en eene begrooting waarbij men beweert 
op onvoorziene omstandigheden gerekend te heb
ben is nog verder van de wijs. 

Men rekent echter dat het werk, indien het 
blijkt uitvoerbaar te zijn, in vijf jaar tijds vol
tooid zal kunnen worden , voor een bedrag van 
vijf millioen pond sterling. 

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

A Te Kiel is de stads-bouwmeester Gusfaaf 
Martens overleden, hetgeen een groot verlies is voor 
de moderne gothiek, waarin hij tal van gebouwen 
heeft ontworpen en uitgevoerd. 

— A Er is eene prijsvraag uitgeschreven door 
het gemeentebestuur van Mannheim voor den aan
leg van eene nieuwe stadswijk, waarin elegante 
woningen, met en zonder tuinen, alsook verhuur
bare huizen en kleine woningen moeten voorkomen ; 
er zullen verder openbare wandelingen , markten, 
kerken, scholen en andere openbare gebouwen 
worden aangelegd. Het plan moet in alles over
eenstemmen met hetgeen doelmatigheid, netheid 
cn gezondheid der woningen eischen voor eene 
stad, die een goede toekomst en hijgevolg eene 
grootere bevolking te gemoet gaat. 

De plannen worden bij wijze van schets ver
langd , met de noodige opgaven omtrent hoogten 
enz., dat ze kunnen worden beoordeeld door eene 
jury, bestaande uit 3 technici en 2 leden van 
den gemeenteraad. 

De prijs is bepaald op 400 Thaler cn de termijn 
van inzending is tot half Maart a. s. geopend. 

Alle gegevens, zoowel situatiën als hoogten van 
de oude stad en de voorgestelde uitbreiding, zijn 
bij het gemeentebestuur te bekomen. 

— A Het metropolitaansche Domkapittel van 
Keulen heeft 7 erkende meesters in kerkelijke 

bouwkunst uitgenoodigd tot inlevering hunner pro
jecten voor het inwendig ameublement van den 
Dom te Keulen. 

Bij deze uitnoodiging is een uitvoerig programma 
gevoegd, waaruit blijkt, dat worden verlangd 
plannen van : een hoofdaltaar, een houten aartsbis-
schoppelijken troon, eene koorafsluiting, biecht
stoelen en een preekstoel; verder verlangt men 
aanwijzing omtrent de bevloering, verlichting en 
de behandeling der muren. De plannen worden 
vóór 8 December a. s. ingewacht. 

— A Wanneer men de kaart van Engeland 
nagaat, zou men veronderstellen dat daar niet 
veel plaats voor nieuwe spoorwegen overig i s , 
doch zulks wordt gelogenstraft, als men het ge
tal spoorwegconcessieh optelt, die in de aanstaande 
zitting van het parlement moeten worden behan
deld. Er zijn namelijk 144 aanvragen voor spoor
wegen en 28 voor paardensporen te behandelen. 
In de vorige zitting was het getal der aanvragen 
respectievelijk 85 en 18. 

— A Tot het indienen van plannen voor den 
nieuwen stads-schouwburg te Frankfort a/M waren 
uitgenoodigd de heeren Strack en Lucae, te Ber
lijn ; Bordiau, te Brussel, Burnitz, te Frankfort a/M 
en Brückwald, te Altenburg. Met het program
ma hadden de ontwerpers het niet zoo nauw ge
nomen , daar alleen professor Strack het program
ma in alle deelen had opgevolgd. Het gevolg 
hiervan was dat, in verband met het bouwterrein, 
waarvan de vorm zeer onregelmatig was, het ont
werp van professor Strack in distributie bij de an
deren achterstond. 

Het ontwerp van den heer Lucac is voor de 
uitvoering gekozen en professor Strack heeft hier
tegen geprotesteerd. 

— A Voor eenigen tijd deelden wij mede, dat 
men bij het ontwerpen van het tentoonstellings
gebouw te Weenen voor dc wanden cn de be-
kappiug van dc hout-constructie had afgezien en 
van meening was, die door ijzer-constructie te 
vervangen, daar het laatste een groote besparing 
zou teweegbrengen 

Er zijn daarna 04 fabrikanten in Oostenrijk, 
Duitschland, Zwitserland, België, Engeland en 
Frankrijk uitgenoodigd hunne aanbiedingen in te 
zenden, waaraan 15 hebben voldaan cn de min
ste aanbieding was van den heer J. K. Harkort, 
tc Ilarkortcn, met inbegrip van transport en op
stellen, voor 5 gulden 51 kreuzer in zilver per 
tolcentenaar, zijnde de totale hoeveelheid geschat 
op 60,000 tolccutenaars. Dezelfde firma had reeds 
het maken der rotonde aangenomen, zoodat zij nu 
het geheele geraamte van het gebouw zalmaken. 

— A In zake de prijsvraag voor een school
gebouw te Gorlitz, waarvan de termijn van in
zending op 15 Juli j . l . gesloten was, is einde
lijk de uitspraak der jury bekend geworden. 

De jury bestond uit de heeren professor Gro-
pius, stadsbouwmeester Raschdorll en de stads-
bouvvraden D. Martins en Marx. 

Er waren 13 ontwerpen ingekomen. De eerste 
prijs, ad 150 Friedricbs d'or, is toegewezen aan 
den architect W. Cremer tc Berlijn, wiens ont
werp met eenige wijzigingen zal worden uit
gevoerd. 

De tweede prijs, ad 80 Friedricbs d'or, is be
haald door de architecten Barth te Gorlitz en 
Rathey te Pest. 
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Twee ontwerpen, namelijk van de architecten 
Ebe & Benda te Berlijn en van den architect 
Guido Ehrich te Chemnitz, zijn eervol vermeld 
en de jury heeft aanbevolen om die ontwerpen, 
elk ad 30 Friedrichs d'or, aan te koopen. 

— A Men heeft het. voornemen om op de boogie 
van het Niederwald (tegenover Bingeii) een nati
onaal gedenkteeken op te richten, ter verheerlij
king der gebeurtenissen in de jaren '1870/71. 

Men wil hiervoor een wedstrijd van kunstenaars 
openen, waarbij de ontwerpers geheel vrij in 
hunne opvatting zijn. Men heeft het bedrag der 
kosten, die uit vrijwillige bijdragen moeten wor
den gevonden , op 300,000 Thaler geschat. 

— A De telegrafische verbindingen tusschen 
Europa en Amerika zullen met eene nieuwe 
worden vermeerderd. Er heeft zich namelijk 
eene vereeniging gevormd, met een kapitaal van 
1,250,000 £., die ten doel heeft om een ka
bel van Portugal over Madera, St.-Vincent, Kaap 
Verd en kaap St.-Rou.ue naai' Brazilië te leggen. 

— A De ingenieur Germain Somnielier, die 
zich geheel wijdde aan de grootsche taak oin 
de Alpen door den Mont-Ccnis te doorboren , is 
tc Turijn overleden, juist op het oogenblik dat 
dit werk zou gereed komen. Hij bereikte den 
ouderdom van bijna 70 jaren. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Hij beschikking van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken is , met ingang 
van 10 Januari j . I . , een eervol ontslag verleend 
aan L . A. Brouwer en Th, Stang, als bouw- en 
werktuigkundigen der 3de klasse bij de Staats
spoorwegen. 

Beide heeren zijn overgegaan bij den aanleg 
van de waterleiding voor de gemeente 's-Gra
venhage. 

— Door Burg. en Weth. is mededeeling ge
daan, dat zijn aangesteld voor een driejarig tijd
perk bij de aan te leggen duinwaterleiding lot 
opzichters de heeren Dijkmans en Verweij, res
pectievelijk tegen eene bezoldiging van /'lOO en 
ƒ50 's maands. 

— Uit het rapport van de commissie, benoemd 
door het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage van 
de Vereeniging ter bevordering van fabriek- en 
handwerksnijverheid in Nederland, tot, onderzoek 
naar de exploitatie van het gas in 's-Gravenha
ge, blijkt, dat die commissie was benoemd tot 
het onderzoek van de volgende punten: l o . de 
wenschehjkheid van de exploitatie dei- gasfabriek 
door de gemeente; 2o. particuliere exploitatie, 
met onderzoek der voorwaarden , waarop de ge
meente hiertoe concessie zou verleenen; 3o. de 
mogelijke oprichting eener gasfabriek door de 
gasverbruikers zeiven. De meerderheid der com
missie verklaart zich, na rijpe overweging, voor 
het stelsel van exploitatie der gasfabriek door de 
gemeente zelve. De commissie is niet blind voor 
die beginselen der staatshuishoudkunde, welke de 
exploitatie van industrieele ondernemingen door 
gemeentebesturen wraken, op grond dat zij be
zwaarlijk is te vereenigen met de waarneming 
der talrijke en veelzijdige belangen, die uit hun 
aard aan gemeentebesturen zijn toevertrouwd, 
en op grond dat met. gemeentelijke exploitatie in 
den regel een monopolie beoogd, dus een tak 
van nijverheid aan den bijzonderen ondernemings
geest ontrukt wordt. Maar de commissie is van 
oordeel, dat die beginselen geen toepassing kun
nen vinden ten aanzien van de exploitatie van 
gasfabrieken, omdat de leiding daarvan aan de 
gemeentebesturen weinig moeite geven kan, en 
omdat het algemeen belang in dit geval niet be
vorderd zou worden door particuliere exploitatie. 
Men heeft, zegt de commissie, slechts de keus 
tusschen een monopolie in handen van particu
lieren of van de gemeente, en zal derhalve aan 
de exploitatie door de gemeente de voorkeur moe
ten geven. Waai' het stelsel van gemeentelijke 
exploitatie der gasfabrieken is ingevoerd, zijn 
daarvan goede uitkomsten verkregen. Geen won
der dan ook, dat allerwegen tot de toepassing 
\un dat stelsel wordt besloten. Overal toch on
dervindt men dit rechtstreekse!] en zichtbaar voor
deel , dat het lichtgas veel goedkooper door de 
gemeente kan worden verstrekt dan door parti
culieren , omdat de gemeente met, de onderne
ming geen winst beoogt, terwijl de winst, die 
behaald mocht worden, weder ten bate komt. van 
de gemeentekas, dus van het algemeen. Voor 
's Gravenhage is nog eene bijzondere aanleiding 
om tot gemeentelijke exploitatie der gasfabriek 
te besluiten gelegen in de zeer aanzienlijke hoe

veelheid lichtgas. die de gemeente verbruikt — 
men denke ook aan de illumination — en besten
dige uitbreiding en verfraaiing die de gemeente 
ondergaal , waardoor dikwijls wijzigingen in de 
inrichting der gasleidingen noodig zijn. 

's-Gravenhage. De commissie van enquête 
voor den ijk van gasmeters heelt aan het minis
terie van binnenlandsche zaken hare tweede zit
ting gehouden, waarin de heeren C. .1. de Briiyn 
Kops, directeur der gemeentefabriek te Delft, 
en dr. Krecke, lid der commissie uit den Utrecht-
schen Gemeenteraad voor de gasfabriek aldaar, 
over dezelfde vragen zijn gehoord als de heeren 
van Doesburgh en Simon Thomas. 

Ook die beide heeren achtten de verificatie 
der meters aan de fabrieken zeiven wenschelijk, 
vooral omdat bij onderzoek aan afzonderlijke 
rijkskantoren de meters bij het vervoer bederven 
kunnen. De verificatie kan, volgens den heel
de B. K., met genoegzame nauwkeurigheid plaats 
hebben door een controle-gasmeter of compteur 
d'experience; de heer Kr. keurde ook een aan 
den standaardnieter getoetsten toestel voor de 
practijk goed, met een afwijking van ongeveer 
2 pCt; de heer de B. K. echter acht zulk een 
toestel bezwaarlijk, als van te geringe capaciteit. 
De bepaling van het ijkrecht naar den inhoud 
werd door beiden afgekeurd, als onjuist en als 
hinderpaal voor verbeteringen, lie heer de 11. 
K. verklaarde zich voor het aantal lichten als 
maatstaf en wel gemiddeld op 145 liter. De 
heer Kr. had ook tegen dien maatstaf bedenkin
gen, doch erkende, dat er geen derde middel 
bekend is dat beter is. Hij zou zich kunnen 
vereenigen met den maatstaf van een bepaalde 
hoeveelheid gas in een bepaalden tijd onder een 
bepaalde drukking en gelijk doorstroomingsver-
mogen; maar ook dit is onzeker, omdat vaneen 
tweelichtsmeter meer lichten kunnen branden. 
De heer d. B. K. achtte de natte nieters, wegens 
de vulling, bezwaarlijker dan droge; de heer Kr. 
had van de laatste geen ondervinding; omdat 
te Utrecht alleen natte gebruikt worden. Te 
Uelll worden 891 natte en 4 droge gebruikt 
(er wordt jaarlijks gemiddeld 4 a 5 pCt. gerepa
reerd); de droge, reeds 8 jaar in gebruik, voldoen 
zeer goed, ofschoon zij meer aan vervuiling 
blootgesteld zijn dan de natte. Te Utrecht zijn 
3440 natte meters in gebruik. — De toe te laten 
afwijking bij de beproeving stellen zij op 2 pCt. 
bij de bestaande en 1 of 1 j pCt. bij de nieuwe 
nieters op de normale waterlijn. Voor de grens, 
welke een meter niet mag overschrijden, zonder 
dat reparatie noodig i s , acht de heer d. II. K. 
2 a 3 pCt. te laag; in Engeland bestaat daar
tegen veel oppositie. Er zou om de 2 of 3 da
gen vulling moeten plaats hebben. Hij wenscht 
beproeving bij den hoogsten, laagsten en norma
len waterstand, liet doorstroomen van meer gas 
dan waarvoor de meter bestemd is , houdt hij 
bepaald voor nadeelig; de waterstand zou telkens 
moeten veranderd worden, om juist het verbruik 
aan tc wijzen; de wet, meende hij, kan daar
tegen niet waken, wel de fabrikant. De heer 
Krecke zag er slechts nadeel m voor den ver
bruiker , maar kon in dit opzicht slechts uit de 
mededeelingen van anderen oordeelen. 

Deze zitting werd nog door twee anderen ge
volgd ; in de derde zitting werden gehoord de 
heeren Bryan, uit Schiedam eu 11. F. Ro l l , uit 
Gouda en in de laatste zitting, gehouden op 31 
Januari j . I. werden nog gehoord de heeren A. R. 
Egeler, ingenieur-directeur van de pijpgascom-
pagnie te Amsterdam; Linn , directeur der gas
fabriek te Schoonhoven en J . F. P. Vogin te 
's-Hage, representant der firma j . Brunt & Co., 
gasmeterfabrikanten, tc Parijs. 

—• Op uitnoodiging van de afdeeling 's-Gra
venhage der Vereeniging ter bevordering van fa
briek- en handwerksnijverheid in Nederland heb
ben zich eenige ingezetenen iu Commissie gesteld, 
teneinde de oprichting van eene ambachtschool 
alhiei te bevorderen. 

Bijaldien het aan de Commissie gelukt een ge
schikt schoolgebouw en terrein in huur te beko
men, durft zij, op grond der elders verkregen 
ervaring , de kosten van oprichting niet lager ra
men dan /'10,000 en de jaarlijksche uitgaven op 
even zooveel. 

Het is te hopen dat velen als donateurs en 
leden tut deze nuttige Vereeniging zullen toetre
den, opdat de school spoedig kunne worden ge
opend . waarmede de ambachtstand zeer groote 
dienst, wordt gedaan. 

Amsterdam. Ter gemeentelijke secretarie is 

nedergelegd het rapport der commissie, belast 
niet het ontwerpen van een plan tot reiniging 
cn reinhouding van ito wateren en (ten bodem van 
Amsterdam. waarbij de gevaren, welke de ge
meente na afsluiting van het IJ bij Schellingwoude 
bedreigen, worden aangetoond en de middelen 
worden voorgesteld om die te overwinnen. 

Uit de voordracht blijkt, dat de commissie reeds 
den 30™ Oct. j l . haar plan heeft ingezonden en 8 
Nov. door B. en VV. is uitgenoodigd, dat plan toe 
te lichten en tevens te beantwoorden de volgende 
vragen: 

1". Is het gevaar dat Amsterdam door de af
sluiting van het IJ bedreigt, imminent/ 

2°. Wordt bij die vooronderstelling van het 
denkbeeld uitgegaan , dat het peil in het Noord-
zeekanaal werkelijk zal gehouden worden op 0.50 
meter — A.P. , of neemt men aan, dat het peil, 
althans in den eersten tijd en op enkele tijdstip
pen , hooger zal zijn ? 

Den 7den Jan. heeft de commissie de toelich
ting ingezonden , welke wel niet de geheele vraag 
haar gedaan oplost, maar volgens B. en W. ge
noegzaam gemotiveerd is om dadelijk een besluit 
te nemen over de waterverver aching. 

De commissie schetst in haar uitvoerig rapport 
eerst den bestaanden toestand en hoe door het 
open 1.1. Amsterdam, niettegenstaande den afvoer 
van het vuil van 270,000 inwoners, toch nog 
bewoonbaar en de gezondstoestand niet ongunstig 
is. Daarna wordt de toestand aangetoond bij een 
vastkanaalpeil van 0.50 M. — A.P. en alleen loo-
zingen op de Zuiderzee: dan zal in droge jaren 
het kanaal met de grachten één groot riool wor
den. De commissie betoogt echter verder , dat het 
kanaal niet steeds op de bij de concessie bepaalde 
hoogte van 0.50 M — A.P . zal kunnen gehouden 
worden. Bij hooger waterpeil van het kanaal 
zal Amsterdam eveneens nadeel ondervinden. Door 
afsluiting van het IJ bij Schellingwoude zal het 
waterbezwaar voor Amsterdam toenemen, daar 
de hooge waterstanden te lang zullen duren. Er 
is daarom dringend behoefte aan voorziening vóór 
de afsluiting bij Schellingwoude tot stand komt en, 
in d'i jdaats van het open IJ met eb en vloed , 
een afgesloten boezem ontstaat. De commissie 
heeft de rioolquaestie daarom nog ter zijde ge
laten, en eerst aan het gemeentebestuur gead
viseerd over het meest d r i n g o u d o . 

Zij stelt daarom tot verversching der stadswa-
teren eenige werken voor, die onafhankelijk van 
de bestaande waterschappen en van de Kanaal
maatschappij kunnen worden uitgevoerd, doch bij 
overleg met die lichamen ten deele vervallen 
kunnen. De kosten kon de commissie niet juist 
ramen; zij stelt echter 7 ton als globaal cijfer. 
Twee der werken, het bouwen van een inlaat-
sluis bij Zeeburg, wijd 12 M. aan het eind dei-
Nieuwe Vaart, en van 4 stoomwerktuigen van 
30 paardekracht bij het eind der stadsvest aan 
den St.-Anthonies- of Diemer-zeedijk, welke in 
elk geval noodig zijn, stellen B. en W. thans 
voor, reeds dadelijk te doen uitvoeren, en de 
huren der benoodigde terreinen te doen opzeggen. 
Voorts vragen B. en W. machtiging om onder
handelingen te voeren met derden over de an
dere werken , zijnde : inrichting der Nieuwe Vaart 
buiten het kanaal, voor wateiiulating met af
sluitingen bij het Funen, het maken van een ver
bindingskanaal met de N . Vaart over het Funen, 
langs de houthaven der Marine naar de Dijksgracht; 
het inhangen vau ebdeuren in de O. Kolk , de 
O. eu N. Haarlemmer- en de St.-Aiithoniesluizen 
met waterkeeringen in de brug bij de Weesper-
barrière, watervci bindingen tusschen Weesper
en Muiderpoorten, het maken van een loozings-
kanaal met de Stadsvest verbonden, breed 70 M. 
tusschen de N . Vaart en den Dieuierdijk, met 
een sluis van 12 M. iu den doksdijk bij Zeeburg. 

Amsterdam. Onder de vele fraaie gebou
wen , waarmede onze stad in den laatsten tijd 
versierd is, cn die zoo gunstig getuigen van den 
vooruitgang, die op bel bouwkundig gebieil Inci
te lande is waar te nemen , heeft het Clubgebouw-
op den Dam, zoowel om deszells gunstige ligging 
als waarlijk monumenteele architectuur vooral de 
algemeene aandacht getrokken. 

Wij zochten daarom de gelegenheid ook het in
wendige te bezichtigen en eenige nadere bijzon
derheden, dien bouw betreffende, intewinnen, die 
wellicht hier niet misplaatst zijn. l ie t was waar
lijk een niet gering bezwaar om vlak naast het 
Paleis, dat door zijne kolossale schoone propor
tion, zijne geheele omgeving beheerscht, iels daar 
te stellen dat niet, iu vergelijking niet zijnen 
machtigen nabuur, als het ware iu het niet weg

zonk, en dat dit niet het geval is, blijkt genoeg
zaam uit den algenieenen lof, die dit gebouw len 
deel valt. 

liet gebouw is in modernen rijken stijl ontwor
pen , heeft aan Damzijde en Kalverstraat gelijke 
.revels, waarvan echter de eerste een vijftal me
ters breeder is ; deze zijn aan den hoek verbon-
Jen door een ronden toren , die het hoofdmoment 

1 van het gebouw uitmaakt, en eindigt in een 
haaien koepel. 

Door het welwillend afstaan aan de Gemeente 
Ivan een stuk gronds, ter verbreeding van de 
1 Kalverstraat, was het noodig in de daardoor vcr-

9 loren ruimte eenigzins te voorzien, waarin men 
oeslaagd is door eene op den Dam uitgebouwde 

• Loge; eene nieuwigheid die reeds dadelijk hier 
ter stede, evenwel met minder succes, navolging 
vond, doch hier geheel in harmonie met de ove
rige deelen, niet weinig toebrengt om de groot
sche en deftige, doch niet minder behaaglijke 

I lijnen van het geheel te doen uitkomen. 
Zeker zal elk bezoeker van het gebouw even 

als wij getroffen worden door de doelmatige in
richting cn de ingenieuse wijze waarop partij ge
trokken is van ieder hoekje van de zoo onregel-

Imatige en betrekkelijk bekrompene ruimte, ter 
tegemoetkoming aan de talrijke eischen voor der
gelijke inrichting gesteld. 

Het benedengedeelte van het gebouw bevat, 
Jbehalve de woning voor den kastelein en de 

•noodige services, twee ruime restauratie-zalen 
;«voor het publiek bestemd , terwijl de groote Club 
'i*over het bovengedeelte beschikt en daar eene 

prachtige conversatiezaal, alsmede ruime eet-, bil-
• lard-, speel- en leeszalen vindt. In alles is de 

eigenaardige bouw- en decoratie-stijl te herken-
!'Jinen van den bouwmeester, die door zijne Pas

sage Wijnand Fockink, het Sigaren-paleis en an-
<dere scheppingen in korten tijd reeds zooveel tot 
verfraaing dezer stad heeft bijgedragen. De 

• heer van den Brink heeft ook hier zijn naam 
roemrijk gehandhaafd , terwijl de directie en 

'«leiding van het technische gedeelte door den 
•architect Gosschalk gevoerd cn de keurige uit

voering door den aannemer J. C. van der Kley, 
'door meer bevoegde beoordeelaars allen lof wordt 
toegekend. 

Indien wij ons eene aanmerking mochten ver
oorloven zou deze het ijzeren balconbek gelden, 
waar wij eene zware steenen balustrade meer in 
harmonie met het overige zouden achten. Ook 
zouden wij den kroonlijst van den koepel iets 
zwaarder en rijker georneerd wenschen. 

Zoover ons oordeel strekt, meenen wij het llouw-
committé te mogen gelukwenschcn met de voltooi
ing van een gebouw, dat voortaan onder de groot-

•ste sieraden van de hoofdstad kan gerekend worden. 
Amsterdam. Wij vernemen dat de leening 

groot /' 100/m. voor het kunstmuseum iu het Paleis 
voor Volksvlijt volgeteekend is, zoodat men zich 

Jnu reeds verheugen kan, dat het daarmede door 
het bestuur van het Paleis voor Volksvlijt beoogde 

«doel, te weten de bevordering der kunst en van 
de belangen der kunstenaars, aanvankelijk be-

Ireikt is. (/ƒ.) 
Groningen. Men verneemt dat de onthulling 

van het monument te Heiligerlee op 23 Mei aan
staande is vastgesteld en dat reeds voorbereidende 
'ïnaatregelen voor de feestviering worden genomen. 

Groningen, 31 Jan. In de maand Juli zal 
te Hoogezand vanwege de ainbachtsvereeniging en 
de aldaar gevestigde afdeeling der Maatschappij 
van Landbouw, eene tentoonstelling van voorwer
pen van landbouw en nijverheid worden gehou-

Weu- V * l l t J u handwerks- en fabrieksnijverheid 
Betreft komen ter bekroning alleen in aanmerking 
lie voorwerpen uit deze provincie. 

Sneek. Volgens dc N . R. Courant zal de ver-
kadering van burgemeesters en gecuminiteerden, 
'be belang stellen in den aanleg van den West 

frieschen spoorweg, op Woensdag den 7den Fe-
uari, des ochtends te 11 uren, in de concert-

alhier gehouden worden. 
Middelburg. In de zitting van den Gemeen-

f «raad , op '24 Januari II. gehouden, is aan bur
gemeester on wethouders een krediet verleend van 
/'I000 voor het geven van festiviteiten en een 
|eest-diner bij gelegenheid van de opening van 
|bui spoorweg op den lsten Maart e. k., terwijl 
•oor hetzelfde doel aan de provincie eene tege-
tnoetkoming van minstens /' 2000 zal worden aan
gevraagd. 

Bergum. In de raadsvergadering van 27 Ja-
j . I. is op voorstel van Burgemeester en 

besloten , het tractement van den 

bi 
Zaal 

luiari 
pVethoude 

gemeente-architect, den heer P. F. Eskes, met 
/' 300 's juars te verhoogen. 

Hoewel dit tot bewijs strekt, dat de bekwaam
heden van onzen architect worden op prijs ge
steld, valt het te betwijfelen of het tractement 
van /' 800, zijnde de verhoogde bezoldiging, wel 
voldoende kan geacht worden voor den uitgebrei-
den werkkring aan deze betrekking verbonden. 

ERRATUM. 

In het verslag der afdeeling Botterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
voorkomende in no. 4 van 27 Januari j . 1., op 
blad 3 , kolom 1, regels 3, 4 en 5 van boven , 

staal: De cellen zijn alzoo niet aan de bui
tenlucht geplaatst, maar ontvangen lucht uit de 
corridors. 

lees: De cellen zijn alzoo niet aan de buiten
lucht geplaatst, maar ontvangen licht uit de 
corridors. 

Boekbeoordeeling. 

Geschiedkundig overzicht van de ver
veeningen in Drenthe door mr. C. L . 
Kniphorst. — '285 bladz. in 8° en 
2 platen. — Assen, bij Willinge Gra-
tama 1872. 

Het geschiedkundig overzicht van de vervee
ningen in Drenthe is der lezing overwaardig, 
daar het de geschiedenis omschrijft van een zeer 
belangrijken tak van ons volksbestaan. De grond 
van Nederland, zoo schaars bedeeld met delfstof
fen , opent in vele provinciën een ruim veld van 
industrie voor vervecningen en de voordeden, 
die daardoor worden aangebracht, mogen niet 
gering geschat worden. W i l men dus kennis 
dragen van de nijverheid op eigen bodem, zoo 
verzuime men niet zich oji de hoogte der ver
veeningen tc stollen , en het overzicht daarvan 
voor de provincie Drenthe is eene belangrijke 
bijdrage om tot die kennis te geraken. 

De schrijver geeft in de eerste plaats een kort 
overzicht van de geografische ligging, om daar
na een en ander omtrent den oorsprong d-"r vee
nen in het midden te brengen; bij de middelen 
lot exploitatie wordt het hellend vlak met spoor
wagen omschreven en door twee platen toege
licht. Na deze algemeene beschouwingen vangt 
het overzicht over de eigenlijke vervecningen 
aan, en worden achtereenvolgens behandeld die 
te Meppel, Hoogeveen , Smilde, Assen , Ooster-
moer, Zuidlaren en Annervecn, waarbij melding 
wordt gemaakt van verschillende gevoerde pro
cedures, con venanten, enz.; terwijl ten slotte be
palingen voor onderscheidene markten in het over
zicht zijn opgenomen. 

Het werk maakt aanspraak op de belangstel
ling van allen, wien de inlandsche nijverheid en 
de geschiedenis van eigen bodem ter harte gaat, 
en verdient in veler handen te komen. 

X . 

Correspondentie. 

Den heere J. te K. Uw antwoord is nog niet 
ontvangen; mocht U de opname blijven verlangen, 
dan ziet de redactie Uwe nadere beschouwingen 
te gemoet. 

II. te B. liet toegezonden artikel is voor dit 
blad niet geschikt en zal U worden terugge
zonden. 

K. te A. Aan uw verzoek zal ten spoedigste 
worden voldaan. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Voor den meestbiedende te koop 
aangeboden: 

Schinkel, Theaterdecorationen. 
Storm Buysing, waterbouwkunde, laatste 

uitgave. 
Storm van 'sGravesande. burgerlijke bouw

kunst, 2de druk. 
De complete werken van het Koninklijk In

stituut van Ingenieurs. 
Alles goed geconserveerd eu net gebonden. 

Adres onder het motto »boeken" , bij den Uitge
ver van de Opmerker. 

AGENTSCHAP. 
Een solied bouwkundige van middelbaren leef

tijd, gevestigd in de provincie Noord-Brabant, 
wenscht een 

AGE\TSCIIAP IX BOUWMATERIALEN 
te bekomen. Inclinerenden worden verzocht hunne 
voorwaarden zoo volledig mogelijk op te geven 
en zich met franco brieven, onder de letters C. R., 
tot den uitgever van dit blad te wenden. 

S T E E M A k k E R I J . 
Een JONG MENSCH van goeden huize, met 

een kapitaal van 15 mille, zoekt op een Steen
fabriek geplaatst te worden , om daarin later als 
deelgenoot te worden opgenomen. Adres onder 
letters A. B. bij den uitgever van dit blad. 

GEMEENTELIJKE GASFABRIEK 

T I L B T T R G r . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TIL
BURG, zullen op Zaterdag den 10 Februari 1872, 
des middags 12 uur, op het Raadhuis aldaar, 
in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
1°. riet maken. leveren en stellen der 

noodige Inrichtingen en Werktuigen , 
benevens het maken van Fondamen
ten , ten behoeve der Gasfabriek. 

2". Het gedeelte Bouwen der Ovens en 
het Rookkanaal, en het maken van 
Bestratingen en Bevloeringen in ge
noemde Gasfabriek. 

De Inschrijvingen moeten op zegel gesteld en 
vervat zijn in een gesloten omslag, waarop aan
geduid is waarvoor de inschrijving geschiedt. 

De Biljetten moeten per Post of eigenhandig 
ingeleverd worden aan den Burgemeester vóór 
12 uur van den dag der Aanbesteding. 

fl«F~ Inlichtingen verstrekt de Ingenieur 1. L . 
CLU1JSENAER, te Breda , die op Zaterdag den 
3 Februari a. s., na 11 uur 's morgens, te dien 
einde op het Haadhuis alhier vaceert. 

De Bestekken zijn, ieder afzonderlijk ad 5 0 
Cents per Exemplaar, te bekomen bij de Boek
drukkers A. V A N DER VOORT & ZOON, te ÏYJ-
burg; zij liggen niet de Plans en Teekeningen, 
op een der Localen van het Raadhuis, voor de 
belanghebbenden ter inzage. 

Ti lburg, 10 Januari 1872. 
J A N S E N , Burgemeester. 
Q. BELJAARS , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
Het GEMI'.ENTE-BESTUUR van Haamstede, eiland 

Schouwen, zal op Vrijdag den 16 February 1872, 
des middags ten 12 uur, in de raadkamer te 
Haamstede, onder nadere goedkeuring 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken van eene HAVEN voor 

de gemeente Haamstede in de inlaag 
van het district Koudekerke van den 
polder Schouwen. 

Het bestek ligt ter inzage in de gemelde raad
kamer en is op franco aanvrage tegen betaling 
van /'O.'25 te bekomen bij den Boekhandelaar VAN 
DISI10ECK te Zierikzee. 

De aanwijzing geschiedt gedurende vier dagen 
voor de besteding des morgens ten 10 uur, ter
wijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den 
Heer LABRIJN te Zierikzee en den Dijkbaas W. 
BOOT te Haamstede. 

HAAMSTEDE, 20 January 1872. 

C. M . BOLLE, Burgemeester. 
W. VIS, Secretaris. 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 3 Februari 1872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER, 
Aanbesteding en Verpachting. 

De BURGEMEESTER der Gemeente Arnhem 
zal Woensdag 14 Februarij 1872, 's namiddag 
12V, ure, ten Raadbuize, in bet openbaar 
a. AANBESTEDEN: de LEVERANTIE van 

MATERIALEN, ten behoeve der Ge 
meentewerken , in 6 perceelen , als : 
75,000 Straatkeijen , 100,000 Straat 
klinkers, Houtwaren voor de Schip 
bruggen, verschillende Houtwaren, 
verschillende Spijkers en 500 Beuken 
boomen. 

b. VERPACHTEN: de VISCHMARKT, nabij 
de Haven, voor den tijd van drie jaren 

B E S T E K K E N en VOORWAARDEN ter 
Gemeente-Secretarie te verkrijgen of ter 
lezing liggende. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FAli RIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
tc Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
"W. HOVEN sSo ZOON , 

's Gravenhage cn Rotterdam. 

BELGIAN-DUTCH 
BITUMINOUS BOCK PAVING 

C O M P A N Y . 
i» i i t • : « • • : i i t i : \ : L O R D D U N R A V E N , 

Voorzitter; J O N A T H A N N I E L D , Esq.; A. C.SHER-
RIFF, Esq. M.P. ; C H A R L E S GILPIN, Esq. M.P. ; 
W. FENTON, Esq.; GEORGE LEEMAN, Esq. M.P. 
I M i t i:< T i : i i t K\ v o o r M ; i n ; i t i . * \ i i : 
PHILIP. M . LINDO, Esq., Delft; T. .1. STIEL
TJES, Lid van dc 1c Kamer der Staten-Generaal, 
Delft; J. G. V A N GENDT JUNr . . Ingenieur, Am
sterdam. 

Deze Maatschappij beeft bet uitsluitend 'recht 
op het gebruik van den bitumineusen rotssteen 
van het Val de Travers (nabij Neuchatel) in Zwit
serland voor het Koningrijk der Nederlanden, 
België en Luxemburg, tot welk doel een over
eenkomst is gesloten met de NEUCHATEL 
BITUMINOUS ROCK COMPANY, die het 
recht heeft de mijnen van Val de Travers te ex-
ploiteeren. 

De rotssteen van Val de Travers is thans erkend 
als het beste materiaal voor bestrating, nadat in 
Parijs onderscheidene straten daarmede bedekt 
zijn, waarvan sommigen sinds 17 jaar; terwijl 
in Londen de toepassing in verschillende straten 
bewezen heeft dat dit materiaal geschikt is voor 
het drukste en zwaarste vervoer. Ook in ver
schillende andere steden van Grout-Britunnië zijn 
reeds belangrijke contracten geteekend. De gun
stige rapporten van den Ingenieur der City van 
Londen en het toenemend gebruik in andere dee
len dier wereldstad zijn een voldoende waarborg 
voor de deugdelijkheid en wekken andere steden 
in Europa ter navolging op. Het verdient daarbij 
vermelding dat de bewoners van Oxford-street in 
Londen zich geadresseerd hebben aan het Bestuur 
tot het bekomen dezer bestrating. 

Kapitein T Y L E R , de spoorweg-inspecteur van 
het Engelsche gouvernement, rapporteert de 
«Board of Trade" in den meest gunstigen zin 
omtrent dezen rotssteen voor tramways cn Dr. E. 
LANKESTER, dc medische gezondheids-commis
saris voor St. James, Westminster, bracht een 
niet minder gunstig rapport uit over de groote 
voordeden die er door bereikt worden met het 
oog op den gezondheidstoestand, de zindelijkheid 
der wegen en het gemak ze te reinigen en de 
onmogelijkheid voor het doordringen van besmet 
water in den ondergrond. 

Ook uit het oogpunt van bet minder geraas is 
deze rotssteenbestrating bovendien van groot nut 
rondom kerken , schoolgebouwen, gasthuizen, hos
pitalen, vergaderzalen, enz. 

Voor trottoirs en voet- en wandelpaden is geen 
deugdzamer maleiiaal bekend, evenals voor kel
ders, magazijnen, binnenplaatsen, enz. 

De Directeuren voor Nederland zijn bereid alle 
inlichtingen te verschaffen, die men van hen 
mocht verlangen. 

V E R D A G I N G 
Openbare Aanbesteding, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROT-
TERDAM, doen te weten: dat de openbare aan
besteding van 

Het GRAAF- en BAGGERWERK, tot 
het maken der NOORDERHAVEN 
met bijbehoorende OPHOOGING-, 
BESCHOEIJING- , GLOOIJING- , 
BRUG-, KAAI- en RASTERWER
K E N op F e i j e n o o r d ; 

.V I E 7' zal plaats hebben op den 7 Februarij e. k. 
maar op Woensdag den 14 Februarij 1872. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 17 Februarij 

1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, in het openhaar aanbesteden: 

1". Het maken en leveren van eene 
IJzeren Draaibrug, ter vervanging 
van de Vlietsterbrug. 

2". Het verrigten van eenige voor de 
plaatsing dier brug vereischte Tim
mer- en Metselwerken. 

De bestekken, waarnaar de uitvoering dier 
werken zal plaats hebben, zoomede eene daartoe 
betrekkelijke teekening, zijn op franco aanvrage 
verkrijgbaar tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 , ten kan
tore van den Gemeente-Architect. 

De inschrijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 Februarij e. k., vóór 's avonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den Ü9 Januarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

J. BIERUMA COSTING. 
De Secretaris, 

I». A. BERGSMA. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU-
WARDEN zullen, in plaats van op Woensdutf 
den 14 Februarij 1872, op Zaturdag den 17 
dier maand, ten Gemeentehuize aldaar, in het 
openbaar aanbesteden : 

Des middag» tc 12 uur: 
1". Het maken en leveren van eene 

IJzeren Ophaalbrug, ter vervanging 
van de Boomsbrug, en 

2°. Het verrigten der voor de plaat
sing dier Brug vereischte Timmer 
en Metselwerken. 

Des namiddags le 1 uur: 
De levering van 80,000 bekapte Luik-

sche Keijen en 500 meter Escaus-
sijnsche Kantsteenen. 

De bestekken , waarnaar de levering der Brug 
en de uitvoering der Timmer- en Metselwerken 
moeten plaats hebben, zijn , met eene daartoe be
trekkelijke teekening, op franco aanvrage en te
gen betaling van f I , verkrijgbaar ten kantore 
van den Gemeente-Architect, terwijl van de voor
waarden voor de levering der Keijen en Kant. 
steenen, ten genoemde kantore op franco aan
vrage gratis exemplaren te bekomen zijn. 

De inschrijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 Februarij e. k. , vóór 'savonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 29 Januarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

.1. BIERUMA OOSTING. 
De Secretaris, 

P. A. BERGSMA. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
s G r a v e n h a g e cn Ro t t e rdam. 

Z a t e r d a g 3 F e b r u a r i 1872. 

DE KIOSK HOLLANDIA ~ * f 
of de H I C ï i l K K T E J I P E I i in deszclfs volledig toongolvings-voortplantings-vermogen, zoomede dc 
o i u l r r - en b o v e n b o u w van dc XIH of S c h e l n - O r r h e N t c n voor do Concertzaal worden in hunne 
Acoustische construction (Systeem LEFEBRE) cn adviezen daartoe verleend door de Firma 

F. J. W E Y G A N D &. Co., 
(L. J. LEFEBRE.) 

S B . Alhoewel de Constructie-teekening, model, enz. door ons verleend werden bij 
den onderbouw van de Orchesten ten behoeve van de onlangs nieuw gebouwde Con

certzalen Ttvoli te Utrecht en de mtnrt* '£»at te Leiden , zoo bezitten die in hunne uitvoering 
n i e t de zoozeer gewenschte volledigheid, doordien de bouw dier orchesten in die gebouwen, voor 
dc toepassing daarvan, op een te laat tijdstip in behandeling werd genomen. 

Ëlrii Haag. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Oalqueerlinnen. 
Hel nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 
ed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 

het Magazijn van Teekenbehoeften vuor Bouw
kundigen van 

Tb. .1. D0I1IIE, te Utrecht. 

Onbevriesbare rompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEi> 
P o m p e n 

voo» 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O Y E N E N Z O O N . 
'sGravenhage eu Rotterdam. 

A dr es sen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één 'regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B e e k e r A B t i i l i t i i i g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules 

H o u » ' t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraal. 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres; architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van IH-leot & t'". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n l n k l . S p i e g e l - e n L i J H t e n l i i b r . Gefoel. 
en ongclbel. spiegelglazen. JAN DE ÜRL'IJN, Arnhem. • 
Dakpannen-en Steenfabriek te.\'te/,bij.l»jt«T 

pen, van J . l ' . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e t t e k e r A €". , Amsterdam, leveren en plaats» 

beetwatertoertellen vuur gebouwen, plantenkassen i , 
C a l q u e » . Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con-

tant, hij de Erven THIERRY & MENSINO, te 's Huge. 
Jn«-». 1 ' l e y M i e r , te Schcreuingcn, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
l o m m e n e n «Ie H o u d t - , Steomtrasfabriefc, Delft. 

I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde laschverbindiug. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, W 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO cn T. J. STIELTJE* 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam-

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 4 Febr. 
Opeinde (bij Dragten), bij IJ. K. Rinsma : het 

bouwen eener kleine heerenhuizinge aldaar; bilj. 
inz. uiterlijk 4 Februari. 

Maandag, 6 Febr. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burgemeester 

cn weth. op het raadhuis: l o . het doen van 
eenige herstellings- en vernieuwingswerken aan 
dc sluizen en waterkeeringen, kaaimuren, dijken 
langs het IJ , het Oosterdok, het open-havenfront 
en het Westerdok enz., en van de boorden en 
jaagpaden langs de Haarlemmer- en de Schinkel
vaart, met het onderhoud gedurende 1872. 

2o. het verlagen, onder profiel brengen , riolee-
ren en bestraten van den weg over de Schans 
tusschen de Zaagmolenspoort en de Korte Brou
wersgracht, met het onderhoud tot 31 Dec. 1872. 

3o. het doen van herstellingen en vernieuwin
gen aan de steenen en houten wallen langs de 
grachten cn wateren, en aan de gemetselde 
riolen onder den openbaren weg der gemeente, 
gedurende 1872, 1873 cn 1874, met bijlcvering 
van al de materialen en arbeidsloonen. 

Kloosterburen (Groningen), te 13 uren, door 
het bestuur van het waterschap de Negenboeren-
polder, in het gemeentehuis: het leggen van 
een kapitalen zeedijk met twee opdijken, ter 
gezamenlijke lengte van 4698 meter, en het 
maken van een steenen duiker. 

Lelden, tc 12 uren, door burgemeester en 
wethouders : het leveren van bouwmaterialen in 
5 pe r c : l o vuren , greenen- cn eikenhout; 
2o. spijkers en klein ijzerwerk; 3o. kalk, tras 
en porti, cement; 4o. verfwaren en kwasten, 5o. 
bezems. 

Kollum (Friesland), te 1 uur, door het ge
meentebestuur van Kollumerland : de levering van 
050 kubieke M. grint en 50 kubieke M. mac-adam, 
ten behoeve der kunstwegen in die gemeente. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: de levering van 7000 ijzeren 
dwarsliggers met vcrbindingsdeelcn. 

A m s t e r d a m , te 1' ., uren, door dc directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
stationsgebouw: het maken van een gebouw voor 
douane-bureau's, het aanbrengen van afsluitingen 
in de bestaande loodsen en op den steiger, be
nevens verdere inrichtingen op het goederen
station tc Helder. Aanwijzing 2 Februari, des 
middags te 1 uur. 

Leeuwarden, te 6'/, uren, door de admi
nistratie der gevangenissen : de levering van ge
zwingeld Friesch vlas, machinale vlassen-, jute-, 
werk-, heeden-, wollen- cn katoenen weefgarens, 
klompenblokken. Monsters liggen bij den kom-
mandant van het gesticht. 

Delft, te 7 uren, aan de stedelijke gasfabriek: 
de levering van 37,000 hekt. Engelsche gaskolen. 

Kethel (Zuid-Holland), door het bestuur van 
den Noord-Kethelpolder : l o . het maken van een 
machine en ketelhuis, mitsgaders woning voor 
den machinist; 2o. het leveren en stellen van 
een stoom-schepradwerktuig. 

R o o d h u i s (Friesland), door kerkvoogden van 
de R. K. parochiale gemeente Roodhuis: het in 
orde brengen der bestaande reed en het daarop 
aanleggen van een straatweg, loopende van af 
den grintweg tot aan Roodhuis, hebbende eene 
lengte van p. m. 622 M . 

Zuid-Kraaiertpolder, (gem. 's-Hccr-Arends-
kerke), door het dijksbestuur: het verhoogen cn 
verzwaren van den zeedijk des polders. 

Dinsdag, 6 Febr. 
Delft, te 10 uren, door burgemeester en wet

houders: het bouwen van eene gemeenteschool 
voor lager onderwijs, met verbouwing van de 
onderwijzerswoning, aan het Oosteinde aldaar. 
Information bij den gemeente-architect. 

Utreoht, te 11 uren, door dc directie der 
Ned. Rhijnspoorweg-maatschappij: het herstellen 
en doen rijzen van eene houten loods en het doen 
van andere werken, op het terrein van den Ka-
dijk te Amsterdam. 

Soestdijk, te 2 uren, door het bestuur van 
het waterschap de Pijnenburger grift: het ver
breeden cn verdiepen van een gedeelte der P i j 

nenburger grift en het omleggen van den langs 
die grift gelegen straatweg over eene lengte van 
ongeveer 250 M . Aanwijzing op den dag der 
besteding. 

Purmerend, te 6 uren, door den architect 
11. P. van den Aardweg: het restaureeren van 
een huis in de Hoogstraat. 

Woensdag, 7 Febr. 
Ouddorp (Zuid-Holland), tc 10 uren, door 

het bestuur van den polder het Oudeland, ge
meente Ouddorp, in de raadkamer: het leveren 
van ongeveer 400 kub. ellen onderhoudsgrint. 

Zierikzee, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur: het verdiepen van de Zoutegracht en van 
de Zwemhaven, het dempen van de Molsluis en 
van de Schuithaven, met het doen van andere 
daarmede in verband staande werkzaamheden. 

Dragten , door het gemeentebestuur van Smal-
lingerland: lo . het gewoon dagelijksch onderhoud 
van den weg en het voetpad, loopende van de 
gebuurte Dragten langs de vaart tot aan den 
Slingeweg, voor 1872—1874 (in te schrijven voor 
een bepaalde som per jaar); 2o. het brengen van 
minstens 50 stère zwaar rood zand, gedurende 
1872, of zooveel meer als de gemeente-bouw
meester, wanneer deze zulks noodig oordeelt, zal 
opgeven, langs den straatweg van Nijtap naar 
Rottevalle (in te schrijven voor een bepaalde som 
per stère); bilj. inz. vóór of op G Februari. 

Olst (bij Deventer), bij A. Overweg: het bou
wen van 13 arbeiderswoningen , op de gronden 
van den heer van Oordt te Wclsum ; aanwijzing 
5 Februari, des namiddags tc 1 uur; bilj. inz. 
vóór 7 Februari. 

Donderdag, 8 Febr. 
's-Hertogenbosch, te 11 uren, door het ge

meentebestuur: het maken en leveren van het 
benoodigde ameublement in dc lokalen voor de 
school voor kosteloos gewoon lager onderwijs, 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
den ringmuur achter gemelde school. 

Alkmaar, te 11'/2 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Hondsbossche en Duinen 
tot Petten, in het logement deToelast: hetrecon-
strueeren en herstellen van 29 hoofden en het 
maken van eene steenglooiing en daarmede in 
verband staande werken aan de llondbossche 
zeewering; het bouwen van twee sluizen in de 
Droomcr- en Slaperdijken cn van eene brug over 
de llondbossche vaart, alsmede het uitdiepen 
dier vaart. Inlichtingen dagelijks, uitgezonderd 
Zaturdag, Zondag en Maandag, van 11—3 uren 
bij den generalen opzichter van den Hondsbossche 
en Hazepolder. 

's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken: het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam, tot de hoogte van 1 meter boven A I 1 . , 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam. Raming ƒ 1,405,000. 

's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het fundeeren en opbou
wen van pijlers cn het maken van eenige ver
dere werken binnen Rotterdam. Raming f300,700. 

Orijpskerk (Groningen), te 5 uren , door den 
architect Maris, bij T. P o l l : het bouwen van een 
woonhuis met kleine schuur aldaar; aanwijzing 
8 Februari, des namiddags te 2 uren; bilj. inz. 
vóór of uiterlijk 8 Februari , des namiddags te 
3' / , uren. 

Vrijdag, 8 Febr. 
s-Hertogenbosch, tc 10 V, uren, door het 

prov. bestuur: het driejarig onderhoud van Rijks 
rivierwerken te Willemstad. 

Leeuwarden, te 12 uren , door den commis
saris des Konings: het maken van een muur met 
ijzeren hekwerk enz. langs den tuin der Rijks 
hoogere burgerschool aldaar. Aanwijzing den 4en 
dag vóór de besteding. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien , aan het gebouw van het prov. bestuur: 
de aanleg eener telegraaflijn met één draad van 
Almelo over Wierden naar Rijssen, tot eene ge
zamenlijke lengte van 12,562 M . ; waarvan 5088 
M . op reeds bestaande palen en 7474 M. op 
daartoe te stellen palen. Voltooiing 6 weken na 
aanvang. Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den waterstaat te Zwolle cn bij den Ingenieur 
tc Almelo. 

Hallam (Friesland), bij Brockcns: het groo
tendeels vernieuwen der schuur, enz. in gebruik 
bij J . K. Hoogendijk op de Zuidermieden; aan
wijzing 0 Februari, des voormiddags te 10 uren. 

Wommels (Friesland), bij R. A. Agesma: het 
bouwen eener school cn onderwijzerswoning aki. 

Zaterdag, 10 Febr. 
Zuidlaren (Groningen), te 11 uren, op het 

gemeentehuis : het afbreken der kap van de kerk 
en van het koor en het opbouwen eener nieuwe, 
met bijlevering der bouwstoffen. Inlichtingen bij 
E. Stel te Midlaren. 

Ti lburg , to 12 uren, door burgem. en weth. 
op het raadhuis: l o . het maken, leveren en stel
len der noodige inrichtingen en werktuigen, be
nevens het maken van fondamenten , ten behoeve 
der gasfabriek; 2o. het gedeelte bouwen dei-
ovens en het rookkanaal, en het maken van be
stratingen en bevloeringen in genoemde gasfa
briek. 

ZwJJndrecht, tc 12 uren , door dijkgraaf va 
hoogheemrailen van den Zwijndrechtschen waard, 
bij de Wed. L . de Leur: het onderhoud der tim
merwerken aan den Bovenmolen op den boezem 
de Devel in den Zwijndrechtschen waard , met de 
daarbij behoorende werken , voor den tijd van vijf 
achtereenvolgende jaren. 

Zondag. 11 Febr. 
Heerenveen, bij van Hcloma: het houwen 

eener boerenhuizinge en schuur te Nieuweschoot; 
bilj. inz. vóór 11 Februari.. 

Haandag, 12 Febr. 
Dordrecht, te 11 uren, in bet hulpstation 

der Staatsspoorwegen: het maken van een ge
bouw , bestemd voor Café restaurant, met paar
denstal , koetshuis enz., aan den toegangsweg 
naar het station Dordrecht. 

Groningen, te 12'/, uren , door burgemeester 
cn weth. : het inrichten van een gebouw in 
de Violenstraat tot gemeentelijke burgerschool, 
met bijlevering van alle bouwstoffen, arbeids
loonen , transporten enz. Aanwijzing 0 Februari, 
des voormiddags te 10 uren. Bi l l . inz. uiterlijk 
10 Febr. Inlichtingen aan het bureau der ge
meentewerken. 

Middelburg, tc 1 uur , door het gemeen
tebestuur: lo , het maken van den onderbouw 
eener ijzeren draaibrug aldaar; 2o. het leveren 
van 180,000 stuks quenast-straatkeien. 

Dinsdag, 13 Febr. 
s-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

terie van marine: de levering van 750 tonsteenen, 
en wel: 50 stuks 2e, 300 stuks 4e, 200 stuks 
5e, 200 stuks 6e soort. 

Woensdag, 14 Febr. 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken : l o . het met 200 M . zeewaarts 
verlengen van den noordelijken dam op den Hoek 
van Holland; 2o. het afgraven van gronden aan 
de noordzijde van den benedenmond der doorgra
ving van idem. 

Arnhem, te 12% uren, door den burgemees
ter : de leverantie van materialen ten behoeve 
der gemeentewerken in 0 perceelen, als : 75 ,000 
straatkeien, 100,000 straatklinkers, houtwaren 
voor de schipbruggen, verschillende houtwaren, 
verschillende spijkers en 500 beukeboomen. 

Ambt Hardenberg , te 1 uur , door het ge
meentebestuur : het bouwen van eene sebool te 
Bergentheim. Aanw. op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

Botterdam, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het graaf- en baggerwerk, tot het maken 
der noorderhaven met bijbehoorende ophooging-, 
beschoeiing-, glooiing, brug-, kaai- en raster
werken op Feijenoord. 

Donderdag, 15 Febr. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden in het gemeenelandshuis van Delfland: lo . 
het vijfjarig onderhoud van de Weverkade, van 
de Weddebrug te Maassluis tot de Spartelheul; 
2o. het schoon- en diephouden, gedurende den 
tijd van vijfjaren, der wateren in 4 perceelen; 
3o. het uitdiepen van een gedeelte der Polder
vaart , achter het stoomgemaal van der Goes; 
bilj. inz. vóór of uiterlijk 14 Februari, des avonds 
vóór 7 uren. 

's-Hage, tc 12 uren, door en aan het minis
terie van binnenl. zaken: de levering van 2000 

ton spoorstaven met 
hoeve van de Staatss^ 

Middelburg , te 
stuur : het opruimen I 
langs het kanaal van i 
wegstation te Hulst 
lippine , provincie Ze 
Hoofdingenieur van d, 
en bij den ingenieur 

Haamstede (Eil . 
de raadkamer : het 
de gemeente Haamsi 
distriet Koudekerke 
Aanwijzing geduren t 

dins dr vuormiddi 

Leeuwarden, te 
tcbestuur : l o . het 
ijzeren draaibrug , t 
sterbrug ; 2o. het vet 
plaatsing dier brug 
selworkcu. Bilj. inz. 
gemeente-architect. 

L e e u w a r d e n , 
ineentebestuur: lo . 
eene ijzeren ophaal 
Boomsbrug; 2o. het 
eischte timmer-
uiterlijk 10 Februari! 

Leeuwarden . I 
ineentebestuur: het 
de Mcnaldumervaar 
Huilingcr trekweg tj 
matille. Ililj. inz. ui 
aldaar. 

Leeuwarden, 
en weth. : de levcri 
sche keien eu 500 me 
Bilj . inz. uiterlijk 1 

m o n n i k e n d a m , 
hoogheemraden, iu 
Waterland: het di 
cn het bouwen een 
dijk te Monnikend 
des middags te 1 

Dins 
Utrecht, te 2 

der maatschappij t 
wegen: de leveri 
bouten en haakb 
spoorweg Almelo 

Dond 
Ti lburg , te 

van ile R. K. paro 
lokaal: het bouwe 
parochie aan den 

Dond 
's-Hage, te 13 

binnenl. zaken : he 
woning bij de br 
van eene wachter 
te Zaandam , ten 
Nieuwediep naar 
20 Februari, des 

Op later te 

Leeuwarden, 
aanwinning op de 
van 150,000 bos 
tuinlatten, 8000 
bos berkenrijs e 
waarden op aanvr 
der maatschappij 

Woerden, d 
het bouwen van 
den dag vóór 
Paling, architect 
delijk teekening! 

B r u u i m e u 
bestuur: het m: 
leveren der da 
de aan de rivi 
Cortenoever. 

Franeker. 
verbouwing der 
aldaar. Teekelf 
zagc bij de Jol 
lichtingen bij 
Leeuwarden. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & & 



D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 3 Februari 1872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
feding en Verpachting. 

ÏMEESTER der Gemeente Arnhem 
14 February 1872, 's namiddags 

in Raadhuize, in liet openbaar 
3 T E D E N : de L E V E R A N T I E v a n 
j l I A L E N , t en behoeve der Ge 
verken , i n 6 perceelen , als 
S t r a a t k e i j e n , 100,000 Straat 

H o u t w a r e n voor de S c h i p 
versch i l l ende H o u t w a r e n 

l l l e n d e Spi jkers en 500 B e u k e n 

[ C H T E N de V I S C H M A R K T . nabi j 
Iren, v o o r den ti jd v a n dr ie j a ren 
STEKKEN en VOORWAARDEN lei 
ente-Seeretaric te verkrijgen of ter 

Verbeterde 
DRAINEERBUIZEN 

|UIT IlE F All RIEKEN VAN 

I R G E J E N N I N G S , 
Ito P o o l e en L o n d e n . 
Ie Vertegenwoordigers voor Neder-
t-Indié' 
kïVEN <*.• ZOON , 
l e n h a g e en R o t t e r d a m . 

>GIAN-DUTCH 
KOUS ROCK PAVING 
C O M P A N Y . 

( T i : l B B IV: LORD DUNRAVEN , 
Ë)NATHAN NIELD, Esq.: A. C. SHER-
W.P-; CHARLES GILPIN, Esq. M.P. ; 

Esq.; GEORGE LEEMAN, Esq. M.P. 
E l R E M voor M l l i l l l , \ M » : 

LINDO, Esq., Delft; T. .1. STIEL-
V" de le Kamer der Staten-Generaal, 
| A N GENDT JUNr . . Ingenieur, Am-

Itschappij heeft het uitsluitend recht 
fuik van den bitumineusen rotssteen 

de Travers (nabij Neuchatel) in Zwit-
| r het Koningrijk der Nederlanden, 

Luxemburg, tot welk doel een over-
gesloten met de N E U C H A T E L 

D U S R O C K C O M P A N Y , die het 
ie mijnen van Val de Travers te cx-

len van Val de Travers is thans erkend 
e materiaal voor bestrating, nadat in 
kcheidene straten daarmede bedekt 
in sommigen sinds 17 jaar; terwijl 
te toepassing in verschillende straten 
ft dat dit materiaal geschikt is voor 

zwaarste vervoer. Ook in ver-
idere steden van Groot-Britannië zijn 
[rijke contracten geteekend. Degun-

van den Ingenieur der City van 
let toenemend gebruik in andere dee-
pldstad zijn een voldoende waarburg 
gdelijkheid en wekken andere steden 

navolging op. Het verdient daarbij 
iat de bewoners van Oxford-street in 

ïdresseerd hebben aan het Bestuur 
Blnen dezer bestrating. 
T Y L E R , de spoorweg-inspecteur van 

bhe gouvernement, rapporteert de 
Trade" in den meest gunstigen zin 
;en rotssteen voor tramways en Dr. E. 
R, ile medische gezondlieids-commis-
St. James, Westminster, bracht een 

r gunstig rapport uit over de groote 
die er door bereikt worden met het 
gezondheidstoestand, de zindelijkheid 
en het gemak ze te reinigen en de 

eid voor het doordringen van besmet 
n ondergrond. 

iet oogpunt van het minder geraas is 
>enbestrating bovendien van groot nut 

schoolgebouwen, gasthuizen, hos-
pgaderzalen, enz. 
[toirs en voet- en wandelpaden is geen 

mateiiaal bekend, evenals voor kel-
izijnen, binnenplaatsen, enz. 
temen voor Nederland zijn bereid alle 

te verschaffen, die men van hen 
ogen. 

V E R D A G I N G 
Openbare Aanbesteding. 

BURGEMEESTER RN WETHOUDERS VAN ROT
TENDAM, doen te weten: dat de openbare aan
besteding van 

H e t G R A A F - en B A G G E R W E R K , to t 
het m a k e n der N O O R D E R H A V E N 
met bi jbehoorende O P H O O G I N G - , 
B E S C H O E I J I N G - , G L O O I J I N G - , 
B R U G - , K A A I - en R A S T E R W E R 
K E N op F e i j e n o o r d ; 

.V IET zal plaats hebben op den 7 Februarij e. k. 
maar op W o e n s d a g den 14 F e b r u a r i j 1872. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 17 Februarij 

1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, in het openbaar aanbesteden: 

1'. H e t m a k e n en l eve ren v a n eene 
I J ze ren D r a a i b r u g , ter v e r v a n g i n g 
v a n de V l i e t s t e rb rug . 

2". H e t v e r r i g t e n v a n eenige v o o r de 
p l aa t s ing dier b rug vere ischte T i m 
mer- e n M e t s e l w e r k e n . 

De bestekken, waarnaar dc uitvoering dier 
werken zal plaats hebben, zoomede eene daartoe 
betrekkelijke teekening, zijn op franco aanvrage 
verkrijgbaar tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 , ten kan
tore van den Gemeente-Architect. 

De inschrijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 Februarij e. k., vóór 's avonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 29 January 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

.1. BIERUMA OUSTING. 
De Secretaris, 

P. A. BERGSMA. 

BURGEMEESTER I A WETHOUDERS V A N l.EEl. 
WARDEN zullen, in plaats van op Woensdag 
den 14 Februarij 1872, op Z a t u r d a g d e n 17 
d ie r m a a n d , ten Gemeentehuize aldaar, inhei 
openbaar aanbesteden: 

Des middags tc 12 uur: 
1". H e t m a k e n en leve ren v a n eene 

IJzeren O p h a a l b r u g , ter ve rvang ing 
v a n de B o o m s b r u g , cn 

2». H e t ve r r i g t en der v o o r de plaat-
s ing d ie r B r u g vere i sch te T i m m e r -
en M e t s e l w e r k e n . 

Des namiddags te 1 uur: 
D e l e v e r i n g v a n 8 0 , 0 0 0 bekapte L u i k 

sche K e i j e n en 5 0 0 meter Escaus 
sijnsche Kan t s t eenen . 

De bestekken , waarnaar de levering der Brug 
en de uitvoering der Timmer- en Metselwerken 
moeten plaats hebben, zijn , met eene daartoe be
trekkelijke teekening, op franco aanvrage en te
gen betaling van /' 1 , verkrijgbaar ten kanton 
van den Gemeente-Architect, terwijl van de voor- ' 
waarden voor de levering der Keijen en Kant- j 
steenen, ten genoemde kantore op franco aan- | 
vrage gratis exemplaren te bekomen zijn. 

De insclirijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 Februarij e. k., vóór 'savonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 29 January 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

I. BIERUMA OOS'ITNG. 
De Secretaris, 

P. A. BERGSMA. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, ?uurklei, Portland cement. • 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Z a t e r d a g 3 F e b r u a r i 1873. 

DE KIOSK HOLLANDIA 
of de M U Ï J I E K T K M F H I J in deszelfs volledig toongolvings-voortplantings-vermogen, zoomede de 
onder- en bovenbouw van de ISia of Sehelp-Oreheaten voor de Concertzaal worden in hunno 
Aeoustische constructiën (Systeem LEFÉBRE) en adviezen daartoe verleend door de Firma 

itfii Haag. F. J. WEYGAJVD &. Co., 
(L. J. LEFÉBRE.) 

K B . Alhoewel de Constructie-teekening, model, enz. door ons verleend werden bij 
den onderbouw van de Orchesten ten behoeve van de onlangs nieuw gebouwde Con

certzalen 'fV>•«>/« te Utrecht en de M{«tf« Haal te Leiden, zoo bezitten die in hunne uitvoerin" 
n i e t d o zoozeer gewensclite volledigheid, doordien de bouw dier orebesten in die gebouwen, voor 
de toepassing daarvan, op een te iaat tijdstip in behandeling werd genomen. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , C o n s o l e s , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Roset ten. Verder 
alle soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k . enz. 

Oalqueerlinnen. 
liet n i e u w e soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
Int M a g a z i j n van Teekenbehoef ten voor B o u w 
k u n d i g e n van 

Th. .1. DOBI1E, tc Utrecht. 

() nbevriesbare 1 'oinj ten. 
STADSPOMPEN. 

m VOOR P R T 0 1 . W E L L E I . 
P o m p e n 

voou 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALP01YIPEN. 

S T O O M P O M P E N " . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage cu Rotterdam. 

A dr es sen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: j 
één 'regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B erker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
I M e e t i n s t r u m e n t e n , balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat tc 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENIIT te Arnhem. 

V a n Driest A C . A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc.l 

Hon ink l . Mpiegel- en I.i j - : cn I:iIn . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN HE BRUI.IN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek te.\iel,hijAuiwri'-
pen, van .1.1'. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd, 

Itedeker iV C"., Amsterdam, leveren rn plaatsen 
heet w al e rt oest ellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

1'alqueM. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con-
tant, hij de Erven THIERRY. & MENSINQ, te 's Rage. 

J a e » . P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van ceinent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. i 
V e r i n n e n e n de B o n d e , Stoomtrasfabriek, Delft-

B . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oostorstraat enz. te Utrecht, tel 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. .1. STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam-

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 4 Febr. 
Opeinde (bij Dragten), bij IJ. K. Rinsma : het 

bouwen eener kleine heerenhuizingc aldaar; bilj. 
inz. uiterlijk 4 Februari. 

Haandag, 5 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burgemeester 

cn weth. op het raadhuis: l o . het doen van 
eenige herstellings- en vernieuwingswerken aan 
de sluizen en waterkeeringen, kaaimuren, dijken 
langs het IJ , het Oostcrdok , het open-havcufront 
en het Westerdok enz., en van de boorden cn 
jaagpaden langs de Haarlemmer- en de Schinkel-
vaart, met het onderhoud gedurende 1872. 

2o. het verlagen, onder profiel brengen , riolee-
ren cn bestraten van den weg over de Schans 
tusschen de Zaagmolenspoort en de Korte Brou
wersgracht, met het onderhoud tot 31 Dec. 1872. 

3o. het doen van herstellingen en vernieuwin
gen aan de steenen en houten wallen langs de 
grachten cn wateren, en aan de gemetselde 
riolen onder den openbaren weg der gemeente, 
gedurende 1872, 1873 en 1874, met bijlevering 
van al de materialen en arbeidsloonen. 

Kloosterburen (Groningen), te 12 uren, door 
het bestuur van het waterschap de Negeuboeren-
polder, in het gemeentehuis: liet leggen van 
een kapitalen zeedijk met twee opdijken, ter 
gezamenlijke lengte van 4698 meter, en het 
maken van een steenen duiker. 

Lelden , te 12 uren , door burgemeester en 
wethouders : liet leveren van bouwmaterialen in 
5 pe rc : l o vuren , greenen- cn eikenhout; 
2o. spijkers en klein ijzerwerk; 3o. kalk , tras 
en porti, cement; 4o. verfwaren en kwasten, 5o. 
bezems. 

Kollum (F'riesland), te 1 uur, door het ge
meentebestuur van Kollumcrland : de levering van 
050 kubieke M. grint en 50 kubieke M. mac-adam, 
ten behoeve der kunstwegen in die gemeente. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: de levering van 7000 ijzeren 
dwarsliggers met verbindingsdeelen. 

A m s t e r d a m , te l 1 . , uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
stationsgebouw: het maken van een gebouw voor 
douane-bureau's, het aanbrengen van afsluitingen 
in de bestaande loodsen en op den steiger, be
nevens verdere inrichtingen op liet goederen-
station te Helder. Aanwijzing 2 Februari, des 
middags te 1 uur. 

Leeuwarden, te O'/j uren, door de admi
nistratie der gevangenissen : de levering van ge
zwingeld Friescli vlas, machinale vlassen-, jute-, 
werk-, heeden-, wollen- cn katoenen weefgarens, 
kloinpenblokkcn. Monsters liggen bij den kom
mandant van het gesticht. 

Delft, te 7 uren, aan de stedelijke gasfabriek: 
de levering van 37,000 bekt. Engelsche gaskolen. 

Kethel (Zuid-Holland), door het bestuur van 
den Noord-Kethelpolder : l o . het maken van een 
machine en ketelhuis, mitsgaders woning voor 
den machinist; 2o. het leveren en stellen van 
een stoom-schepradwerktuig. 

Roodhuis (Friesland), door kerkvoogden van 
de R. K. parochiale gemeente Roodhuis: het in 
orde brengen der bestaande reed en het daarop 
aanleggen van een straatweg, loopende van af 
den grintweg tot aan Roodhuis, hebbende eene 
lengte van p. m. 622 M . 

Zuid Kraalertpolder. (gem. 's-Hecr-Arends-
kerke), door het dijksbestuur: het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk des polders. 

Dinsdag, 6 Febr. 
Delft, te 10 uren, door burgemeester en wet

houders: het bouwen van eene gemeenteschool 
voor lager onderwijs, met verbouwing van de 
onderwijzerswoning, aan het Oosteinde aldaar. 
Informatiën bij den gemeente-architect. 

Utrecht, te 11 uren, door dc directie der 
Ncd. Rliynspoorwcg-niaatschappij: het herstellen 
en doen rijzen van eene houten loods en het doen 
van andere werken, op het terrein van den Ka-
dijk te Amsterdam. 

Soestdijk. te 2 uren, door het bestuur van 
het waterschap de Pijnenburger grift: het ver-
brceden en verdiepen van een gedeelte der Pi j 

nenburger grift en het omleggen van den langs 
die grift gelegen straatweg over eene lengte van 
ongeveer 250 M. Aanwijzing op den dag der 
besteding. 

Pnrmerend, te 6 uren, door den architect 
II. 1'. van den Aardweg: het restaureeren van 
een huis in dc Hoogstraat. 

•- Woensdag, 7 Febr . 
Ouddorp (Zuid-Holland), te 10 uren, door 

het bestuur van den polder het Oudeland, ge
meente Ouddorp , in de raadkamer: het leveren 
van ongeveer 400 kub. ellen onderhoudsgrint. 

Zierikzee, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur : het verdiepen van de Zoutegracht en van 
de Zwcmhaven, het dempen van de Molsluis en 
van de Schuithaven, met het doen van andere 
daarmede in verband staande werkzaamheden. 

Dragten , door het gemeentebestuur van Smal-
lingerland: lo . het gewoon dugelijksch onderhoud 
van den weg en het voetpad, loopende van de 
gebuurte Dragten langs de vaart tot aan den 
Slingeweg, voor 1872—1874 (in te schrijven voor 
een bepaalde som per jaar); 2o. het brengen van 
minstens 50 stère zwaar rood zand, gedurende 
1872, of zooveel meer als de gemeente-bouw
meester, wanneer deze zulks noodig oordeelt, zal 
opgeven, langs den straatweg van Nijtap naar 
Rottevalle (in te schrijven voor een bepaalde som 
per stère); bilj. inz. vóór of op 6 Februari. 

Olst (bij Deventer), bij A. Overweg: het bou
wen van 13 arbeiderswoningen , op de gronden 
van den heer van Oordt te Welsum; aanwijzing 
5 Februari, des namiddags tc 1 uur; bilj. inz. 
vóór 7 Februari. 

Donderdag, 8 Febr. 
's-Hertogenbosoh, te 11 uren, door het ge

meentebestuur : het maken en leveren van het 
benoodigde ameublement in de lokalen voor de 
school voor kosteloos gewoon lager onderwijs, 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
den ringmuur achter gemelde school. 

Alkmaar, te 11'/, uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Hondsbossche en Duinen 
tot Petten, in het logement de Toelast: hetrecon-
struecren en herstellen van 29 hoofden cn liet 
maken van eene steenglooiing en daarmede in 
verband staande werken aan de Hondbossche 
zeewering; het bouwen van twee sluizen in de 
Drooiner- en Slaperdijken en van eene brug over 
de Hondbossche vaart, alsmede het uitdiepen 
dier vaart. Inlichtingen dagelijks, uitgezonderd 
Zaturdag, Zondag en Maandag, van 11—3 uren 
bij den generalen opzichter van den Hondsbossche 
en Hazepolder. 

's-Hage, te 12 uren, aan liet ministerie van 
binnenlandsche zaken: het aanplempen van het 
middelgedeelte van het opeii-havenfront te Am
sterdam , tot de hoogte van 1 meter boven A P . , 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwc-
dicp tot Amsterdam. Raming ƒ 1,405,000. 

's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 
binnenlandsche zaken : het fimdecien en opbou
wen van pijlers en liet maken van eenige ver
dere werken binnen Rotterdam. Raming ƒ309,700. 

G r i j p s k e r k (Groningen), te 5 uren , dooiden 
architect Maris, bij T. Po l l : het bouwen van een 
woonhuis met kleine schuur aldaar; aanwijzing 
8 Februari, des namiddags tc 2 uren; bilj. inz. 
vóór of uiterlijk 8 Februari, des namiddags te 
3 1 / , uren. 

Vrijdag, 9 Febr. 
's-Hertogenbosoh, te 101 , uren, door het 

prov. bestuur: het driejarig onderhoud van Rijks 
rivierwerken te Willemstad. 

Leeuwarden, te 12 uren , door den commis
saris des Konings: het maken van een muur met 
ijzeren hekwerk enz. langs den tuin der Rijks 
hoogere burgerschool aldaar. Annwyzing den 4en 
dag vóór de besteding. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
finanticn , aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
de aanleg eener telegraaflijn met één draad van 
Almelo over Wierden naar Rijsscn, tot cene ge
zamenlijke lengte van 12,502 M . ; waarvan 5088 
M. op reeds bestaande palen en 7474 M . op 
daartoe te stellen palen. Voltooiing 0 weken na 
aanvang. Inlichtingen bij den Hoofdingeniuui van 
den waterstaat te Zwolle en bij den Ingenieur 
te Almelo. 

Hallum (Friesland), bij Broekens: het groo
tendeels vernieuwen der schuur, enz. in gebruik 
bij J . K. Hoogendijk op de Zuidcrmieden; aan
wijzing 0 Februari, des voorniiddags te 10 uren. 

Wommels (Friesland), bij R. A. Agesma: het 
bouwen eener school en onderwijzerswoning aid. 

Zaterdag, 10 Febr. 
Zuidlaren (Groningen), tc 11 uren, op het 

gemeentehuis : het afbreken der kap van de kerk 
en van het koor en het opbouwen eener nieuwe, 
met bijlevcring der bouwstoffen. Inlichtingen bij 
E. Stel te Midlaren. 

Tilburg , te 12 uren, door burgem. en weth. 
op het raadhuis: l o . het maken, leveren en stel
len der noodige inrichtingen en werktuigen, be
nevens het maken van fondamenten , ten behoeve 
der gasfabriek; 2o. het gedeelte bouwen dei-
ovens en het rookkanaal, en het maken van be
stratingen en bevloeringen in genoemde gasfa
briek. 

Z w l j n d r e c h t , te 12 uren , door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Zwijndrechtschen waard, 
bij de Wed. L . de Leur: het onderhoud der tim
merwerken aan den Bovenmolen op den boezem 
de Dcvel in den Zwijndrechtschen waard , niet de 
daarbij behoorende werken , voor den tijd van vijf 
achtereenvolgende jaren. 

Zondag. 11 Febr. 
Heerenveen, bij van Ileloma: het houwen 

eener boerenhuizinge en schuur te Nieuvveschoot; 
bilj. inz. vóór 11 Februari.. 

Haandag, 12 Febr. 
Dordrecht, tc 11 uren, in het hulpstation 

der Staatsspoorwegen : het maken van een ge
bouw , bestemd voor Café restaurant, niet paar
denstal , koetshuis enz., aan den toegangsweg 
naar het station Dordrecht. 

Groningen, te 18% uren, door burgemeester 
en weth. : het inrichten van een gebouw in 
de Violenstraat tot gemeentelijke burgerschool, 
niet bijlevcring van alle bouwstoffen, arbeids
loonen , transporten enz. Aanwijzing 6 Februari, 
des voormiddags te 10 uren. Bi l l . inz. uiterlijk 
10 Febr. Inlichtingen aan het bureau der ge
meentewerken. 

Midde lbu rg : , te 1 uur, door het gemeen
tebestuur: l o . het maken van den onderbouw 
eener ijzeren draaibrug aldaar; 2o. het leveren 
van 180,000 stuks quenast-straatkeien. 

Dinsdag, 13 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

tcrie van marine: de levering van 750 tonsteenen, 
en wel: 50 stuks 2e, 301) stuks 4e, 200 stuks 
5e, 200 stuks Ge soort. 

Woensdag, 14 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : l o . het met 200 M . zeewaarts 
verlengen van den noordelijken dam op den Hoek 
van Holland; 2o. het afgraven van gronden aan 
de noordzijde van den benedenmond der doorgra
ving van idem. 

Arnhem , te 123/, uren, door den burgemees
ter : de leverantie van materialen ten behoeve 
der gemeentewerken in 0 perceelen, als : 75,001) 
straatkeien, 100,000 straatklinkers, houtwaren 
voor de schipbruggen, verschillende houtwaren, 
verschillende spijkers en 500 beukeboomen. 

Ambt Hardenberg , tc 1 uur, door het ge
meentebestuur : het bouwen van eene school te 
Bergentheim. Aanw. op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

Botterdam, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het graaf- en baggerwerk, tot het maken 
der noorderhaven met bijbehoorende ophooging-, 
beschoeiing-, glooiing, brug-, kaai- en raster
werken op Feijenoord. 

Donderdag, 15 Febr. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden in het gemeenelandshuis van Delfland: lo. 
het vijfjarig onderhoud van de Weverkade, vaa 
de Weddebrug te Maassluis tot de Spartelheul; 
2o. het schoon- en dicphouden, gedurende den 
tijd van vijfjaren, der wateren in 4 perceelen; 
3o. het uitdiepen van een gedeelte der Polder
vaart , achter het stoomgemaal van der Goes; 
bilj. inz. vóór of uiterlijk 14 Februari, des avonds 
vóór 7 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door en aan het minis
terie van binnenl. zaken: de levering van 2000 

ton spoorstaven met laschverbindingeii, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

Vrijdag, 16 Febr. 
Hiddelburg , tc 10 uren, door het prov. be

stuur : het opruimen van de Rijks-telegraallijnen 
langs het kanaal van Neuzen , en van het spoor
wegstation te Hulst tot het spoorwegstation Phi
lippine, provincie Zeeland. Inlichtingen bij den 
Hoofdingenieur van den waterstaat te Middelburg 
en bij den ingenieur te Neuzen. 

Haamstode (Eil. Schouwen), tc 12 uren , in 
de raadkamer : het maken van eene haven voor 
de gemeente Haamstede in dc inlaag van het 
district Koudekerke van den polder Schouwen. 
Aanwijzing gedurende vier dagen vóór de beste
ding , des voormiddags te 10 uren. 

Zaterdag, 17 Febr. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het gemeen

tebestuur : l o . het maken en leveren van eene 
ijzeren draaibrug , ter vervanging van dc Vliet
sterbrug ; 2o. het verrichten van eenige voor de 
plaatsing dier brug vereischte timmer- eu met
selwerken. Bilj. inz. uiterlijk 16 Februari bij den 
gemeen te-architect. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: lo . het maken en leveren van 
eene ijzeren ophaalbrug, ter vervanging van de 
Boomsbrug; 2o. het verrichten der daarvoor ver
eischte timmer- en metselwerken ; bilj. inzenden 
uiterlijk 10 Februari, voor 's avonds 8 uren. 

Leeuwarden, te 19'/, uren, door het ge
meentebestuur: het vernieuwen van de brug over 
de Mcnaldumcrvaart en van vier tiltjes in den 
Harlingcr trekweg tusschen Ritsumazijl eu King-
mntille. Bilj. inz. uiterlijk 10 Febr. ter secretarie 
aldaar. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burgemeester 
en weth. : de levering van 80,000 bekapte Luik
sche keien en 500 meter Escauzijnsche kantsteenen. 
Bilj . inz. uiterlijk 10 Februari ter secretarie. 

Ilonnikondam , tc 2 uren , door dijkgraaf en 
hoogheemraden, in het gemeentehindshiiis van 
Waterland: het dichtmaken van het Halssluisje 
en het bouwen eener schutsluis in den Klooster-
dijk te Monnikendam. Aanwijzing I I Februari, 
des middags te 1 uur. 

Dinsdag, 20 Febr. 
Utrecht, te 2 uren, aan het hoofdbureau 

der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen: de levering van spoorstaven, schroef
bouten en haakbouten, ten behoeve vau den 
spoorweg Almelo—Salzbergen. 

Donderdag, 22 Febr. 
T i lburg , le 2 uren, door het kerkbestuur 

van dc l i . K. parochie het Goirke, in het school
lokaal : het bouwen van eene kerk voor de nieuwe 
parochie aan den Heikant. 

Donderdag, 29 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van eene brugwachters-
woning bij de brug over het Noordzeekanaal en 
van eene wachterswoning aan den Noorder I.ldijk 
te Zaandam , ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Aanwijzing 15 en 
20 Februari, des voormiddags te 11 uren. 

Op later te bepalen datum in Febr. 
Leeuwarden, door de maatschappij tot land

aanwinning op de Friescbe Wadden: het leveren 
van 150,000 bos Hollandsch rijshout, 10,000 bos 
tuinlatten, 8000 bos palen of staken, 100,000 
bos berkenrijs en 500 last ballaststeen. Voor
waarden op aanvrage verzonden door den ingenieur 
der maatschappij H. Kielstra, te Leeuwarden. 

Woerden, door J. Okkerse in de Stadsherberg: 
het bouwen van eene buitenhuizinge. Aanwijzing 
den dag vóór de besteding; inlichtingen bij J . 
Pal ing, architect te Woerden, bij wien voorwaar
delijk teekeningen te verkrijgen zijn. 

Brummen (Gelderland), door het gemeente
bestuur: het maken van 6354 M. grintweg en het 
leveren der daarvoor benoodigde materialen, in 
de aan de rivier den Usel gelegen buurtschap 
Cortenoever. 

Franeker, bij M. de Jong: eene belangrijke 
verbouwing der huizinge van J . L. Tombroek, 
aldaar. Teekeningen van 0 Februari af ter in
zage bij do Jong. Aanwijzing 0 Februari. In
lichtingen by den architect J. D. Bruns, tc 
Leeuwarden. 
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BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKEE 
Z a t e r d a g 3 F e b r u a r i 1873. 

Afloop van Aanbestedingen. 
R h o o n . 15 Jan.: hot bouwen van een huis 

cn koetshuis van D. v. d. Linden, in 2 percee
len; i e perc. metselwerk , stukadoorswerk, hard
steen, enz.; minste inschijver was J. van Bczey, 
te Oud-Iieierland, voor f 4590; 2e perc. timmer
werk, verf-, behang- cn ijzerwerk; minste in
schrijver was A. Bouwman, aldaar, voor f 5035. 

Ferwerd, 18 Jan.: het maken van een kunst
weg van af die gemeente tot aan den kunstweg 
in den Hallumerhoek ; ingekomen 8 biljetten , als: 
K. van Tongeren, te Heerenveen, f 13,950. 
II. II. Harkema, » Warihuizen, » 13,482. 
J . Dikken, » Franeker, » 13,400. 
I>. l ' lukkel , » Leeuwarden, » 13.273. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 12,730. 
D. R. Palstra, » Franeker, « 12.730. 
Th. M . Kingma, » Oudebildtzijl, » 11,284. 
H. J. Boetzer, » id. 
cn F. Brouwer, » Kornjum, t 11,280. 

Zwolle, 19 Jan.: 'het onderhoud van de ge
bouwen van het prov. bestuur en het huis be
woond door den commissaris des Konings; minste 
inschrijvers waren G. G. ter Moolcn en J. Godelijn, 
aldaar, voor ƒ 1053. 

's B o s c h . 19 Jan.: het onderhouden van het 
gedeelte der Zuid-Willemsvaart in de provincie 
Noord-Brabant, van 1 Januari 1872 tot 31 Dec. 
1874; minste inschrijvers waren Th. lloijackers 
cn Everts, te Helmond, voor ƒ 143,000. 

Leeuwarden, 19 Jan.. het inrichten der lo
kalen in het gouvernementsgebouw aldaar, vroeger 
gebezigd tot een kabinet van Friesche oudheden; 
minste inschrijver was E. R. Kuipers, te Heeren
veen, voor ƒ1035 . 

Utrecht, 20 Jan.: de levering van 400 ton 
spoorstaven met laschverbindingen; minste in
schrijvers waren W. Hoven en Zn. , te 's-Hage. 

Warffum 20 Jan.: het bouwen van een 
armhuis en kerkelijk gebouw aldaar; ingekomen 
9 biljetten , als: 
J . Leffcns, te Winschoten, ƒ 7900. 
W. Clazon, » Usquert, » 7545. 
I. . Postcnia, » Andc l , « 7440. 
R. H. Zuidema, « id. » 7289. 
A. H . Tinga, » Sebaldeburen, » 0994. 
K. l i . Danhof, « Baflo, » 0985. 
T. Bos, » Bedum, » 6970. 
G. P. Danhof, » Uithuizen, » 6956. 
A. J. Benninga, » Bedum, » 6892. 

Leiden, 22 Jan. : l o . het onderhouden van 
onderscheidene werken aan den Zijhlijk en langs 
den Leiderdorpschen weg, voor 3 jaren; bij op-
werd aannemer P. Kapteijn den Bouwmeester tc 
Leiderdorp, voor ƒ 6 5 0 'sjaars. 

2o. het onderhoud van de Spanjaardsbrug niet 
de pachterswoning aldaar onder Leiderdorp, voor 
3 jaar; de minste inschrijver werd bij opbod 
aannemer, P. van der Kamp tc Leiden, voor 
ƒ 240 's jaars. 

3o. het onderhouden en vernieuwen van on
derscheidene werken , behoorende tot het Delftsche 
jaagpad, voor 5 jaren; bij opbod werd aannemer 
1'. Kapteijn den Bouwmeester, voor f 1060 's jaars. 

Weidnm, 23 Jan. : het maken eener aarde-
haan met het bevloeren, bepuinen cn begrinden 
daarvan , van af den kunstweg Jorwerd Hessens 
oostwaarts tot aan bet gehucht Fons; minste in
schrijver was B. 11. Kampstra, te Jorwerd, voor 
ƒ 976. 

Aalsmeer, 28 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis , schuur en gevolgen in den Oost-einder-
polder; ingekomen 0 biljetten , als: 
W. P . van Eibergen, te Haarlemmerm. /' 18,540. 
G. vau der Starre, » Sloten, u 18,000. 
J . van Dam, » 10,750. 
H. ten N i j , » 15,000. 
D. Been, » Nieuwer-Amstel,» 14,500. 
C. Eigenhuizc, » Aalsmeer, » 12,390. 

Augustinusga, 24 Jan.: het bouwen eener 
nieuwe school; minste inschrijver was W. J. Jel-
terna, te Buitenpost, voor ƒ2190. 

Genemuiden , 24 Jan.: het amoveeren van 
het oude schoolgebouw op den zoogenaamden Hoek 

en het opbouwen van een nieuw lokaal; minste 
inschrijvers waren F. Schipper en II. .1. v. d. 
Steeg, aldaar, voor ƒ 2750.33. 

's Gravemoer . 25 Jan.: het bouwen van eene 
school met overdekte speelplaats en onderwijzers-
wpning ; ingekomen 5 biljetten , als : 
A. .1. Vermeeren , te Geertruidenberg, f 13,904. 
A. Donkers, » Oosterhout, i 13,790. 
G. de Jong, » Capelle, » 11,770. 
P. van Dongen, i Dongen, » 11,600. 
J. M. de Jong, » Capelle, » 11,250. 

Hardegarijp (Friesland), 26 Jan.: door C. 
Halbcsma : het verbouwen van een burger-woon
huis naar het ontwerp van den architect P . F. 
Eskes, te Bergum; ingekomen 7 biljetten, als: 
H. Keyser , te Leeuwarden, ƒ 2444. 
J. Pijkstra, » Eestrum, » 1900. 
Joh. K . Pijnakker, » Mcislewicr, » 1815. 
A. Gaasterland, » 1796. 
P. Lautenbach, » Hardegarijp, » 1494. 
F. Braaksma, » Bergum, » 1409. 
R. Fokkema, » Oenkerk. » 1399. 
Gegund. 

Woubrugge, 25 Jan.: l o . het maken van 
een grintweg van af den grintweg te Boogmade 
tot aan de bestrating bij de Herv. kerk te Wou
brugge, ter lengte van ongeveer 4017 str. M . 

2o. het in dezen weg bouwen van bruggen, 
duikers, landhekken, scheringen, enz. Massa: 
A. C. Verploegh, te Woubrugge en A. G. den 
Boesterd , te Waardenburg, voor ƒ 29,500. 

Arnhem, 26 Jan. : het vijftiende perceel we
gens de uitvoeringen van vernieuwingen en her
stellingen aan de Rijkswegen in Gelderland; 
minste inschrijver was J. II. Thuis, te Zevenaar, 
voor / ' l 1,130. 

Bennekom, 26 Jan.: het vernieuwen en ver
bouwen van de warmekast en de druiven- en 
perzikenkast op den huize lloekelum ; ingekomen 
11 biljetten, als: 
II. Mulder, te Ede, f 3547. 
C. Viets, » Wagèningen, » 3403. 
J. Gaazenbeek , » Ede , » 3398. 
.1. Haan, » Wagèningen, » 3353. 
J. A. Toonder, » Dcnriekoiu, « 3325 
II. Hooding, » id. « 3313. 
H. Folmerd, » id. « 3230. 
P. Mekking, » id. » 3149. 
F. C. Herberts, « Wagèningen, » 2099. 
G. van Maanen, » id. » 2095. 
P. de Leeuw, » id. « 2689. 

' s -Hage , 26 Jan.: lo. de levering van grove 
maatkolen voor de directie der marine te Am
sterdam ; 2o. smeekolen voor idem; voor beide 
waren minste inchrijvers Hagedoorn en Zn. , te 
Amsterdam, voor f 12.38 en ƒ 0 . 8 2 ; 3o, stcarine-
kaarsen, geen inschrijvers; 4o. grove maatkolen 
voor de directie der marine te Hellevuctsluis; 
minste inschrijver was N . Wiebaut, te Vlissingen, 
voor ƒ 14.89. 

Leeuwarden, 26 Jan.: het 2e perceel der 
werken ter verbetering van de haven te Harlin
gen , bestaande in den aanleg van het noorder
en het voltooien van het zuider-havenhoofd, het 
opruimen van het bestaande zuider-havenhoofd 
en van een gedeelte steenen hoofd, het bouwen 
van een gedeelte havenmuur en het leveren van 
bouwstoffen voor de voortzetting dezer werken ; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
J. J . Bekker, te Lent, ƒ 1,200,000. 
P. A. Bos, » Sliedrecht, » 1,051,700. 
C. van der Plas en 

L . Brand Dz., » Hardinxveld, » 1,032,580. 
L. A. van Haatten, » Sliedrecht cn 

J . P. de Groot, » Giesendam, » 1,019,500. 
J. J. 1'. Schaafsma, » Harlingen, » 1,010,000. 
C. Ilartog en 

L. Kalis K z . , » Sliedrecht, i> 964,900. 
A. G. Huijskes, » Hedel en 

W. I'. de Vries, » Rossum, » 964,000. 
A. S. Schaafsma, « Harlingen, » 958,000. 
D. Volkcr , » Dordrecht en 

A. Volker L z . , » Sliedrecht, » 914,600. 
Kaïning >. 1,071,000. 

Leeuwarden, 26 Jan. , l o . het vernieuwen 

van twee paar deuren in de Nieuwesluis te Gala-
madammen en van één paar deuren in de Kleine-
of Noordcrsluis, heide in den Koudumer-Slapcr-
dijk; minste inschrijver was B . T. de Boer, te 
Kouduin, voor ƒ 2 6 1 4 . 

2o. het vernieuwen van één paar deuren in de 
Kiestrazijl, gelegen in het kanaal van Harlingen 
naar Franeker; minste inschrijver was J. F. 
Langenhorst, te Harlingen, voor /'4fi0. 

Ouderkerk a/IJ, 26 Jan.: het 4jarigonder
houd van en benevens de vereischt wordende 
leverantien aan de polderwatermolens ; ingekomen 
S biljetten , als : 
G. Luijendijk, te Gouda, f 5500. 
J. H . Mohr, » 5000. 
J van der Loo, » llazerswoude, » 4978. 
A. van der Straten, » Zevenhuizen, » 4900. 
.1. Mulder, « 4700. 
G. van Dam, » 4050. 
.1. Pannevis en Zn. , « Ouderkerk a/IJ, » 4548. 
P. v. d. Lecden, » Bergambacht, » 4500. 
Bij opbod gemijnd en gegund aan den minsten 
inschrijver P. van der Lceden, voor /'4238. 

Zwolle, 26 Jan.: l o . liet uitvoeren van eenige 
keibestratingen aan de traversen der groote Rijks
wegen door Almelo, Enschedé en Oldenzaal; 
minste inschrijaver was W. D. v. Mourik Dz., te 
Drumpt, voor ƒ 2 3 , 8 0 0 . 

2o. het onderhoud der rijs- en verdere werken 
op het Zwarte Water; minste inschrijver was 
.1. Beuker Sr., te Zwartsluis , voor ƒ 4278. 

Utrecht. 27 Jan. : dc levering van Engelsche 
kolen ten behoeve der gasfabriek: ingekomen 7 
biljetten , als : 

per hekt. 
Wurfbain cn Co., tc Amsterdam, 

New Pelton, ƒ 89 % 
A. v. d. Leeuw en Zn., te Rotterdam, 

New-Pelton, » 85V, 
W. Hoven, te Rotterdam, id. » 8 4 " / 1 0 

C. Berghuis, te Nieuwediep, id. » 89 
Nevv-Pelaw, » 90%,, 
Washington, » 88" ( „ 

A. Sellekens, te Venlo, South-Pelton, » 89 
Tiedeman eu Mgnssen, te Amsterdam, 

New-Pclton , » 87 
B. Ilagadoorn cn Zn., tc Amsterdam, 

New-Pelton, » 8 2 V , 0 

East-Pontop, » 8 1 % . , 
Amersfoort, 27 Jan.: het aanbrengen vau 

een beschot tegen de dakvlakkcn van het hospi
taal op de legerplaats bij Milligcu ; minste in
schrijver was J . W. Bloemendal, te Harderwijk, 
voor ƒ 4 9 8 0 . 

s-Hage, 29 Jan.: het vernieuwen eener stee
nen brug over de Teylingersloot (gemeente Sas-
senhcim), in den Rijks grooten weg van 's-Hage 
naar Zuid- en Noord-Holland ; minste inschrijver 
was O de Groot, aldaar, voor ƒ 1 9 5 3 . 

's-Hage, 29 Jan. : het maken van een ge
bouwtje en verdere inrichtingen voor eene zclf-
registreerende peilschaal te Dordrecht; minste 
inschrijver was A. Mulders, te Dordrecht, voor 
ƒ 5400. 

's-Hage, 29 Jan.: het verrichten van baggcr-
werk in het bed der Nieuwe-Merwede, onder 
de gemeenten Werkendam, Made c. a., llooge-
en Lage-Zwaluwe, Dubbeldam cn Sliedrecht, door 
stooni-baggcrvaartiiigen; minste inschrijver was 
A. Volker Lzn . , tc Sliedrecht, voor 30' / | inet-en 
203/) cent zonder vervoer per kub. M . 

's-Hage , 29 Jan.: het bouwen der schuren , 
loodsen , putten, enz. voor do nieuwe asch- en 
vuilnisstaai; minste inschrijver was C. Bosman, 
te Arnhem, voor ƒ 62,200. 

2o. het leveren van drie sproeiwagens; minste 
inschrijver was van Diest, te's-Hage, voor ƒ 1308, 
cn voor het herstellen der voorhanden wagens 
en karren was minste inschrijver van Heynin-
gen, te 's-Hage, voor ƒ 452.50. 

3o. het maken en leveren van schoolmeubelen; 
minste inschrijver was J . II. de Swart, te 's-Hage, 
voor ƒ 3254. 

4o. het leveren van ijzeren kolken, kolkranden 
en roosters; minste inschrijver de Ijzergieterij de 

Prins van Oranje , te 's-IIage , voor ƒ 3146.35. 
Bemmel, 29 Jan. : het bouwen van een nieuwe 

R. K . kerk; ingekomen 8 biljetten, als: 
T. Hooijink, te Pannerden , / 97,000. 
H. Heuvels, » Arnhem, » 95,800. 
H. W . van Waarden, » Nijmegen, » 77,208. 
G. Rijntjes, « idem » 72,900. 
K . Verbuig Jz., » idem » 09,000. 
I'. II. Indenboscb, » idem » 07,363. 
J . R. Gerritsen, « Dieren. » 63,690. 
N . II. Peters, » Waringa, » 59,969. 
Gegund. 

's-Hage, 30 Jan.: het bouwen en leveren 
van twee loodskotters met beschieting en niast-
gestel; minste inschrijver was Haverkamp, te 
Amsterdam, voor ƒ 28,000. 

'•-Hage, 30 Jan.: het aanleggen eener tele
graaflijn- met 3 draden langs den Staatsspoorweg 
van Goes naar Vlissingen, en van eene tele
graaflijn in asphaltbuizen onder den grond te 
Goes cn te Vlissingen; minste inschrijver was 
C. .1. Tirolf, te Rosendaal, voor ƒ2957.82. 

Amsterdam, 30 Jan: de verbouwing van een 
perceel aan de Haringpakkerij; minste inschrijver 
was J . G. Gemke, voor ƒ 1 1 , 5 0 0 . 

Botterdam, 30 Jan. : de leverantie van 2200 
elzen heipalen; ingekomen 7 biljetten, als: 
W. van Demraelen, te Kralingen, f 2100. 
A. Koo i , « Capellen a/d 

U s e l , » 1980. 
F. Reichman, > Charlois, » 1G30. 
D. Ooms, » Rotterdam, » 1539. 
J. van Rijswijk, » Nieuwerkerk 

a/d Usel , » 1475 
E. Langerak, » Berg-Ambacht, t 1230. 
D. Verbaan, » idem » 1144. 
Gegund. 

's-Hage, 30 Jan. : het onderhouden van scho
len , gebouwen, pompen enz. gedurende 1872; 
minste inschrijvers waren: voor de scholen te 
's-Hage, M. J. van Zanten, aldaar, voor ƒ 9 1 3 0 ; 
de pompen te 's-Hage, voor ƒ 1 4 0 0 ; voor de ge
bouwen te 's-Hage, G. Y. dellaas, aldaar, voor 
ƒ 4395 ; voor dc scholen, gebouwen en pompen 
te Scheveningen , .1. Pleysier, te Scheveningen , 
voor ƒ 2000. 

Neuzen, 30 Jan.: dc uitvoering van eenige 
buitengewone werken tot verdediging van den 
onderzeeschen oever aan den Nieuwen Neuzen-
polder; minste inschrijver was C. Roskam Jz., te 
Sliedrecht, voor ƒ 01,300; gegund. 

Amsterdam , 31 Jan.: het maken van eene 
houten loods aan 's Rijks werf aldaar; minste 
inschrijver was J . van der Kamp, te Leiden, 
voor ƒ7999 . 

Haarlem, 1 Febr.: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning te Volendam ; minste 
inschrijver was J . Op 't Land, te Volendam, 
voor ƒ 18,855. 

Zevende jaargang 6. Anno 11 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAR 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N C x K N D T J C x z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N D0E8BURGH, C. J . V A N DOORN, 0. GROTHB, J . H. t i K U M A N , If. M N S B , S. R. W. ROORDA V A N R I S I N G A , H . P. VOÖfiï* en i 

De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij D . A. T H I E M E te Arnliem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.66. 
Men abonneert zich voor eeu jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbestelliug aan den uitgever en 
tegeu betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG IÜ FEBRUARI 1872, 

De advertentiën van gen tot vijf gewone regfl 
1. — cn voor elkeu regel meer f -.20; hovend 

ij elke advertentie 10 eents voor eeu exem 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50 
regels per jaargang worden tegen verminderden i 
genomen en groote letter» naar plaatsruimte ha 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrcspondcnten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL & Co. 

K IRKALDY'S PROEVEN. 

j The Engineer van 19 Jan. j l . bevat over het 
aan het hoofd van dit opstel genoemde onderwerp 
Lenige mededeelingen , die ook in Nederland en 
zijne overzeesche bezittingen alleszins behartiging 
verdienen. 
. Niets is zoo noodig tot vermeerdering der ken
nis van den ingenieur als proeven nemen. En 
in niets schieten wij meer te kort dan in de ken-

«ï is der eigenschappen van ijzer en staal. Wij 
hebben nog veel te leeren omtrent stoom en 
stoomwerktuigen , omtrent brandstoffen , stoomke
tels , schepen, wegen, spoorbanen , bruggen ; 
omtrent steen, hout en mortel; in één woord, 
omtrent elk onderwerp, waarmede de ingenieur 
te doen heeft. Maar omtrent niets zijn wij on
kundiger dan omtrent de eigenschappen van ijzer 
en staal, en het is niet moeilijk de oorzaak van 
deze onkunde te vinden. Zij ontstaat eenvoudig 

J i i t het feit, dat de verscheidenheden van ijzer 
'~*en staal op de markt bijna eindeloos en de be

reidingswijzen talrijk en verschillend, maar dc 
berichten over proeven, genomen met die bouw
stoffen in onderscheidene vormen, betrekkelijk 
gering zijn. Ook is het getal van hen, die hunne 
kennis van het onderwerp willen uitbreiden, bui
tengewoon beperkt. Daarom vestigen wij de aan
dacht op Kirkaldy's inrichting te Soutwark, in 
het hart van Londen. Reeds vóór vele jaren gaf 
hij eene verhandeling uit: Strength of Iron and 
Steel, die hem ineens beroemd maakte. Buiten
gewoon zorgvuldig en vooruitziend, was hij met 
een onvolkomen toestel in staat geweest proeven 
tc nemen, die eene omwenteling in de tot dus
verre gehuldigde theorieën omtrent het weder-
standsvermogen van de genoemde metalen te
weegbrachten. Maar de schrijver van het werk 
bemerkte spoedig, dat hij, door aan te brengen 
Verbeteringen in zijn werktuig, den kring zijner 
waarneming kon verruimen en kostbaarder uit
komsten verkrijgen. Hij besteedde twee jaren 
Ban het peinzen over de beginselen, in acht te 

emen bij de vervaardiging van een krachtig be-
roevingswerktuig, en nog twee jaren aan het 
itwerken van de détails. De vrucht van die 
verdenkingen is de prachtige toestel te South-
ark. Wij zijn niet voornemens dezen te be-

chrijven. Het zij voldoende te zeggen, dat de 
i c c r Kirkaldy, om te gemoet te komen aan de 

Jezwaren, altijd aangevoerd tegen beproevings-
werktuigen , dat verschillende toestellen verschil
lende uitkomsten gaven , een werktuig ontwierp , 
In staat zoowel een zwaren ligger als eene staaf 

van een halven duim dikte te breken , een dun
nen ijzerdraaü zoowel als het beste anker uiteen 
le trekken, een grooten teerling gegoten ijzer 
".oowel als een gewonen metselsteen te verbrij
zelen , en toch in alle gevallen uitkomsten te 
everen, even nauwkeurig als onderling strikt 
vergelijkbaar. Dit werktuig heeft nu sinds meer 
dan zes jaren dienst gedaan, en op grond van de 
n dien tijd opgedane ervaring beweert de heer 

Kirkaldy , dat het onmogelijk is er eene bedui
dende verbetering in aan te brengen. Het kan 
heilig eene samendrukkende of eene uitrekkende 
spanning van ireer dan driehonderd en vijftig 
tonnen verdragen. Het kan staven of kolommen 
opnemen, van grootere lengte dan gewoonlijk 

dwarsspanningen beproeven , mits zij niet langer 
zijn dan 30 voet (tusschen de steunpunten 20) 
en niet breeder dan dertien Eng. duim. 

De waarde van Kirkaldy's inrichting wordt 
ongelukkig nog niet genoeg gewaardeerd , en in
genieurs, zoowel als ijzerfabrikanten, maken nog 
traag gebruik van de gelegenheid om inlichtingen 
te verkrijgen , die hij hun aanbiedt. In de laat
ste maanden echter hebben de Barrow Hematite 
t'.ompagng en de Russische en Italiaansche gou
vernementen ieder een werktuig opgesteld, ver
vaardigd onder het patent van den heer Kirkaldy, 
maar slechts een vierde van het vermogen van 
zijn toestel hebbende. De Britsch-Indische Re
geering heeft eene overeenkomst met hem aange
gaan voor het keuren van al de materialen, te 
gebruiken bij de nieuwe Indische spoorwegen. Het 
eerste, wat de heer Kirkaldy deed , was voor 
die Regeering eene tabel op te maken, waarin 
de verschillende eigenschappen van het ijzer wor
den gerangschikt onder verschillende letters. Zoo 
moet ijzer van de eerste klasse, A , aan zekere 
voorwaarden van wederstand voldoen, en ijzer 
van de tweede klasse, B , weder aan andere. Het 
gouvernement heeft dan een richtsnoer, waaraan 
het zich kan houden; de koopers weten wat zij 
krijgen , en de verkoopers wat zij leveren moeten; 
er is dus veel minder aanleiding tot geschil. 

Ziehier eenige leerrijke proeven, door den heer 
Kirkaldy genomen. Er moest een zeer groot dak 
worden opgericht boven een belangrijk spoorweg
station. De spanning was niet minder dan die 
van het dak van St.-Pancras, maar de samen
stelling was geheel verschillend. Negentien zware 
gesmeed-ijzeren staven werden voor de hand ge
nomen en aan den heer Kirkaldy gezonden ter 
beproeving. Men waande te goeder trouw, dat 
alles uitmuntend ijzer was. Een gedeelte echter 
bleek niet beter te zijn dan gepuddeldc staven. 
De leveranciers waren inderdaad eerlijk geweest, 
maar zoo groot is in het algemeen de onwetend
heid van de fabrikanten omtrent de eigenschappen 
van goed ijzer of de wijze het te verkrijgen. Van 
de honderden tonnen , voor het dak gebezigd, 
moeten vele dus onvoldoende geweest zijn. 

Een ander voorbeeld. Twee of drie zware schalmen 
voor de kettingen van eene hangbrug werden 
onlangs te Southwark beproefd. Het ijzer was 
zeer goed ; de schalmen , ontworpen door een be
roemd ingenieur , waren sterk genoeg bij het oog, 
maar hadden achttien ten honderd te veel ijzer 
in het lichaam, dus dood gewicht, dat dc kosten 
aanmerkelijk verhoogde en een element van 
zwakheid in de samenstelling bracht. Met eene 
uitgaaf van eenige ponden sterling voor de proef
neming zou de ontwerper den besten vorm voor 
zijne schalmen hebben kunnen te weten komen, 
en duizenden ponden sterling bespaard hebben. 

Nog een voorbeeld. Eene spoorwegmaatschappij, 
zeer verdrietig over het herhaald breken van hare 
wagenassen, zond een getal staven ter beproe
ving , die gezegd werden uit ijzer te bestaan, 
afkomstig van met houtskool gestookte hoogovens. 
Eene enkele proef was voldoende om te bewijzen, 
dat er geen enkel deeltje houtskool-ijzer in het 
geleverde aanwezig was, en won aan de maat
schappij eenige duizenden ponden sterling uit, om 
van de ongelukken niet te spreken. 

Ziehier nog eene anekdote, die de heer K i r 
kaldy dikwijls met schik verhaalt. Zekere lieden 

wendden zich tot het Britsche gouvcrnei 
de bewering , dat zij eene scheikundige b 
hadden uitgevonden , waardoor de ste 
gegoten ijzer inet twintig ten honderd 
den vermeerderd. Het bewind verlangt 
wijs, en verwees hen tot den heer Kir] 
het te leveren. 

Op zekeren dag hield dan ook eene 
zijlij deur s t i l , waarin twee gegoten-ijj 
ven lagen, elk dik zes Eng. duim in 
en een paar voet lang. De eene was 
woon goed gegoten ijzer, de andere wa* 
volgens het nieuwe proces. Dc gewone 
het eerst in het beproevingswerktuig { 
gebroken ; de uitkomsten werden opgetecj 
tweede staaf werd daarna beproefd ; de 
hielden er in gespannen verwachting eel 
oog over, en verzochten verwittigd 
worden, wanneer zij juist twintig teri 
meer weerstandsvermogen zou hebben] 
dan de eerste. Deze uitkomst werd be 
verzochten toen den heer Kirkaldy hei 
staken, maar hij weigerde dit te doen] 
hun heftig verzet. Zij verklaarden hu 
niet gebroken te willen zien. Hij antwool 
dat het een punt van eer voor hem wsT 
monster, in zijn werktuig gebracht, tel 
óf het werktuig zelf. Een oogenblik 
de staaf. De breuk was opmerkelijk. I n l 
was eene (/esi»ee<(-ijzeren staaf van ong 
Eng. duim middellijn; bovendien watj 
ronde staven van een halven duim i n l 
gegoten. Natuurlijk was de bedoeling I 
klaring van den beer Kirkaldy te k r i l 
het «verbeterde gegoten" ijzer twintig t e l 
meer droeg dan het gewone. De bre i 
het bedrog in het licht, en de heer K | 
helft van de gemengde staaf nog alt 
museum. 

Ook zijne proeven met stalen radhad 
langs genomen, zijn inzonderheid ' 
waarde Vóór eenigen tijd brak de 
band van eene locomotief, wat veel sA 
richtte. Kleine stukjes van het gebt) 
werden hem tot onderzoek gezonden, 
vertoonden dezelfde breuk , en de ingt 
de lijn sprak als zijne overtuiging u i t | 
moest geweten worden aan een gebrek i 
van beproeving. De heer Kirkaldy 
hem, dat de ware oorzaak niet lag in I 
tuig of het stelsel, maar in het gebrel 
mogeneïteit in den radband, en nam 
bewijzen, zoo hij van grootere stukke! 
werd. Dit geschiedde, en de feiten 
heer K . gelijk. Een gebroken stuk verb 
draderige breuk, een ander eene ko r r l 
derde beide verschijnsels, en men k o l 
de lijn van afscheiding der twee versT 
den zien. 

Eveneens doet de heer K. onderzo 
trent het wederstandsvermogen van gev 
stollen, omtrent alliages, veren , elasl 
buizen , touwen enz. Misschien komen l 
terug. Zijn museum staat voor alle j 
open, en zij kunnen in zijne glazen 
veel stol tot overdenking vinden en ha 
doen, dat zij omtrent het wederstanj 
van de bouwstoffen nog veel hebben 

B r . , 4 Febr. '72. 



OEGSEL VAN DE OPMERKEE 
Z a t e r d a g 3 F e b r u a r i 1872. 

en het ophouwen van een nieuw lokaal; minste 
inschrijvers waren F. Schipper en 11. .1. v. d. 
Steeg, aldaar, voor ƒ 2750.33. 

's-Graven» oer. 25 Jan.: het houwen van eene 
school met overdekte speelplaats en onderwijzers-
wpning ; ingekomen 5 biljetten , als : 
A. J. Vermeeren , te Geertruidenberg, ƒ13,094. 
A. Donkers, » Oosterhout, <> 13,790. 
G. dc Jong, » Capelle, « 11,770. 
P. van Dongen, » Dongen, » 11,000. 
J. M . de Jong, » Capelle, » 11,250. 

Hardegarijp (Friesland), 25 Jan.: door C. 
Halbesma: het verbouwen van een burger-woon
huis naar het ontwerp van den architect P. F. 
Eskes, te Bergum; ingekomen 7 biljetten, als: 
II. Keyser, te Leeuwarden, ƒ 2444. 
J. Pijkstra, » Eestrum, » 1900. 
Joh. K . Pijnakker, » Metslewier, » 1815. 
A. Gaasterland, » 1790. 
P. Lautenbach, » Hardegarijp, » 1494. 
F. Braaksma, » Bergum, » 1409. 
H. Fokkema, » Oenkerk . » 1399. 
Gegund. 

Woubrugge, 25 Jan.: l o . het maken van 
een grintweg van af den grintweg te Hoogmade 
tot aan de bestrating bij de Herv. kerk te Wou
brugge, ter lengte van ongeveer 4017 str. M . 

2o. het in dezen weg bouwen van bruggen, 
duikers, landhekken, scheringen, enz. Massa: 
A. C. Verploegh, te Woubrugge en A. G. den 
Boesterd, te Waardenburg, voor ƒ 2 9 , 5 0 0 . 

Arnhem, 26 Jan. : het vijftiende perceel we
gens de uitvoeringen van vernieuwingen en her
stellingen aan de Rijkswegen in Gelderland; 
minste inschrijver was J. H . Thuis, te Zevenaar, 
voor ƒ11,130. 

Bennekcm, 26 Jan.: het vernieuwen cn ver
bouwen van de warmekast en de druiven- en 
perzikenkast op den huize Hoekelum: ingekomen 
11 biljetten, als: 
II. Mulder, te Ede , ƒ 3547. 
C. Viets, » Wageningen, » 3403. 
.1. Gaazcnbeek , » Ede , » 3398. 
J . l iaan, » Wageningen, » 3353. 
J. A. 'founder, » Bennekom, i> 3325 
H. Hooding, » id. » 3313. 
H. Folmerd, » id. » 3230. 
P. Mekking, » id. » 3149. 
F. C. Herberts, » Wageningen, » 2099. 
G. van Maanen, » id. » 2095. 
P. de Leeuw, » id. » 2089. 

's-Hage, 26 Jan.: l o . de levering van grove 
maatkolen voor de directie der marine te Am
sterdam ; 2o. smeekolen voor idem; voor beide 
waren minste inchrijvers Hagedoorn en Zn. , te 
Amsterdam, voor ƒ 12.38 en ƒ 0 . 8 2 ; 3o. stearine-
kaarsen, geen inschrijvers; 4o. grove maatkolen 
voor de directie der marine te Hellcvoetsluis; 
minste inschrijver was N . Wiebaut, te Vlissingen, 
voor ƒ 14.89. 

Leeuwarden, 26 Jan.: het 2e perceel der 
werken ter verbetering van de haven te Harlin
gen , bestaande in den aanleg van het noorder
en het voltooien van het zuider-havenhoofd, het 
opruimen van het bestaande zuider-havenhoofd 
en van een gedeelte steenen hoofd, het bouwen 
van een gedeelte havenmuur en het leveren van 
bouwstoffen voor de voortzetting dezer werken ; 
ingekomen 10 biljetten, a ls : 
J . J . Bekker, te Lent, ƒ 1,200,000. 
P. A. Bos, » Sliedrecht, » 1,051,700. 
C. van der Plas cn 

L . Brand Dz., » Hardinxveld, » 1,032,580. 
L . A. van llaaften, » Sliedrecht en 

.1. 1». de Groot, » Gicsendam, » 1,019,500. 
J . J. 1'. Schaafsma, » Harlingen, » 1,010,000. 
C. Hartog en 

L . Kalis K z . , » Sliedrecht, » 904,900. 
A. G. Huijskes, - Hedel en 

W. P. de Vries, » Rossum, o 904,000. 
A. S. Schaafsma, » Harlingen, » 958,000. 
D. Volker , » Dordrecht en 

A . Volker L z . , «Sl iedrecht , » 914,000. 
Raming » 1,071,000. 

Leeuwarden, 26 Jan. , l o . het vernieuwen 

van twee paar deuren in de Nieuwesluis te Gala-
madammen en van één paar deuren in de Kleine-
of Noordersluis, beide in den Koudumer-Slaper-
dijk ; minste inschrijver was B. T. de Boer, tc 
Kouduin, voor ƒ 2 0 1 4 . 

2o. het vernieuwen van één paar deuren in de 
Kiestrazijl. gelegen in het kanaal van Harlingen 
naar Franeker; minste inschrijver was J. F. 
Langenhorst, te Harlingen, voor /'460. 

Ouderkerk a I J . 26 Jan.: het 4jarig onder
houd van cn benevens de vereischt wordende 
leverantien aan de polderwatermolens ; ingekomen 
8 biljetten , als : 
G. Luijendijk, te Gouda, ƒ 5500. 
J. H . Mohr, ,, 5000. 
J van der Loo, » Hazerswoude , » 4978. 
A. van der Straten, » Zevenhuizen , » 4900. 
.1. Mulder, » 4700. 
G. van Dam, » 4050. 
.1. Pannevis en Zn. , » Ouderkerk a/IJ, » 4548. 
1'. v. d. Leeden, » Bergambacht, » 4500. 
Bij opbod gemijnd en gegund aan den minsten 
inschrijver P. van der Leeden, voor ƒ4238 . 

Z w o l l e , 26 Jan.: lo . het uitvoeren van eenige 
keibestratingen aan de traversen der groote Rijks
wegen door Almelo, Enschedé en Oldenzaal; 
minste inschrijaver was W. D. v. Mourik Dz., te 
Drumpt, voor ƒ 2 3 , 8 0 0 . 

2o. het onderhoud der rijs- en verdere werken 
op het Zwarte Water; minste inschrijver was 
.1. Beuker Sr., te Zwartsluis, voor ƒ 4278. 

U t r ech t , 27 Jan. : dc levering van Engelsche 
kolen ten behoeve der gasfabriek; ingekomen 7 
biljetten , als : 

per bekt. 
Wurfbain en Co., te Amsterdam, 

New Pelton, ƒ 89% 
A. v. d. Leeuw en Zn., te Rotterdam, 

Ncw-Pelton, » 8 5 % 
W. Hoven, te Rotterdam, id. » 8 4 ' % „ 
C. Beighuis, te Nieuwediep, id. » 89 

New-Pelaw, » 9 0 3 / 2 U 

Washington, » 88" t „ 
A. Sellekens, te Venlo, South-Pelton, » 89 
Tiedeman eu Mijnssen, te Amsterdam, 

New-Pclton, » 87 
1). Ilagadoorn cn Zn., te Amsterdam, 

New-Pelton, » 82% 0 

East-Pontop, » 81 % 0 . 
Amersfoort, 27 Jan.: het aanbrengen van 

een beschot tegen de dakvlakken van het hospi
taal op de legerplaats bij Mil l igcu; minste in
schrijver was J . W. Bloemendal, te Harderwijk, 
voor ƒ 4 9 8 0 . 

's-Hage, 29 Jan.: l i t vernieuwen eener stee
nen brug over de Teylingersloot (gemeente Sas-
senheim), in den Rijks grooten weg van 's-Hage 
naar Zuid- en Noord-Holland ; minste inschrijver 
was C. de Groot, aldaar, voor ƒ 1 9 5 3 . 

's-Hage, 29 Jan.: het maken van een ge
bouwtje en verdere inrichtingen voor eene zelf-
registreerende peilschaal te Dordrecht; minste 
inschrijver was A . Mulders, tc Dordrecht, voor 
ƒ 5400. 

s-Hage, 29 Jan.: het verrichten van bagger
vverk in het bed der Nieuwe-Merwede, onder 
de gemeenten Werkendam, Made c. a., llooge-
en Lage-Zwaluwe, Dubbeldam en Sliedrecht, door 
stoom-baggervaartuigen; minste inschrijver was 
A. Volker Lzn . , te Sliedrecht, voor 30% met-en 
29-% cent zonder vervoer per kub. M . 

's-Hage , 29 Jan.: het bouwen der schuren , 
loodsen , putten, enz. voor de nieuwe asch- en 
vuilnisstaai; minste inschrijver was C. Bosman, 
te Arnhem, voor ƒ 02,200. 

2o. het leveren van drie sproeiwagens; minste 
inschrijver was van Diest, te's-Hage, voor ƒ 1308, 
en voor het herstellen der voorhanden wagens 
en karren was minste inschrijver van Heynin-
gen, te 's-llage, voor ƒ 452.50. 

3o. het maken cn leveren van schoolmcubelen; 
minste inschrijver was J . II. de Swart, te 's-Hage, 
voor ƒ 3254. 

4o. het leveren van ijzeren kolken, kolkranden 
en roosters; minste inschrijver de Ijzergieterij de 

Prins van Oranje , te 's-Hage , voor ƒ 3140.35. 
Bommel, 29 Jan. : het bouwen van een nieuwe 

R. K . kerk; ingekomen 8 biljetten, als : 
T. Hooijink, te Pannerden , ƒ 97,000. 
H. Heuvels, » Arnhem, » 95,800. 
H. W. van Waarden, » Nijmegen, » 77,2G8. 
G. Rijntjes, » idem » 72,900. 
K . Verbuig Jz., » idem » 09,000. 
P. H . Indenbosch, » idem » 07,303. 
J . R. Gerritsen, » Dieren. » 03,090. 
N . II. Peters, » Waringa, » 59,909. 
Gegund. 

s-Hage, 30 Jan.: het bouwen en leveren 
van twee loodskotters met beschieting en niast-
gestel; minste inschrijver was Haverkamp, te 
Amsterdam, voor ƒ28,000. 

's-Hage, 30 Jan.: het aanleggen eener tele
graaflijn- met 3 draden langs den Staatsspoorweg 
van Goes naar Vlissingen, en van eene tele
graaflijn in asphaltbuizen onder den grond te 
Goes en te Vlissingen; minste inschrijver was 
C. .1. Tirolf, te Rosendaal, voor ƒ2957.82. 

Amsterdam, 30 Jan: de verbouwing van een 
perceel aan de Haringpakkerij; minste inschrijver 
was J . G. Genike, voor ƒ 1 1 , 5 0 0 . 

Botterdam, 30 Jan. : de leverantie van 2200 
elzen heipalen; ingekomen 7 biljetten, als: 
W. van Demmelcn, te Kralingen, ƒ 2100. 
A. Koo i , » Capellen a/d 

U s e l , » 1980. 
F. Reichman, > Charlois, » 1030. 
D- Ooms, » Rotterdam, » 1539. 
J. van Rijswijk, » Nieuwerkerk 

a/d Use l , » 1475 
E. Langerak, » Berg-Ambacht ,» 1230. 
D. Velbaan, » idem » 1144. 
Gegund. 

's-Hage, 30 Jan. : het onderhouden van scho
len , gebouwen, pompen enz. gedurende 1872; 
minste inschrijvers waren: voor de scholen tc 
's-llage, M. J. van Zanten, aldaar, voor ƒ 9 1 3 0 ; 
de pompen te 's-Hage, voor ƒ 1 4 0 0 ; voor de ge
bouwen te 's-Hage, G. Y. de Haas, aldaar, voor 
ƒ 4395 ; voor de scholen, gebouwen en pompen 
te Scheveningen , .1. Pleysier , te Scheveningen , 
voor ƒ 2 0 0 0 . 

Neuzen, 30 Jan.: de uitvoering van eenige 
buitengewone werken tot verdediging van den 
onderzeeschen oever aan den Nieuwen Neuzen-
polder; minste inschrijver was C. Roskam Jz., te 
Sliedrecht, voor ƒ 6 1 , 3 0 0 ; gegund. 

Amsterdam, 31 Jan.: het maken van eene 
houten loods aan 's Rijks werf aldaar; minste 
inschrijver was J . van der Kamp, te Leiden, 
voor ƒ 7999. 

Haarlem, 1 Febr.: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning te Volendam ; minste 
inschrijver was J . Op 't Land, te Volendam, 
voor ƒ 18,855. 

Zevende jaargang N°. 6. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
V O O R 
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T)e abonnementsprije vau dit weekblad, dat geregeld 
jedereu Zaterdag bij D . A. T i l l KM K te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maande» franco per pust ƒ J.65. 
Meu abonneert zien voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooruitbestelliug aan den uitgever en 
tegen betaling van IB cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 1Ü FEBRUARI 1872. 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

ƒ 1.— cu voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 eeuts voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

D. A. TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL&C». 

K I R K A L D Y ' S PROEVEN. 

The Engineer van 19 Jan. j l . bevat over het 
aan het hoofd van dit opstel genoemde onderwerp 

nige mededeelingen , die ook in Nederland en 
zijne overzeesche bezittingen alleszins behartiging 
verdienen. 

Niets is zoo noodig tot vermeerdering der ken
nis van den ingenieur als proeven nemen. En 
in niets schieten wij meer te kort dan in de ken
nis der eigenschappen van ijzer en staal. Wij 

J hebben nog veel te loeren omtrent stoom en 
stoomwerktuigen, omtrent brandstoffen, stoomke
tels , schepen, wegen, spoorbanen, bruggen ; 

;omtrent steen, hout en mortel; in één woord, 
{omtrent elk onderwerp, waarmede de ingenieur 
te doen heeft. Maar omtrent niets zijn wij on
kundiger dan omtrent de eigenschappen van ijzer 
en staal, en het is niet moeilijk de oorzaak van 
deze onkunde te vinden. Zij ontstaat eenvoudig 
uit het feit, dat de verscheidenheden van ijzer 

*"*en staal op de markt bijna eindeloos en de be-
' reidingswijzen talrijk en verschillend, maar de 

berichten over proeven, genomen met die bouw
stoffen in onderscheidene vormen, betrekkelijk 
gering zijn. Ook is het getal van hen, die hunne 

;kennis van het onderwerp willen uitbreiden, bui
tengewoon beperkt. Daarom vestigen wij de aan
dacht op Kirkaldy's inrichting te Soutwark, in 
het hart van Londen. Reeds vóór vele jaren gaf 
hij eene verhandeling uit: Strength of Iron and 
Steel, die hem ineens beroemd maakte. Buiten
gewoon zorgvuldig en vooruitziend, was hij met 
een onvolkomen toestel in staat geweest proeven 
te nemen, die eene omwenteling in de tot dus
verre gehuldigde theorieën omtrent het weder
standsvermogen van de genoemde metalen te
weegbrachten. Maar de schrijver van het werk 
bemerkte spoedig, dat hij, door aan te brengen 
verbeteringen in zijn werktuig, den kring zijner 
waarneming kon verruimen en kostbaarder uit
komsten verkrijgen. Hij besteedde twee jaren 
aan het peinzen over de beginselen, in acht te 
nemen bij de vervaardiging van een krachtig be
proevingswerktuig, cn nog twee jaren aan het 
uitwerken van de détails. De vrucht van die 
overdenkingen is de prachtige toestel te South
ward Wij zijn niet voornemens dezen te be
schrijven. Het zij voldoende te zeggen, dat de 
heer Kirkaldy, om te gemoet te komen aan de 
bezwaren , altijd aangevoerd tegen beproevings
werktuigen , dat verschillende toestellen verschil
lende uitkomsten gaven , een werktuig ontwierp , 
in staat zoowel een zwaren ligger als eene staaf 
van een halven duim dikte te breken , een dun
nen IJzerdraad zoowel als het beste anker uiteen 
te trekken, een grooten teerling gegoten ijzer 
zoowel als een gewonen metselsteen te verbrij
zelen , en toch in alle gevallen uitkomsten te 
leveren, even nauwkeurig als onderling strikt 
vergelijkbaar. Dit werktuig heeft nu sinds meer 
dan zes jaren dienst gedaan, en op grond van de 
n dien tijd opgedane ervaring beweert de heer 

Kirkaldy , dat het onmogelijk is er eene bedui
dende verbetering in aan te brengen. Het kan 
veilig eene samendrukkende of eene uitrekkende 
spanning van ireer dan driehonderd en vijftig 
tonnen verdragen. Het kan staven of kolommen 
opnemen, van grootere lengte dan gewoonlijk 
"ij het bouwen gebezigd worden, cn liggers voor 

dwarsspanningen beproeven , mits zij niet langer 
zijn dan 30 voet (tusschen de steunpunten 20) 
en niet breeder dan dertien Eng. duim. 

De waarde van Kirkaldy's inrichting wordt 
ongelukkig nog niet genoeg gewaardeerd , en in
genieurs, zoowel als ijzerfabrikanten, maken nog 
traag gebruik van de gelegenheid om inlichtingen 
te verkrijgen , die hij hun aanbiedt. In de laat
ste maanden echter hebben de Barrow Hematite 
Compagny en de Russische en Italiaansche gou
vernementen ieder een werktuig opgesteld, ver
vaardigd onder het patent van den heer Kirkaldy, 
maar slechts een vierde van het vermogen van 
zijn toestel hebbende. De Britsch-Indische Re-
geering heeft eene overeenkomst niet hem aange
gaan voor het keuren van al de materialen, te 
gebruiken bij de nieuwe Indische spoorwegen, liet 
eerste, wat de heer Kirkaldy deed , was voor 
die Regeering eene tabel op te maken, waarin 
de verschillende eigenschappen van het ijzer wor
den gerangschikt onder verschillende letters. Zoo 
moet ijzer van de eerste klasse, A , aan zekere 
voorwaarden van wederstand voldoen, en ijzer 
van de tweede klasse, B, weder aan andere. Het 
gouvernement heeft dan een richtsnoer, waaraan 
het zich kan houden; de koopers weten wat zij 
krijgen , en de verkoopers wat zij leveren moeten; 
er is dus veel minder aanleiding tot geschil. 

Ziehier eenige leerrijke proeven , door den heer 
Kirkaldy genomen. Er moest een zeer groot dak 
worden opgericht boven een belangrijk spoorweg
station. De spanning was niet minder dan die 
van het dak van St.-Pancras, maar de samen
stelling was geheel verschillend. Negentien zware 
gesmeed-ijzeren staven werden voor de hand ge
nomen en aan den heer Kirkaldy gezonden ter 
beproeving. Men waande te goeder trouw, dat 
alles uitmuntend ijzer was. Een gedeelte echter 
bleek niet beter te zijn dan gepuddcldc staven. 
Dc leveranciers waren inderdaad eerlijk geweest, 
maar zoo groot is in het algemeen de onwetend
heid van de fabrikanten omtrent de eigenschappen 
van goed ijzer of de wijze het te verkrijgen. Van 
de honderden tonnen , voor het dak gebezigd, 
moeten vele dus onvoldoende geweest zijn. 

Een ander voorbeeld. Twee of'drie zware schalmen 
voor de kettingen van eene hangbrug werden 
onlangs te Southwark beproefd. Het ijzer was 
zeer goed ; de schalmen , ontworpen door een be
roemd ingenieur , waren sterk genoeg bij het oog , 
maar hadden achttien ten honderd te veel ijzer 
in het lichaam , dus dood gewicht, dat dc kosten 
aanmerkelijk verhoogde cn een element van 
zwakheid in de samenstelling bracht. Met eene 
uitgaaf van eenige ponden sterling voor de proef
neming zou de ontwerper den besten vorm voor 
zijne schalmen hebben kunnen te weten komen, 
cn duizenden ponden sterling bespaard hebben. 

Nog een voorbeeld. Eene spoorwegmaatschappij, 
zeer verdrietig over het herhaald breken van hare 
wagenassen , zond een getal staven ter beproe
ving , die gezegd werden uit ijzer te bestaan , 
afkomstig van met houtskool gestookte hoogovens. 
Eene enkele proef was voldoende om te bewijzen, 
dat er geen enkel deeltje houtskool-ijzer in het 
geleverde aanwezig was, cn won aan de maat
schappij eenige duizenden ponden sterling uit, om 
van de ongelukken niet te spreken. 

Ziehier nog eene anekdote , die de heer Ki r 
kaldy dikwijls met schik verhaalt. Zekere lieden 

wendden zich tot het Britsche gouvernement met 
de bewering, dat zij eene scheikundige bewerking 
hadden uitgevonden , waardoor de sterkte van 
gegoten ijzer met twintig ten honderd kon wor
den vermeerderd. Het bewind verlangde liet be
wijs, en verwees hen tot den heer Kirkaldy om 
het te leveren. 

Op zekeren dag hield dan ook eene kar voor 
zijn'? deur s t i l , waarin twee gegoten-ijzeren sta
ven lagen, elk dik zes Eng. duim in middellijn 
en een paar voet lang. De eene was van ge
woon goed gegoten ijzer, de andere was gemaakt 
volgens het nieuwe proces. Dc gewone staaf werd 
het eerst in het beproevingswerktuig gebracht en 
gebroken; de uitkomsten werden opgeteekend. De 
tweede staaf werd daarna beproefd ; de eigenaren 
hielden er in gespannen verwachting een wakend 
oog over, en verzochten verwittigd te mogen 
worden, wanneer zij juist twintig ten honderd 
meer weerstandsvermogen zou hebben getoond, 
dan de eerste. Deze uitkomst werd bereikt. Zij 
verzochten toen den heer Kirkaldy het werk te 
staken, maar hij weigerde dit te doen, ondanks 
hun heftig verzet. Zij verklaarden hunne staaf 
niet gebroken te willen zien. Hij antwoordde hun, 
dat het een punt van eer voor hem was : öf elk 
monster, in zijn werktuig gebracht, te breken, 
öf het werktuig zelf. Een oogenblik later brak 
de staaf. De breuk was opmerkelijk. In het hart 
was eene gesmeed-ijzeren staaf van ongeveer twee 
Eng. duim middellijn; bovendien waren er zes 
ronde staven van een halven duim in het blok 
gegoten. Natuurlijk was de bedoeling eene ver
klaring van den heer Kirkaldy te krijgen, dat 
het «verbeterde gegoten" ijzer twintig ten honderd 
meer droeg dan het gewone. De breuk bracht 
het bedrog in het licht, en de heer K. heeft de 
helft van de gemengde staaf nog altijd in zijn 
museum. 

Ook zijne proeven met stalen radbanden, on
langs genomen, zijn inzonderheid van groote 
waarde Vóór eenigen tijd brak de stalen rad-
band van eene locomotief, wat veel schade aan
richtte. Kleine stukjes van het gebroken rad 
werden hem tot onderzoek gezonden. Geene twee 
vertoonden dezelfde breuk, en de ingenieur van 
de lijn sprak als zijne overtuiging uit, dat dit 
moest geweten worden aan een gebrek in de wijze 
van beproeving. De heer Kirkaldy antwoordde 
hem, dat de ware oorzaak niet lag in het werk
tuig of het stelsel, maar in het gebrek aan ho-
mogeneïteit in den radband, en nam aan dit te 
bewijzen, zoo hij van grootere stukken voorzien 
werd. Dit geschiedde, en de feiten gaven den 
heer K . gelijk. Een gebroken stuk vertoonde eene 
draderige breuk, een ander eene korrelige, een 
derde beide verschijnsels, en men kon duidelijk 
de lijn van afscheiding der twee verscheidenhe
den zien. 

Eveneens doet dc heer K . onderzoekingen om
trent het wederstandsvermogen van gewone bouw
stoffen, omtrent alliages, veren, elastieke gom, 
buizen, touwen enz. Misschien komen wij hierop 
terug. Zijn museum staat voor alle ingenieurs 
open, en zij kunnen in zijne glazen kasten nog 
veel stol tot overdenking vinden en het bewijs op
doen , dat zij omtrent het wederstandsvermogen 
van de bouwstoffen nog veel hebben te leeren. 

Br . , 4 Febr. '72. R. v. E. 
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Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

jj Uit een verslag van den üostenrijkschen Con
sul te Port-Saïd blykt, dat het getal schepen, 
die gedurende het afgeloopen jaar door het Suez-
kanaal gingen in de richting van Suez , tot 292 
steeg, terwijl 199 in tegengestelde richting door 
dat vaarwater hunnen weg namen. 

De natiën waren aldus vertegenwoordigd : 
Engeland .114. 
Frankrijk 74. 
Egypte 33. 
Oostenrijk 26. 
Turkije 18. 
Italië 10. 
Portugal 3. 
Spanje 3. 
Nederland 2. (? 3 ; Prins van Oranje tweemaal, 

Prins Hendrik eens.) 
Amerika 2. 
Rusland 2. 
Denemarken 1. 
Griekenland 1. 
Zanizbar 1. 

n, , , , , , , , (292 naar Suez Totaal 490 491 J , „„ 0 |199 van Suez. 
Totaal 491. 

Gezamenlijke opbrengst van het kanaal 5,070,093 f. 
(? florijnen of franken.) (Nederland maakt, on
danks zijne kostbare bezittingen in Azië, in deze 
tabel weder eene nare figuur.) 

— § Den achtsten Januari van dit jaar ontving 
de heer Tborley, directeur der exploitatie van 
den Lancashire and Yorkshire Hallway, eene 
deputatie van de spoorwegbeambten. Hij beloofde 
hun eenige verhooging van bezoldiging. Hij stelde 
ook voor, dat de taak gedurende eene week op 
zestig uren werkens zou worden bepaald, dus 
tien uren daags. Voor arbeid op Zondag zou 
anderhalfmaal zooveel worden betaald als op an
dere dagen, behalve ingeval de arbeid op Zater
dag tot na middernacht werd voortgezet. Vele 
gedelegeerden waren hiermede niet tevreden, 
maar de meerderheid maakte uit, dat de beslis
sing van de directeuren zou worden afgewacht, 
en dat, zoo het door den heer Tborley beloofde 
gegeven werd, zij er genoegen mede zou nemen. 

— § De Turksche Minister van Openbare Werken 
maakt de volgende nota bekend omtrent de spoor
wegen in Klein-Azië: »De in aanbouw zijnde lijn 
tusschen Skutari cn Ismidt (? Iskimid) is eene 
der talrijke weldaden voor het algemeen , die den 
voortvarenden geest van Zijne Keizerlijke Majesteit 
den Sultan tot eere strekken. Zijne Majesteit, 
verblijd over de vorderingen van deze baan, en wil
lende voortgaan met zijn hervormingswerk, beeft 
door den Groot-Vizier den Minister van Openbare 
Werken doen gelasten een net van spoorwegen 
door geheel Klein-Azië te doen aanleggen door 
middel van takken, in gemeenschap met de baan 
Skutari-lsmidt. In beantwoording aan dezen last 
van den Sultan zijn ingenieurs afgevaardigd ge
worden om den berg Seugud (zuidoostelijk van 
Iskimid) te onderzoeken en alle noodige opmetingen 
te doen met het oog op eene voortzetting van de 
onderhanden genomen lijn tot Eski-Sjeir, als eene 
eerste volvoering van des Sultans grootseh ont
werp. De eerste zal vermoedelijk in September 
gereed zijn en de verlenging in de volgende lente." 

Daarna volgt een gebed, gelijk aan 'tslot van 
eene troonrede. 

— Jj Met den eersten Maandag in April begint 
aan de Neath Abbey Ironworks het stelsel van ne
gen uren arbeid daags in werking te treden. 

— § Er wordt te Elswick een ontwerp gemaakt 
van een machtig hydraulisch werktuig, dat gebruikt 
moet worden om, volgens bet plan van den inge
nieur John Fowler, locomotieven en spoorweg-
rijtuigen over „de Hoofden" of den Pas de Calais 
te vervoeren. Sir Wil l iam Armstrong heeft be
rekend , dat dit werktuig den trein met al zijn 
toebehooren in bet korte tijdsverloop van 4 minuten 
en 37 seconden van de spoorstaven op de ferry
boat zal hijschen. 

— § De inrichting van Krupp te Essen, in West-
falen, breidt zich op reusachtige schaal uit. Er 
zijn o. a. meer dan elfhonderd verschillende for
nuizen, 160'smidshaarden, 114 boorwerktuigen, 
250 stoomwerktuigen met 8377 paardenkrachten , 
50 stoomhamers. Onder de stoomwerktuigen is 
er één van duizend paardenkr. en drie van acht
honderd ; onder de stoomhamers weegt er een 00(1 
centenaars, één 400 , drie 300 enz. 

— § Het grootste stuk gegoten ijzer, dat hekend 
is, kwam onlangs uit de Elswick Ordnance Works, 
te Ncweustle-on-Tyne, onder directie van Sir W i l 
liam Armstrong en Kapt. Noble. Het was een 
aanbeeld van 125 tonnen gewicht, bestemd voor 
een stoomhamer, die het Armstrong-kanon van 
35 ton moet smeden. 

— § liet bestuur van dc City te Londen heeft 
de bestrating met asphalt grondig doen beproe
ven en verklaard, dat zij niet brandbaar is. 

— Ü Rij bet gebruik van oxvhydrisch licht wordt 
het bezigen van cilinders van gebrand dolomiet, 
in stede van gewone kalk, aanbevolen, als be
vorderende dc regelmatigheid van het licht. 

— ij Wat is de beste vorm voor een bliksem
afleider? Prof. Henry antwoordt, in eene proeve 
over meteorologie, dat hij bestaan moet in eene 
ronde ijzeren staaf van niet minder dan drie 
vierden van een Eng. duim middellijn, dus on
geveer negentien streep. Andere vormen, zoo
als platte of gevlochtene, zullen bijna evengoed 
aan het doel beantwoorden, maar hebben het 
nadeel, dat zij aan dc scherpe zijden lichtelijk 
vonken afgeven, als de electriciteit er door gaat, 
waardoor ontvlambare stollen in de nabijheid 
kunnen ontbranden. Enkelen meenen, dat de 
staaf niet doorloopende behoeft te zijn, daar de 
electriscbe stroom geacht wordt korte afstanden 
over te springen; maar Prof. Henry beveelt den 
samenhang in het metaal aan en het bedekken 
van de staaf met zwarte verf. Als algcmeenen 
regel raadt hij aan de groote massa's metaal in 
het gebouw met den afleider te verbinden, voor
al als zij overeind staan. (Dat ijzer het beste 
materiaal voor een bliksemafleider is , zal wel
licht alleen worden toegestemd door ijzerkoopers). 

— § De Taurus-pas schijnt de «groote onbeken
de" te zijn, die zich verheft tusschen Lord Dul
ling en de uitvoering van zijn ontwerp, te weten 
eene doorgaande spoorbaan van Konstantinopel 
naar Bassorah De heer Skene, een welbekend 
reiziger en Britsch Consul te Aleppo, stelt voor 
het Taurus-gebergte te doorsnijden bij de clas-
sieke apoorten van Alicia", en daar bij de land
streek goed kent, heeft zijne meening waarde. 
Sir Henry Elliot i s , op zijn verslag, met het 
Turksche gouvernement overeen gekomen een 
bekwaam Ingenieur, den beer .1. L. Haddan, den 
Directeur der Openbare Werken, af te vaardi
gen tot grondig onderzoek van het vraagstuk. 
Men hoopt nu spoedig den spoorweg van het 
Eufraat-dal als eene afgedane zaak te kunnen 
beschouwen. (Hopen, ja . maar verwachten, 
neen.) 

In de jongste Januari-aflevering van Wester-
mann's »Monats-Hefte" leest men omtrent de 
lijn naar Indië: «Buiten het vermelde ontwerp 
van de heeren William Low en George Thomas 
(vroeger in de Opmerker besproken), heeft de 
heer W. Austin eene nieuwe richting voorgesteld. 
Zijn plan is Indië langs den kortst mogelijken weg 
te bereiken , terwijl van de bestaande banen par
tij getrokken en slechts nieuwe gebouwd zullen 
worden tot verbinding van de oude. Deze lijn 
zou in Londen beginnen , de Theems bij Pilbury 
kruisen, door Rochester en Asbford naar de 
Engelsche kust bij Folkestone gaan; hier moet 
een onderzeesche tunnel naar Kaap Grisnez, bij 
Calais, voeren. De lijn gaat van daar door Frank
rijk over Amiens en St -Quentin, door Duitschland 
over Metz, Straatsburg en Uhn, door Oostenrijk van 
Salzburg naar Belgrado, te zamen 1198 mijlen. 
( ? Eng.). Van Belgrado naar Konstantinopel: 450 
mijlen. Mier moet de Bosporus door eene brug 
overspannen worden, en de lijn naar Aleppo door 
het Taurus-gebergte cn vervolgens door het dal 
van den Eufraat naar Bassorah, aan de Perzische 
Golf, leiden, een afstand van 1840 mijlen. Van 
Bassorah door Perzië, Beloedsjistan, naar Kurratsji 
(1200 mijlen). Hier zal de baan aansluiten bij 
de ontworpene of uitgevoerde Indische lijnen en 
alzoo een onafgebroken spoorweg vormen van 5000 
mijlen. Men hoopt alzoo uit Londen in zeven 
dagen Bombay te bereiken , wat 30 Eng. mijlen 
snelheid iu bet uur, zonder oponthoud aan dc 
stations, zou vorderen. Eene moeilijk te vervul
len hoop! 

Uit Hongkong schrijft men , dat waarschijnlijk 
binnen de eerste tien jaren een spoorweg tusschen 
Parijs en die stad gereed zal zijn. A l het ge
praat in Engeland over eene baan door het 
Eufraat-dal zal daarbij verstommen. De eenige 
aanbevelenswaarde lijn, die ook werkelijk zal 
worden aangelegd , is eene Russische door Perzië 
naar Bombay, vermoedelijk langs den Ocus en 

den Indus, een weg, reeds door verscheidene 
reizigers gevolgd, die meer en meer in de alge
meene gunst zal deelen. Zoodra deze lijn vol
tooid i s , blijft slechts (!) het baanvak tusschen 
Kalkutta en Hongkong over (ongeveer 1500 mij
len) , dat op de eene of andere wijze (never 
mind!) gebouwd kan worden. Door zulk eene 
ijzerhaan zoude men uit Londen binnen veertien 
dagen Hongkong en binnen vijf en twintig New-
York of Boston bereiken (Ja, maar nu bereikt 
men New-York reeds in negen dagen). — 

— Ij De Malta Times schrijft: «Terwijl men 
er veel over praat eene rechtstreeksche spoorweg
verbinding tusschen Londen en Kalkutta tot stand 
te brengen, heeft de Onderkoning van Egypte 
den bouw van eene der belangrijkste spoorbanen 
werkelijk doen beginnen, namelijk dien tot ver
binding van Opper- en Neder-Egypte. Twintig 
ingenieurs deden onlangs Malta aan en binnen 
korten tijd zullen zij door anderen gevolgd wor
den , die bij dit werk dienst moeten doen. De 
lijn, die bij don Tweeden Waterval begint, zal 
zeshonderd mijlen lang zijn." 

— § Men zegt, dat het Fransche gouverne
ment, bezorgd over het gebrek aan geografische 
kennis onder de burgers, een plan voor een Ge
ografisch Instituut opmaakt op eene schaal, zon
der wederga. Dit Instituut zal alle middelen 
voor onderricht in de aardrijkskunde in den ruim-
sten zin aanbieden: boeken, land en zeekaarten, 
globes, instrumenten, verzamelingen van natu-
raliën enz., en een staf van hoogleeraren en 
leeraren onder de uitstekendste mannen bevatten. 
Het depót van kaarten cn plannen aan het M i 
nisterie van Marine zal bij het Instituut worden 
getrokken, dat hoogst gewichtige diensten be
looft te bewijzen , niet alleen aan Frankrijk, maar 
aan geheel de wereld ; want komt het tot stand 
gelijk bet ontworpen is , zoo zal het ongetwijfeld 
overal de beoefening van de aardrijkskunde hoo-
ger vlucht doen nemen. In verband met dit on
derwerp verdient vermelding de reorganisatie van 
het korps Geografische Ingenieurs door den Mi 
nister van Oorlog. Dit korps zal met den gene-
ralen staf samenwerken bij topografische opme
tingen en als gidsen in den oorlog. Ook zijn 
bevelen uitgevaardigd geworden voor dc herzie
ning van de kadasters, die sinds zestig jaren 
niet verbeterd werden , en de veranderingen, die 
het land in al dien tijd onderging, zijn aanmer
kelijk. (Ook op andere rijken in Europa is dit 
van toepassing). Het werk zou aanvangen op 
15 Jan. j l . 

— § Op den 23sten Dec. j l . overleed te New-York 
City, in zijn 78e jaar, Sidney Ed. Morse, een wel
bekend uitvinder en dagbladschrijver, bemind en 
geëerd om zijn weldadigheidszin en zijne men-
schenliefde. Hij was geboortig uit Charlestown , 
in Massuchusetts , en werd opgevoed te Yale. Hij 
studeerde aanvankelijk in rechtsgeleerdheid en god
geleerdheid , maar liet dit spoedig varen (zeker, 
omdat hij de waarheid van Karl Vogt's bewering 
ondervond, dat zij meer dan iets anders het ver
stand bederven). Gedurende vele jaren was hij 
redacteur en uitgever van het Nieuw-Yorksche blad 
The Observer. Reeds op zijn zestiende jaar was 
hij aan de pers verbonden door het schrijven over 
onderscheidene staatkundige onderwerpen. Zijne 
uitvindingen waren vernuftig en nutt ig, zooals 
die in 1817 van een buigbaren zuiger voor pom
pen, van een middel om kaarten te drukken met 
eene gewone pers (gepatenteerd in 1839), van 
een bathometer, een vernuftigen toestel voordiep-
water-pcilingen. In de laatste uitvinding was hij 
geholpen door zijn zoon. Tot den dag van zijn 
dood wekte zij meer en meer zijne belangstelling. 
Hij was drie jaren jonger dan zijn beroemde broe
der Samuel B. F. Morse en doorworstelde , gelijk 
deze, een lang en moeilijk leven voor het wel
zijn vau zijne medeburgers en van dc inenschheid. 

— (j Misschien zijn er Nederlanders , die lust ge
voelen in Egypte wat to verdienen bij de groot
sche werken , die de Khedive op touw doet zet
ten. Ziehier eenige inlichtingen , verstrekt dooi 
den Britschen ingenieur C. II. Johnson. Kennis 
van dc landstaal eu een lief smoesje zijn noodig 
als uien te doen beeft met de Bcy's en Bassa's. 
Bij Europeanen aldaar, zal een matig cn 
ijverig man echter altijd vooruitkomen. De 
Engelschman staat in 't algemeen het hoogst aan
geschreven. Daarna komen de Franschen , Duit-
schers en Malteezers. De Italianen en Grieken 
zijn weinig in tal. Ingenieurs op spoorwegen eu 
stoomschepen unl/angen f168 tot /'300 in de 
maand; stokers / .'( per dag; Franschen en Duit-

, hers doen het voor minder cn zijn oorzaak van 
He afneming der loonen (gelijk de Duitsche 
Erheopsdokters en anderen hij ons). Inlandsche 
Machinisten hebben f 7 2 tot f120 per maand, 
inlandsche bazen-timmerlieden, grofsmeden enz. 
ontvangen f 8 tot f4.80 per dag van particuliere 
liima's, maar van 'tgouvernement veel minder. 

katoen- , suiker- cn olie-fabrieken zijn de loo-
Jien hoog; een ingenieur krijgt f 300 in de maand; 

K o n i s wordt hij bezoldigd in evenredigheid tot 
liet opgeleverde werk. Een goed Europeesch tim
merman kan f84 tot f 1 2 0 in de maand verdie-

kien. De goedkoopste, slecht gemeubileerde ka
lmer kost f 28.80 aan huur in de maand, en dan 
jinoot ge meestal ver loopen voor uwe maaltijden, 

r van alle fabrieken eu kantoren. Versche 
lliicht heeft men in overvloed en om niet. Men 
Inioet vooraf eene zeer nauwkeurig omschreven 
•overeenkomst aangaan , ook omtrent de betaling 
Ivan de thuisreis, bij ontslag of ziekte, ja 
I zelfs zich vooraf verzekeren, dat men nooit 
t nestra ft zal worden met rottingslagen ; wat eens 
laan een Engelsen ingenieur overkwam. Zijne 
llandgenooten deden niets, maar dachten : «ieder 
Ivoor zich en God voor ons allemaal." Met geld 
doet men daar alles. Zonder geld is men daar 
nog ongelukkiger dan elders. Eens voet aan wal 
gezet te Alexandrië , houdt alle recht op. Men 

[kan er gezond blijven, als men matig en zinde
l i jk is, voedingsmiddelen en kleeding met zorg 
(kiest en zich niet te veel blootstelt aan middag-
Izon en nachtdauw. Kinderen hebben er veel last 

van tanden-krijgen, muskieten en hitte. Ook de 
J Europeesche vrouwen lijden er veel (vermoedelijk 

aan de kwaal van mevrouw de Pompadour, be
schreven duor den kardinaal-minister de Maurepas 

het briefje, dat hij onder haar hoofdkussen 
deed leggen.) 

Het voedsel is goed en goedkoop ; kippen en 
eieren veel goedkooper dan in Engeland; even
eens wijn , koffie, macaroni en melk , maar brood 
eu groenten veel duurder. Fruit bijna te geel'. 
In Opper-Egypte is het warmer en de bezoldiging 
ruimer. Men wordt daar nog al aangetast door 
lusschenpoozende koortsen. Bordeaux-wijn altijd 
le drinken met water, brandewijn slechts als 
medicijn (te Brussel schrijven Engelsche artsen 
aan Engelsche dames zelfs een stevigen brandy-
grog voor tot genezing van hoofdpijn!). 
Pale ale en porter zijn nadeelig voor de lever. 
Daarentegen beveelt Prunel-Bey, een genatura-
liseerde arts in Egypte, in zijn werk: Die Krank-

I heiten des Orients , die dranken aan tot verster
king van de spijsverterings-werktuigen. Misschien 
houdt Prunel-Bey veel van een glas bier. Men 
kan daar meer geld overleggen dan in Engeland. 
Kn daarvoor toch gaat men hoofdzakelijk. 

B I N N E N L A N D . 
's-Oravenhage. De Gouverneur-Generaal van 

Nod. Oost-Indië heeft benoemd bij den Water-
slaat en 's lands burgerlijke openbare werken : 
tot opzichter der 2de klasse, den ambtenaar op 
wachtgeld W. Keyser, laatstelijk de betrekking 
bekleed hebbende: 

bij den telegrafische» diens/: tot adjunct-inge
nieurs, de telegrafisten der Iste klasse P. M . Tim
mer en M. P. Raket. 

'S-Gravenhage. Deze week hield de commissie 
van enquête wegens den ijk der gasmeters bare 
vijfde en zesde zitting. In de vijfde zitting werden 
gehoord de heeren J. G. N . Hoven, uit Rotter
dam, en Heely, gasmeterfabrikant te Dordrecht. 
He heer Hoven gaf de voorkeur aan afscheiding 
'hr ijkkantoren van de fabrieken, zoo het bezwaar 
'Ier transportkosten niet te groot is; hij keurde 
den natten meter als controle-meter bepaald af, en 
| s tsgen de bepaling van het ijkrecht naar den 
inhoud, daar hierdoor een privilegie aan den 
drogen meter wordt gegeven, doch wenschte 
zulks te bepalen naar het aantal lichten , hoewel 
"eh daarbij ook bezwaren opdoen. Ten slotte 
verklaart hij zich een groot voorstander van den 
drogen meter en legt een schrijven over van den 
heer George Glover, te Londen, waaruit blijkt 
'lat het beweren der heeren Vogin en Egcler, 
*l8 zou de droge meter in Frankrijk verboden 
Z I J», bezijden de waarheid is. 

De heer Heely gaf de voorkeur aan het plaat-
™n der kantoren nevens de (abrieken en vond 
* e bepaling van het ijkrecht naar het aantal 
'cliten beter dan naar den inhoud. Hij vcrklaar-

1 u zich voor den natten meter en legde een 
"lef uit Parijs over, waaruit blijkt, dat hij 

gemeentelijke verordening van de vorige maand 
het gebruik van droge meters te Parijs verboden 

is, en daarvan kennis is gegeven aan de gasme
terfabrikanten , terwijl de zekerheid bestaat dat 
andere steden in Frankrijk het voorbeeld van 
Parijs zullen volgen. 

Tegen de bepaling van eene drukking van 7'/, 
c.M. ter beproeving van lekkage had geen der 
beide heeren bezwaar. 

In de zesde of laatste zitting werd ge
hoord de heer P. L . Rijke, hoogleeraar te Lei
den. Hij is voor den ijk uitsluitend op Rijks 
kantoien en vindt het billijk dat het ijkrecht 
naar den inhoud wordt berekend, daar de natte 
meters, waarvoor meer tijd tot onderzoek noodig 
is, dan ook meer dan de droge meters zullen 
betalen. Hij vindt den drogen meter als practisch 
instrument te verkiezen hoven den natten en 
acht dien zoowel in het belang van den fabri
kant als den verbruiker. 

Amsterdam. Naar men verneemt, zal in de 
op 15 Febr. eerstk. te houden vergadering van 
aandeelhouders iu de Kanaal-maatschappij worden 
voorgesteld een wijziging in de concessie, welke 
de strekking heeft om duidelijker te bepalen de 
bevoegdheid der Regeering tot verkoop van 
drooggemaakte gronden, wanneer te eeniger tijd 
de Staat genoodzaakt mocht worden de voltooiing 
van het werk op zich te nemen. Deze wijziging 
zou de voorwaarde zijn , onder welke de Regee
ring zich bereid verklaard beeft, behoudens 
goedkeuring der Wetgevende Macht, ccn leening 
der maatschappij van **A millioen te garandeeren. 
Voor deze lcening zouden speciaal verbonden 
worden de beide door Amsterdam toegezegde 
subsidién. 

— In de zitting van den gemeenteraad van 7 
dezer is de concept-verordening op het brandwe-
zen, in dit blad vroeger medegedeeld, met alge
meene stemmen aangenomen. 

— De aanleg vau kapitein Charles T. Liernur's 
pneumatisch rioolsysteem is op twee verschillende 
plaatsen der stad onlangs in gereedheid gekomen, 
en de ontlediging der daartoe behoorende priva
ten zal in het publiek plaats hebben op alle werk
dagen der volgende week, des voormiddags ten 
10 ure en wel aan de gedempte Looiersloot en 
vervolgens aan de Bouwkas. 

Leiden. In deze week had alhier de laatste 
proefneming plaats van het naar het Liernuisehe 
stelsel aangelegde rioolvak , die door verschillende 
gemeentebesturen en belangstellenden werd bijge
woond. Het ledigen van ccn reservoir, gevuld 
met 1000 liters faecaliën geschiedde in een zeer 
kort tijdsverloop, zonder eenigen reuk tc versprei
den , daarna werden op eene andere plaats de fae
caliën door luchtdruk uit de riolen in een re
servoir overgebracht, dat evenzoo zonder reuk ge
schiedde. 

Bij een en ander werd den aanwezigen de noo
dige opheldering van de werking gegeven. 

— De leening ten behoeve van den spoorweg 
Utrecht—Woerden—Leiden is niet volteekend. 
Men verneemt echter, dat de ontwerpers zich 
onledig houden met de ontbrekende aandeelen 
in het buitenland te plaatsen en wel met groote 
kans van welslagen. 

Harlingen. De Gemeenteraad heeft in de 
zitting van den lsten dezer besloten tot demping 
der binnengrachten van dc Brouwersgracht, den 
Heiligen Weg en de Turfhaven. Men begroot de 
kosten op 30 a 40 duizend gulden, 't Zal niet 
alleen een belangrijke gezondheidsmaatregel zijn, 
maar tevens veel toebrengen tot versiering 
der stad. 

Schiedam Het Xicuws vau den Dag wijdt 
een hoofdartikel aan het naderende «tijdvak der 
Eeuwfeesten. Het schijnt den strijd over de keuze 
van het Brielsehe Monument met een nieuw denk
beeld te willen vermeerderen, door het voorstel 
tot de stichting van eene inrichting (op groote 
schaal) voor de opleiding van Architecten , ten be
hoeve van flinke jongens uit den handwerksstaud. 

In hoeverre de opleiding van Architecten uit 
de zonen van een vierden stand een schoon ge
schenk zal wezen voor het vrij en onafhankelijk 
vaderland, laten wij voor rekening van den stel
ler, maar betreuren het dat voor de betrekking 
van Opzichter over de Gemeentewerken te Schiedam, 
zoo wij goed geïnformeerd zijn , niet minder dan 
125 sollicitanten zich hebben aangemeld en waar
onder er zeker zijn, die den naam van bouwkun
dige ten volle verdienen, zonder dat zij in de 
gelegenheid zijn, werk of eene betrekking te 
krijgen. 

G r o n i n g e n , 0 Febr. Op het verzoek van het 

comité' voor den aanleg van locaalspoorwegcn 
hebben Burg. en Weth. den raad dezer stad voor
gesteld , dat hij besluite: lo . dat door de ge
meente eene bijdrage van /' 100 aan het hoofd
comité voor den aanleg van locaalspoorwegcn van 
Delfzijl—Groningen cn van Zoutkamp—Uithuizer-
meeden , Baflo —Groningen wordt toegezegd voor 
de kosten van het opnemen , in kaartbrengen enz. 
van het terrein ; en 2". dat eene gelijke som van 
/' 100 wordt toegezegd aan het comité voor den 
aanleg van de locaalspoorweglijn Lemmer—Hee
renveen—Groningen tot gelijk doel. 

— De heer J. Pb. Koelman heeft een brochure 
uitgegeven, getiteld: «de A e s t h e t i e k en h e t 
M o n u m e n t te B r ie l i e " , waarin hij zijn ont
werp tegenover de aanvallen, waaraan het van 
verschillende zijden heeft blootgestaan , verdedigt, 
vooral tegen het Leidsch Dagblad, 

Het slot van deze lezenswaardige brochure, die 
met veel levendigheid geschreven is , luidt aldus: 

«Scherm dus in den wind zooveel gij verkiest 
over namen cn kleuren. Wij zullen de zinne
beeldige eenkleurige vrouwengestalte behouden. 
Zij is niet idyllisch, niet doorschijnend als al die 
beweringen. Zij schuwt niemand, en vooral geen 
b e v o e g d e kunstrechters. Zij gebruikt geen 
scheldwoorden, maar is verstandig genoeg die 
over te laten aan hen, die, niet bij machte zijn
de de eenvoudige en gezonde kunsttaal te spreken, 
niet groote woorden omgaan. Men noemt ze 
dooddoenders. 

«Wij zullen ze kleeden, met veel meer recht 
dan zulks dikwijls in de beeldhouwkunst geschiedt, 
in een nat, dun , ruim gewaad, deels om het 
lichaam geslagen en dat doende doorschijnen, 
anderdeels evenals de lange haren (ladderende in 
de lucht als door een zefir bewogen. De sterkere 
zeewinden zullen wij vermijden, want de bron
zen vlag mocht eens gaan wapperen. 

«Een losse krans van zeewier, schelpen, enz., 
zal de haren versieren , ten einde noch duidelij
ker te doen zien, dat de vrouw eene bewoonster 
der zee was, voordat zij vasten grond kreeg on
der haar voet. 

«Met krachtigen arm zal zij het vaandel aan
brengen op het eerste stukje grond , waarop het 
zich later met zooveel kracht ontplooide. Het is 
daarom, dat het nog niet ontplooid i s , en hoe 
men ook moge denken , zeker is het, dat geen 
ontwikkeld mensch zich zal storen aan de zinle
dige praatjes, dio niets anders doen zien als on
wetendheid in kunstzaken en daaruit voortsprui
tende voorooi deelen." (X. R. C.) 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
19 Februarij 1872, ten 12 ure des middags, 
op het Raadhuis, in liet openbaar en bij enkele 
inschrijving doen aanbesteden : 

in één perceel: 
Het maken en gedurende vier maan

den na de eerste oplevering onder
houden van de AARDEN BAAN met 
de bijbehoorende werken voor een nieu
wen WEG in den Binnendijkschen Bui-
tenvelderschen polder, van den Bui-
tensingelweg in eene Zuid-Oostelijke 
rigting, op 30 meters afstand, onge
veer evenwijdig aan het Schapen-
burgerpad. 

in twee perceelen : 
Het uitvoeren van eenige BAGGER-

WERKEN in de grachten der gemeente. 
De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit

sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te, tegen betaling van die sub 1 vermeld ad 
20 Cents en van die sub 2 vermeld ad 15 Cents, 
en liggen voorts ter lezing in een der lokalen 
van de Secretarie (afdeeling Publieke Werken) op 
het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het 
Raadhuis, cn aan het gebouw genaamd Zeeregt, 
op het bureau van den Ingenieur der gemeente 
J. G. V A N NIFTRIK, des voormiddags van 10 
tot 12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DEN TEX. 

Amsterdam, De Secretaris, 
7 Februarij 1872. DE NEUFVILLK. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 10 Februari 1872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
A - A . J X r j B E S T j E 3 1 D l j X r Q . 

Het GEMEENTE-BESTUUR van Haamstede, eiland 
Schouwen, zal op Vrijdag den 16 February 1872, 
des middags ten 12 uur , in de raadkamer te 
Haamslede, onder nadere goedkeuring 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken van eene H A V E N voor 

de gemeente Haamstede in de inlaag 
van het district Koudekerke van den 
polder Schouwen. 

Het bestek ligt ter inzage in de gemelde raad
kamer en is op franco aanvrage tegen betaling 
van /"0.25 te bekomen bij den Boekbandelaar VAN 
DISHOECK tc Zierikzee. 

De aanwijzing geschiedt gedurende vier dagen 
voor de besteding des morgens ten 10 uur, ter
wijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den 
Heer LABRIJN te Zierikzee en den Dijkbaas W. 
BOOT te Haamslede. 

HAAMSTEDE, 20 Januarij 1872. 
C. M . B O L L E , Burgemeester. 
W. VIS , Secretaris. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 17 Februarij 

1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, in het openbaar aanbesteden: 

1". Het maken en leveren van eene 
IJzeren Draaibrug, ter vervanging 
van de Vlietsterbrug. 

2". Het verrigten van eenige voor de 
plaatsing dier brug vereischte Tim
mer- en Metselwerken. 

De bestekken, waarnaar de uitvoering dier 
werken zal plaats hebben, zoomede eene daartoe 
betrekkelijke teekening, zijn op franco aanvrage 
verkrijgbaar tegen betaling van f 1.50, ten kan
tore van den Gemeente-Architect. 

De inschrijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 Februarij e. k., vóór 's avonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 29 Januarij 1872. 
Rurgemeesler en Wethouders voornoemd, 

J. BIERUMA OOSTING. 
De Secretaris, 

P. A. BERGSMA. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen, in plaats van op Woensdag 
den 14 Februarij 1872, op Zaturdag den 17 
dier maand, ten Gemeentchuize aldaar, inliet 
openbaar aanbesteden: 

Des middags te 12 uur: 
1°. Het maken en leveren van eene 

IJzeren Ophaalbrug, ter vervanging 
van de Boomsbrug, en 

2". Het verrigten der voor de plaat
sing dier Brug vereischte Timmer
en Metselwerken. 

Des namiddags te 1 uur: 
De levering van 8 0 . 0 0 0 bekapte Luik

sche Keijen en 5 0 0 meter Escaus-
sijnsche Kantsteenen. 

De bestekken, waarnaar de levering der Brug 
en de uitvoering der Timmer- en Metselwerken 
moeten plaats hebben, zijn , met eene daartoe be
trekkelijke teekening, op franco aanvrage en te
gen betaling van f 1, verkrijgbaar ten kantore 
van den Gemeente-Architect, terwijl van de voor
waarden voor de levering der Keijen en Kant
steenen , ten genoemde kantore op franco aan
vrage gratis exemplaren tc bekomen zijn. 

De inschrijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij
dag den 10 February e. k. , vóór 'savonds 8 
uur, bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 29 Januarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

I. BIERUMA OOSTING. 
De Secretaris, 

P. A . BERGSMA. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FAUR1KKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
tc Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
"W. HOVEN e*3 ZOON, 

s Gravenhage en Rotterdam. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag 26 Februari 1872, des namiddags 

te hall' twee ure, zal in het Stations-gebouw 
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed : 

Het maken van een gebouw, inge
richt voor goederenbureau en chefs
woning , op het stationsterrein te 
Leiden. 

Bestekken met teekeningen zijn te verkrijgen 
tegen betaling van ƒ 2 op het bureau van den In
genieur van den Weg te 's Gravenhage (Station), 
bij wien tevens alle verder i inlichtingen gegeven 
worden. Aanwijzing zal geschieden op den 23»ten 
Februari te 12 uur. 

Vereeniging SALERNO. 
Het bestuur stelt zich voor publiek uit te be

steden. DEN OPBOUW V A N 4 0 ARBEI
DERSWONINGEN . en noodigt Heeren Aan
nemers uit, mits zij drie jaren binnen Amster
dam gevestigd zijn geweest, zich op Zaturdag 
den 10<lcii en Vrijdag den lCJcu February e. 
des morgens tc 10 ure, te willen vervoegen op 
het terrein gelegen aan den Utrechtschen Huiten-
singel, achter het Gesticht van den Heer JACn. 
DE VOS, ten einde, op beide dagen, aanwijzing 
en inlichting te ontvangen, van den Architect 
der Vereeniging den Heer .1. II. L E L I M A N . 

AMSTERDAM, 2 February 1872. 

In naam van hel Bestuur voornoemd, 
He Voorzitter, DR. E. C. BUCHNEH. 
De Secretaris, Mit. W . M. LOOFS. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S I S C I l t j 

I N S T R U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet 
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome 
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro. ! 
en Thermometers, Brief balansen, Teeken. 
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NOKTONWELLEN. 
P o m p e n 

vooit 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N 

W . H O V E N E N Z O O N . 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Gooten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Ln> 
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M . den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O . 

Z a t e r d a g 10 F e b r u a r i 1873. 

fl*~ DE KIOSK HOLLANDIA 
of de M U Z I E K T E M P E L in deszelfs volledig toongolviiigs-voortplantings-verniogen, zoomede de 
onder- en bovenbouw van de N i » of Schelp-Orchesten voor de Concertzaal worden iu hunne 
Aeoustische construction (Systeem LEFÉBRE) en adviezen daartoe verleend door de Firma 

Mten Maaq. T - 1 W E T G A N D &. C o . , 
(L . J . L E F É B R E . ) 

1¥B. Alhoewel de Constructie-teekening, model, enz. door ons verleend weiden bii 
,1 (V„_1 i i • i . . J D 1 1 ' —«» »»• • i I l ' ' l I I l VV ' 1 I I I I | U1J 

den onderbouw van de Orchesten ten behoeve van de onlangs nieuw gebouwde Con
certzalen Tirol! te Utrecht en de HUade laai te Leiden, zoo bezitten die in hunne uitvoering 
n i e t de zoozeer geweiischte volledigheid, doordien de bouw dier orchesten in die gebouwen, voor 
dc toepassing daarvan, op een te laat tijdstip in behandeling werd genomen. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 

Machines voor houtbewerking tut allerlei doel
einden van de beste cn eenvoudigste construction. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J . 595 AMSTERDAM, 

leveren verticale Locomobiels van 1—20 ndk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
P E R W E R K , ijzeren Afsliters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. VoortsAmerik. Pompen, 
Eng. Ventilaters , dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakkcn en Closets, 
Portland-Cementen Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E K K i l O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

K R O M & . E E K H O U T . 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

A dressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

Becker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules 

Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Uriei i t A. C \ Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaalt ook architraven, etc. etc. I 

H o n i n k l . Spiegel- en Lljcttenfabr. Gcfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE HRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNieï,b\jAntu>er-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

H e d c k e r A C"., Amsterdam, leveren ui plaatsen 
k'ctwatcrtoestcllcii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van /"8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J » e » . P l c y o i e r , te Scheveningen, fabrikant 
vau ccmcnt-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Verinnen en de H o n d e , Sluoinlrasliilirick, Delft. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde lasc.hverbinding. 

Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij don architect NIJLAND aldaar. 

Belgian Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JUNR. to Amsterdam. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. TIIIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & O . te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & 0. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 11 Febr. 
Heerenveen, bij van Heloma: het bouwen 

eener boerenhuizinge en schuur te Nieuweschoot; 
bilj. inz. vóór 11 Februari.. 

Haandag, 12 Febr. 
Dordrecht, te 11 uren, in het hulpstation 

der Staatsspoorwegen: het maken van een ge
bouw , bestemd voor Café restaurant, met paar
denstal , koetshuis enz., aan den toegangsweg 
naar het station Dordrecht. 

Zuidlaren (Groningen), te 11 uren, op het 
gemeentehuis : liet afbreken der kap van de kerk 
en van het koor en het opbouwen eener nieuwe, 
met bijlevering der bouwstoffen. Inlichtingen bij 
E. Stel te Midlaren. 

Harlingen, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: de voor het jaar 1872 voor de open
bare lagere scholen benoodigde leermiddelen. 

Dordrecht, te 12 uren, op de Binnen-Walc-
vest A 485: het maken van drie houten loodsen, 
te plaatsen op een terrein (A 522) tusschen de 
Binnen- en Buiten-Wale-vest. 

Groningen, te 1 2 u r e n , door burgemeester 
en weth. : het inrichten van een gebouw in 
dc Violenstraat tot gemeentelijke burgerschool, 
met bijlevering van alle bouwstoffen, arbeids
loonen , transporten enz. Bilj . inzenden uiterlijk 
10 Febr. Inlichtingen aan het bureau der ge
meentewerken. 

Middelburg, te 1 uur, door het gemeen
tebestuur: l o . het maken van den onderbouw 
eener ijzeren draaibrug aldaar; 2o. het leveren 
van 180,000 stuks quenast-straatkeien. 

Dinsdag, 13 Febr. 
T well o. te 10 % uren, op het raadhuis: het 

leveren van 1000 wisse rivier- of berggrint, in 
perceelen en massa. 

Zutfen, te 11 uren, door het bestuur der 
vereeniging Ned. Mettray : het maken van een 
waterdichten kelder, eenige verbouwing aan de 
boerderij en het bouwen eener overdekte mest-
plaats. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van marine: dc levering van 750 tonsteenen, 
en wel: 50 stuks 2e, 300 stuks 4e, 200 stuks 
5e, 200 stuks Oe soort. 

Nijmegen, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering van grint cn leem, ten behoeve der 
gemeente. 

Kimswerd (Friesland), bij wed. B. Unia : het 
afbreken eener oude en het wederopbouwen eener 
nieuwe voorhuizing en schuur. 

Dragten (Friesland), door het gemeentebe
stuur : de levering van 244 iepen stamboomen 
aan den Oudegasterdijk. 

Woensdag, 14 Febr. 
Botterdam, te 11 uren, door de directie der 

Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: de levering van 99,854 kubiek 
M . vierkant bezaagd dennenhout, en de levering 
van 29,518 kubiek AI. rond dennenhout, alles 
benoodigd voor het steigerwerk van den onder
bouw der brug over de Maas bij Gennep. Leve
ring franco te Gennep. 

Botterdam, te 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: dc levering van 120,000 stuks 
metselsteenen, liardgrauw, waalvorm, benoodigd 
voor dc kleine kunstwerken in de sectie Uden-
Haps, ten dienste van de lijn Boxtel—Wezel. 
Monsters daags vóór de besteding aan het bureau 
der Maatschappij. Levering franco voor den wal 
tc Cuyk. 

Botterdam, te 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : l o . de levering van 57 kubiek 
M . waterkalk van Doornik (steenkalk ;ie soort) 
of van Chaudl'ontaine, Quimquernpoix of Beckuni; 
2o. de levering van 580 hektol. Dordsch of 
Winniger tras, een en ander benoodigd voor den 
onderbouw van kleine kunstwerken in de sectic 
Uden-Haps. Levering franco voor den wal te 
Ooflelt. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : l o . het met 200 M . zeewaarts 

verlengen van den noordelijken dam op den Hoek 
van Holland; raming f 300,000; 2o. het afgra
ven van gronden aan dc noordzijde van den be-
nedenmond der doorgraving van idem. Raming 
f 100,000. 

Arnhem , te 125/4 uren, door den burgemees
ter : de leverantie van materialen ten behoeve 
der gemeentewerken in 0 perceelen, als : 75,000 
straatkeien, 100,000 straatklinkers, houtwaren 
voor de schipbruggen, verschillende houtwaren, 
verschillende spijkers en 500 beukeboomen. 

Ambt-Hardenberg , tc 1 uur, door het ge
meentebestuur : het bouwen van eene school tc 
Bergentheim. Aanw. op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

Botterdam, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur : het graaf- en baggervverk, tot het maken 
der noorderhaven met bijbehoorende ophooging-, 
beschoeiing-, glooiing, brug-, kaai- en raster
werken op Feijenoord. 

Botterdam, te 2 uren , door dc directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : 1 o. de levering van 205 staven 
Engelsch patent, ijzer; 2o. de levering van 434 
staven Engelsch patent ijzer en van 10 staven 
rondijzcr; 3o. de levering van 2 staven snijstaal; 
4o. de levering van 1055 stuks schroefbouten; 
5o. de levering van 265 pakken draadnagels, van 
1300 stuks gesmede nagels, en van 00 kilogr. 
gesmede nagels; Go. de levering van 30 dozijn 
vijlen; alles benoodigd voor den onderbouw dei-
brug over de Maas bij Gennep. Levering franco 
te Gennep. 

Genum (Friesland), bij \V. J. v. d. Wei t : het 
op een nieuw bouwterrein bouwen eener nieuwe 
herberg met doorreed en smederij. Bilj . inz. vóór 
of uiterlijk 15 Febr. (Herb.) 

Donderdag, IS Febr. 
Delft, te 10 uren , door dijkgraaf en hoogheem

raden in het gemeenelandshuis van Delfland: l o . 
het vijfjarig onderhoud van de Weverkade, van 
de Weddebrug te Maassluis tot de Spartelheul; 
2o. het schoon- en diephouden, gedurende den 
tijd van vijf jaren, der watoren in 4 perceelen; 
3o. het uitdiepen van een gedeelte der Polder
vaart , achter het stoomgemaal van der Goes; 
bilj. inz. vóór of uiterlijk 14 Februari, des avonds 
vóór 7 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door en aan het minis
terie van binnenl. zaken: de levering van 2000 
ton spoorstaven met laschverbindingen, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

Oldenzaal, tc 12 uren, het bouwen van een 
woonhuis met stalling bij mejufvr. wed. A. A . de 
Jong. Aanwijzing tc 11 uren. 

Venray (Limburg), te 2 uren, door het ge
meentebestuur : het kunstmatig verbeteren en be-
kiezclen van den weg van af den provincialen 
kiezelweg van Venray naar Maashees, naar het 
gehucht Oostrum, over eene lengte van 3020 M. 

Vrijdag, 16 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het opruimen van de Rijks-telegraaflijnen 
langs het kanaal van Neuzen, en van het spoor
wegstation te Hulst tot het spoorwegstation Phi
lippine , provincie Zeeland. Inlichtingen bij den 
Hoofdingenieur van den waterstaat te Middelburg 
en bij den ingenieur te Neuzen. 

Haamstede (Eil. Schouwen), te 12 uren , in 
de raadkamer : het maken van eene haven voor 
de gemeente Haamstede in de inlaag van het 
district Koudekerke van den polder Schouwen. 
Aanwijzing gedurende vier dagen vóór de beste
ding , des voormiddags te 10 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door burg. en weth. : 
de levering van schooltafels cn banken voor de 
nieuwe school te Hees. 

Zaterdag' 1 7 Febr. 
Voorburg, te 11 uren, door het bestuur over 

dc droogmaking der plassen in den Tedinger-
broekpolder : het leggen der verschillende bedij
kingen enz., voor de westelijke droogmaking. 
Aanw. 15 Februari, des middags te 12 uren. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door het gemeen
tebestuur : l o . het maken en leveren van eene 
ijzeren draaibrug , ter vervanging van de Vliet
sterbrug ; 2o. het verrichten van eenige voor dc 
plaatsing dier brug vereischte timmer- en met

selwerken. Bilj . inz. uiterlijk 10 Februari bij den 
gemeente-architect. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: l o . het maken en leveren van 
eene ijzeren ophaalbrug, ter vervanging van de 
Boomsbrug; 2o. het verrichten der daarvoor ver
eischte timmer- en metselwerken; bilj. inzenJen 
uiterlijk 10 Februari, voor 'savonds 8 uren. 

Leeuwarden, tc 12% uren, door het ge
meentebestuur: het vernieuwen van de brug over 
de Menaldumervaart en van vier tiltjes in den 
Harlinger trekweg tusschen Ritsumazijl en Kinj;-
111:n ill.-. Bilj. inz. uiterlijk 16 F'ebr. ter secretarie 
aldaar. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burgemeester 
en weth.: de levering van 80,000 bekapte Luik
sche keien en 500 meter Escauzijnsche kantsteenea. 
Bilj. inz. uiterlijk 16 Februari ter secretarie. 

monnikendam, tc 2 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden, in het gemeentelandshuis van 
Waterland: het dichtmaken van het Ilalssluisje 
en het bouwen eener schutsluis in den Klooster-
dijk te Monnikendam. Aanwijzing 14 Februari, 
des middags te 1 uur. 

Assen, 's avonds te 8 uren, bij G. Ebbink: 
het bouwen van een burgerwoonhuis, met bijle
vering van alle materialen. 

Heerenveen, bij denadministreerenden kerk
voogd , den heer W. Schepers: het maken cn 
plaatsen van een ijzeren hek langs het kerkhof 
te Heerenvecn, ter lengte van p. m. 78 meter, 
met 'de daarbij behoorende metselwerken in één 
perceel. Aanwijzing des morgens te 11 uren.* 

Zandeweer (Groningen), door het waterschap 
Hunsingo, bij de Wed. Berghuis: het ruiden en 
opschooiien van het Startenhuizerinaar, iu IS 
perceelen. 

maandag, 19 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burgemeester 

en weth. op het raadhuis: l o . het maken cn ge
durende vier maanden na de eerste oplevering 
onderhouden van de aarden baan met de bijbe
hoorende werken voor een nieuwen weg in den 
Binnendijkschen Buitenvelderschen polder, van 
den Iluitcnsingelwng in eene zuidoostelijke rich
t ing, op 30 M . afstand, ongeveer evenwijdig aan 
het Schapenburgerpad, in één perceel; 2o. het 
uitvoeren van eenige baggcrwerken in de grach
ten der gemeente, in twee perceelen. Inl. aan 
de afd. Publieke werken op het raadhuis en bij 
den gemeente-ingenieur J. G. van Niftrik. 

Dinsdag, 20 Febr. 
Alkemade, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen van een houten brug niet 
ijzeren draaiend gedeelte over de ringvaart van 
den Haarlemmermeerpolder bij de Nieuwe wetering. 

Herbayum (Friesland), te 12 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente, bij A. Slim : lo. het 
vernieuwen en herstellen van de kerk en toren 
te Herbayum; 2o. idem der pastorie aldaar, met 
de leverantie der daartoe vereischt wordende 
nieuwe bouwstoffen. Aanwijzing 17 Februari, 
des middags te 12 uren. Bilj . inz. uiterlijk 20 
Februari te 12 uren, by den administreerenden 
kerkvoogd F. G. Jongma, aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, aan het hoofdbureau 
der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen: de levering van spoorstaven, schroef
bouten en haakbouten, ten behoeve van den 
spoorweg Almelo—Salzbergen. 

Woensdag, 21 Febr. 
Hoorn, te 11 uren, door de commissie van 

administratie over de gevangenissen: de levering 
van machinaal gesponnen weefgarens, voor den 
arbeid der gevangenen aldaar, gedurende 1872. 

Bergen-op-Zoom, tc 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 47,500 stuks 
keien van quenast en 2500 stuks kantsteenen. 

Donderdag, 22 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, ten dienste der Staats

spoorwegen , door en aan het ministerie van bin
nenl. zaken: het maken van een gedeelte vande 
tweede binnenhaven te Vlissingen, met daarlangs 
strekkenden kademuur en eenige verdere werken. 
Aanwijzing 12 en 15 Februari , des voonniddags 
te 10 uren. 

Dordrecht, te 12% uren, aan de gemeente
lijke gasfabriek: de levering van ongeveer 50,000 
bekt. Engelsche gaskolen. 

Tilburg , te 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 10 Februari 4872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
f B E S T E D I N G 
«TE-BESTUUR van Haamstede, eiland 

op Vrijdag den 16 February 1872, 
ten 12 uur, in de raadkamer te 

lender nadere goedkeuring 
l A N B E S T E D E N : 

laken van eene HAVEN voor 
leente Haamstede in de inlaag 

I t district Koudekerke van den 
1 Schouwen, 

ligt ter inzage in de gemelde raad-
op franco aanvrage tegen betaling 
bekomen bij den Boekbandelaar VAN 
Zierikzee. 

king geschiedt gedurende vier dagen 
eding des morgens ten 10 uur, ter-

|inlichtingen te bekomen zijn bij den 
JN te Zierikzee en den Dijkbaas W. 
amsledc. 

YDT., 20 Januarij 1872. 
C. M. BOLLE, Burgemeester. 
W. V I S , Secretaris. 

ESTER F.N WETHOUDERS VAN LEEU-
Bllen op Zaturdag den 17 February 
niddags te 12 uur, ten Gemeente-

in het openbaar aanbesteden : 
maken en leveren van eene 

fren Draaibrug, ter vervanging 
de Vlietsterbrug. 
verrigten van eenige voor de 

ktsing dier brug vereischte Tim-
I- en Metselwerken. 
Eken, waarnaar de uitvoering dier 
plaats hebben, zoomede eene daartoe 

teekening, zijn op franco aanvrage 
[tegen betaling van f 1.50, ten kan-

Gemeente-Architect. 
Ivingbilletten moeten uiterlijk op Vrij-

Februarij e. k., vóór 's avonds 8 
zijn ter Secretarie der Gemeente, 

en. den 29 Januarij 1872. 
•meester en Wethouders voornoemd, 

.1. BIERUMA OOSTING. 
De Secretaris, 

P. A . BERGSMA. 

ESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU-
isullen, in plaats ran op Woensdag 
uarij 1872, op Zaturdag den 17 

ten Gemeentchuize aldaar , in het 
besteden; 

Des middags (e 12 uur: 
maken en leveren van eene 

•en Ophaalbrug, ter vervanging 
de Boomsbrug, en 
verrigten der voor de plaat-
dier Brug vereischte Timmer 
Metselwerken. 

namiddags te 1 uur: 
iring van 80,000 bekapte Luik-
Keijen en 500 meter Escaus-
ihe Kantsteenen. 
ken, waarnaar de levering der Brug 
iring der Timmer- en Metselwerken 
ts hebben, zijn , met eene daartoe be
rekening, op franco aanvrage en te-

van f 1 , verkrijgbaar ten kantore 
Bieente-Architect, terwijl van de voor-

• de levering der Keijen cn Kant-
genoemde kantore op franco aan-

xemplaren te bekomen zijn. 
rijvingbilletten moeten uiterlijk op Vrij-
6 Februari) e. k., vóór 's avonds 8 
d zijn ter Secretarie der Gemeente, 
en, den 29 Januarij 1872. 
emeester en Wethouders voornoemd, 

.1. BIERUMA OOSTING. 
he Secretaris, 

P. A . BERGSMA. 

Verbeterde 
;N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

ie Vertegenwoordigers voor 
osl-Indië 

Neder-

OVEN c*s ZOON, 
venhage cn Rotterdam. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag 20 Februari 1872, des namiddags 

te hall' twee ure, zal in het Stations-gebouw 
buiten dc Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed : 

Het maken van een gebouw, inge
richt voor goederenbureau en chefs
woning , op het stationsterrein te 
Leiden. 

Bestekken met teekeningen zijn te verkrijgen 
tegen betaling van fi op het bureau van den In
genieur van den Weg te 's Gravenhage (Station), 
bij wien tevens alle verdci : inlichtingen gegeven 
worden. Aanwijzing zal geschieden op den 23»tcu 
Februari te 12 uur. 

Vereeniging SALERNO. 
Het bestuur stelt zich voor publick uit te be

sleden. D E N OPBOUW VAN 40 ARBEI
DERSWONINGEN, en noodigt Heeren Aan
nemers uit, mits zij drie jaren binnen Amster
dam gevestigd zijn geweest, zich op Zaturdag 
den 10'lcn e n Vrijdag den lOdeu February e. k\, 
des morgens te 10 ure, te willen vervoegen op 
het terrein gelegen aan den Utrechtschen Buiten
singel, achter het Gesticht vair den Heer JACu. 
DE VOS, ten einde, op beide dagen, aanwijzing 
en inlichting te ontvangen, van den Architect 
der Vereeniging den Heer- I. II. LELIMAN. 

AMSTERDAM, 2 February' 1872. 

In naam van liet Restaur voornoemd, 
Dé Voorzitter, Dn. E. C. I1UCI1NER. 
De Secretaris, Mn. W. M. LOOFS. 

M A G A Z I J N E N F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H 

INSTRUMENTEN. 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Brielbalansen, Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR N Ü R T O N W E L L E N . 
P o m p e n 

Z a t e r d a g 10 F e b r u a r i 187S. 

Putten van groote diepten. 
CENTR1FUGAALP0MPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Gooten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 1 

Verder' alle soorten van gedreven, gegoten en i 
getrokken voorwerpen. 

A R N H E M . RODENHUIS & C». 

fl^ D E K I O S K H O L L A N D I A ~ * l 
of de M U i R I K K T K . T l F E I i in dcszelfs volledig toongolvings-voortplantings-verniogen, zoomede de 
onder- en bovenbouw van de \ i s of Schelp-Oi-ehetiten voor de Concertzaal worden in hunne 
Acoustisc.be construction (Systeem LEFEBRE) en adviezen daartoe verleend door de Firma 

F. J. WEYGAND &. Co., 
(L. J. LEFEBRE.) 

XII. Alhoewel de Constructie-teekening, model, enz. door ons verleend werden bij 
den onderbouw van dc Orchesten ten behoeve van de onlangs nieuw gebouwde Con

certzalen Ti rol i te Utrecht en dc tHads Zaal te Luiden , zoo bezitten die in hunne uitvoering 
niet de zoozeer gewenschte volledigheid, doordien de bouw dier orchesten in die gebouwen voor 
de toepassing daarvan, op een te laat tijdstip in behandeling werd genomen. 

Eten Maag. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. «OTTERDAM. 
Machines voor- houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

KROM & EEKHOÜT. 
AVARMOESSTRAAT J . 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale L o c o m o b i e l s van 1—20 pdk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsliters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen cn Drijfriemen. VoortsAmerik. Pompen, 
Eng. Ventilaters , dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakkon en Closets, 
Portland-Cementen Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K H O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM & EEKHOUT. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B ecker A Biiddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouw terreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres; architecten VAN GKNÜT te Arnhem. 

Wan l lr ient A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en LiJNlenfnbr. Gcfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN Dg BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,b\jAntwer-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
Itedeker A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

bcelwatcrtoesttlleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van f8At) cn /'8.90, a con
tant, hij dc Erven THIERRY & .MENSING, te 's Hage. 

.lues. IMeysier, tc Scheveningen, fabrikant 
van cemcnt-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n n e » en de H o n d e , Stoomlraslahriek, Delft. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JUNII. te Amsterdam. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 11 Febr. 

Heerenveen, bij van Heioma: het bouwen 
eener bocrenhuizinge en schuur te Nicnweschoot; 
bilj. inz. vóór 11 Februari.. 

Maandag, 12 Febr. 
Dordrecht , te I I uren, in het hulpstation 

der Staatsspoorwegen: het maken van een ge
bouw, bestemd voor Café restaurant, met paar
denstal , koetshuis enz., aan den toegangsweg 
naar het station Dordrecht. 

Zuidlaren (Groningen), te 11 uren, op het 
gemeentehuis : het afbreken der kap van de kerk 
en van het koor en het opbouwen eener nieuwe, 
met bijlevering der bouwstoffen. Inlichtingen bij 
E. Stel te Midlaren. 

Harlingen , te 12 uren, door het gemeente
bestuur: de voor het jaar 1872 voor dc open
bare lagere scholen benoodigde leermiddelen. 

Dordrecht, te 12 uren, op de Binnen-Wale-
vest A 485: het maken van drie houten loodsen, 
te plaatsen op een terrein (A 522) tusschen de 
Binnen- en Buiten-Wale-vest. 

Groningen, te 12'/, uren, door burgemeester 
en weth. : het inrichten van een gebouw in 
dc Violenstraat tot gemeentelijke burgerschool, 
met bijlevering van alle bouwstoffen, arbeids-
loonen , transporten enz. Bil j . inzenden uiterlijk 
10 Febr. Inlichtingen aan het bureau der ge
meentewerken. 

Middelburg , te 1 uur, door het gemeen
tebestuur: l o . het maken van den onderbouw 
eener ijzeren draaibrug aldaar; 2o. het leveren 
van 180,000 stuks quenast-straatkeicn. 

Dinsdag, 13 Febr. 
Twello. te 10'/, uren, op het raadhuis: het 

leveren van 1000 wisse rivier- of berggrint, in 
perceelen cn massa. 

Zutfen, te 11 uren, door het bestuur der 
vereeniging Ned. Mettray : het maken van een 
waterdichten kelder, eenige verbouwing aan de 
boerderij en het bouwen eener overdekte mest-
plaats. 

'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie 
van marine: de levering van 750 tonsteenen, 
en wel: 50 stuks 2e, 300 stuks 4e, 200 stuks 
5e, 200 stuks 6e soort. 

Nijmegen , te 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering van grint en leem, ten behoeve der 
gemeente. 

Klmswerd (Friesland), bij wed. B. Unia : het 
afbreken eener oude en het wedcropbouwen eener 
nieuwe voorhuizing en schuur. 

Dragten (Friesland), door het gemeentebe
stuur : de levering van 244 iepen stamboomen 
aan den Oudegasterdijk. 

Woensdag;, 14 Febr. 
Botterdam, tc 11 uren, door de directie der 

Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: de levering van 99,854 kubiek 
M . vierkant bezaagd dennenhout, en de levering 
van 29,518 kubiek M . rond dennenhout, alles 
benoodigd voor het steigerwerk van den onder
bouw der brug over de Maas by Gennep. Leve
ring franco te Gennep. 

Botterdam, te 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: de levering van 120,000 stuks 
metselsteenen, hardgrauw, waalvorm, benoodigd 
voor de kleine kunstwerken in de sectie Uden-
Haps, ten dienste van de lijn Boxtel—Wezel. 
Monsters daags vóór de besteding aan het bureau 
der Maatschappij. Levering franco voor den wal 
te Cuyk. 

Botterdam, te 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : lo . de levering van 57 kubiek 
M. waterkalk van Doornik (steenkalk 3e soort) 
of van Chaudfontaine, Quimqueinpoix of Beckum; 
2o. de levering van 580 bektol. Dordsch of 
Winniger tras, een en ander benoodigd voor den 
onderbouw van kleine kunstwerken in de sectic 
Uden-Haps. Levering franco voor den wal te 
Oeffelt. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnen), zaken : l o . het met 200 M . zeewaarts 

verlengen van den noordelijken dam op den Hoek 
van Holland; raming f 300,000; 2o. het afgra
ven van gronden aan de noordzijde van den be-
nedenmond der doorgraving van idem. Raming 
f 100,000. 

Arnhem, te 12% uren, door den burgemees
ter : de leverantie van materialen ten behoeve 
der gemeentewerken in 6 perceelen, als : 75,000 
straatkeien, 100,000 straatklinkers, houtwaren 
voor de schipbruggen, verschillende houtwaren, 
verschillende spijkers en 500 bcukeboomen. 

Ambt-Hardenberg , te 1 uur, door het ge
meentebestuur : het bouwen van eene school te 
Bergcnthcim. Aanw. op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

Botterdam, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur : het graaf- en baggerwerk, tot het maken 
der noorderhaven met bijbehoorende ophooging-, 
beschoeiing-, glooiing, brug-, kaai- en raster
werken op Feijenoord. 

Rotterdam, tc 2 uren , door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: 1o. de levering van 205 staven 
Engelsch patent ijzer; 2o. de levering van 434 
staven Engelsch patent ijzer en van 10 staven 
rondijzer ; 3o. de levering van 2 staven snijstaal; 
4o. de levering van 1055 stuks schroefbouten; 
5o. de levering van 265 pakken draadnagels, van 
1300 stuks gesmede nagels, en van 00 kilogr. 
gesmede nagels; 6o. de levering van 30 dozijn 
vijlen; alles benoodigd voor den onderhouw dei-
brug over de Maas bij Gennep. Levering franco 
te Gennep. 

Genum (Friesland), bij W. J . v. d. Wei t : het 
op een nieuw bouwterrein bouwen eener nieuwe 
herberg met doorreed en smederij. Bilj . inz. vóór 
of uiterlijk 15 Febr. (Herb.) 

Donderdag, IS Febr. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf cn hoogheem

raden in het gemeenelandshuis vanDclOand: l o . 
het vijfjarig onderhoud van de Weverkade, van 
de Weddebrug te Maassluis tot de Spartelheul; 
2o. het schoon- en diephouden, gedurende den 
tijd van vijf jaren, der watoren in 4 perceelen; 
3o. het uitdiepen van een gedeelte der Polder
vaart, achter het stoomgemaal van der Goes; 
bilj. inz. vóór of uiterlijk 14 Februari, des avonds 
vóór 7 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door en aan het minis
terie van binnenl. zaken: de levering van 2000 
ton spoorstaven met laschverbindingen, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

Oldenzaal. te 12 uren, het bouwen van een 
woonhuis met stalling bij mejufvr. wed. A. A. de 
Jong. Aanwijzing te 11 uren. 

Venray (Limburg), te 2 uren, door het ge
meentebestuur : het kunstmatig verbeteren en be-
kiezelen van den weg van af den provincialen 
kiezelweg van Venray naar Maashees, naar bet 
gehucht Oostrum, over eene lengte van 3020 M. 

Vrijdag, 16 Febr. 
Middelburg, tc 10 uren, door het prov. be

stuur : het opruimen van de Rijks-telegraaflijnen 
langs het kanaal van Neuzen, en van het spoor
wegstation te Hulst tot het spoorwegstation Phi
lippine , provincie Zeeland. Inlichtingen bij den 
Hoofdingenieur van den waterstaat te Middelburg 
en bij den ingenieur te Neuzen. 

Haamstede (Eil . Schouwen), te 12 uren , in 
de raadkamer : het maken van eene haven vooi' 
de gemeente Haamstede in de inlaag van het 
district Koudekerke van den polder Schouwen. 
Aanwijzing gedurende vier dagen vóór dc beste
ding , des voormiddags te 10 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door burg. en weth. : 
de levering van schooltafels en banken voor de 
nieuwe school te Hees. 

Zaterdag, 17 Febr. 
Voorburg, te 11 uren, door het bestuur over 

de droogmaking der plassen in den Tedinger-
broekpolder : het leggen der verschillende bedij
kingen enz., voor de westelijke droogmaking. 
Aanw. 15 Februari, des middags tc 12 uren. 

Leeuwarden , tc 12 uren, door het gemeen
tebestuur : l o . het maken cn leveren van eene 
ijzeren draaibrug , ter vervanging van de Vliet
sterbrug ; 2o. het verrichten van eenige voor de 
plaatsing dier brug vereischte timmer- en met

selwerken. Bilj . inz. uiterlijk 16 Februari bij den 
gemeente-architect. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: l o . het maken en leveren van 
eene ijzeren ophaalbrug, ter vervanging van de 
Boomsbrug; 2o. het verrichten der daarvoor ver
eischte timmer- en metselwerken; bilj. inzenden 
uiterlijk 16 Februari, voor 's avonds 8 uren. 

Leeuwarden, tc 12'/, uren, door het ge
meentebestuur : het vernieuwen van dc brug over 
dc Menaldumervaart en van vier tiltjes in den 
Harlinger trekweg tusschen Ritsumazijl enKing-
matille. Bilj . inz. uiterlijk 16 Febr. ter secretarie 
aldaar. 

Leeuwarden, tc 1 uur, door burgemeester 
en weth. : de levering van 80,000 bekapte Luik
sche keien en 500 meter Escauzijnsche kantsteenen. 
Bilj. inz. uiterlijk 16 Februari ter secretarie. 

Monnikendam, tc 2 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden, in het gemecntelandshuis van 
Waterland: het dichtmaken van het Halssluisje 
en het bouwen eener schutsluis in den Klooster-
dijk te Monnikendam. Aanwijzing 14 Februari, 
des middags te 1 uur. 

Assen, 's avonds tc 8 uren, bij G. Ebbink : 
het bouwen van een burgerwoonhuis, met bijle
vering van alle materialen. 

Heerenveen, bij denadministreerenden kerk
voogd , den heer W. Schepers: het maken en 
plaatsen van een ijzeren hek langs het kerkhof 
te Heerenveen, ter lengte van p. m. 78 meter, 
met 'de daarbij behoorende metselwerken in één 
perceel. Aanwijzing des morgens te 11 uren.^ 

Zandeweer (Groningen), door het waterschap 
Hunsingo, bij de Wed. Berghuis: het ruiden cn 
opschoonen van het Startenhuizcrmaar, in 15 
perceelen. 

Maandag, 19 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burgemeester 

en weth. op het raadhuis: l o . het maken en ge
durende vier maanden na de eerste oplevering 
onderhouden van de aarden haan met. de bijbe
hoorende werken voor een nieuwen weg in den 
Binnendijkschen Buitenvelderschen polder, van 
den Buitcnsingelwcg in eene zuidoostelijke rich
t ing, op 30 M . afstand, ongeveer evenwijdig aan 
het Schapenburgerpad, in één perceel; 2o. het 
uitvoeren van eenige baggerwerken in de grach
ten der gemeente, in twee perceelen. Inl. aan 
de afd. Publieke werken op het raadhuis cn bij 
den gemeente-ingenieur J . G. van Niftrik. 

Dinsdag, 20 Febr. 
Alkemade, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen van een houten brug niet 
ijzeren draaiend gedeelte over de ringvaart van 
den Haarlemmermeerpolder bij de Nieuwe wetering. 

Herbayum (Friesland), te 12 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente, bij A. Slim : lo . het 
vernieuwen en herstellen van de kerk en toren 
te Herbayum; 2o. idem der pastorie aldaar, met 
de leverantie der daartoe vereischt wordende 
nieuwe bouwstoffen. Aanwijzing 17 Februari, 
des middags te 12 uren. Bilj . inz. uiterlijk 20 
Februari te 12 uren, by den administreerenden 
kerkvoogd F. G. Jongma, aldaar. 

Ctreoht, te 2 uren, aan het hoofdbureau 
der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : de levering van spoorstaven, schroef
bouten en haakbouten, ten behoeve van den 
spoorweg Almelo—Salzbergen. 

Woensdag, 21 Febr. 
Hoorn, te 11 uren, door de commissie van 

administratie over de gevangenissen: de levering 
van machinaal gesponnen weefgarens, voor den 
arbeid der gevangenen aldaar, gedurende 1872. 

Bergen-op-Zoom, tc 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 47,500 stuks 
keien van quenast cn 2500 stuks kantsteenen. 

Donderdag, 22 Febr. 
'•-Hage, te 12 uren, ten dienste der Staats

spoorwegen , door en aan het ministerie van bin
nenl. zaken: het maken van een gedeelte van de 
tweede binnenhaven te Vlissingen, met daarlangs 
strekkenden kademuur en eenige verdere werken. 
Aanwijzing 12 en 15 Februari, des voormiddags 
te 10 uren. 

Dordrecht, te 12'/, uren, aan de gemeente
lijke gasfabriek: de levering van ongeveer 50,000 
bekt. Engelsche gaskolen. 

Ti lburg , te 2 uren, door het kerkbestuur 
van de R. K. parochie het Goirkc, in het school
lokaal: het bouwen van eene kerk voor de nieuwe 
parochie aan den Heikant. 

Vrijdag, 23 Febr. 
Middelburg , tc 10 uren, door het prov. be

stuur: het onderhoud der Rijks-zeeweringen aan 
de Oude Hoeve, langs de noordkust van het ei
land Schouwen. Aanw. den Oen en 4en dag voor 
de besteding. Raming ƒ 2980. 

Groningen, tc 11 uren, op het raadhuis: 
bet bouwen van eene ijzeren ophaalbrug over het 
te graven verbindingskanaal te llarneveld. Aan
wijzing 19 Februari, des voormiddags te 11 uren. 
Bilj . inz. uiterlijk 22 Februari op het raadhuis. 

Doetinchem, tc 12 uren, in het huis naast 
het post- en telegraafkantoor: het bouwen van 
eene school met twee bovenwoningen, waarvan 
de kelders en fundeeringen reeds gelegd zijn. 
Inlichtingen hij den architect G. L . Richter, te 
Winterswijk. 

Zaterdag, 24 Febr. 
Loppersum, te 2 uren, door het gemeente

bestuur: het stichten van een schoolgebouw te 
Loppersum, met alle benoodigde metcrialen. Aan
wijzing 17 Februari, des voormiddags te 11 uren. 

Maandag , 26 Febr. 
Medemblik, te 12 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van het ambacht de Vier Noorder-
Koggen : het amoveeren en reconstrueeren van 
p. m. 180 M. steenglooiing en het verhoogen en 
verzwaren van den dijkskruin op de nommers 29 
cn 30 , hij Lambertsehaag, in 2 pe rc , cn de le
verantie van de voor dit werk benoodigde luik
en rijsmaterialen. Aanw. 22 Febr., te 11 uren, 
door den opzichter de Heer, aldaar. 

Kampen, te 1 uur , door het gemeentebe
stuur: a. leverantie van glooiing-bazalt, grint 
en brik; b. aanleg van een bazaltkade ter- lengte 
van ruim 400 M . ; c. aanleg een een gedeelte 
dijk met steenen sluisje, de dijk lang ruim 3000 
M . ; d. aanleg van grintwegen ter lengte van ruim 
10,000 M . 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
station: het maken van een gebouw, ingericht 
voor goederenbureau en chefswoning, op het 
stationsterrein te Leiden. Aanw. 23 Febr., des 
middags te 12 uren. 

Binaumageest (Friesland), door den burge
meester van Dantumadeel: de levering van 300 
stère grove zuiver gewasschen riviergrint. 

Dinsdag, 27 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 

marine : het bouwen van een Iichtwachterswoning 
en het maken en stellen van een lichtopstand, 
beiden in den noord-oosthoek van het eiland 
Rozenburg, alles met den aankleve van dien. Inl. 
omtrent de ophooging van het terrein enz., op 
16 en 17 Febr., te Brielle, door den bouwkun
dige by den dienst van het leedswezen. 

Donderdag, 28 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, aan het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van eene brugwachters-
woning bij de brug over het Noordzeekanaal en 
van eene wachterswoning aan den Noorder IJdijk 
te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Aanwijzing 15 en 
20 Februari, des voormiddags te 11 uren. 

Venray, (Limburg), te 2 uren, door burg. 
en weth., op het raadhuis: het bouwen eener 
gemeenteschool met onderwijzerswoning in het 
dorp te Venray. 

Zaterdag, 2 Maart. 
Harlingen, door het dijksbestuur van het 

waterschap der Vijf deelen zeedijken buitendijks, 
ter secretarie : de levering van : a. noordsch gree-
nen paalhout: 770 stuks van 71 decim. te leve
ren vóór 15 Mei 350 stuks; 600 stuks van 62 
decim. idem 15 Mei 200 stuks; 500 stuks van 
35 ' / , decim. idem 15 Mei 100 stuks; hetrestec-
rende idem in de maand October; 6. gordingen: 
80 stuks zware, idem 15 Mei 20 stuks; 80 stuks 
lichte, idem 15 Mei 25 stuks ; het resteerende id. 
in de maand October; c. 20 last a 2000 kgr. 
balsteen, van 6—8 decim. lengte; d. 10,000 
bossen eikentakken; 10,000 bossen berken takken. 

te Arnhem by D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondentcn L . VAN BAKKENES & f>. te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C. 

http://Acoustisc.be


BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 10 F e b r u a r i 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Aarlanderveen, 24 Jan.: het ophoogen van 

de begraafplaats, het bouwen van een baar- en 
lijkenhuis enz. in die gemeente, in 2 perceelen; 
ingekomen 3 biljetten, als : 

2e perc. 
P. van Vliet, te Woubrugge, ƒ 3920. 
C. Jongenburgcr, » Aarlanderveen, » 3820. 
W. Barreveld, » idem » 3400. 
Massa van perc. 1 en 2 ; ingekomen 5 biljetten, als : 
H. I. Tcrweij, te Uithoorn, ƒ 8389. 
L . Hortenhuis, » IJselmonde, » 8134. 
W. Boot, « Woubrugge, » 8000. 
D. Jansen, » Aarlanderveen, » 7940. 
J . Spreij, » Koudekerk, » 7073. 
Gegund. 

Alkemade, 26 Jan.: het bouwen van een 
houten brug met ijzeren draaiend gedeelte over 
de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder; in
gekomen 7 biljetten, als : 
J. Spreij, te Koudekerk, ƒ 19,473. 
G. Verbrugge, » Broek c. a., » 18,279. 
L . Kievi tz , » Haarlemmerm., » 17,829. 
M. de Leur, » Woubrugge, » 17,000. 
P. van Essen, » Houtrijk en 

Polanen, » 10,700. 
P. van der Kamp, » Leiden, » 10,700. 
J . van der Kamp, » idem » 10,394. 

Ouderkerk a/d Use l 26 Jan. : het vierja
rig onderhoud der drie watermolens van de pol
ders Kromme en Geer en Zijde; ingekomen 8 
biljetten, als: 
G. Luijendijk, ƒ 5500. 
J. H . Mohr, » 5000. 
J . van der Loo , » 4978. 
A. van der Straaten, » 4900. 
J . Mulder, » 4700. 
G. van Dam, » 4050. 
J . Pannevis en Zn., » 4548. 
P. van der Leeden , » 4500. 
Bij opbod gegund aan P. van der Leeden, te 
Berg-Ambacht, voor ƒ 4238. 

Visvliet , 27 Jan. : het bouwen van een wa
termolen met 17.50 M. vlucht; ingekomen 0 bil
jetten , als : 
II. Hazenberg, te Br i l t i l , ƒ 3395. 
G. Sijtema, » Pieterzijl, » 3393. 
E. Nanninga, » Nickerk, » 3244. 
J. v. d. Veen, > Mensingeweer, » 3177. 
S. Laurman, » Giekerk, » 3149. 
M . v. d. Heide, » Leek, » 2980. 
Gegund aan S. Laurman. 

Vlissingen, 37 Jan.: l e pe rc , baggerwerk, 
J . F i l i s , te Vlissingen, a ƒ 0 . 3 1 1 / , ; J.-Florusse, 
idem, it ƒ 0 . 2 9 ; 2e perc, onderhoud der pompen 
enz., P. J. Kakcnberg, /"1475; A. Loois, te 
Vlissingen, ƒ 1 0 9 1 ; 3c perc, levering van waal
steen, Gebrs. van Stolk, te Druten, ƒ578 .80 ; 
4e perc , het verleggen van kei-en klinkerstraat, 
J . Hubrechtse, te Souburg, a ƒ 0 . 1 4 ; J . Tavenier, 
te Vlissingen, u ƒ 0 . 1 3 ; 5e perc, schilderwerk, 
J. M. Luitwielen . ƒ 8 6 0 ; H. C. Mos, ƒ 8 5 3 ; P. G. 
Lavernoes, ƒ 8 4 0 ; allen aldaar. 

Stratum, 29 Jan. : het verbouwen van het 
gemeentehuis; ingekomen 0 biljetten , als: 
Hezemans van Mol , te Eindhoven, ƒ 1500. 
L . Bockholts, » idem. » 1475. 
P. J . Strijbos, » Stratum, » 1475. 
C. van de W i e l , » idem » 1400. 
C. van Rooij, » idem » 1398. 
J. van Nuenen, » Eindhoven, » 1050. 

Bergen-op-Zoom, 30 Jan.: het amoveeren 
der landhoofden van de voormalige Hambrug, 
liet maken van een gedeelte beschoeiing, het 
leggen van een rijzen berm en het uitdiepen van 
eon deel der haven; ingekomen 2 biljetten, als: 
P. P. van Opdorp, te Woensdrecht, ƒ 1358. 
A. Daverveldt, » Wouw, » 1207. 

Blijham. 30 Jan.: het afbreken van den 
ouden en het bouwen van een nieuwen toren voor 
de kerk aldaar; ingekomen 4 biljetten, als: 
J . Edens, te Blijham, ƒ 7295. 
M . Balk en Leffers, » Winschoten, » 0484. 
E. van der Laan, » Kolham, » 0404. 
H . Kruizinga, » Blijham, » 02G0. 
Gegund. 

Steenwijk, 1 Febr. : het bouwen van een 
boeren-woonhuis op een stuk land te Callencote; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
C. van der Plas, ƒ 2507. 
F. Aberson, » 2293. 
J. Voerman, » 2285. 
A. Meijer van Putten, » 2129. 
J. de Boer, « 1993. 
Allen aldaar. 

Zalt-Bommel, 1 Febr.: dc levering van 15,000 
bovenvoetsche straatklinkers; ingekomen 2 bi l 
jetten, als : 
E. van Holst. te Beuningen, ƒ 1782.80. 
Firma wed. J .G .v . Kuijk, i Zalt-Bomm. » 1759. 
Gegund. 

Vlissingen, 1 Febr.: het zetten van een ge
bouw ten dienste van het arm-gasthuis; ingeko
men 5 biljetten , als : 
O. de Wolll', ƒ 3770, 
Wed. J. Ilagenian, « 3555. 
P. A. Guillaume, » 3345. 
P. Laernoes , » 3319. 
A. Loois, » 3195. 
Gegund. 

Groningen. 2 Febr. : het herstellen of ver
nieuwen van defecte rijzen hoofden, bermen en 
verdere werken, wederszijds het Reitdicp; inge
komen 10 biljetten, als: 
II. 11. Harkema, te Warfhuizen, ƒ 8840. 
K. van Tongeren, » Heerenveen, » 8400. 
T. J. Kroon Jz. , » Groningen, » 8240. 
P. H . Dopheide, » idem « 7990. 
T. de Jong, » Sappemeer, » 7809. 
A. S. Schaafsma, i> Harlingen, « 7759. 
S. II. Woldring, » Zoutkamp, » 7091. 
Th. Kok, » Groningen, » 7000. 
G. Doorenbos, » Oldeboorn, » 7490. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 7300. 

Oosteinderpolder, 3 Febr.: het bouwen van 
een woonhuis en schuur met gevolgen; minste 
inschrijver was C. Eigenhuize,' te Aalsmeer, voor 
ƒ 12,390. 

Alkmaar, 3 Febr.: het uitvoeren van ge
meentewerken in 0 perc; aangenomen in massa 
door J . M . üurkema, aldaar, voor ƒ 2 1 , 0 0 0 . 

Utreoht, 3 Febr.: de levering van 100,000 
Utrechtsche straatklinkers; ingekomen 3 biljetten, 
waarvan 2 van onwaarde; aangenomen door dc 
firma Munnicks van Cleef, aldaar, voor ƒ1».01 
per mille. 

Amersfoort, 4 Febr.: het aanbrengen van 
een beschot tegen de dakvlakten van het hospi
taal op de legerplaats te Millingen; minste in
schrijver was J . W. Bloemendal, te Harderwijk, 
voor ƒ 4980. 

Amsterdam, S Febr.: l o . het doen van 
eenige herstellings- en vernieu vingswerken aan 
de gemeentesluizen en waterkeeringen, kaaimuren, 
dijken langs het I J , het Oosterdok, het open-
havenfront en het Westerdok enz., en van de 
boorden en jaagpaden langs de Haarlemmer- cn 
de Schinkelvaart, met het onderhoud gedurende 
1872; minste inschrijver was W. van den Berg, 
te Haarlem, voor ƒ 17,538. 

2o. het verlagen, onder profiel brengen , riolee-
ren en bestraten van den weg over de Schans 
tusschen de Zaagmolenspoort en de Korte Brou
wersgracht, met het onderhoud tot 31 Deo. 1872; 
minste inschrijvers waren llclsen en Cornelissen, 
voor ƒ 2 2 , 7 4 9 . 

3o. het doen van herstellingen en vernieuwin
gen aan de steenen en houten wallen langs de 
grachten en wateren, en aan de gemetselde 
riolen onder den openbaren weg der gemeente 
Amsterdam, gedurende 1872, 1873 en 1874; 
minste inschrijvers waren dezelfden, voor 9% 
pCt. beneden tarief. 

Amsterdam, 5 Febr. : de levering van 7000 
ijzeren dwarsliggers met verbindingsdeelen, ten 
dienste der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij. 
Geen biljetten ingekomen. 

Amsterdam, S Febr. : het maken van een 
gebouw voor douane-bureau's, het aanbrengen 
van afsluitingen in de bestaande loodsen en op 
den steiger, benevens verdere inrichtingen op 
het goederen-station te Helder; minste inschrij
ver was Jac. v. d. Kamp, te Leiden, voor ƒ 0699. 

Kloosterburen, 6 Febr. : het maken van een 
kapitalen zeedijk met bijbehoorende werkzaam
heden ; ingekomen 7 biljetten , als : 
A . S. Schaafsma, te Harlingen, ƒ 318,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 318,000. 
A. J . v. d. Sluis, » Hemrik, t 305,000. 
II. Schram de Jong&Co. » Sliedrecht, » 294,894. 
H . B. Harkema, » Warfhuizen, » 287,888. 
J. P . Hommes, » Winschoten, » 259,600. 
P. H . Woldringh , » Zoutkamp , » 253,000. 
Geraamd op ƒ 2 5 2 , 7 0 0 . 

Noord Kethelpolder. 5 Febr.: l o . het 
maken van een machine- en ketelhuis, mitsgaders 
woning voor den machinist; minste inschrijvers Wou
terloot, en Berkelaan, te Schiedam, voor ƒ 10,080; 

2o. het leveren en stellen van een stoom-schep-
radwerktuig ; minste inschijvers Gebr. Schutte, te 
Amsterdam, voor ƒ11,740. 

Delft, 6 Febr. : het bouwen van eene ge
meenteschool , met verbouwing van de onderwij
zerswoning, aan het Oosteinde; minste inschrijver 
was P. van der Horst, voor ƒ 1 9 , 8 3 4 . 

Zierikzee, 7 Febr. : het verdiepen van de 
Zoutegracht en de Zwcmhaven , het dempen van 
de Molsluis en de Schuithaven , en daarmee in 
verband staande werken. Ingekomen 5 bil j . , als : 
M . v. d. Ende, Zierikzee, ƒ 10,200. 
D. Bolier, Scherpenisse, » 12,392. 
P. den Boer, Zierikzee, » 12,470. 
C. Bolier, Bruinisse, » 12,950. 
.1. de Rijke, Stavenisse, » 13,300. 

Haarlem, 7 Febr.: het maken van een over
dekt riool met vergaarbakken , putten , ijzeren en 
steenen rioolbuizen in dc Parklaan ; minste in
schrijver was N . Soellaart, aldaar, voor ƒ 1 8 5 0 . 

's-Hage, 8 Febr.: 1". het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Amster
dam; minste inschrijvers waren Galman Sc de Jong, 
te Amsterdam , voor ƒ 1,045,000; 2". het fundeeren 
en opbouwen van pijlers en het maken van ver
dere werken te Rotterdam ; minste inschrijver was 
de Brey, te Rotterdam, voor ƒ 3 0 5 , 0 0 0 . 

— Het maken van een houten loods op 's Rijks 
werf te Amsterdam, op 3 i Jan. aanbesteed, is niet 
gegund aan J-. v, d. Kamp te Leiden maar aan L . 
v. d. Berg & C°., te Amsterdam, voor ƒ8190 . 

Zalt-Bommel . Bij onderhandsche aanbesteding 
is J. W. Tamson, aldaar, aannemer geworden 
van; l o . den bouw van het woonhuis met koets
huis en stal op den hoek van de Steigerstraat, 
voor ƒ 10,600. 

2o. idem van het woonhuis met koetshuis en 
stal op den hoek van de Koningstraat en Visch-
markt, voor ƒ 9500. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Zaterdag, 2 Maart. 

Hindeloopen (Friesland), door het waterschap 
Ilemelumer-Oldephaert en Aanhoorige Zeedijken : 
lo . het maken van een vak steenglooiing, lang 
85.75 M . , aan den Zeedijk, ten zuiden van en 
nabij Staveren, met verhooging cn verzwaring 
van den nevensliggenden dijk, in een perceel; 
2o. het leveren ten dienste dier steenglooiing van 
170 last brik, in 3 perceelen; 3o. het leveren 
ten dienste derzelfde steenglooiing van 400 last 
Duitsch zuilen-bazalt, in één perceel. Aanwijzing 
28 Februari, des voormiddags te 11 uren, door 
den opzichter Dijkstra, te Hindeloopen, en den 
opzichter de Boer, te Staveren. 

Hindeloopen, (Friesland), door het water
schap Ilemelumer-Oldephaert en Aanhoorige Zee
dijken: het afbreken der bestaande en het maken 
eener nieuwe houten bergplaats voor materialen 
op steenen voeting, aan den binnenberm van den 
Haven- en Molendijk, benoorden Staveren, met 
de leverantie van een groot deel der bouwstoffen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart. 

— Ten behoeve van de Noordbrabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij (lijn Boxtel—Wezel) wordt 
Prijsopgave gevraagd van de levering franco te 
Rotterdam of te Dordrecht, van de navolgende 

Artikelen en Gereedschappen. 
Drie travellers, lang 7 M. met beproefde ket

tingen , lang 22 M . , diameter dei' schalmen bui
tenwerks 0.04 M. diameter, van het ijzer der 

schalmen 0.017 M., elk voorzien van een één-
schijfsblok met haak en beugel. Het draagver
mogen der travellers kan zijn 4500 a 5000 K.G. 

Twee handkranen met toebehooren op 4 wie
len ; de afstand der assen, hart op hart, mag 
niet grooter zijn dan 2.4 M . De lengte van den 
arm moet zoodanig zijn, dat daarmede een boog 
van ongeveer 0 M. diameter kan bezwaaid worden. 
Het draagvermogen dier kranen moet zijn 4500K.G. 

Twee lage handwagens voor het vervoeren van 
hardsteenen op 2 of 4 wielen. 

Een dubbele pomp met staande stukken van 
0.15 M. diameter en 3.70 M. lengte; tusschen 
de kleppen en den uitlooper 50 M . ijzeren gas
buis van 2 1 / , Amsterd. duim diam. binnenwerks. 

400 M. licht hulpspoor (hoog 0 c.M., breedte 
van den voet 2%. c.M. en die van den kop Vjï 

c.M.) met toebehooren, voor het vervoer van met-
selsteenen, kalk, tras, enz. 

2 stel derde handjes met '/j Amsterd. duim, 
looper lang GO M . 

4 tuitouwen, lang 25 M . diam. 1 A m s t . d m . 
4 « » 10 idem 1 idem. 
10 K G . touw, van 3/8 Amsterd. duim diam. 
10 id. id. id. 1/2 id id. i d . 
G strengen, 2 draad. 
0 id. 3 id. 
Drie stropkettingen, lang 5 M. 
Diam. der schalmen 0.04 M. buitenw. het ijzer 

der schalmen zwaar 0.017 M. diam. 
Twee lieren , draagvermogen 2 last (enkelw.) 
Twee schroeftangen, p. m. lang 10 c.M., op 

den kop breed 5 c.M. 
Twee schroeftangen, p. m. lang 10 c .M. , op 

den kop breed 3 c.M. 
Zes Engelsche schroefsleutels, lang 12 Amst. dm. 
Twee Engelsche schroefsleutels, lang 6 Ams. dm. 
Een snij-ijzer, teneinde 1/4 tot 3/8 draad te 

kunnen snijden. 
Een goeden koperen kijker. 

1 klok (bel), waterbak, draai- cn schaaf
bank , lorry-assen en wielen en vuurmond 
met 2 kolken (stoppen). 

3 aanbeelden, ongeveer 200 K . G . zwaar. 
3 blaasbalgen , 1 M. breed. 
1 boormachine. 
1 handpunchmachinc. 
3 bankschroeven (zware). 

Snij-ijzers van 1/4 tot 2 Amsterd. duim. 
1 ijzeren blok (vormblok), 150 K . G . zwaar. 
3 vuurkolken. 
8 pakken mos. 
4 balen poetskatoen. 
2 vaten talk. 
2 « patentolie. 
1 vat machineolie. 

10 bollen geteerd huizing. 
10 » schiemansgaren. 

3 bladen Amcrikaansch zelfsmercnd pakking-
stof (India rubber eerste qualiteit.) 

1 blad Amerikaansch zelfsmerend pakking-
stof (ordinair). 

2 M* gutta percha, dik 4 m.M. 
2 » » » » 2 » 

100 vellen amarillinnen. 
100 lampeglazen , middellijn buitenwerks aan 

het ondereinde 0.039. 
Een locomotief, geschikt tot grondvervoer. 

14 zandwagens. 
9 kleine zandwagens, geschikt tot het ver

voer van metselsteenen en het grondver
voer door paarden en hellingen. 

850 meter gewoon hulpspoor. 
7500 haakbouten. 
2500 schroefbouten. 
1225 laschplaten. 

1 vuurmond (volgens teekening) met twee 
kolken (stoppen). 

1 aanbeeld, zwaar 200 K . G . , met ooien. 
1 blaasbalg. 
2 bankschroeven. 
1 slijpsteen, diameter 1 M . 

Alles benoodigd voor den bouw der brug over 
de Maas bij Gennep. 

Prijsopgaven worden ingewacht vóór 14 Febr. 
aanstaande, aan het hoofdbureau der maatschappij, 
in de Weste Wagenstraat, te Rotterdam. 

Uitgegeven te Arnhem bij l i . A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C°. 

Zevende jaargang 7. 

W E E K B L A D 
V O O R 
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JARCIIITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERK; 

Uittrede v e n o n d e r r e d a c t i e v a n b\ \V. V A N f i t - E N D T JCJ-z., 
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|)e abouDcmenttprija van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij l i . A . T i i i r . t n : te A r n h e m ver-
seliijut, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65, 
Men abonneert rich voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij voornttbestelling aan den uitgever cu 
tegen betaling vau 15 cento per exemplaar afgeleverd. 

B e i 

De advertentiën vau een tot vijf gewond 
f 1.— en voor eiken regel meer /*-.20; bO] 
bij elke advertentie 10 eent8 voor een 
courant betaald. --- Abonnementen voor £ 
regels per jaargang worden tegen verminde] 
genomen eu groote letters uaar plaatsrail 

Betichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ liet eerste nommer der Belgische Chronique 
tie I'Industrie, waarvan vroeger het proefnummer 

Ivoor ons in dit weekblad werd aangekondigd en uit-
loezogen, is den 7CU Febr. verschenen. Wij zullen 
look hieraan veel ontleenen. Reeds op de eerste 

bladzijden ontwaart men, hoeveel meer de En-
gelschen den Belgen genegen zijn dan den Neder-

ilanders. Men ziet er uitvoerige advertentiën van 
lllritsche (en andere buitenlandsche) fabrikanten, 
jinct houtsneden, die aan het nieuwe orgaan een 
Inardig sommetje zullen hebben opgebracht Zelfs 
'ons Instituut van Ingenieurs , met zijne 800 leden , 

• kan, na meer dan twintig jaren bestaan, op zulk 
leene gunst niet wijzen. Men zou denken, dat 
Ihet belang zwaarder moest wegen dan de ongun

stige dunk over de damned Dutchmen. De En-
Jgelsche kolonel Wragge heeft voor het Indische 
Cominité van de Society of Arts eene voorlezing 

(gehouden over de bosschen en spoorwegen in ïn-
lië. Hij beveelt met warmte het gebruik van 
turf als brandstof aan , waardoor de exploitatie
kosten van de genoemde banen aanmerkelijk zou
den verminderen. Sedert Nieuwjaar kan men 
door geheel België briefkaarten van vijf centimes 
verzenden, gelijk reeds in Engeland het geval 
was. Vroeger mochten zij niet verder gaan dan 
tot de grens van een postkantoor, tenzij de af
zender gewoon port betaalde. Men vreesde aan
vankelijk , dat zij het getal gewone brieven zou
den verminderen en nadeelig werken op de be
langen van de schatkist. De ondervinding heeft 
weder de behoudslieden en ongeluksprofeten in 
het ongelijk gesteld. Briefkaarten van 1 Januari 
tot 30 Sept. 1871. . .594,735. . . fr. 29,730.75 
Getal gewone brieven van het kanton voor het 
kanton: 1870 1871 

Van 1 tot 7 Maart. . . . 42230 53524 
l 8 t 14 Juni . . . . 40508 54054 
» 15 » 25 Sept . . . . 40428 58101 

Gelijke uitkomst in Engeland. Ziehier het ge
tal uitgedeelde brieven gedurende zeven dagen van 
bet eerste kwartaal van 1870 en 1871 in het 
Vereenigd Koningrijk, dus vóór en na de invoe
ring van de briefkaarten: 

Gi'wone brieven. Briefkaarten. 
16,834,005 nihil ln 1870 

» 1871 17,187,840 1,458,395 
Vermeerdering in 7 dagen 353,835 1,458.395 
ln Fiankrijk daarentegen, waar men onlangs 

het briefport verhoogd heeft, verkreeg men te
genovergestelde uitkomsten. 

Sinds eenigen tijd heeft dc vervaardiging van wa
penen te Luik eene geheele verandering ondergaan ; 
tegenwoordig maakt men bijna alles met behulp van 
stoomwerktuigen. Daarvoor zijn reeds verscheidene 
fabrieken opgericht, en men bouwt er, onder an
dere, eene nieuwe te Longdoz, voor de heeren Gebr. 
Nagant, die aan het Nederlandsche gouvernement 
Remington-geweren moeten leveren. — Men weet, 
dat de Amerikaansche omnibus, die te Parijs den 
J i«ns t doet van het plein Saint-Germain-l'Auxerrois 
naar Versailles, de reis begint in de Rue de Rivoli 
en bij d e Place de la Concorde, beiden gemacadami
seerd, met gewone raderen gelijk die vau alle andere 
omnibussen. Op zeker punt gekomen (u VEntree 
du cours la Reine? Ra , r&, wat is dat/), houdt 

het ontzettend groote rijtuig gedurende drie mi
nuten stil — eene tijdsruimte, voldoende om het 
op te hijschen , zijne vier raderen van de assen 
af te nemen en te vervangen door andere , geschikt 
voor het paardenspoor, dat daar aanvangt. De 
Compagnie des Omnibus te Brussel heeft vergun
ning verzocht op den nieuwen gemacadamiseerden 
Boulevard Central Amerikaansche spoorstaven te 
leggen , welke zich zullen aansluiten bij die van 
de Hue du l'rogrès. Ingeval van weigering zal 
men te Brussel een omnibus-dienst zien invoe
ren, gelijk aan den Parijschen zooe\eu beschre
ven , dat is te zeggen: werkende niet gewone 
raderen binnen de stad en deze bij de Place des 
Nations (het Plein der Volken, of, gelijk de Brus-
selsche Flaminganten sierlijk zeggen : de Natiën-
Plaats) verwisselende tegen die van het Ameri
kaansche tram-stelsel. 

In België is eene maatschappij gevormd gewor
den voor het oprichten en beheeren van een ver
koopkantoor , dat bij de internationale tentoon
stellingen te Londen als annexe of bijgebouw zal 
zal dienen. Men weet, dat deze tentoonstellin
gen, waarvan de eerste in 1871 heeft plaats 
gehad, elkander jaarlijks zullen opvolgen, van den 
eersten Mei tot den dertigsten September. Het 
Belgische «bijgebouw'' zal verrijzen op een terrein, 
daarvoor door de Britsche commissarissen het Bel
gische gouvernement aangeboden, en waarvan dit 
bij contract de beschikking heeft gegund aan de 
hierboven vermelde maatschappij, die zich kort
heidshalve noem_-n z a l : Sociélé Beige pour l'en-
couragement des beaux-arts et de Vindustrie aux 
expositions annuelles internationalcs dc Londres. 
Tegen eene geringe huur zullen de Belgische 
kunstenaars en nijverheidsmannen, wier voort
brengselen op de bedoelde tentoonstellingen zul
len worden toegelaten, zich in het «bijgebouw" 
kunnen doen vertegenwoordigen, waar elk ver
kocht voorwerp onmiddellijk zal worden vervangen. 
Ook in Frankrijk is het nut van zulk eene annexe 
erkend geworden, maar daar is het natuurlijk 
weder de Regeering, de drukke, bemoeizieke 
Thiers, die de zaak in handen genomen en het 
bijgebouw heeft doen oprichten, 

Men kan gewone schrijnwerkerslijni onoplos
baar maken door, op het uogenblik van tiet 
gebruik, bij het water, waarin zij opgelost i s , 
eene kleine hoeveelheid dubbelchroomzure potassa 
te voegen en de met dit preparaat gelijmde voor
werpen aan het licht bloot te stellen. Het chroom-
zuur heelt de eigenschap de schrijnwerkerslijin 
en de gelatine of dierlijke lijm onoplosbaar te 
maken , en daar de verwarming van den lijmpot 
doorgaans in het volle licht plaats heeft, wordt 
het onnoodig er de gelijmde voorwerpen nog eens 
aan bloot te stellen. Vermoedelijk zou papier, 
niet dit preparaat bestreken , ook ondoordringbaar 
worden gemaakt. Het dubbelchroomzure zout 
maakt ook kaoetsjoek zeer hard en onaantastbaar 
voor warm water. 

Men moest deze bereiding ook eens beproeven 
op perkament, hout, leder en andere fabriekstof-
fen. De ondervinding zal de hoeveelheid te be
zigen dubbelchroomzure potassa bepalen, maar in 
de meeste gevallen zal één deel van het dubbel
chroomzure zout op vijftig deelen schrijnwerkers-
lijm eene behoorlijke verhouding geven. 

Men kan reeds verschillende aanwendingen van 
onoplosbaar gemaakte lijm vinden. De photographi-

sche manier van Albert berust opl 
eigenschap der gelatine of dierlijke 
maakt tegenwoordig op groote schaal 
knoopen en andere voorwerpen 
scbrevene wijze bereide schrijnwerk! 

Te Glasgow is eene coöperatieve 
opgericht, onder den naam Newhat 
is gelijk aan die, welke in de k o l | 
de heeren Briggs (meer dan eens 
ker" besproken) in Yorkshire werkt! 
slagen zijn de volgende: 

1". liet loon van de werklieden] 
zijn als in de andere fabrieken: 

2°. Boven de schuldaflossing zu i l 
ren recht hebben op tien ten houd] 
van het kapitaal; 

3". Zoo er meer overschiet, zall 
verdeeld worden tusschen de eigJ 
werklieden; 

4°. Het aandeel van ieder werk 
redig zijn aan zijn loon ; 

5". De werklieden, die in den 
jaar vrijwillig de fabriek* verlatenpj 
recht op de winst; 

0". De boeken zullen den 31 e 

den afgesloten en onmiddellijk d . u r l 
lans opgemaakt en Ier kennis van 
gebracht worden, waarna terstond] 
plaats heeft; 

7". De boeken zullen worden 
goedgekeurd door een gedelegeerdel 
de werklieden; 

8". De werklieden zullen 
loon als kapitaal kunnen verbindal 
som deelen in de rechten, toegekenl 
naren, namelijk: zij zullen met 
10'/,, van de winst trekken, en da l 
honderd van de overwinst. — Ue 
die de steenkool ondergaat als zij 
aan de lucht, is veel grooter dan I 
gelooft. Het schijnt, dat men ziq 
rekenschap geeft van de wensch 
zooveel mogelijk te vrijwaren tegel 
van het oogenblik , dat zij de my 
het oogenblik, dat zij in de 
De verbruiker breekt er zich /.e| 
mede, of de brandstof, die men 
gedolven is geworden ; of zij in lo 
borgen dan wel maanden lang l u i 
gesteld bleef, hetzij aan regenbuien 
in den zomer, he'zij aan stormen f 
iu den winter. Toch zijn dat punb 
stigste aandacht verdienen, gelijk 
gen van den jongsten tijd blijkt, 
hoedanigheden van de kool wore 
stelling aan de lucht gewijzigd, 
de andere minder, maar alle lijdel 

Het anthraciet biedt door zijs] 
en zijne glasachtige oppervlakte 
stand ; zij maken het ondoordringl 
De werking van de warmte, dif 
toestand van aardhars deed overg 
anthraciet, heeft, door het grootsi 
de vluchtige bestanddeelen daaraa 
het minder onderhevig aan ontbil 

Daarna volgt de cannel coat. 
tige kolen worden het meest doos" 
aangedaan, en wel te meer na 
der hard en minder dicht zijn en] 
achtige stollen bevatten. 



OEGSEL VAN DE OPMERKER Zevende jaargang N°. 7. Anno 1872. 
Z a t e r d a g 10 F e b r u a r i 1873. 

Steenwijk, 1 Febr. : het bouwen van een 
oeren-woonhuis op een stuk land te Callencote; 
igckomen 5 biljetten, als: 
. van der Plas, f 2567. 
. Aberson, » 2293. 

Voerman, » 2285. 
. Meijer van Putten, « 2129. 

de Boer, « 1993. 
Hen aldaar. 
Zalt-Bommel, 1 Febr.: de levering van 15,000 

ovenvoetsche straatklinkers; ingekomen 2 bi l-
.'tten, als : 
I. van Holst. te Beuningen, ƒ 1782.80. 
irmawed. J . G. v. Kuijk, » Zalt-Bomm. » 1759. 
legund. 

Vlissingen, 1 Febr.: het zetten van een ge-
ouw ten dienste van het arm-gasthuis; ingeko-
ïen 5 biljetten, als : 
. de Wolir, ƒ 3770, 

Ved. J. Hageman, » 3555. 
'. A. Guillauiue, » 3345. 
'. Laernoes , » 3319. 
.. Loois, » 3195. 
legund. 

Groningen, 2 Febr. : het herstellen of ver-
ieuwen van defecte rijzen hoofden, bermen en 
erdere werken, wederszijds het lteitdiep; inge-
omen 10 biljetten, als: 
1. B. Harkema, te Warfhuizen, /' 8840. 

van Tongeren, » Heerenveen, » 8400. 
'. J. Kroon Jz. , » Groningen, » 8240. 
'. H. Dopheide, » idem » 7990. 
'. de Jong, » Sappemeer, » 7869. 
i . S. Schaafsma, « Harlingen, » 7759. 
!. H . Woldring, » Zoutkamp, » 7691. 
'h. Kok, » Groningen, s 7000. 
1. Doorenbos, » Oldeboorn, » 7490. 
;. Zwolsman, » Kuinre, » 7300. 

Oosteinderpolder, 3 Febr.: het bouwen van 
en woonhuis en schuur met gevolgen; minste 
nschrijver was G. Eigenhuizc,' te Aalsmeer, voor 
' 12,390. 

Alkmaar, 3 Febr.: het uitvoeren van ge-
leentewerken in 0 perc; aangenomen in massa 
oor J . M. Burkcnm, a l d a a r , voor ƒ 2 1 , 0 0 0 . 
Utrecht, 3 Febr.: de levering van 100,000 

Itrechtsche straatklinkers ; ingekomen 3 biljetten, 
/aarvan 2 van onwaarde; aangenomen door de 
rma Munnicks van Cleef, aldaar, voor f l é . ü l 
er mille. 

Amersfoort, 4 Febr.: het aanbrengen van 
en beschot tegen dc dak vlakten van het hospi-
aal op de legerplaats te Millingen; minste in-
chrijver was J . W. Bloemendal, te Harderwijk, 
oor f 4980. 

Amsterdam, S Febr. : l o . het doen van 
enige herstellings- en vernieuwingswerken aan 
le gemeentesluizen cn waterkeeringen, kaaimuren, 
lijken langs het I J , het Oosterdok, het open-
tavenfront en het Westerdok enz., en van de 
«oorden en jaagpaden langs dc Haarlemmer- en 
le Schinkelvaart, met het onderhoud gedurende 
872 ; minste inschrijver was W. van den Berg, 
e Haarlem, voor ƒ 17,538. 

2o. het verlagen, onder profiel brengen , riolcc-
•en en bestraten van den weg over de Schans 
usschen de Zaagmolenspoort en de Korte Brou-
versgracht, met het onderhoud tot 31 Dec. 1872; 
ninste inschrijvers waren Ilclsen en Cornelissen, 
oor ƒ 2 2 , 7 4 9 . 

3o. het doen van herstellingen en vernieuwin-
ren aan de steenen en houten wallen langs de 
;rachten cn wateren, en aan de gemetselde 
iolen onder den openbaren weg der gemeente 
Vmsterdara, gedurende 1872, 1873 en 1874; 
ninste inschrijvers waren dezelfden, voor 9' / 2 

)Ct. beneden tarief. 
Amsterdam, 5 Febr. : de levering van 7000 

jzcren dwarsliggers met verbindingsdeelen, ten 
lienste der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij. 
Seen biljetten ingekomen. 

Amsterdam, S Febr. : het maken van een 
,'ebouw voor douane-burcau's, het aanbrengen 
/an afsluitingen in de bestaande loodsen en op 
len steiger, benevens verdere inrichtingen op 
iet goederen-station te Helder; minste inschrij
ver was Jac. v. d. Kamp , te Leiden, voor / 6699. 

Kloosterburen, 5 Febr.: het maken van een 
kapitalen zeedijk met bijbehoorende werkzaam
heden ; ingekomen 7 biljetten , als : 
A. S. Schaafsma, tc Harlingen, ƒ 318,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 318,000. 
A. J . v. d. Sluis, » Hemrik, » 305,000. 
II. Schram de Jong&Co. » Sliedrecht, » 294,894. 
H . B. Harkema, » Warfhuizcn, » 287,888. 
J. P . Hommes , » Winschoten, » 259,600. 
P. H. Woldringh , » Zoutkamp , » 253,000. 
Geraamd op ƒ252 ,700 . 

Noord Kethelpolder. 5 Febr.: l o . het 
maken van een machine- en ketelhuis, mitsgaders 
woning voor den machinist; minste inschrijvers Wou-
terlood cn Berkelaan, te Schiedam, voor f 10,080; 

2o. het leveren en stellen van een stooni-schep-
radwerktuig ; minste inschijvers Gebr. Schutte, te 
Amsterdam, voor ƒ11,740. 

Delft, 6 Febr. : het bouwen van eene ge
meenteschool , met verbouwing van de onderwij
zerswoning, aan het Oosteinde ; minste inschrijver 
was P. van der Horst, voor ƒ 1 9 , 6 3 4 . 

Zierikzee, 7 Febr. : het verdiepen van de 
Zoutegracht en de Zwcmhaven , het dempen van 
dc Molsluis en de Schuithavcn , en daarmee in 
verband staande werken. Ingekomen 5 bil j . , als : 
M. v. d. Ende , Zierikzee, ƒ 10,200. 
D. Bolier, Scherpenisse , » 12,392. 
P. den Boer, Zierikzee, » 12,470. 
C. Bolier, Bruinisse, » 12,950. 
J. de Iiijke, Stavenisse, » 13,300. 

Haarlem, 7 Febr. : het maken van een over
dekt riool met vergaarbakken, pulten , ijzeren en 
steenen rioolbuizen in de Parklaan ; minste in
schrijver was N . Soellaart, aldaar, voor ƒ 1 8 5 0 . 

's-Hage, 8 Febr.: 1". het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Amster
dam ; minste inschrijvers waren Galman & de Jong, 
te Amsterdam, voor f 1,045,000; 2". het fundeeren 
cn opbouwen van pijlers en het maken van ver
dere werken te Rotterdam ; minste inschrijver was 
dc Brey, te Rotterdam, voor ƒ 3 0 5 , 0 0 0 . 

— Het maken van een houten loods op 's Rijks 
werf te Amsterdam, op 31 Jan. aanbesteed, is niet 
gegund aan L a u i l . Kamp te Leiden maar aan L . 
v. d. Berg & C°., te Amsterdam, voor f8190. 

Zalt-Bommel . Bij onderhandsche aanbesteding 
is J . VV. Tamson , aldaar, aannemer geworden 
van; l o . den bouw van het woonhuis met koets
huis en stal op den hoek van de Steigerstraat, 
voor f 16,600. 

2o. idem van het woonhuis met koetshuis en 
stal op den hoek van de Koningstraat en Visch-
markt, voor f 9500. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Zaterdag, 2 Blaart. 

Hindeloopen (Friesland), door het waterschap 
Hemelumcr-Oldephaert en Aanhoorige Zeedijken : 
lo . het maken van een vak steenglooiing, lang 
85.75 M . , aan den Zeedijk, ten zuiden van en 
nabij Staveren, met verhooging en verzwaring 
van den nevensliggenden dijk, in een perecel; 
2o. het leveren ten dienste dier steenglooiing van 
170 last brik, in 3 perceelen; 3o. het leveren 
ten dienste derzelfde steenglooiing van 400 last 
Duitsch zuilen-bazalt, in één perceel. Aanwijzing 
28 Februari, des voormiddags te 11 uren, door 
den opzichter Dijkstra, te Hindeloopen, en den 
opzichter de Boer, te Staveren. 

Hindeloopen, (Friesland), door het water
schap Hemelumcr-Oldephaert en Aanhoorige Zee
dijken : het afbreken der bestaande en het maken 
eener nieuwe houten bergplaats voor materialen 
op steenen voeting, aan den binnenberm van den 
Haven- en Molendijk , benoorden Staveren, met 
de leverantie van een groot deel der bouwstoffen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart. 

— Ten behoeve van de Noordbrabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij (lijn Boxtel—Wezel) wordt 
lYgsopguvc gevraagd van de levering franco te 
Rotterdam of te Dordrecht, van de navolgende 

Artikelen en Gereedschappen. 
Drie travellers, lang 7 M. met beproefde ket

tingen , lang 22 M. , diameter der schalmen bui
tenwerks 0.04 M. diameter, van het ijzer dei-

schalmen 0.017 M. , elk voorzien van een één-
schijfsblok met haak en beugel. Het draagver
mogen der travellers kan zijn 4500 a 5000 K.G. 

Twee handkranen met toebehooren op 4 wie
len ; de afstand der assen, hart op hart, mag 
niet grooter zijn dan 2.4 M. De lengte van den 
arm moet zoodanig zijn, dat daarmede een boog 
van ongeveer 6 M. diameter kan bezwaaid worden. 
Het draagvermogen dier kranen moet zijn 4500K.G. 

Twee lage handwagens voor het vervoeren van 
hardsteenen op 2 of 4 wielen. 

Een dubbele pomp met staande stukken van 
0.15 M. diameter en 3.70 M . lengte; tusschen 
de kleppen en den uitlooper 50 M . ijzeren gas
buis van 2 1 / , Amsterd. duim diam. binnenwerks. 

400 M. licht hulpspoor (hoog 6 c.M., breedte 
van den voet 2% c.M. en die van den kop 2 ' / , 
c.M.) met toebehooren, voor het vervoer van met-
selsteencn, kalk, tras, enz. 

2 stel derde handjes met ' / 2 Amsterd. duim, 
looper lang 60 M. 

4 tuitouwen, lang 25 M. diam. 1 </2 Amst. dm. 
4 » » 10 idem 1 idem. 
10 K G . touw, van 3/8 Amsterd. duim diam. 
10 id. id. id. 1/2 id id. id . 
0 strengen, 2 draad. 
6 id. 3 id. 
Drifl stropkettingen, lang 5 M. 
Diam. der schalmen 0.04 M. buitenw. het ijzer 

der schalmen zwaar 0.017 M. diam. 
Twee lieren , draagvermogen 2 last (enkelw.) 
Twee Bchroeftangen, p. m. lang 10 c.M., op 

den kop breed 5 c.M. 
Twee schroeftangen, p. m. lang 10 c .M. , op 

den kop breed 3 c.M. 
Zes Engelsche schroefsleutels, lang 12 Amst. dm. 
Twee Engelsche schroefsleutels, lang 6 Ams, dm. 
Een snij-ijzcr, teneinde 1/4 tot 3/8 draad te 

kunnen snijden. 
Een goeden koperen kijker. 

1 klok (bel), waterbak, draai- en schaaf
bank , lorry-assen en wielen en vuurmond 
met 2 kolken (stoppen). 

3 aanbeelden, ongeveer 200 K.G. zwaar. 
3 blaasbalgen , 1 M. breed. 
1 boormachine. 
1 handpunchmachine. 
3 bankschroeven (zware). 

Snij-ijzers van 1/4 tot 2 Amsterd. duim. 
1 ijzeren blok (vormblok), 150 K.G. zwaar. 
3 vuurkolkcn. 
8 pakken mos. 
4 balen poetskatoen. 
2 vaten talk. 
2 t patentolie. 
1 vat machineolie. 

10 bollen geteerd huizing. 
10 » schiemansgaren. 

3 bladen Amcrikaansch zelfsmerend pakking-
stof (India rubber eerste qualiteit.) 

1 blad Amerikaansch zelfsmerend pakking-
stof (ordinair). 

2 M* gutta percha, dik 4 m.M. 
2 i) » » » 2 » 

100 vellen amarillinnen. 
100 lampeglazen , middellijn buitenwerks aan 

het ondereinde 0.039. 
Een locomotief, geschikt tot grond vervoer. 

14 zandwagens. 
9 kleine zandwagens, geschikt tot het ver

voer van metselsteenen en het grondver-
voer door paarden cn hellingen, 

850 meter gewoon hulpspoor. 
7500 haakbouten. 
2500 schroefbouten. 
1225 laschplaten. 

1 vuurmond (volgens teekening) met twee 
kolken (stoppen). 

1 aanbeeld, zwaar 200 K.G. , met ooren. 
1 blaasbalg. 
2 bankschroeven. 
1 slijpsteen, diameter 1 M . 

Alles benoodigd voor den bouw der brug over 
de Maas bij Gennep. 

Prijsopgaven worden ingewacht vóór 14 Febr. 
aanstaande, aan het hoofdbureau der maatschappij, 
in de Weste Wagenstraat, te Rotterdam. 

I. A . THIEME. — Hoofdcorrcspondenten L . V A N BAKKENES & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & O . 
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IaRCÜIÏECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
llityej^eveu o n d e r r e d a c t i e v a n K. W . V A N f ï K N D T J ö z . , 

nei iiiedewerkiiiK van llr. T. VAN IMIK8BURGH, 0. .1. VAN' DOORN, I'. UROTHK, .1. II. LKLIWAN, II. 1,1 NSB, S. K. «'. ROORIM VAN KYSIXiiA. II. P. VOOKL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij ii. A. TIIIDIII; le Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post/' 1.65. 
Men abonneert zieh voor een jaargang. Enkele nonimers 
worden alken bij voornitbestelliug aan den uitgever cn 
legen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Berichten en mededeelingen. 

B D I T E N L A N D. 

ij Het eerste nommer der Belgische Chronique 
de VIndustrie, waarvan vroeger het proefnummer 
voor ons in dit weekblad werd aangekondigd en uit
gezogen, is den 7°u Febr. verschenen. Wij zullen 
nok hieraan veel ontleenen. Reeds op de eerste 
bladzijden ontwaart men, hoeveel meer de En
gclschen den Belgen genegen zijn dan den Neder
landers. Men ziet er uitvoerige advertentiën van 
Rritsche (en andere buitenlandsche) fabrikanten, 
met houtsneden, die aan het nieuwe orgaan een 
aardig sommetje zullen hebben opgebracht. Zelfs 
ons Instituut van Ingenieurs, met zijne 800 leden , 
kan, na meer dan twintig jaren bestaan , op zulk 
eene gunst niet wijzen. Men zou denken, dat 
liet belang zwaarder moest wegen dan de ongun
stige dunk over de damned Dutchmen. De En
gelsche kolonel Wragge heeft voor het Indische 
Commité van de Society of Arts eene voorlezing 
ehouden over de bosscben en spoorwegen in In

dië. Hij beveelt met warmte het gebruik van 
turf als brandstof aan, waardoor, de exploitatie
kosten van de genoemde banen aanmerkelijk zou
den verminderen. Sedert Nieuwjaar kan men 
door geheel België briefkaarten van vijf centimes 
verzenden, gelijk reeds in Engeland het geval 
was. Vroeger mochten zij niet verder gaan dan 
tot de grens van een postkantoor, tenzij de af
zender gewoon port betaalde. Men vreesde aan
vankelijk, dat zij het getal gewone brieven zou
den verminderen en nadeelig werken op de be
langen van de schatkist. De ondervinding heeft 
weder de behoudslieden en ongeluksprofeten in 
het ongelijk gesteld. Briefkaarten van 1 Januari 
tot 30 Sept. 1871. . .594,735. . . fr. 29,736.75 
Getal gewone brieven van het kanton voor het 
kanton: 1870 1871 

Van 1 tot 7 Maart. . . - 42230 53524 
» 8 » 14 Juni . . . • 46508 54054 

'» 15 » 25 Sept . . . . 40428 58161 
(lelijke uitkomst in Engeland. Ziehier het ge

tal uitgedeelde brieven gedurende zeven dagen van 
bet eerste kwartaal van 1870 en 1871 in het 
Vereenigd Koningrijk, dus vóór en na de invoe
ling van de briefkaarten : 

Gewone Itricren. briefkaarten. 
In 1870 16,834,005 nihil 

D 1871 17,187,840 1,458,395 
Vermeerdering in 7 dagen 353,835 1,458,395 
In Frankrijk daarentegen, waar men onlangs 

bet briefport verhoogd heeft, verkreeg men te
genovergestelde uitkomsten. 

Sinds eenigen tijd heeft dc vervaardiging van wa
penen te Luik eene geheele verandering ondergaan ; 
tegenwoordig maakt men bijna alles met behulp van 
stoomwerktuigen, Daarvoor zijn reeds verscheidene 
fabrieken opgericht, en men bouwt er, onder an
dere, eene nieuwe te Longdoz, voor de heeren Gebr. 
Nagant, die aan het Nederlandsche gouvernement 
'ieinington-geweren moeten leveren. — Men weet, 
'lat de Amerikaansche omnibus, die te Parijs den 
dienst doet van het plein Saint-Gerrnain-l'Auxerrois 
'mar Versailles, de reis begint in de Rue de Rivoli 
en bij de Place de la Concorde, beiden gemacadami-
s°erd, met gewone raderen gelijk die van alle andere 
omnibussen. Op zeker punt gekomen (d l'Entree 
du cours la Reine 1 R a , r a , wat is dat/), houdt 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 eeuta voor ecu exemplaar der 
courant, betaald. — Abonnementen voor 260,500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekcud. 

bet ontzettend groote rijtuig gedurende drift mi
nuten stil — eene tijdsruimte, voldoende om bet 
op te hijschen , zijne vier raderen van de assen 
af te nemen en te vervangen door andere , geschikt 
voor het paardenspoor, dat daar aanvangt. De 
tMmpaynie dos Omnibus te Brussel heeft vergun
ning verzocht op den nieuwen gemaeadamiseerden 
Boulevard Central Amerikaansche spo-jrstaven te 
leggen , welke zich zullen aansluiten bij die van 
de Bue du Proyrcs. Ingeval van weigering zal 
men te Brussel een omnibus-dienst zien invoe
ren, gelijk aan den Parijschen zooeien beschre
ven , dat is te zeggen: werkende met gewone 
raderen binnen de stad en deze bij de Place des 
Nations (bet Plein der Volken, of, gelijk de Brus-
selsche Flaminganten sierlijk zeggen : de Natiën-
Plaats) verwisselende tegen die van bet Ameri
kaansche tram-stelsel. 

In België is eene maatschappij gevormd gewor
den voor het oprichten en beheeren van een ver
koopkantoor , dat bij de internationale tentoon
stellingen te Londen als unne-re of bijgebouw zal 
zal dienen. Men weet, dat deze tentoonstellin
gen, waarvan de eerste in 1871 heeft plaats 
gehad, elkander jaarlijks zullen opvolgen, van den 
eersten Mei tot den dertigsten September. Het 
Belgische «bijgebouw" zal verrijzen op een terrein, 
daarvoor door de Britsche commissarissen het Bel
gische gouvernement aangeboden, en waarvan dit 
bij contract de beschikking heeft gegund aan de 
hierboven vermelde maatschappij, die zich kort
heidshalve noenun za l : Socictc Beige pour l'en-
couragement des beaux-arts et de V industrie aux 
expositions annuelles intemationales de Londres. 
Tegen eene geringe huur zullen de Belgische 
kunstenaars en nijverheidsmannen, wier voort
brengselen op de bedoelde tentoonstellingen zul
len worden toegelaten, zich in het «bijgebouw" 
kunnen doen vertegenwoordigen, waar elk ver
kocht voorwerp onmiddellijk zal worden vervangen. 
Ook in Frankrijk is het nut van zulk eene annexe 
erkend geworden, maar daar is het natuurlijk 
weder de Regeering, de drukke, bemoeizieke 
Thiers, die de zaak in handen genomen en het 
bijgebodw heeft doen oprichten. 

Men kan gewone schrijnwei-kei-slijm onoplos
baar maken door, op het oogenblik van het 
gebruik, bij bet water, waarin zij opgelost is , 
eene kleine hoeveelheid dubbelchrooinzure potassa 
te voegen en de met dit preparaat gelijmde voor
werpen aan het licht bloot te stellen. Het chroom-
zuur heelt de eigenschap de schrijnwerkerslijin 
en de gelatine of dierlijke lijm onoplosbaar te 
maken, en daar de verwarming van den lijmpot 
doorgaans in bet volle licht plaats beeft, wordt 
het onnoodig er de gelijmde voorwerpen nog eens 
aan bloot te stellen. Vermoedelijk zou papier, 
met dit preparaat bestreken , ook ondoordringbaar 
worden gemaakt. liet dubbelchrooinzure zout 
maakt ook kaoetsjoek zeer hard en onaantastbaar 
voor wanu water. 

Men moest deze bereiding ook eens beproeven 
op perkament, hout, leder en andere fabriekstof-
fen. De ondervinding zal de hoeveelheid te be
zigen dubbelchrooinzure potassa bepalen, maar in 
de meeste gevallen zal één deel van het dubbel-
chroomzure zout op vijftig deelen schrijnwerkers-
lijm eene behoorlijke verhouding geven. 

Men kan reeds verschillende aanwendingen van 
onoplosbaar gemaakte lijm vinden. De photographi-

sche manier van Albert berust op de vermelde 
eigenschap der gélntinc of dierlijke lijm, en men 
maakt tegenwoordig op groote schaal biljartballen, 
knoopen en andere voorwerpen van op de om-
schrevene wijze bereide schrijnwerkerslijin. 

Te Glasgow is eene coöperatieve vereeniging 
opgericht, onder den naam Newhall factory. Zij 
is gelijk aan die , welke in de kolenmijnen van 
de heeren llriggs (meer dan eens in «De Opmer
ker" besproken) in Yorkshire werkt. Hare grond
slagen zijn de volgende: 

1". liet loon van de werklieden zal hetzelfde 
zijn als iu de andere fabrieken : 

2°. Boven de schuldaflossing zullen de eigena
ren recht hebben op tien ten honderd, als rente 
van het kapitaal; 

3". Zoo er meer overschiet, zal dit gelijkelijk 
verdeeld worden tusschen de eigenaren en de 
werklieden; 

4°. Het aandeel van ieder werkman zal even
redig zijn aan zijn loon ; 

5". De werklieden, die in den loop van het 
jaar vrijwillig de fabriek verlaten, hebben geen 
recht op de winst; 

0". De boeken zullen den 31'" December wor
den afgesloten en onmiddellijk daarna zal de ba
lans opgemaakt en ter kennis van de werklieden 
gebracht worden, waarna terstond de verdeeling 
plaats heeft; 

7". De boeken zullen worden onderzocht en 
goedgekeurd door een gedelegeerde, gekozen dooi
de werklieden; 

8". De werklieden zullen een jaar van hun 
loon als kapitaal kunnen verbinden en voor die 
som deelen in de rechten, toegekend aan de eige
naren, namelijk.' zij zullen met deze evenredig 
10'/,, van de winst trekken, en daarna vijftig ten 
honderd van de overwinst. — De verandering, 
die de steenkool ondergaat als zij blootgesteld is 
aan de lucht, is veel grooter dan men algemeen 
gelooft. Het schijnt, dat men zich niet genoeg 
rekenschap geeft van de wenschelijkheid haar 
zooveel mogelijk tc vrijwaren tegen vochtigheid , 
van het oogenblik, dat zij de mijn verlaat, tot 
het oogenblik, dat zij in den vuurhaard komt. 
De verbruiker breekt er zich zelden het hoofd 
mede, of de brandstof, die men hein levert, pas 
gedolven is geworden ; of zij in loodsen werd ge
borgen dan wel maanden lang in boopen bloot
gesteld bleef, hetzij aan regenbuien en zonnehitte 
in den zomer, hetzij aan stormen, vorst en dooi 
iu den winter. Toch zijn dat punten , die de ern
stigste aandacht verdienen, gelijk uit onderzoekin
gen van den jongsten tijd blijkt. De verschillende 
hoedanigheden van de kool worden door bloot
stelling aan de lucht gewijzigd, de eene meer, 
de andere minder, maar alle lijden er onder. 

Het anthraciet biedt door zijn dicht weefsel 
en zijne glasachtige oppervlakte het best weer
stand ; zij maken het ondoordringbaar voor vocht. 
De werking van de warmte, die het van den 
toestand van aardhars deed overgaan tot dien van 
anthraciet, heeft, door het grootste gedeelte van 
de vluchtige bestanddeelen daaraan te ontnemen, 
bet minder onderhevig aan ontbinding gemaakt. 

Daarna volgt de cannel coal. De uurdharsach
tige kolen worden het meest door de vochtigheid 
aangedaan, en wel te meer naarmate zij min
der hard eu minder dicht zijn en meer aardhars-
achtige stollen bevatten. 

J 
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De lieer Orandnian, te Tarnowitz, heeft, de uit
komsten van zijne onderzoekingen omtrent de uit
werking van vochtigheid o|. deze laatste verschei
denheid van kool openbaar gemaakt. Proeven , 
die hij drie jaren lang heeft voortgezet, hebben 
bewezen, dat kolen, blootgesteld aan de lucht 
er in hoopen opgestapeld, na negen maanden 
vijftig len honderd barer waaide als brandstof 
verloren. Hij deed een stroom lucht, beroofd 
van haar koolzuur, gaan, eerst door een retort, 
die vochtige kool bevatte, daarna door eene op
lossing van koolzure barytaarde. Deze laatste werd 
neergeslagen. Ilij geraakte alzoo tot het bewijs, 
dat bij gewonen warmtegraad kooloxyde en kool
zuur werden voortgebracht, waarvan de hoeveel
heid niet de temperatuur toenam, maar hij maakte 
tevens uit, dat, als men de standvastige warmte 
van 140" Celsius onderhield, al de koolstof, in de 
steenkool vervat, vrij werd in den toestand van 
koolzuur. 

Het is gebleken, dat de steenkool gedurende' 
de blootstelling aan de lucht eene langzame ver
branding ondergaat, die de zuurstof wegvoert en 
de vluchtige voortbrengselen van de oxydatie vrij
maakt. In deze ontbinding spelen lucht en voch
tigheid de grootste r o l , en zij wordt door de 
warmte teweeggebracht. Daar de snelheid dei-
vervorming afhangt van den warmtegraad , kan 
de ontwikkelde hitte sterk genoeg zijn om de 
ontbrandbare gassen te doen ontvlammen, gelijk 
de zelfontbranding van groote hoopen steenkool 
en de branden in de mijnen maar al te dikwijls 
bewijzen. De ontbinding is dezelfde aan de op
pervlakte en in het binnenste van den hoop. De 
werking is sneller in de eerste weken der bloot
stelling aan de lucht, en de warmte, die zij ont
wikkelt, bereikt haar maximum na de derde of 
vierde week. Gedurende de eerste veertien dagen 
wordt de helft van de in de kolen vervatte zuur
stof weggevoerd. 

Terwijl kostbare bestanddeelen verloren gaan, 
wordt tevens de verhouding van de nadeelige, 
zooals zwavel, asch , enz. sterker. 

Wij kunnen natuurlijk voortaan niet elk nom
mer van het weekblad La Chronique de I'Indus
trie zoo plunderen als dit. Moge het boven
staande dienen tot kennismaking! De houtsneden 
zijn zeer goed. Abonnementsprijs: fr. 25. 

— § In de Australische kolonie Victoria is het 
pleit tusschen breed en smal spoor noch onbe
slist. Het laatste schijnt de overwinning te zul
len behalen. Het Engelsche tijdschrift Enginee
ring van 2 Februari j l . bevat een verslag van 
de daarover gehouden beraadslagingen in het 
Parlement van dien Staat. Men had er durven 
beweren, dat de aanlegkosten van breede banen 
in Noorwegen niet hooger waren geweest dan 
van smalle. Dit is zeer onjuist. Stephenson's 
lijnen van 4 voet 8% duim kostten er elf duizend 
pond sterling de Engelsche mij l , en Pihl's lijnen 
slechts 3500 tot 0000. 

— tj De aanleg van telegraaflijnen op Nieuvv-
Holland schijnt, volgens de laatste berichten van 
Keuter, nu eindelijk niet minder zwarigheden te 
worstelen tc hebben dan vroeger. Aanvankelijk 
bleek dc taak, die het gouvernement zich bad opge
legd , moeilijker dan het zich die had voorgesteld, 
Daarbij kwamen nog onvoorziene ongelukken, zoo
als het stranden op een r if van de Gnlnure, nabij 
de Verdon-eilanden, een groep tusschen Melvill-
eiland en de Adamsbaai, op betrekkelijk geringen 
afstand van Port Darwin. Ook ging er materiaal 
verloren bij het voortd ringen van de Catherine 
naar de lloper (uitmondende in de Goif van Car
pentaria). A l deze moeilijkheden hadden zich 
voorgedaan bij het noordelijke eind van de lijn. 
De tijdingen omtrent de middelvakken of sectien 
zijn gunstiger. Het. bericht van 1 Sept. j l . uit 
Gilbert's Creel; (zie Peterniann's Gcogrjphische 
Mittheilungen , 1801, tabel 8, waar de Creek te 
vinden is op 20,, 10' Z. Br.) leert ons, dat er 
01 Eng. mijlen telegraafpalen in die sectie waren 
opgericht geworden, maar ook, dat de lijn over 
een aanzienlijken afstand door eene waterlooze 
streek zou loopen. Men had een put gemaakt 
en op 17 voet diepte water verkregen, maar 
het was niet zeker, of altijd op die bron zou 
kunnen worden gerekend. Dit is altijd dc scha
duwzijde van Middel-Australie , ofschoon in enkele 
jaargetijden meer water te krijgen is. Een an
dere brief, gedagteekend 20 Sept., uit Tennant's 
Creek (Petermann ibid.) op 19" 33 ' , zegt, dat 
de arbeid naar vvenscli vorderde. 

De heer Burt was naar de wateren van New
castle afgevaardigd geworden, uni in gemeenschap 

te komen met Port Darwin, daar men geene 
tijding had van de noordelijke sectiën. 

Wat de zuidelijke vakken betreft, die het naast 
bij Adelaide liggen, gaat het werk goed vooruit 
Men had den draad gespannen van Port Augusta 
(in de Spencer-golf) tot 27 Eng. mijlen ten zui
den van Mount Margaret (Petermann, Und., 136° 
lengte van Greenwich; 28 ' " Z.Br.). Ook ten 
noorden van dezen berg waren twee vakken onder
banden. Aanvankelijk waren slechts tien palen 
op één Eng. mijl geplaatst geworden, maar over 
verscheidene mijlen verhieven zich nu reeds de 
later daartusschen geplaatste. 

Een opmerkelijk feit is, dat de heer Millner 
bij het overtrekken van dc Daveuport-lieuvelenrij 
(nabij Mount Margaret) 1200 tot 1400 schapen 
door vergif had verloren. 

In November waren de regens ingevallen, wat 
het werk bevorderde. Men hoopte op Kerstdag 
de telegrafische gemeenschap tot stand te zien 
gebracht tusschen Port Augusta eu de Mac-Dou-
nell-heuvelenrij (Petermann, ibid., 24" Z. Br.) 

Zoo was de staat van zaken tegen het eind van 
November. Een telegram van Reuter, dd. 5 Jan. 
j l . , meldt ons, dat de telegrafische verbinding met 
Port Darwin, in samenhang met den Australischs! 
kabel, nu gedeeltelijk voltooid is. Uitklinkt vreemd, 
daar de tijding twintig dagen noodig heelt gehad 
om van Melbourne naar Londen te komen. Daar
entegen verdient het bericht, dat er geene nieuwe 
teleurstellingen ondervonden zijn, de aandacht. 
Men vleit zich, dat vóór de lente Adelaide, Mel
bourne, Sidney en Brisbane in onafgebroken ge
meenschap met Londen zullen staan. De voort
zetting van eene telegraaflijn door Nieuw-Holland 
schijnt een gunstigen invloed te zullen uitoefenen 
op de kolonisatie. Port Darwin zal vermoedelijk 
het middelpunt worden van eene belangrijke 
nederzetting in het noorden van Australië. Ook 
moet zulk eene lijn de kennis van het binnenste 
van het eiland vermeerderen , dat tot heden een 
verzegeld boek voor ons bleef. Het is reeds zoo 
goed als zeker, dal er eene mededingende lijn 
zal worden geopend door het gouvernement van 
Queensland, dat niet zooveel moeite zal hebben 
met het spannen van een draad tot Port Darwin. 
Misschien komt er later eene lijn langs de west
kust van Port Darwin over Perth naar Adelaide. 
Maar reeds nu moet men den moed en de volhar
ding bewonderen, door de kolonisten ten toon 
gespreid. 

— § In het nommer van 10 Febr. jl. werd de 
opbrengst van het Suez-kanaal in 1871 vermeld, 
maar het was onzeker, of de som florijnen of 
franken moest beduiden. Bet schijnt, dat men 
franken bedoelde cn over het jaar 1870 verslag 
uitbracht, niet over 1871. Althans wij lezen in 
Engineering: 

Opbrengst. Getal schepen. 
1871 520,091 p. sterl. 765 
1870 255,488 » » 486 (in plaats van 491). 

Het verschil in opbrengst is meer dan honderd 
percent; dat van het aantal schepen slechts 58%; 
het schijnt dus dat er meer en meer groote vaar
tuigen van den nieuwen weg gebruik maken. 

— § De ontvangsten van de Britsch-Indische lij
nen gedurende dc eerste negen maanden van 1871 
beliepen 4,339,479 pond sterl. of 232,000 minder 
dan in 't vorige jaar. Alleen op den East Indian 
llnilwatj was er eene daling in de opbrengst 
van 320,000 p. sterl. of bijna vier millioen gulden. 
Daarentegen ontving de Great Indian Peninsula 
aanmerkelijk meer. Den 1 Oden Dec. had er een 
proefrid plaats van Lucknow naar Fysabad. liet 
plaatselijke publiek mocht er kosteloos gebruik 
van maken. 

II I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. De commissie tot oprichting 
van een ambachtschool alhier, ontvangt nog 
steeds velerlei blijken van belangstelling, zoowel 
vanwige het Vorstelijk Huis als vanwege de i n 
gezetenen. Kuiine bijdragen en inschrijvingen zijn 
reeds bij haar ingekomen, eu Z. K. 11. Prins l-'re-
derik heeft ten behoeve daarvan voor eene som 
van /'500 ingeschreven en tot instandhouding dier 
school een jaarlijksehe bijdrage van f 100 toe
gezegd. 

Amsterdam. Wij ontleenen aan de Amster
damsche Courant het volgende bericht omtrent 
de ' buitengewone algemeene vergadering, dooi
de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij belegd en 
op 10 dezer gehouden. Op deze vergadering 
presideerde de heer S. W. Josephus li t ta, daal
de eere-voorzitter bericht gezonden had verhin
derd te zijn om de leiding op zich te nemen. 

er was een kapitaal van f 1,487,000 vertegen
woordigd, uitbrengende 384 stemmen. 

Aan de orde was het volgende voorstel : 
«De vergadering besluit de directie te machtigen: 
»1". Met wijziging van het besluit genomen 

in de vergadering van 24 Mei 1871, — tot het 
sluiten eener geldleening, ten laste der Maat
schappij, nominaal groot 5% millioen, op zoo 
danige voorwaarden als door de directie, in over
leg met commissarissen en met de Regeering, zal 
worden vastgesteld. 

»2°. Voor zoover dit zal vereischt worden, 
teneinde de garantie van den Staat te erlangen 
voor de rente en aflossing der voormelde leening, 
le bewilligen in eene wijziging van de concessie 
van de volgende strekking: 

»Aan het derde lid van art. 35 wordt toege
voegd : 

i) «Onder deze voortzetting is begrepen de 
verkoop van ingepolderde gronden, voor zoover 
de opbrengst kan benoodigd zijn tot voltooiing 
der werken, tot rentebetaling en aflossing van 
geldleeningen, door de Vennootschap onder waar
borg van den Staat aangegaan, of tot terugbe
taling van hetgeen de Staat ter zake van dezen 
waarborg kan hebben uitgegeven."" 

• Het vierde lid wordt aldus gelezen: 
» «In het geval bij het voorgaande lid bedoeld, 

beeft de Vennootschap het recht, de onderneming 
na de voltooiing der werken, met al hare dan nog 
overgebleven baten en lasten terug te nemen , mits 
zij niet later dan twaalf maanden nadat het kanaal 
met de havenwerken tot gebruik zijn opengesteld, 
verklare van dit recht gebruik te willen maken , 
en binnen zes maanden na het uitbrengen van 
die verklaring, al wat door den Staat, na de 
vervallenverklaring, voor de onderneming meel
is uitgegeven dan ontvangen, met eene rente , 
berekend tegen 5 ten honderd 'sjaars, aan hem 
terugbetale." " 

»In het laatste lid vervallen de woorden : 
» «Onder de terug te betalen sommen zijn niet 

begrepen de gelden van de stad Amsterdam ont
vangen , en door den Staat ten behoeve van het 
werk besteed."" 

«De toelichting luidde als volgt: 
» »ln de vergadering vau 24 Mei 1871 werd de 

directie gemachtigd tot het aangaan van eene 
leening van hoogstens 10 millioen gulden. Lag 
het toen in hare bedoeling cene leening van 10 
millioen gulden te sluiten, en daarvoor de droog 
te maken gronden en de ten jare 1860 door de 
stad Amsterdam toegezegde subsidie te verbinden, 
zij heeft van dit plan afgezien, daar het bij de 
onderhandelingen met de Regeering gebleken is , 
dat naar het oordeel van deze de beide subsidiën, 
door de hoofdstad toegezegd , in de eerste plaats 
aan de voortzetting van het werk behoorden te 
worden te nutte gemaakt. 

«Nadat dientengevolge de Regeering eene po
ging gedaan had om van het bestuur van Am
sterdam een vervroegde uitkeering van die sub
sidiën te verkrijgen, tegen waarborg vau terug
gaaf door den Staat, ingeval het werk niet ten 
bepaalden tijde voltooid werd, doch dit aanzoek 
afgewezen was, heeft thans de Regeering, be
houdens machtiging door de Wetgevende Macht, 
zich gezind verklaard de rente en aflossing eener 
door de Maatschappij, onder verband van dezelfde 
subsidiën, te sluiten leening van 5% millioen 
gulden, onvoorwaardelijk te waarborgen. 

«Een natuurlijk gevolg van dit verbinden van 
de subsidiën der hoofdstad was het vervallen van 
de eerste zinsnede der laatste alinea vau art. 35 
der concessie, omdat de van Amsterdam te ont
vangen gelden niet te gelijk tot aflossing van 
eene ter voortzetting van het werk gesloten lee-
ning, en nog eens rechtstreeks ten behoeve van 
dat werk konden worden bestemd. 

«Bovendien heeft de Regeering als voorwaarde 
aan haren borgtocht voor deze leening gehecht 
cene wijziging of verduidelijking van de alinea's 
3 en 4 van hetzelfde artikel der concessie, ten
einde meer opzettelijk het recht van den Staat 
te bepalen om — wanneer deze ooit mocht ge
noodzaakt wezen om ter zake eener vervallenver
klaring van de concessie het werk zeil te vol
tooien — ook de drooggemaakte gronden te gel
de te maken alvorens de Maatschappij, krachtens de 
haar toekomende bevoegdheid, binnen een jaar 
na de voltooiing van het werk de geheele onder
neming, tegen teruggaaf van de door den Staat 
gedane voorschotten, terugnam. 

«Tegen aanneming van deze voorwaarde bestaal 
bij onze directie te minder bezwaar, zoo omdat 
het geval, dat de Staat geroepen werd om het 

werk te voltooien, zich geenszins verwachten laat , 
;,|s omdat dan nog de Regeering in het belang 
v a n den Staat zeiven wel niet tot te gelde maken 
ï : in ile drooggemaakte gronden zou overgaan , 
zoolang die tot verkoop op voordeeligen voet onge
schikt waren, of iu het algemeen anders dan op 
,,en daartoe gunstig oogenblik." 

Mr. A. I. llovy opperde, op grond van art. 47 
der statuten, twijfel aan de bevoegdheid dezer 
vergadering, om op dit voorstel een besluit te 
nemen , doch zijn gevoelen weid bestreden door 
Mr. T. M. C. Asser en Mr. Aug. Philips en den 
voorzitter. 

Over het voorstel zelf voerden het woord de 
heeren Mr. C. A . Crommelin, Jhr. Mr. J. W. 11. 
Rutgers van Rozenburg (lid der directie) en de 
voorzitter, welke twee laatsten aan eerstgenoemden 

door hem verlangde inlichtingen gaven over 
den invloed, dien de nu te sluiten leening op den 
toestand der Maatschappij zal hebben. 

Met algemeene stemmen (op 1 na, die van den 
beer Hovy, die zich buiten stemming hield) werd 
bet voorstel aangenomen. 

Amsterdam. Eindelijk schijnt de aandacht 
• van het publiek zich te vestigen op de tollen, die 

op de Keulsche Vaart van Vreeswijk tot hier ge
lieven worden. In een ingezonden stuk, voorko-

] iiiende in de Nieuwe Jtolterdanische Courant van 
12 dezer, vindt men eene volledige opgave dei-
tollen , die aan een middeleeuwschen toestand 
doet denken; terwijl daaraan ten slotte zijn toe
gevoegd die de gemeente Amsterdam heft, hoe
wel dit weinig te rijmen is met haar verlangen, 
dat het Rijk de tollen op de Keulsche Vaart zou 
afkoopen en opheffen. Volgens de volledige op
gave betaalt het kleinste vaartuig, van de Lek te 
Vreeswijk komende, tot aan een ligplaats binnen 
de Amstclsluis ƒ 7 . 4 2 ; daar de waterweg 10 uren 
lang is , wordt het transport per water tusschen 
Vreeswijk tot Amsterdam niet 74 cents per uur 

| belast, en dit nog wel voor het kleinste vaartuig, 
daar de grootste of die van 400 ton voor dit tra
ject /'26.08 betalen. De oude zegswijze: 

Die wil varen op de Vecht 
Legt zijn geldbeurs op de plecht, 

is dus een waar woord. Hopen wij dat deze tol-
hefling spoedig tot de geschiedenis zal behooren. 

Rotterdam. Omtrent den nieuwen waterweg 
door den Hoek van Holland komen nu cn dan 

I tegenstrijdige berichten voor; het Weekblad van 
I Voorne en Pulten spreekt van verontrustende be

richten , zonder deze te vermelden en in de hoop, 
dat zij verdreven zijn , terwijl de Slootnpost mede
deelt dat er volstrekt geen reden tot verontrus
ting bestaat. 

Groningen. De Groningsche en Friesche dag
bladen deelen mede, dat in het laatst van de 
voorgaande week te Groningen zijn bijeengekomen 
de commissaris de Konings in Groningen en de 
heer Jhr. Klerck , adviseur voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen bij het departement van binnen
landsche zaken , van de zijde der Nederlandsche 
Regeering, en de heeren Jansen, geheim Regie-
ruugsrath, en Bursch, Oberbaurath, van dc zijde 
der Oldenburgsche Regeering, om als gedelegeer
den, behoudens goedkeuring der betrokken Re-
geeringen, het tractaat vast te stellen, voor de 
aansluiting van onze Noorderspoorlijn aan de 
Ouitsche Westbaan en de evcntueele exploitatie 
van de lijn Nieuwe Schans—Ihrhove. 

Sneek. De vroeger aangekondigde vergadering 
van uitgenoodigde autoriteiten en belangstellenden 
in den Noordhollandsch-Frieschen spoorweg heeft 
7 dezer in de concertzaal alhier plaats gehad. 
Kif gemeenten waren vertegenwoordigd door ze
ventig burgemeesters en wethouders; dertig leden 
van het comité waren aanwezig, terwijl de ver
gadering door ruim zeventig belangstellenden werd 
bijgewoond. Deze opkomst bewees, dat men over
tuigd was, dat eene levensquaestie van twee pro
vinciën onzes lands zou worden behandeld. 

Door den voorzitter van het comité van den 
N. H. Fr. Spoorweg, den heer Bloem, werd, na 
v oorlezing van eenige ingekomen missives van 
'ympatbie, verslag gegeven van den stand der 
'aak; en ten slotte de medewerking ingeroepen 
V M allen, die haar, hetzij dan meer of minder, 
konden bevorderen. 

Uit dit verslag bleek, dat de goede uitslag 
•W onderneming thans nog geheel en alleen 
afhankelijk is van de klinkende bewijzen van 
"Jnipathie, die zich, bij gemeentebesturen en 
Particulieren, moet openbaren iu den vorm van 
'1,900,000 subsidie en / 2,400,000 aau inschrij-
»»g. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Vergadering van 13 Februari 1872. 

De gewone vergadering van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, Dingsdag 13 Febr. j l . , in 
het lokaal Diligentia te 's-Hage, gehouden, was 
ditmaal buitengewoon talrijk bezochten kenmerkte 
zich ook door vrij belangrijke verhandelingen 
over verschillende onderwerpen. 

De president deelde mede, dat aan het verzoek 
van het lid Sloet om zijn stuk (het vervolg zijner 
mededeelingen omtrent de vorming van zeegaten 
aan de Nederlandsche kust) in dc notulen op te 
nemen , was voldaan, doch tevens dat de raad ge
meend heeft, het gedrukt rapport, door de Maat
schappij van Nijverheid uitgegeven, niet als bij
lage te moeten opnemen. 

Oe notulen der vorige vergadering werden daar
na goedgekeurd. 

Na voorlezing dei ontvangen giften , werd mede
deeling gedaan der navolgende ingekomen stukken: 

Brief van den minister van staat en van bin
nenlandsche zaken , ten geleide van eene missive 
van den llongaarsch-Oostenrijkschen zaakgelas
tigde, met bijlagen, betreffende eene uitvinding 
van den ingenieur K. Breivinkler te Pesth, tot 
reiniging van kanalen enz. 

Brief van dcnzelf'den minister, ten geleide van 
eene vervolg-memorie van den hooglecraar Dr. 
t'. 11. D. Buijs Ballot, betrekkelijk de waterstan
den op de Nederlandsche rivieren. 

Missive van den hoofd-ingenieur van den wa
terstaat in het 9c district, ten geleide van de 
aanteekening vau de in het jaar 1871 gedane me
ting van het strand langs de kust van de Noord
zee in Noord-Holland. 

Brieven van denzelfden hoofd-ingenieur, ten ge
leide van de waarnemingen aan den Helder, ge
durende de maanden November en December 1S71 
opgemaakt door het lid W. Pb. de Kruyfl'. 

Het honorair lid Delprat sprak over de theorie 
der drukking van aarde tegen bckleedingsniuren, 
voorkomende in het «Handboek der Wasserbau-
kunst" van G. Hagen, een dier talrijke mede
deelingen, die steeds door dat lid gekozen worden, 
om vooral de theorie aan de practijk dienstbaar 
te maken. 

Spreker toonde aan dat, indien die theorie 
juist was, er iu vergelijking niet de tot nog toe 
bekende, een belangrijk mindere drukking op de 
beklecdingswanden zou worden aangebracht. Bet 
deed hem echter leed dit niet te kunnen beves
tigen , aangezien de grondslagen waarop de the
orie berustte niet juist was. De ontbinding van 
klachten waarop het bij dergelijke berekeningen 
steeds aankomt, was willekeurig en door niets 
te staven; de schrijver verzuimde krachten in 
rekening te brengen indien dat tot voordeel van 
zijne theorie kon dienen, en bracht ze op een 
andere plaats, bij het nemen van proeven, weer 
in rekening. 

Mededeeling van het raadslid Michaëlis over 
spanningen in de samenstellende de.-len van een 
balk van de tweede orde met gebogen bovenrand. 

Het lid van Opstall gal' eene beschouwing be
trekkelijk de verbetering der Nederlandsche hoofd
rivieren, benevens eenige opmerkingen aangaande 
hetgeen deswege is aangevoerd in de zitting der 
Tweede Kamer van de Staten-Generaal van 24 
November des vorigen jaars , en trad in een ge
schiedkundig overzicht van dit voor ons land zoo 
gewichtig onderwerp. 

In het begin onzer eeuw toch, verkeerden onze 
waterwegen in een jammerlijken toestand , omdat 
tot op dien tijd het technisch beheer daarvan 
niet aau deskundigen was toevertrouwd en ieder 
de rivieren naar zijn eigenbelang exploiteerde: 
het belang der rivieren zelf was buiten rekening. 

Het jaar 1809 echter maakte aan dien toestand 
een einde; een reeks van doorbraken volgden 
elkander op. 

Koning Lodewijk nu was dc eerste persoon, 
die op een vaste regeling bedacht was, en aan 
zijn grootsch opgevat plan zeker uitvoering zou 
gegeven hebben , ware het niet dat staatkundige 
verwarringen dat belet hadden. 

Tot liet jaar 1849, alzoo gedurende 40 jaren, 
bleef uien werkeloos, toen andermaal belangrijke 
doorbraken het land teisterden en aanleiding ga
ven , opnieuw de zaak op te vatten. Ferrand en 
van der Kun waren de mannen, die belast wer
den een grondig onderzoek in te stellen en een 
rapport dienaangaande aan de Regeering in te 
zenden , aau welke opdracht in 1850 werd vol
daan , toen een man van moed en talent, Thor-
becke , aan het hoofd der Regeering was geplaatst 
om die rapporten op waren prijs te stellen. 

Spreker trad nu in eene uitgebreide ontwik 
keling van de grondslagen waarop eeu vast plan 
tot regeling der waterverdeeling berustte, cn stipte 
b. v. het voordeel aan om elk rivierbed langs 
een rechten weg , niet zijdelings , al te leiden ; 
de uiterwaarden hadden slechts zeer onbeduidende 
voordeelen gegeven. De aanvankelijke riviervei -
beteringen van den laatsten tijd deden veel goeds 
verwachten. Toch blijft er nog veel te doen over, 
eer b. v. een Alblasserwaard voor het gevaar van 
een tweede doorbraak , als die van den geschied
kundig bekenden Biesbosch , geheel beschut is. 

De spreker eindigde zijne beschouwing met den 
raad aan ieder individu om niet zoo spoedig geloof 
te slaan aan losse geruchten, die verspreid wor
den aangaande groote en voor sommige onzer 
rivieren nadeelige waterveranderingen , als waar
van het voorloopig verslag der Tweede-Kamerleden 
onlangs gewaagde, en betoogde breedvoerig, dat 
dit tot nog toe geenszins het geval was geweest 
en ook niet te verwachten was. 

Het lid Stieltjes, ïneenende dat deze laatste 
zinsnede op hem toepasselijk was, verdedigde 
zich door op te merken, dat uit de gegevens, 
door dc Regeering aan de leden der Kamer ver
strekt, niets kon worden opgemaakt. Het deed 
hem daarom veel genoegen, door het lid van 
Opstall volledig te zijn ingelicht cn daardoor de 
geruchten te zien gelogenstraft. 

Spreker wenschte verder in de geschiedenis 
van den heer van Opstall vóór den vreemden 
Koning Lodewijk, den naam van een Nederlan
der, den heer Schininielpenninck, vermeld te zien 
als de persoon die den eersten stoot tot een 
vaste regeling der waterverdeeling gegeven heelt, 
en naast de namen van Ferrand en van der Kun, 
ook Wiebeking op te nemen. 

Nadat de leden van Dissel en van Diesen zich 
nog in de discussie mengden , gaf de president 
het woord aan het lid Broekman, die belangrijke 
resultaten mededeelde, betreffende het draagver
mogen van ijzeren staven, aan de einden opge
sloten of' vrij. Zijns inziens was de formule van 
Hodkingson niet juist. 

Het lid Michaëlis gaf ter bezichtiging een mo
del van een ijzeren spijker met schroefdraad en 
een haak bout, in Rusland gemaakt, benevens een 
menigte afdrukken van ijzer-doorsneden, langs 
chemischen weg verkregen, om volkomen in staat 
te worden gesteld , over het gehalte van dat ma
teriaal en zijne verbindingen te kunnen oordeelen. 

Het lid Telders sprak over den grooteren we
derstand van een telegraafkabel, boven de som 
der wederstanden zijner samenstellende deelen , 
een onderwerp dat wij ook zeer kort vinden toe
gelicht door het lid van Kerkwijk in de notulen 
van 9 November 18U9, als antwoord op den twij
fel dienaangaande geopperd door het lid Waldorp 
in de notulen van 13 April 1809. 

Ten slotte vroeg het lid van Kerkwijk of de raad 
van besluur al eens gedacht had over een gezel
lige feestviering bij gelegenheid van het 25jarig 
bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Zoo niet, dan vestigde hij daarop de aandacht, en 
zou gaarne dat onderwerp als punt van behan
deling iu de volgende vergadering zien opgenomen. 

Dc president beloofde aan dien wensch te zul
len voldoen. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
leden sloot de president de vergadering te 3% uren. 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V A N 
SCHIEDAM, zijn voornemens, op Vrijdag den 8 
Maart 1872, des voormiddags ten elf ure, ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
steden : 

Het maken en leveren van een IJZE
REN DRAAIBRUG over de Haven 
nabij de Gerrit Verboonstraat. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen ter 
inzage liggen op de Stads-Timinerwerf, en zijn 
verkrijgbaar gesteld op de Gemeente-Secretarie, 
tegen betaling van 20 Cents per exemplaar , ter
wijl nadere informatiën te bekomen zijn bij den 
Gemeente-Architect. 

Schiedam, den 10 Februarij 1872. 
Burgemeester cn Wethouders van Schiedam, 

P. J . V A N DIJK V A N MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 17 Februari 1872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
OPENBARE 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS vau ROT

TERDAM, zijn voornemens o|> Woensdag den 21 
February 1872, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te bestellen: 

Het M A K E N van de PRISE D'EAU, 
twee VOORRAAD-BASSINS. een WA
TERRIOOL en eene AFRASTERING 
met bijbehoorende GROND-, HEI-. 
METSEL- , TIMMER- en IJZERWER
K E N ten dienste der Drinkwaterlei
ding, aan de Oost-Maaslaan nabij de 
Oude Plantage, 

alles nader omschreven in bet bestek en de 
voorwaarden die, op de gewone dagen en uren, 
ter lezing liggen, op de Plaatselijke Secretarie 
cn het Stads Timmerhuis te Rotterdam, rn ook 
voor den prijs van 25 Cents verkrijgbaar zijn bij 
de Wed. P . V A N WAESBEIU1E & ZOON, boek
drukkers in den Houttuin, wijk II n u . 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Donderdag den 15 en .Maandag 
den 19 Februarij 1872, des -ooi-middags van 10 ' / 2 

tot 12 ure. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR der Vereeniging dc Harmonie 

te Groningen is voornemens om op Zaterdag den 
oden Maart c. k. aan te besteden : 

Het bouwen van een BILLARD- en 
KLEINE CONCERTZAAL met bij
behoorende LOKALEN. 

De Inschrijvingsbilletten in te leveren vóór Za
terdag den 2di« Maart e. k., ten 1- ure des 
namiddags, bij den ondergeteekende. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Woensdag den 28»tcu Februari e. k. des namid
dags ten 1 ure. 

Teekeningen en Bestek zullen van af Dinsdag 
den 20s<cu Februari e. k. ter inzage liggen op 
de Bovenzaal der genoemde Sociëteit, van 's mor
gens 9 tot 's namiddags 5 uur. Bestekken zijn 
op franco aanvrage tegen betaling van /' 0.25 te 
bekomen bij den Bockhandelaar .1. II. WOLTERS 
te Groningen. 

Inlichtingen na den 20»tt" Februari bij de ar
chitecten H. J . H. GRONEMAN en I. It. JAGER 
aldaar, van 12 tot 2 uur 's namiddags. 

Groningen , Februari 1872. 
Namens het bestuur voornoemd, 

A. VEI1HEIJEN, Secretaris. 

Ilollanilsrlip IJzeren Spooweg-Maateclinppy. 
O O S T E R S P O O R W E G . 

Op MAANDAG den Maart 1872, des na
middags te half twee ure, zal, in het Stations
gebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam, 
worden aanbesteed : 

Het MAKEN van aarde- en andere 
werken voor het Stations-emplace
ment te- en een gedeelte baan bij 
Weesp. 

Raming: / 146,000. 
Bestekken met teekeningen zijn ii ƒ 2 te ver

krijgen op het Hoofdbureau der Maatschappij te 
Amsterdam (Vijgendam), terwijl alle nadere in
lichtingen worden gegeven op het Bureau van 
den Eerstaanwezend Ingenieur te Hilversum. 

Aanwijzing op 20 en 23 Februari a. s. te 12 
uur op het terrein bij Weesp. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT 1PE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers v o i r Seder-
land en Oost-Indië 
-OT HOVEN c*3 ZOON , 

's Gravenhage en Rotterdam. 

AANBESTEDING 
van 100 ijzeren kribben. 

HET BESTUUR DER tMJVERHEIDSSTlCHTMG" 
te Arnhem, zal op Dinsdag 27 Februari 1872, 
des namiddags ten 1 uur, in het Centraalyeboutv 
te Arnhem , aanbesteden : 

de levering van 100 ijzeren kribben, 
waarvan de modellen en voorwaarden, van Maan
dag 19 Februari af, aldaar aanwezig zijn. 

Namens hel Bestuur voornoemd , 
Mr. A . .1. KRONENBERG , 

Secretaris. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
S t . P A U L I N O S , W E R K L U S T E \ D E C O N C U R E N T , 

Te H E I L I G KR L E E , prov. (ironiniien. 

v a n B e r g e n , 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN. BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen en Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam,'s Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Tieerta , Veendain , enz. 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

F A B R I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . 11. V A I B E R G E * . 

S T O O M F A B R I E K 
VOOR 

MACHINALE H O U T B E Y l I l l n l l i , 
ZAGERIJ, SCHAYKRLI EN HOUTHANDEL, 

VAN 
C . n O G G E K T K A M P 

T E A P P I N G E D A M . 
PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek mei vnlleiliue Prijscourant 
a 75 feut. 

B E W E R K T E P L A N K E N . 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKBEK DEEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A FONDS. 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
11 A M E N. 

III.INDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A I' I' E N. 

T O O T P U IJ E N. 
PAHQUETVLOEREN. 

L IJ S T VV E R K . 

KROONLIJSTEN. 
A R C II I T R A V E N . 

U O T E N. 
O P L E G LIJ S T E N . 

INSLUITL1JSTEN. 
T O N G N A A I. D E N. 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

A M E U B L E M E N T . 

LEDIKANTEN. 
TAKELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I E R E S . 
II II 0 E 1 K A S S E N. 

II R O E I II A M I•', N. 
HEKLATTKN. 

11 L 0 E M S T O K K EN. 

V O O R D E S C H O O L . 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K EN K A ST EN. 
TEEKENTA1-EI.S. 

T R K K E N R O R D E N. 
G IJ M N A S T 1 E K-

W E R K T U I G E N. 

Verwarming en Ventilatie 
van G E B O U W E N . F A B R I E K E N , E E S T E N , 
D R O O G K A M E R S , enz. volgens het stelsel 
BOYF.Ii & CONSORTEN. 

CHARLES REMY <fc IlIKNFAIT. 
Rotterdam. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Calqueerlinnen. 
liet nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
hei Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J . DOBBE, te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co. , A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR N O R T O N W E L L E N . 
P o m p e n 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O 1 V E J P O JVCJPEJNT. 
W . H O V E N E N Z O O N . 

's Gravenhage en Botterdam. 

Heeren Aannemers Attentie s.v.p. 
Tegen contante betaling worden aangeboden: 

Z a t e r d a g 17 F e b r u a r i 1872. 

400 lliga vr. din. 1 a 10{ dm. Ig. 17-25 vt. it fOM 
» 10-13 » a »0.0,V-
» 10-20 » IÏ »0.0.V-

i l 1 v . ï 
250 » » » 1 a 1 o|-
250Noord.» » IJ-a 8 
100 » » batt. 2 j iï OJ » » 25 a 20 I a »0.07 
00 » » r i b b . 5 ii 5 » » 23 ii 20 i a »0.1u 

100 Wijb.gr.dln. 5 a 11 a » 20 » a »0.08--
50 » e » l | a H » » 21 a 23 » a oO. l l 
Amsterdam, 13 Februarij 1872. 

D. J . K R A A N . 
Binnenkant U. 171. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad f 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie r«gels » » 20.— 

B' 

: 

eeker & Ituditiiiffh. Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules 

Bouwterreinen tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Orient & V". A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t enfabr iek . schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

Hoi i ink l . Spiegel- en l .iJHtenf'iibr. Gefoel. 
en ongefbel. spiegelglazen. JAN DE BRL'IJN. Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek teNiel,bijAntwer-
pen, van J . F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

Itedeker A C". , Amsterdam, leveren cn plaatsen 
heetwtiertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e » . Pauspapier van /8.10 eu /'8.00, a con
tant, hij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hag.-. 

J a r . I * l e y « i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van ceinent-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n n e n e n de Honde , Stoonitraslaliriek, Del/l. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen tc koop nabij dc Maliebaan 

aan den Singel, dc Oosterstraat enz. te Utrecht, U 
bevragen bij den architect NIJLANI) aldaar. 

Belgian Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. .1. STTELT.I1> 
te Delft en .1. G. VAN GENDT JUNH. le Amsterdam. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag:, 1' Febr. 

Kondum (Friesland), te 11 uren, door den 
burgem. van Helumer-Oldephaert-en-Noordwolde : 
het afbreken der bestaande en het bouwen eener 
nieuwe openbare school te Koudiim: aanwijzing 
19 Febr., des morgens te 9 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burgemeester 
en weth. op het raadhuis: l o . het maken en ge
durende vier maanden na de eerste oplevering 
onderhouden van de aarden baan met. de bijbe
hoorende werken voor een nieuwen weg in den 
Hinnendijkschen Buiten velderschen polder, van 
den Buitensingelweg in eene zuidoostelijke rich
ting , op 30 M . afstand , ongeveer evenwijdig aan 
het Schapenburgerpad, in één perceel; 2o. het 
uitvoeren van eenige baggerwerken in de grach
ten dor gemeente, in twee perceelen. Inl. aan 
de afd. Publieke werken op het raadhuis en bij 
den gemeente-ingenieur .1. G. van Niftrik. 

Oldekerk (Groningen), te 3 uren, door K. 
Vroom, in de herberg London : het bouwen eener 
behuizing cn schuur te Oosterzand, gemeente 
Oldekerk. 

Dinsdag:, 20 Febr. 
Alkemade, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen van een houten brug met 
ijzeren draaiend gedeelte over de ringvaart van 
den Haarlemmermeerpolder bij de Nieuwe wetering. 

Herbaynm (Friesland), tc 12 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente , bij A. Slim : lo . het 
vernieuwen en herstellen van de kerk en toren 
te llerbayum; 2o. idem der pastorie aldaar, met 
de leverantie der daartoe vcreischt wordende 
nieuwe bouwstoffen. Bilj. inzenden uiterlijk 20 
Februari te 12 uren, bij den administreerenden 
kerkvoogd F. G. Jongma, aldaar. 

Kampen, t c l u u r , door het gemeentebestuur: 
de levering van: l o . 00,000 stuks gele Goudsche 
straatklinkers; 2o. 00,000 stuks vlakke straat
klinkers, langs den Kamper straatweg; 3o. 30,000 
stuks vlakke straatklinkers binnen de kom der 
gemeente Kampen; 4o. 20 kub. M. grint, nabij 
de kom der gemeente Kampen. 

Dordreobt, te 1 uur, ten huize van C. A . 
v. d. Straaten: het verrichten van schilderwerk. 

Utreoht, tc 2 uren, aan het hoofdbureau 
der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen: de levering van spoorstaven, schroef
bouten en haakbouten, ten behoeve van den 
spoorweg Almelo—Salzbergen. 

Steenbergen, tc 2 uren, door de directie 
der beetwortelsuiker-fabriek-Van Loon, de Ram 
cn Cie., in voornoemde fabriek: den opbouw der 
voornoemde fabriek, zonder bijlevering der mate
rialen. 

Ternaard (Friesland), te 4 uren, door het 
gemeentebestuur: o. het maken van een grint
weg, van Ternaard langs den Galileesterweg en 
den weg nevens den zeedijk tot den zoogenaam-
den Spaanschen paal, ter lengte vae 1549 M . ; 
b. het maken van een straatweg, van den Spaan
schen paal tot de Getjetille, ter lengte van 1210 
M . ; c. het leggen eener brug te Ternaard, in de 
plaats van de zoogenaamde Rensmatille; aanwij
zing 20 Februari, beginnende bij het dorp Ter
naard; bilj. inz. de9 namiddags te 4 uren. 

Dnarswonde (Groningen), bij P. Kaïnmenga: 
net werkloon eener nieuwe pastorie bij de Clir. 
Ger. kerk te Wijnjeterp. 

Veenwouden (Friesland), bij Wijmenga: het 
bouwen eener burgerhuizing op een nieuw ter
rein, met de gedeeltelijke leverantie der mate
rialen. 

Venlo, door de directie der sociëteit Casino: 
de levering van 000 stoelen, verdeeld in 12 
kavelingen. 

Woensdag, 21 Febr. 
Hoorn, te 11 uren, door de commissie van 

administratie over de gevangenissen.- de levering 
vt*n machinaal gesponnen weefgarens, voor den 
a r beid der gevangenen aldaar, gedurende 1872. 

Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 47,500 stuks 
keien van quenast en 2500 stuks kantsteenen. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het maken van de prise d'eau, 
twee voon aad-bassins, een waterriool en eene 
afrastering met bijbehoorende grond-, hei-, met
sel-, timmer- en ijzerwerken, ten dienste der 
drinkwaterleiding, aan de Oost-Maaslaan nabij de 
Oude Plantage. Aanwijzing 19 Februari, des 
voormiddags van 10' / , tot 12 uren. Inl. aan het 
Timmerhuis, aldaar. 

Donderdag, 22 Febr. 
Heusden, te 11 uren, door het parochiaal 

kerkbestuur, in het wapen van Amsterdam : het 
bouwen van een hoofdonderwijzerswoning, remise, 
overdekte bergplaats, één lokaal voor twee scho
len met overdekte speelplaats, ringmuren, enz. 
Bilj. inz. op den dag der besteding vóór of uiter
lijk 10 uren. 

's-Hage, te l i 1 / , uren, door de commissie 
van droogmaking der plassen inSchieland, in het 
gebouw van het prov. bestuur: het uitvoeren van 
eenige aardewerken ten behoeve van bovenge
noemde droogmaking, als: a. het ophoogen van 
het gedeelte van den binnen berin des ringdijks, 
langs den zuidelijken oever der plassen in de ge
meente Kralingen ; b. het graven van 3 gedeelten 
bermsloot langs de binnenvaart des ringdijks, 
door de hooge landen van Ommoorden; c. het 
verdiepen van de scheidingsloot tusschen de Nesse-
en Kleine N<-ssepolders en de droogmakerij. 
Raming / 50U0. 

's-Hage, te U y , uren, door de commissie 
tot droogmaking der plassen in Schieland, in 
het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van 2 vaste houten bruggen, van een gedeelte 
kunstweg, van een gegoten ijzeren hevelduiker 
en van eene afheining van ijzerdraadtouw; de 
uit te voeren werken zijn : a. het maken van een 
vaste houte brug met tusschenjukken in den 
Capelschen weg, over de ringvaart der droog
makerij ; b. het maken van een dito in den Ca
pelschen weg, over dc watering langs de noordzijde 
van 's-Gravenweg; c. het maken van een kunst
weg met opritten tusschen en naar de bruggen ; 
d. het maken van een gegoten ijzeren hevelduiker 
in de Linker Rottekade , met bijbehoorendo kant-
beschoeiingen en vleugels ; c. het maken van eene 
afheining van ijzerdraadtouw en houten palen, 
langs de Huismans- en Nessepolderkaden. Raming 
ƒ 8680. 

's-Hage, te 12 uren, ten dienste der Staats
spoorwegen , door en aan het ministerie van bin
nenl. zaken: het maken van een gedeelte van de 
tweede binnenhaven te Vlissingen, niet daarlangs 
strekkenden kademuur en eenige verdere werken. 
Raming /45S.000. 

Dordreobt, te 12' , uren, aan de gemeente
lijke gasfabriek: dc levering van ongeveer 50,000 
hekt. Engelsche gaskolen. 

Tilburg, tc 2 uren, door het kerkbestuur 
van de R. K. parochie het Goirke, in het school
lokaal : het bouwen van eene kerk voor de nieuwe 
parochie aan den Heikant. 

Hoogkerk (Groningen), te 4 uren, door burg. 
en weth. in het gemeentehuis : het bouwen van 
een nieuwe school te Leegkerk , niet bijlevering 
der materialen. Aanw. op den dag der besteding, 
des namiddags tc 2 uren. 

Bolsward, door het gemeentebestuur van 
Wonseradeel : het verven en behangen van de 
nieuw gebouwde school en onderwijzerswoning te 
Gaast. Aanw. 20 Februari , des voormiddags tc 
H uren. Briefjes inleveren 22 Februari, vóór 
's middags 12 uren , ten genieentehuize van Won
seradeel , te Bolsward. 

Vrijdag, 23 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het onderhoud der Kijks-zeeweringen aan 
de Oude Hoeve, langs de noordkust van het ei
land Schouwen. Aanwijzing den 4en dag voor 
dc besteding. Raming ƒ 2980. 

Groningen te 11 uren, op het raadhuis: 
het bouwen van eene ijzeren ophaalbrug over het 
te graven verbindingskanaal te Bareveld. Aan
wijzing 19 Februari, des voormiddags te 11 uren. 
Bilj . inz. uiterlijk 22 Februari op het raadhuis. 

Doetinchem, tc 12 uren, in het huis naast 
het post- en telegraafkantoor : het bouwen van 
eene school met twee bovenwoningen, waarvan 
de kelders en fundeeringen reeds gelegd zijn. 

Inlichtingen bij den architect G. L . Richter, te 
Winterswijk. 

Irliddelstum (Groningen), tc 3 uren, door 
het gemeentebestuur : het bouwen van een nieuw 
schoolgebouw te Middelstum ; aanwijzing op den 
dag der besteding des voormiddags te 11 uren. 

Leiden , door commissarissen van den straat
weg Gouda—Bodegraven, bij mr. M. H . A. Lis
man , Heerengracht: de levering van 700 wilgen 
en 200 populieren pooten , inlandsche, lang 7 M., 
recht van stam, zwaar voor de borst op 2 M. 
van het stameind 0.17 M . omtrek. 

Zaterdag, 24 Febr. 
Loppersum. te 2 uren, door het gemeente

bestuur: het stichten van een schoolgebouw te 
Loppersum, met alle benoodigde .'ueterialen. Aan
wijzing 17 Februari, des voormiddags te 11 uren. 

Oosterend (Friesland), bij Age J. Feitsma : 
het bouwen eener nieuwe koopmanshuizingc te 
Oosterend. Inl. bij J . Temmenga, aldaar. 

Oerkesklooster en Stroobos. door kerk
voogden der Herv. gemeente .- het bouwen eener 
pastorie aldaar. Inl. bij F. v. d. M e i , aldaar. 
(Herbesteding.) 

Retranohement, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, in de Zon : het doen van eenige be
langrijke herstellingen en veranderingen aan de 
kerk en pastorie. 

Maandag. 26 Febr. 
's-Hage, te 11'/, uren, aan het gebouw van 

het prov. bestuur: het maken van een gebouwtje 
en verdere inrichtingen voor eene zelfregistree-
rende peilschaal te Dordrecht. Het zelfregis-
treerende werktuig behoeft NIET door den aanne
mer van het werk geleverd te worden. Inl. bij 
den hoofding. van den waterstaat te's-llage, den 
arrondissements-ing. te Gorinchem en den ingen. 
van Munster, aldaar. (Herbesteding, daar de te 
hooge aannemingssom niet goedgekeurd is.) 

Medemblik, te 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van het ambacht de Vier Noorder-
Koggen : het amoveeren en reconstrueeren van 
p. m. 180 M. steenglooiing en het verhoogen en 
verzwaren van den dijkskruin op de noinmers 29 
en 30 , bij Lambertschaag, in 2 perc , en de le
verantie van de voor dit werk benoodigde brik-
en rijsmaterialen. Aanw. 22 Febr., te 11 uren, 
door den opzichter de Heer, aldaar. 

Kampen , te 1 uur , door het gemeentebe
stuur : a. leverantie van glooiing-bazalt, grint 
en brik; 6. aanleg van een bazaltkade ter lengte 
van ruim 400 M . ; c. aanleg van een gedeelte 
dijk met steenen sluisje, de dijk lang ruim 3000 
M . ; d. aanleg van grintwegen ter lengte van ruim 
10,000 M . 

Amsterdam, te l ' / j uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
station: het maken van een gebouw, ingericht 
voor goederenbureau en chefswoning, op het 
stationsterrein te Leiden. Aanw. 23 Febr., des 
middags te 12 uren. 

Binsnmageest (Friesland), door den burge
meester van Dantumadecl: de levering van 300 
stère grove zuiver gewasschen riviergrint. 

Menaldnm (Friesland), door het gemeentebe
stuur van Menaldumadeel: de levering van 750 
stère grint. 

Amersfoort, door regenten van het burger
weeshuis: de levering van 50 M. blauw laken. 

Dinsdag, 27 Febr. 
's-Hagti, te 12 uren, aan het ministerie van 

marine: het bouwen van een lichtwachterswoning 
en het maken en stellen van een lichtopstand, 
beiden in den noord-oosthoek van het eiland 
Rozenburg, alles met den aankleve van dien. 

Utreoht, door de directie van den Nederl. 
Rhijnspoorweg: liet maken van onderscheidene 
werken in de buitenlandsche-goederenloods te 
Amsterdam. Aanw. 21 Febr., des voormiddags 
te 11 uren. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te Utrecht en bij den expediënt Stoel, buitenland
sche-goederenloods te Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 27 Februari. 

Woensdag, 28 Febr. 
Brammen, te 11 uren, door burg. en weth., 

aan het genieentehuis: het maken van grintwe
gen in de buurtschap Corten-Oever, ter lengte 

van 6389 M. , in eenl 
Februari, des morgetj 

IJselmonde, te 
weth. op het raadhl 
oude en het in de p i l 
schoollokaal. Aanwijs 
middags te 12 uren | 
C. van Hi j , aldaar. 

Donderd 
H i l l e g o m , te 10 

in het wapen van l-'rl 
emeentehu s met 

voor den gemeentehod] 
's-Hage, tc 12 uij 

binnenl. zaken : hel nu] 
woning bij de bri 
van eene wnchterswofl 
te Zaandam , ten 
Nieuwediep naar Am»! 
20 Februari, des 

V e n r . - y . iLimluirJ 
en weth., op het 
gemeenteschool met 
dorp te Venray. 

V r l j d a 
A m s t e r d a m , te 

boerenwoningen , nevJ 
enz., in den Oosteindf 
meer. 

Z w o l l .-. te 12 ur 
het prov. bestuur: h i 
werken tol verbeterin 
Beneden-Msel, ondei4J 
het belang van den 

G r o n i n g e n , te ] 
nieur van den watert] 
het vernieuwen van 
het Aduarderdiep m 
wijzing 23 Febr., de 
bij genoemden ingeniJ 
aldaar, en bij den 
Zuidhorn. 

Groningen , te 19 
het bestraten met ve | 
ten de Steentilpoort 
prov. klinkerstraat laj 
havenmond en de 
prov. ingenieur e 
mede bij den opzichte 

B o l s w a r d , door 
radeels Zuider ZeedJ 
de levering van 400 
lengte; 500 dito vanl 
van ;(.*>' .. deciin. lenJ 
gen ; 25 lichte dito ; 
gr int , grof, goed 
vóór 1 Maart. 

Zaterd 
Groningen , te 

der sociëteit »IIarinJ 
biljart- en kleine ( 
lokalen. Aanwijzing 
Februari bij de arc l 
J . B. Jager, aldaar,! 

Hindeloopen il-'ri 
Hemelumcr-Oldephaei 
l o . het maken vanf 
85.75 M . , aan den 
nabij Staveren, met 
van den nevensliggJ 
2o. bet leveren ten 
170 last brik, in 
ten dienste derzelfdj 
Duitsch zuilen-bazaltl 
28 Februari, des 
den opzichter Dijkstl 
opzichter de Boer, 

Hindeloopen, 
schap tlemelumer-OJI 
dijken: het afbreken" 
eener nieuwe houtel 
op steenen voeting 
Haven- en Molendjj 
de leverantie van ee] 
Bil j . inzenden uiteruj 

H a r l i n g e n , doq 
waterschap der Y i j f l 

Uitgegeven te Arnhem bij IJ. A. THIEME. - lloofdcorrespondenten I . V A N BAKKENES & O . te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & 0. 
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BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R Zevende jaargang I». 8. 

Z a t e r d a g 17 F e b r u a r i 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Roermond, 31 Jan.: dc levering van hard-
steenen trottoirbanden: l o . de levering in petit 
grand de l'ourthe ; ingekomen 5 biljetten , als: 
II. Janssen Stoffels, te Roermond, ƒ 2854.99. 
J. Stienon, » idem » 3785.90. 
J . Janssen, » idem » 3197.37. 
M . Wenmaekers, > L u i k , » 3029.48 5 . 
L . GolTin, » idem » 3011.74. 

2o. de levering en pierre dc samson ; ingeko
men 4 bi l j . , als : 
H. Janssen Stoffels, te Roermond, ƒ 3163.36. 
J. Janssen. » idem » 3083.99. 
J . Stienon, i idem » 2925.25 s . 
M. Wenmaekers, » L u i k , » 2853.00 5 . 

3o. de levering in demi granit d'engis; J . 
Chévremont, te L u i k , voor / 2 9 2 2 . 8 7 ' . Gegund 
aan L . Goffin. 

Pnrmerend, 31 Jan.: het bouwen eener 
Noordhollandschc boerderij in de Purmer nabij 
Ilpendam, naar de plannen van den architect 
H. P . van den Aardweg; ingekomen 3 bilj. als: 
K. Alblas, te Ilpendam, ƒ 3190. 
J . Kok, » idem » 3139. 
J. Booij, » Purmerende, » 3020. 

Zwolle , 3 Feb. : hot driejarig onderhoud van 
het veerhuis te Katerveer in dc gemeente Zwolle; 
minste inschrijver was H. N . Lange, aldaar, voor 
ƒ 390; idem voor schoolgebouwen ; minste in-
schijver was dezelfde , voor ƒ 575. 

Harderwijk, 3 Febr.: de levering van hout: 
l e en 2e perc, eikenhout: S. Knoppers, te 
Amersfoort, ƒ 1 2 2 3 ; 3e perc, vuren cn greenen-
heut: H. .1. Bruinvis, te Alkmaar, ƒ 3 5 4 . 5 0 ; 
4e perc, dennenhout: J . Zeeboer, te Wierden, 
ƒ 2 9 . 5 0 . 

Leiden, 5 Febr. : de levering van bouwma
terialen enz. ten behoeve der gemeente, voor 
1872, als: l o . houtwaren: a. vurenhout: Gebrs. 
Mannekus, te Zoeterwoude, ƒ 9 0 2 . 5 0 ; b. gree
nenhout: G. J. Boelen , aldaar, ƒ 5 8 5 . 3 9 ; c. ei
kenhout : C. G. Noordman, te Zoeterwoude, 
ƒ 801; 2o. spijkers en klein ijzerwerk: J . C. Ber
nard, aldaar, ƒ 2 0 9 . 8 5 ; 3o. metselmatcrialen: 
P. Fontein en Zonen, aldaar, ƒ 2 1 0 ; 4o. verf
waren en kwasten : H . C. Visser, aldaar, ƒ 245.80; 
5o. bezems: P. Fontein cn Zonen, f105 . 

Amersfoort, 6 Febr.: het verbreeden en ver
diepen van een gedeelte der Pijnenburger Grift; 
ingekomen 4 biljetten, als : 
G. v. E s , te Vuursche, ƒ 5845. 
K. Hollander, » Utrecht, i 6900. 
W. A. G. Jansen, » idem • 7372. 
G. Bunt, » Nicuwersluis, » 8200. 
Niet gegund. 

Pnrmerend, 6 Febr . : het restaureeren van 
een hcerenhuizing in de Hoogstraat [aldaar, naar 
dc plannen van den architect II. P. van den Aard
weg ; ingekomen 3 biljetten, als: 
H . Westerveld, ƒ 2690. 
J . Kater, » 2666. 
J . Boog, » 2390. 
P. Brinkman, » 2318. 
Allen aldaar. 

Bellingwolde , 7 Febr. : bet bouwen eener 
nieuwe school te Oude Schans; ingekomen 6 bil
jetten , als: 
J . G. Sluiter, te Bellingwolde, ƒ 3084. 
J. Kruize, » idem » 3030. 
J. Timmer, » Beerta, » 2842. 
J. H . Dijkhuis, » Oude Schans, » 2794. 
H. O l ing , i) Beerta, » 2594. 
T. B. Raatjes, I Bellingwolde, u 2530. 

'a-Bosch. 8 Febr.: het maken cn leveren 
van het benoodigde ameublement in de lokalen 
eener school, benevens het doen van eenige her
stellingen aan den ringmuur achter gemelde lo
kalen ; ingekomen 5 biljetten , als: 
.1. B. Timmermans, ƒ 3140. 
Gebrs. Meuwese , » 2784. 
L . Derks, » 2730. 
L . Hurkens, » 2700. 
C. A. Wilbers, l 2330. 
Allen aldaar, 

Alkmaar, 8 Febr.: bet reconstrueeren en 
herstellen van 29 hoofden en het maken van 
eene steenglooiing en daarmede in verband staande 
werken aan de Hondbossche zeewering; het 
bouwen van twee sluizen in dc Droomer- en 
Slaperdijken en van eene brug over de Honds
bossche vaart, alsmede het uitdiepen dier vaart; 
ingekomen 3 biljetten , als: 
C. v. d. Plas, te Hardinxveld, ƒ 1,076,000. 
H . v. d. Velden, » Papendrecht. » 1,058,000. 
D. Blokland, » Giesendam, > 932,800. 

Leeuwarden, 8 Febr.: het maken van een 
muur met ijzeren hekwerk enz. langs den tuin 
der Rijks hoogere burgerschool; minste inschrij
ver was T. G. Bekhuis, aldaar, voor f2854. 

's-Bosoh, 8 Febr. : het onderhouden van 's Rijks 
haven- en rivicrwerken te Willemstad gedurende 
1872, 73, en 74 ; minste inschrijver was D. Sjerp, 
te Willemstad, voor ƒ 15,700. 

Zwolle, 8 Febr.: bet aanleggen eener tele
graaflijn tusschen Almelo over Wierden naar 
Rijssen ; minste inschrijver was A . A . Wildberg, 
te Bunnik, voor ƒ 677. 

Ti lburg , 10 Febr. : l o . het leveren en stel
len van de noodige consendatie- en reinigingstoe
stellen , de buisleiding binnen de gebouwen en naar 
den gashouder met de afsluiters en eenige an
dere inrichtingen; minste inschrijver was W. H. 
Smulders, aldaar, voor f 21,454. 

2o. het gedeeltelijk maken der ovens met 
rookkanaal, en het maken van bestratingen en 
bevloeringen; minste inschrijver was Joh. dc 
Beer, aldaar, voor ƒ11,550. 

Middelburg, 12 Febr. : l o . het maken van 
den onderbouw eener ijzeren draaibrug aldaar; 
ingekomen 4 biljetten, als: 
J . v. d. Griendt, te 's-Bosch, ƒ 32,100. 
M . Geurts, » idem » 30,998. 
A. Rinders, » Breskens, » 25,000. 
W. v. Uije, » Middelburg, » 23,905. 

2o. de levering van 180,000 quenast-straat-
keien ; ingekomen 9 biljetten, als: 

per 1000 
R. Wuijts, tc Brussel, ƒ 92.00. 
M . Gevering, » Vlissingen, » 87.40. 
B. Rinders, » Breskens, » 85.45. 
P. Loois, » Vlissingen, » 84.98. 
v. Noorden en Swartsel, » Rotterdam, » 84.90. 
Erven Tr ip , » Utrecht, » 83.93. 
Kopers en Zoon, » Schiedam, » 81.70. 
Kloos en v. Limburg, » Rotterdam, » 81.04. 
F. J. Smits, » Dordrecht, » 79.93. 

Groningen, 12 Febr.: het inrichten van 
een gebouw in de Violenstraat tot gemeente
lijke burgerschool, met alle materialen; ingeko
men 5 biljetten, als: ƒ 13,535; ƒ 13,333; 
ƒ 12,621 ; ƒ 12,500; ƒ 12,237. Dit laatste was 
van II. W . Cones, aldaar. 

's-Hage , 13 Febr.: de levering van 750 ton-
steenen in 4 soorten; minste inschrijver was A. 
Singels Az., te Dordrecht, voor ƒ 4 2 0 1 . 

Arnhem, 14 Febr.: de levering van mate
rialen in 6 perceelen; l e perc, 75,000 Faucon-
valkeien: F . J. Smits, te Dordrecht, a ƒ122.50 
per 1000 stuks; 2c perc, 100,000 straatklinkers; 
ingekomen 2 biljetten, als: 
Heuvelink & Hooijer, te Arnhem, ƒ 1280. 
R. van Wijck, » Heteren, » 1189. 

3e perc , houtwaren voor de beide schipbruggen ; 
ingekomen 2 biljetten , als : 
E. Wansink, te Arnhem, ƒ 3182. 
J . Verburgt, » idem » 2989. 

4e perc, levering van diverse houtwaren; inge
komen 2 biljetten, als: E. Wansink, cn J . Ver
burgt, beiden aldaar, de laatste volgens tarief; 

5e perc, levering van diverse spijkers; ingeko
men 2 biljetten, als: Beekman & Haspels, en 
Gebrs. Prins, beiden aldaar, dc laatste volgens 
tarief; 

6e perc, 500 beuken heesters; ingekomen 2 
biljetten, als: 
B. ten Bosch, te Arnhem, ƒ 119.00. 
J. Arens, » Opheusden, » 88.99. 
Alles gegund, uitgenomen het l e perceel. 

Botterdam, 14 Febr.: het graaf- cn bagger-
werk tot het maken der Nooderhaven met bijbe

hoorende ophooging-, beschoeiing-, glooiing-, 
brug-, kaai- en rasterwerken op Feijenoord; in
gekomen 15 biljetten, als: 
L. A. v. I laaft en, te Sliedrecht, en 

B. P. de Groot, » Giesendam, ƒ 879,000. 
Corns, de Jong Czn., » Ameidc, » 798,000. 
P. Verschoor, » Sleeuwijk, » 790,000. 
C. Bot Pzn., en 

W . Verschoor Bzn., » Sliedrecht, » 785,000. 
W. Sonneveld, s Schiedam, » 778,000. 
J. J . Bekker, » Lent, » 774,000. 
C. Boef, » Rotterdam, en 

J . J . van Tienho
ven v. d. Boogaard, » Werkendam, » 769,000. 

L. Kalis Kzn., » Sliedrecht, » 719,800. 
D. Broekman, » Hardinxveld en 

H. Seret, » Sliedrecht, » 713,000. 
J. W . Bijl , cn 

.1. Blokland Jzn., » Hardinxveld, » 710,496. 
A . S. Schaafsma, > Harlingen, » 698.000. 
Jz. van der Velde, » Papendrecht, » G79,000. 
T. Linskens, » Blerik, » 674,000. 
J. Verwaaijen, » Arnhem, en 

J. Kooy , » Amsterdam, » 672,000. 
W. Vermaas, » Rotterdam, » 669,000. 

Zuidlaren, 14 Febr.: het afbreken der oude
en het opbouwen van een nieuwe kap op de kerk 
en het koor ; ingekomen 7 biljetten , als: 
H. Winters, te Assen, ƒ 2840. 
R. Hunse, » idem » 2820. 
H. Zondag, » Zuidlaren, » 2500. 
H. Matien, » idem » 2250. 
H. Steenstra, » idem » 2295. 
G. Koning, » idem » 2299. 
H. Barteling, » idem y 2274. 

Aangenomen door II. Steenstra, voor » 2190. 
's-Hage, 15 Febr.: dc levering van 2000_ton 

spoorstaven met laschvei bindingen ; minste in
schrijver was de firma Dorlodot Frères , te Acosse, 
voor ƒ235,000. 

's-Hage, 15 Febr.: l o . het met 200 M . zee
waarts verlengen van den noordelijken dam op 
den Hoek van Holland; minste inschrijver was 
A. Volker, te Sliedrecht, voor ƒ 2 4 4 , 8 9 5 . 

2o. het afgraven van gronden aan den bene-
denmond der doorgraving van den Hoek van 
Holland; minste inschrijver was P. A. Bos, te 
Sliedrecht, voor ƒ 1 2 8 , 8 0 0 . 

Deventer, de levering van materialen: C. van 
der Plas, te Hardinxveld, Holl. rijshout, a ƒ 4.90; 
tuinlatten, it ƒ 20; tuinpalen, a ƒ 2 0 ; J. J . Schel-
tema, te Nes-Ameland: Gaasterlandsch of berken
rijs, ii ƒ 4 . 1 0 , alles per 100 bos; C. van der Plas: 
ballaststeen per 2000 k i l . , a ƒ 10.45. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
ter secretarie : de levering van : o. noordsch groe
nen paalhout: 770 stuks van 71 decim. te leve
ren vóór 15 Mei 350 stuks; 600 stuks van 62 
decim. idem 15 Mei 200 stuks; 500 stuks van 
35'/j decim. idem 15 Mei 100 stuks; hetrestee-
rende idem in de maand October; b. gordingen: 
80 stuks zware, idem 15 Mei 20 stuks; 80 stuks 
lichte, idem 15 Mei 25 stuks ; het resteerende id. 
in de maand October; c. 20 last a 2000 kgr. 
balsteen, van 6—8 decim. lengte; «/. 10,000 
bossen eiken takken; 10,000 bossen berken takken. 

Menaldum (Friesland), door den burgemeester, 
ten gemeentehuize: l o . het uitbreken van de be
staande en het aanleggen van eene nieuwe klin
kerbestrating te Berlikum, ter lengte van p. m. 
250 M . ; 2o. het afbreken van de bestaande en 
de stichting van eene nieuwe school met onder
wijzerswoning te Blessum. 

Maandag. 4 Maart. 
Enkhuizen , te 11 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van Drechterland: l o . het leveren van 
1523 kub. M . grint , 505 kub. M. fijngeslagen 
hard klinkerpuin, 166,000 Waalsche straatklin
kers, 375 kub. M . zand, met het '.ervoer daar
van ; 2o. het verbeteren van de eggen aan de 
Zuiderdracht. Monsters der straatklinkers inzen
den (2 stuks) 5 dagen vóór de besteding aan den 
opzichter P. Messchaert, te Hoorn. Aanwijzing 
1 Maart. 

Amsterdam, te l r , uren, in het stations
gebouw van de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : 
het maken van aarde- en andere werken voor 
het stations-emplacement te- en een gedeelte baan 
bij Weesp. Aanw. 20 en 23 Februari, des mid
dags te 12 uren. Raming ƒ 146,000. 

Klundert (Noord-Brabant), te 10 uren, door 
den rentmeester der domeingoederen van Z. K. H. 
Prins Frederik der Nederlanden, rentambt Nier
vaart: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de onderscheidene domaniale gebouwen, 
in 2 perceelen, en het verrichten van gelijke wer
ken aan sluizen en heulen en aan de sehuur bij 
den watermolen in het westelijk deel van den 
Grootenpolder, in éé n perc, alles onder Klundert. 

Donderdag, 7 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door cn aan het ministe

rie van binnenl. zaken : de levering van 100 ijzeren 
lantaarnarmen, ten behoeve van de Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofdingenieur, aldaar. 

's-Hage, te 12 uren, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenl. zaken : het leveren , 
kepen en carboniseeren van eikenhout voor 50 
wissels met 250 dwarsliggers. 

Vrijdag, 8 Maart. 
Schiedam, te 11 uren, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het maken en leveren van een 
ijzeren draaibrug over de haven nabij de Gerrit-
Verboonstraat. Inl. bij den gemeente-architect. 

Nagekomen Advertentie. 

Eotterdamsche Diergaarde. 
Het BESTUUR is voornemens op 8 Maart e. k., 

des namiddags ten 2 ure , aan te besteden : 
Het bouwen van een GROOT PLAN-

TENHTJIS op het terrein in de 
diergaarde. 

Van af 19 Februari e. k. , liggen bestek en 
teekening aan het Bureau aldaar ter visie en is 
het bestek bij de Portiers verkrijgbaar a 25 cents. 
De aanwijzing in loco heeft plaats op 5 Maart 
e. k. , ten 2 ure. 

WEEKBLAD 
V O O R 

|ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en W E R O A 2 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . VV. V A N G P 1 N D T JGi-z., 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH. C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LEMMAN, If. LINSE, S. B.W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL en and 

Dc abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I». A. TIIIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden frauco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nonimers 
worden alleen bij voornitbestelling aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG Ih FEBRUARI 1872, 
De advertentiën van em tot vijf gewone regels i 
1.— cn vuor eiken regel meer /'-.20; bovendien 

ij elke advertentie 10 cents voor een cxciiipioi 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 800 ei 
regels per jaargang worden tegen verminderden prjT 
genomen cn gruote letters naar plaatsruimte here 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & O», tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL&C». 

| GEBRUIK V A N DUIKERTOESTELLEN IN MIJNEN. 

Men heeft reeds vroeger in de mijnen gebruik 
gemaakt van de duikerklok en van andere dui
kertoestellen , ook wel van gecomprimeerde lucht: 
maar de invoering van den duikertoestel, tot da
gelijksch gebruik in mijnen , is nieuw. 

De toestel van Rouquayrol-Denarouze, die men 
gewoonlijk op oorlogsvaartuigen bezigt, is op ver
langen van de vereeniging tot bevordering der 
mijnbelangen in Rijnland, (Westfalen) in het ko-
lendistrict van Westfalen iu toepassing gebracht. 

De toestel van Rouquayrol-Denarouze werd 
het eerst beproefd onder het toezicht van den be
kwamen zeeduiker Cardts, van K i e l , in dc mijnen 
van Salzer-Neuack, nabij Essen en van Mariane 
en Steinbank, nabij Bochum, teneinde zijne geschikt
heid te leeren kennen tot het werken onder eene 
aanzienlijke kolom water en in een atmosfeer van 
oninadembarc gassen, die steeds na eene ont
ploffing van vuurdamp aanwezig zijn. 

De proeven namen een aanvang in Augustus 
1871 en eindigden in December; zij gaven zulke 
gunstige uitkomsten, dat men besloot een korps 
mijnduikers voor de Westfaalsche kolenmijnen 

• aan te stellen. Het goede resultaat is voorna
melijk verschuldigd aan het nauwlettend toezicht 

I van de Rijks-ingenieurs van het mijnwezen , berg-
I meester Schrader en berg-assessor Tilnian, die 

| de oefeningen bestuurden van 55 personen, be
staande grootendeels uit voorwerkers en voorwer
kers-assistenten der mijnen; deze personen oefen
den zich in het duiken in water en oninadembarc 
gassen en zijn thans bereid zoodanig werk ovoral 
in het district, volgens overeenkomst, te verrich
ten. De leerlingen waren aan een onderzoek naar 
hunne lichamelijke gesteldheid en bekwaamheden 
onderworpen en begonnen te duiken in diepten 
van 10 tot 12 voet water, nadat zij het duiker
pak nauwlettend bezien en geleerd hadden het 
uit elkander te nemen en het op het lichaam 
van een duiker behoorlijk te bevestigen. Zij wer
den ook, in sectiën van 8 man, onderwezen, om 
de luchtpomp te behandelen als de toestel daar
mede in verbinding was, en na drie dagen oefe
ning kon ieder hunner gedurende een kwartier-
uur onder water blijven, zonder eenigen hinder 
te ondervinden. 

Daarna werden de oefeningen voortgezet in eene 
verlaten luchtschacht der mijn Carolinenglück, 
die 17 vadem diep i s , 6 voet diameter heeft en 
>uet ijzer bekuipt is. Het water stond eerst ter 
hoogte van 80 voet, later tusschen de 45 en 50 
voet in de schacht; de duikers daalden er in af 
zonder ongemak , bleven er gedurende een half 
uur in , en ruimden oud gereedschap, stukken en 
hrokken en andere zaken uit den weg. Het 
grootste nut had men echter van de lamp van 
Rouquayrol-Denarouze, die onder water brandt, 
toen men, bij het onderzoek van eene andere 
verlaten schacht derzelfde mijn, bevond, dat de 
pompen op 17 ' / , vadem diepte, nog in wezen 
vvare n ) en dat men die, door het openen van 
de kleppenkast en het vernieuwen der kleppen, 
log in het werk kon stellen. 

Even belangrijk waren de proefnemingen in 
oninadembarc gassen , die in eene luchtdichte 
keet ontwikkeld werden, waarin iedere leerling 
met het grootste gemak kon verblijven cn werken. 

Hiertoe had de firma Rouquayrol-Denarouze 
een bijzonder werktuig verschaft, van minder 

gewicht en met kleinere respiratoirs voorzien, 
met een luchtvoorraad, voldoende voor twee per
sonen, zoodat deze beide personen te zamen meer 
kontien arbeiden en elkander bijstaan , indien bet 
te pas mocht komen, bij het verleenen van hulp 
aan gekwetsten na eene ontploffing van vuurdamp. 

De lamp van Rouquaysol, die ook hierbij wordt 
gebruikt , brandt evengoed onder water als in 
schadelijke gassen, en kan zelfs zonder gevaar 
gebruikt worden op plaatsen, die met vuurdamp 
gevuld zijn of onder zekere omstandigheden ge
vaar aanbieden, zooals bij het drijven van lucht-
schachten van een lager gedeelte naar een hoo-
ger, of het maken van afsperringen teneinde den 
voortgang eener in brand zijnde kolcnlaag te 
stuiten. De lamp, die nu 12 kilogram weegt, zal 
voortaan minder zwaarte hebben. Zij bestaat uit 
drie deelen : den regulateur, de lamp zelve en de 
buitenste klep ; zij is ingericht tot het branden 
van petroleum. 

Wanneer onder water of in vuurdamp ge
werkt moet worden, wordt do lamp overdekt 
met een glazen cilinder, die een kegelvonnigen 
top heeft, eindigende in een buis, die met eene 
klep van caoutchouc is voorzien. De drukking 
der gassen, die zich in dc lamp ontwikkelen, belet 
het binnendringen van water of van vuurdamp; 
ook zijn de gassen, die ontsnappen, van te lage 
temperatuur om den vuurdamp te kunnen doen 
ontbranden, en zoo er nog eenige voorzorg boven
dien noodig was, zou er, evenals thans bij de 
Davy-lampen, eenig lijn ijzergaas over den mond 
der klep bevestigd kunnen worden. 

EEN PAAR OPMERKINGEN IN Z A K E DE 
HAAGSCHE WATERLEIDING. 

De Gemeenteraad der residentie heeft een cor-
daat besluit genomen in zake de waterleiding, en 
binnen weinige jaren zal 's-Gravenhage zich in 
het bezit daarvan kunnen verheugen. Eene drink
waterleiding biedt niet alleen vele geriellijkhcden 
aan, maar zal bovendien in ruime mate mede
werken om den algenicencn gezondheidstoestand 
te verbeteren. Omtrent dit punt heerscht overeen
stemming van gevoelen cn wel in zulke mate, 
dat men zich in eene welgeordende maatschappij 
geene stad van beteekenis zonder waterleiding 
kan denken. M.ier verschillend zijn de gedachten 
omtrent de wijze van aanleg, en tegenover de 
voorstanders eener gemeentelijke exploitatie vindt 
men tal van lieden, die dit betwisten en den aan
leg aan de particuliere nijverheid wenschen over 
te laten. Onder de laatsten behooren de steunpi
laren van het weekblad Dc Nederlandsche Indus
trieel, dat steeds met macht van woorden tracht 
te bewijzen dat het niet tot de roeping der ge
meentebesturen behoort om gasfabrieken (en wel
licht ook drinkwaterleidingen) te exploiteeren. 
Wij vermeenen dat er bij de argumenten van het 
weekblad eene hoofdzaak wordt voorbijgezien cn 
wel deze, dat men niet alleen voor den aanleg, 
maar ook voor het onderhoud van dc pijpgelei-
dingen, zoowel van eene gasfabriek als eene wa
terleiding, veelvuldig in aanraking komt met de 
gemeentelijke werken en niet name met de stra
ten en andere kunstwegen, die der onderschei
dene gemeenten op finantieel terrein steeds vele 
zorgen verschaffen. Wij zullen ons veroorloven 
op deze aangelegenheid meer bepaald terug te 
komen bij het bespreken der exploitatie eener gas

fabriek , en voor het oogenblik dit punt uii 
der toelichten. Dc quaestie van aanleg 
stellende, scharen wij ons met genoegen 
die vóór aanleg der waterleiding door de gig] 
gestemd hebben en zulks in dc volle overtl 
dat het publiek daardoor zeer gebaat zal • 

Het maken der ontwerpen en het leid 
werken voor eene drinkwaterleiding vord 
genwoordig geene buitengewone bekwaan 
daar het niet aan voorbeelden ontbree 
bouwkundige, die zich de moeite geeft om be 
waterleidingen te bestudeeren en zich i 
geeft van de verschillende construction, is ze 
in staat een ontwerp te maken en de uil 
te besturen, vooral als hij bekend is 
terrein en de gesteldheid der plaats, d 
de waterleiding ontworpen moet worden, 
selijke kennis is in deze hoofzaak, en daarl 
het een goede maatregel van het bestul 
Rotterdam om de uitvoering van zijne dr in l 
leiding aan den bekwamen directeur der ( 
tewerken toe tc vertrouwen. Niemand to 
meer op de hoogte der verschillende he 
waarin moest worden voorzien, en meer j 
met de gesteldheid van den bodem en 
andere zaken, waarop een nauwlettend 
moet gehouden worden. 

Wij verwachtten dat dc residentie het vc 
van Rotterdam gevolgd en het beheer . 
waterleidingen aan haren kundigen geq 
architect toevertrouwd zou hebben. 
Raad was een ander gevoelen toegedaan1 

voorstel van zijn medelid, den Ingenieur 
werd deze betrekking opgedragen aan dé 
nieur Waldorp, en dat wel op een trs 
van ƒ 8000 's jaars. Het is zeker het cers 
beeld van rijke bezoldiging, door eenig 
tebestuur in ons vaderland gegeven, en 
ons waarlijk genoegen, dat de Raad 
dentie den moed gehad heeft om het tral 
van den Ingenieur barer waterleiding 
te bepalen , als gedaan moet worden o 
verzekeren, dat de titularis daaraan zij 
krachten uitsluitend en alleen wijden kaJ 
wel wij dezen maatregel toejuichen, hope» 
tie Raad zal blijven voortgaan om de tra 
ten in verhouding te brengen tot de 
die werkelijk gepresteerd worden, en da 
de eerste plaats bet oog zal slaan op la 
naren bij de afdeeling publieke werken. 

Het is toch niet te verdedigen, dat 
tement van den gemeente-architect mi) 
draagt dan dat van den Ingenieur der 
ding; terwijl de eerste met de gehee 
van alle publieke werken belast is, heefl 
ste niets dan een onderdeel daarvan, 
het hein niet aan tijd en gelegenheid 
om alles au fond te bestudeeren. Met 
necl gaat het evenzoo, want de best 
ambtenaar bij den architect is zijn ad] 
deze heeft, als wij goed ingelicht zijn, 
tement van ƒ 1800, terwijl bij den Inge; 
waterleiding twee ambtenaren op ƒ2500 bei 
zijn aangesteld. Voor de laatste zaak 
vendien een huis gehuurd en ingericht! 
zoodat het niet aan weelde zal ontbreken1 

pen dat die breedc opvatting ook bij 
der drinkwaterleiding voorstaat en dc 
later met genoegen op den volbracht 
kan terugzien. 
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Alkmaar, 8 Febr.: bet reconstrueeren en 
herstellen van 29 hoofden en het maken van 
eene steenglooiing cn daarmede in verband staande 
werken aan de Hondbossche zeewering; het 
bouwen van twee sluizen in de Droomer- en 
Slaperdijken en van eene brug over de Honds
bossche vaart, alsmede het uitdiepen dier vaart; 
ingekomen 3 biljetten , als : 
C. v. d. Plas, te Hardinxveld, ƒ 1,070,000. 
H . v. d. Velden, » Papendrecht. » 1,058,000. 
D. Blokland, » Giesendam, » 932,800. 

Leeuwarden, 9 Febr. : het maken van een 
muur met ijzeren hekwerk enz. langs den tuin 
der Rijks hoogcre burgerschool; minste inschrij
ver was T. G. Bekhuis, aldaar, voor ƒ2854 . 

s-Bosch, 9Febr. : het onderhouden van 's Rijks 
haven- en rivierwerken te Willemstad gedurende 
1872, 73, cn 74 ; minste inschrijver was D. Sjerp, 
te Willemstad, voor ƒ 15,700. 

Zwolle, 9 Febr.; het aanleggen eener tele
graaflijn tusschen Almelo over Wierden naar 
Rijssen ; minste inschrijver was A. A . Wildberg, 
te Bunnik, voor ƒ 077. 

Ti lburg , 10 Febr. : l o . het leveren en stel
len van de noodige consendatie- en reinigingstoe
stellen , de buisleiding binnen de gebouwen en naar 
den gashouder met de afsluiters en eenige an
dere inrichtingen; minste inschrijver was W. H. 
Smulders, aldaar, voor f 21,454. 

2o. het gedeeltelijk maken der ovens met 
rookkanaal, en het maken van bestratingen en 
bevloeringen; minste inschrijver was Joh. de 
Beer, aldaar, voor ƒ11,550. 

M i d d e l b u r g . 12 Febr. : l o . het maken van 
den onderbouw eener ijzeren draaibrug aldaar; 
ingekomen 4 biljetten, als: 
J . v. d. Griendt, te 's-Bosch, ƒ 32,100. 
M . Geurts, » idem t 30,998. 
A. Rindcrs, » Breskens, » 25,000. 
W. v. Uije, » Middelburg, » 23,905. 

2o. de levering van 180,000 quenast-straat-
keien ; ingekomen 9 biljetten, als: 

per 1000 
R. Wuijts, tc Brussel, ƒ 92.00. 
M . Gevering, » Vlissingen, » 87.40. 
B. Rinders, » Breskens, » 85.45. 
P. Loois, » Vlissingen, » 84.98. 
v. Noorden en Swartsel, » Rotterdam, » 84.90. 
Erven Tr ip , » Utrecht, » 83.93. 
Kopers en Zoon, » Schiedam, » 81.70. 
Kloos en v. Limburg, » Rotterdam, » 81.04. 
F. J. Smits, » Dordrecht, » 79.93. 

Groningen, 12 Febr.: het inlichten van 
een gebouw in de Violenstraat tot gemeente
lijke burgerschool, met alle materialen; ingoko-

.men 5 biljetten, als: ƒ 1 3 , 5 3 5 ; ƒ 13,333; 
!ƒ 12,021 ; ƒ 12,500; ƒ 12,237. Dit laatste was 
van II. W. Cones, aldaar. 

'g-Hage , 13 Febr.: de levering van 750 ton-
steenen in 4 soorten; minste inschrijver was A. 

'Singels Az., te Dordrecht, voor ƒ 4 2 0 1 . 
, Arnhem, 14 Febr. : de levering van mate

rialen in 0 perceelen; l e perc, 75,000 Faucon-
valkeien: F . J. Smits, te Dordrecht, a ƒ122.50 
per 1000 stuks; 2e perc, 100,000 straatklinkers; 
ingekomen 2 biljetten, als: 
Heuvelink & Hooijer, te Arnhem, ƒ 1280. 
R. van Wijck, » Heteren, » 1189. 

3e perc , houtwaren voorde beide schipbruggen ; 
kingekomen 2 biljetten , als : 
AE. Wansink, tc Arnhem, ƒ 3182. 
l i j . Verburgt, » idem » 2989. 
d 4e perc , levering van diverse houtwaren ; inge

komen 2 biljetten, als: E. Wansink, cn J . Ver-
uburgt, beiden aldaar, de laatste volgens tarief; 

5e perc, levering van diverse spijkers; ingeko
m e n 2 biljetten, als: Beekman & Haspels, en 

Gebrs. Pr ins , beiden aldaar, de laatste volgens 
tarief; 

f Oe perc, 500 beuken heesters; ingekomen 2 
Ibiljetten, als : 

B. ten Bosch, tc Arnhem, ƒ 119.00. 
J. Arens, » Opheusden, » 88.99. 
Alles gegund, uitgenomen het l e perceel. 

Botterdam, 14 Febr.: het graaf- en bagger-
werk tot het maken der Nooderhavcn met bijbe-

tu 

hoorendc ophooging-, beschoeiing-, glooiing-, 
brug-, kaai- en rasterwerken op Feijenoord; in
gekomen 15 biljetten, als: 
L . A. v. Haatten, te Sliedrecht, en 

B. P. de Groot, » Giesendam, ƒ 879,000. 
Corns, de Jong Czn., » Ameide, » 798,000. 
P. Verschoor, » Sleeuwijk, » 790,000. 
C. Bot Pzn., en 

W . Verschoor Bzn., » Sliedrecht, » 785,000. 
W. Sonneveld, » Schiedam, » 778,000. 
J. J . Bekker, » Lent, » 774,000. 
C. Boef, » Rotterdam, en 

J . J . van Tienho
ven v. d. Boogaard, i> Werkendam, » 769,000. 

L. Kalis Kzn., » Sliedrecht, » 719,800. 
D. Broekman, » Hardinxveld en 

H. Seret, » Sliedrecht, » 713,000. 
J. W . Bij l , en 

.1. Blokland Jzn., » Hardinxveld, » 710,490. 
A . S. Schaafsma, > Harlingen, » 098.000. 
Jz. van der Velde, » Papendrecht, » 079,000. 
T. Linskens, » Bler ik, » 074,000. 
J. Verwaaijen , » Arnhem, en 

J. Kooy , » Amsterdam, » 072,000. 
W. Vermaas, » Rotterdam, » 669,000. 

Zuidlaren, 14 Febr.: het afbreken der oude
en het opbouwen van een nieuwe kap op de kerk 
en het koor ; ingekomen 7 biljetten , als: 
H. Winters , te Assen, ƒ 2840. 
R. Hunse, » idem » 2820. 
11. Zondag, » Zuidlaren, » 2500. 
H. Matien, « idem » 2250. 
H. Steenstra, » idem » 2295. 
G. Koning, » idem » 2299. 
H. Barteling, » idem y 2274. 

Aangenomen door II. Steenstra, voor » 2190. 
'•-Hage , 18 Febr.: de levering van 2000ton 

spoorstaven met laschvei bindingen ; minste in
schrijver was de firma Dorlodot Frères , te Acosse, 
voor ƒ235,000. 

'•-Hage, 15 Febr. : lo. het met 200 M . zee
waarts verlengen van den noordelijken dam op 
den Hoek van Holland; minste inschrijver was 
A. Volker, te Sliedrecht, voor ƒ9.44,895. 

2o. het afgraven van gronden aan den bene-
denmond der doorgraving van den Hoek van 
Holland; minste inschrijver was P. A. Bos, te 
Sliedrecht, voor ƒ 128,800. 

Deventer, de levering van materialen: C. van 
der Plas, te Hardinxveld, Holl. rijshout, af 4.90; 
tuinlatten, i ^ 2 0 ; tuinpalen, ii ƒ 2 0 ; J. J.Schel-
tema, te Nes-Ameland: Gaasterlandsch of berken
rijs, ü ƒ 4 . 1 0 , alles per 100 bos; C. van der Puts: 
ballaststeen per 2000 k i l . , a ƒ 10.45. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
ter secretarie : de levering van: a. noordsch gree-
nen paalhout: 770 stuks van 71 decim. te leve
ren vóór 15 Mei 350 stuks; 600 stuks van 62 
decim. idem 15 Mei 200 stuks; 500 stuks van 
35 ' / 2 decim. idem 15 Mei 100 stuks; hetrestee-
rende idem in de maand October; 6. gordingen: 
80 stuks zware, idem 15 Mei 20 stuks; 80 stuks 
lichte, idem 15 Mei 25 stuks ; het resteerende id. 
in de maand October; c. 20 last a 2000 kgr. 
balsteen, van 6—8 decim. lengte; d. 10,000 
bossen eiken takken; 10,000 bossen berken takken. 

Menaldnm (Friesland), door den burgemeester, 
ten gemeentehuize: l o . het uitbreken van de be
staande en het aanleggen van eene nieuwe klin
kerbestrating te Berlikum, ter lengte van p. m. 
250 M . ; 2o. bet afbreken van de bestaande en 
de stichting van eene nieuwe school met onder
wijzerswoning te Blessum. 

Maandag, 4 Maart. 
Enkhuizen, te 11 uren, door dijkgraaf cn 

heemraden van Drechterland: l o . het leveren van 
1523 kub. M . gr int , 505 kub. M . fijngeslagen 
hard klinkerpuin, 166,000 Waalsche straatklin
kers, 375 kub. M . zand, met het ••ervoer daar
van ; 2o. het verbeteren van de eggen aan de 
Zuiderdracht. Monsters der straatklinkers inzen
den (2 stuks) 5 dagen vóór de besteding aan den 
opzichter P. Messchaert, te Hoorn. Aanwijzing 
1 Maart. 

A m s t e r d a m , te l 1 ' . , uren, in het stations
gebouw van de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : 
het maken van aarde- en andere werken voor 
het stations-emplacement te- en een gedeelte baan 
bij Weesp. Aanw. 20 en 23 Februari, des mid
dags te 12 uren. Raming ƒ146,000. 

Blundert (Noord-Brabant), te 10 uren, door 
den rentmeester der domeingoederen van Z. K. H. 
Prins Frederik der Nederlanden, rentambt Nier
vaart: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de onderscheidene domaniale gebouwen, 
in 2 perceelen, en het verrichten van gelijke wer
ken aan sluizen en heulen en aan de sehuur bij 
den watermolen in het westelijk deel van den 
Grootenpolder, in één perc, alles onder Klundert. 

Donderdag, 7 Maart. 
'•-Hage, te 12 uren, door cn aan het ministe

rie van binnenl. zaken : de levering van 100 ijzeren 
lantaarnarmen, ten behoeve van de Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofdingenieur, aldaar. 

'•-Hage, te 12 uren, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenl. zaken : het leveren , 
kepen en carboniseeren van eikenhout voor 50 
wissels met 250 dwarsliggers. 

V r i j d a g , 8 M a a r t . 
Schiedam, te 11 uren, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het maken en leveren van een 
ijzeren draaibrug over de haven nabij de Gerrit-
Verboonstraat. Inl. bij den gemeente-architect. 

Nagekomen Advertentie. 

Rotterdamsche Diergaarde. 
Het BESTUUR is voornemens op 8 Maart e. k., 

des namiddags ten 2 ure , aan te besteden: 
Het bouwen van een GROOT PLAN

T E N HO IS op het terrein in de 
diergaarde. 

Van af 19 Februari e. k. , liggen bestek en 
teekening aan het Bureau aldaar ter visie eu is 
het bestek bij de Portiers verkrijgbaar a 25 cents. 
De aanwijzing in loco heeft plaats op 5 Maart 
e. k. , ten 2 ure. 

3. A . THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". tc Amsterdam. —Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L & C " . 

U i l 

WEEKBLAD 
' V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N ttEN D T J Q - z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, II. MNSB, S. B. W. ROOSDA VAN ETSIXGA, H. P. VOGEL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I). A . 'I'll11:VIi: tc A r n h e m vcr-
schynt, bedraagt per drie maanden franco per pest ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor eeu jaargang. Enkele nointners 
worden alleen bij vooruitbestclling aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1 . - - i'n voor eiken regel meer ƒ-.20; bovendien wordt 
oij cllvc advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

GEBRUIK V A N DUIKERTOESTELLEN IN MIJNEN. 

Men heeft reeds vroeger in de mijnen gebruik 
gemaakt van de duikerklok cn van andere dui
kertoestellen , ook wel van gecomprimeerde lucht: 
maar de invoering van den duikertoestel, tot da-
gelijksch gebruik in mijnen , is nieuw. 

De toestel van Rouquayrol-Denarouze, die men 
gewoonlijk op oorlogsvaartuigen bezigt, is op ver
langen van de vereeniging tot bevordering der 
imjnbelangen in Rijnland, (Westfalen) in het ko-
lendistrict van Westfalen in toepassing gebracht. 

De toestel van Rouquayrol-Denarouze werd 
het eerst beproefd onder het toezicht van den be
kwamen zeeduiker Cardts, van K i e l , in dc mijnen 
van Salzer-Neuack, nabij Essen cn van Mariane 
en Stcinbank, nabij Bochum, teneinde zijne geschikt
heid te leeren kennen tot het werken onder eene 
aanzienlijke kolom water en in een atmosfeer van 
oninadembare gassen, die steeds na eene ont
ploffing van vuurdamp aanwezig zijn. 

De proeven namen een aanvang in Augustus 
1871 en eindigden in December; zij gaven zulke 
gunstige uitkomsten , dat men besloot een korps 
mijnduikers voor de Westfaalscbe kolenmijnen 
aan te stellen. Het goede resultaat is voorna
melijk verschuldigd aan het nauwlettend toezicht 
van de Rijks-ingenieurs van het mijnwezen , berg-
meester Schrader en berg-assessor Til man. die 
de oefeningen bestuurden van 55 personen, be
staande grootendeels uit voorwerkers en voorwer
kers-assistenten der mijnen ; deze personen oefen
den zich in bet duiken in water en oninadembare 
gassen en zijn thans bereid zoodanig werk overal 
in het district, volgens overeenkomst, te verrich
ten. De leerlingen waren aan een onderzoek naar 
hunne lichamelijke gesteldheid en bekwaamheden 
onderworpen en begonnen te duiken in diepten 
van 10 tot 12 voet water, nadat zij het duiker
pak nauwlettend bezien en geleerd hadden het 
uit elkander te nemen en het op het lichaam 
van een duiker behoorlijk te bevestigen. Zij wer
den ook, in sectiën van 8 man, onderwezen, om 
de luchtpomp te behandelen als de toestel daar
mede in verbinding was, cn na drie dagen oefe
ning kon ieder hunner gedurende een kwartier-
uur onder water blijven, zonder eenigen hinder 
te ondervinden. 

Daarna werden de oefeningen voortgezet in eene 
verlaten luchtschacht der mijn Carolinengliick, 
die 17 vadem diep i s , 0 voet diameter heelt en 
met ijzer bekuipt is. Het water stond eerst ter 
hoogte van 80 voet, later tusschen dc 45 en 50 
voet in de schacht; dc duikers daalden er in af 
zonder ongemak, bleven er gedurende een half 
uur i n , en ruimden oud gereedschap, stukken en 
brokken en andere zaken uit den weg. Het 
grootste nut had men echter van de lamp van 
Rouquayrol-Denarouze, die onder water brandt, 
toen men, bij het onderzoek van eene andere 
verlaten schacht derzclfde mijn, bevond, dat de 
pompen op 17 '/j vadem diepte, nog in wezen 
waren, en dat men die, door het openen van 
de kleppenkast en het vernieuwen der kleppen, 
nog in het werk kon stellen. 

Even belangrijk waren de proefnemingen in 
oninadembare gassen , die in eene luchtdichte 
keet ontwikkeld werden, waarin iedere leerling 
'net het grootste gemak kon verblijven cn werken. 

Hiertoe had de firma Rouquayrol-Denarouze 
een bijzonder werktuig verschaft, van minder 

gewicht en met kleinere respiiateurs voorzien, 
met een luchtvoorraad, voldoende voor twee per
sonen , zoodat deze beide personen tc zanten meer 
konden arbeiden en elkander bijstaan , indien het 
tc pas mocht komen, bij het verleenen van hulp 
aan gekwetsten na eene ontploffing van vuurdamp. 

De lamp van Rouquaysol, die ook hierbij wordt 
gebruikt , brandt evengoed onder water als in 
schadelijke gassen, en kan zelfs zonder gevaar 
gebruikt worden op plaatsen, die met vuurdamp 
gevuld zijn of onder zekere omstandigheden ge
vaar aanbieden , zooals bij het drijven van Ilicht
schachten vnn een lager gedeelte naar een hoo-
ger, of het maken van afsperringen teneinde den 
voortgang eener in brand zijnde kolenlaag te 
stuiten. De lamp, die nu 12 kilogram weegt, zal 
voortaan minder zwaarte hebben. Zij bestaat uit 
drie deelen : den regulateur, de lamp zelve en de 
buitenste klep ; zij is ingericht tot het branden 
van petroleum. 

Wanneer onder water of in vuurdamp ge
werkt moet worden, wordt do lamp overdekt 
met een glazen cilinder, die een kegelvormigen 
top heeft, eindigende in een buis, die inet eene 
klep van caoutchouc is voorzien. De drukking 
der gassen, die zich in de lamp ontwikkelen, belet 
het binnendringen van water of van vuurdamp; 
ook zijn de gassen, die ontsnappen, van te lage 
temperatuur om den vuurdamp te kunnen doen 
ontbranden, en zoo er nog eenige voorzorg boven
dien noodig was, zou er, evenals thans bij dc 
Oavy-lampen, eenig fijn ijzergaas over den mond 
der klep bevestigd kunnen worden. 

EEN PAAR OPMERKINGEN IN Z A K E DE 
HAAGSCHE WATERLEIDING. 

De Gemeenteraad der residentie heelt een cor-
daat besluit genomen in zake de waterleiding, en 
binnen weinige jaren zal 's-Gravenhage zich iu 
het bezit daarvan kunnen verheugen. Eene drink
waterleiding biedt niet alleen vele gerieflijkheden 
aan, maar zal bovendien in ruime mate mede
werken om den algemcencn gezondheidstoestand 
te verbeteren. Omtrent dit punt heerscht overeen
stemming van gevoelen cn wel in zulke mate, 
dat men zich in eene welgeordende maatschappij 
geene stad van betcekenis zonder waterleiding 
kan denken. Mjer verschillend zijn de gedachten 
omtrent de wijze van aanleg, en tegenover de 
voorstanders eener gemeentelijke exploitatie vindt 
men tal van lieden, die dit betwisten en den aan
leg aan de particuliere nijverheid wenschen over 
te laten. Onder de laatsten behooren de steunpi
laren van het weekblad De Nederlandsche Indus
trieel, dat steeds met macht van woorden tracht 
te bewijzen dat het niet tot de roeping der ge
meentebesturen behoort om gasfabrieken (en wel
licht ook drinkwaterleidingen) te exploiteoren. 
Wij vermeenen dat er bij de argumenten van het 
weekblad eene hoofdzaak wordt voorbijgezien en 
wel deze, dat men niet alleen voor den aanleg, 
maar ook voor het onderhoud van de pijpgelei-
dingen, zoowel van eene gasfabriek als eene wa
terleiding, veelvuldig in aanraking komt met de 
gemeentelijke werken en met name niet de stra
ten en andere kunstwegen, die der onderschei
dene gemeenten op finantieel terrein steeds vele 
zorgen verschaffen. Wij zullen ons veroorloven 
op deze aangelegenheid meer bepaald terug te 
komen bij het bespreken der exploitatie eener gas

fabriek , en voor bet oogenblik dit punt niet na
der toelichten. De quaestie van aanleg terzijde 
stellende, scharen wij ons met genoegen bij hen, 
die vóór aanleg der waterleiding door de gemeente 
gestemd hebben en zulks in de volle overtuiging, 
dat het publiek daardoor zeer gebaat zal worden. 

Het maken der ontwerpen en het leiden der 
werken voor eene drinkwaterleiding vordert te
genwoordig geene buitengewone bekwaamheden, 
daar het niet aan voorbeelden ontbreekt; een 
bouwkundige, die zich de moeite geeft om bestaande 
waterleidingen tc bestudeeren en zich rekenschap 
geeft van de verschillende construction, is zeer goed 
in staat een ontwerp te maken en de uitvoering 
te besturen, vooral als hij bekend is met het 
terrein en de gesteldheid der plaats, waarvoor 
de waterleiding ontworpen moet worden. Plaat
selijke kennis is in deze hoofzaak, en daarom was 
het een goede maatregel van het bestuur van 
Rotterdam om de uitvoering van zijne drinkwater
leiding aan den bekwamen directeur der gemeen
tewerken toe tc vertrouwen. Niemand toch was 
meer op de hoogte der verschillende behoeften 
waarin moest worden voorzien, en meer bekend 
met dc gesteldheid van den bodem en honderd 
andere zaken, waarop een nauwlettend toezicht 
moet gehouden worden. 

Wij verwachtten dat de residentie het voorbeeld 
van Rotterdam gevolgd en het beheer over de 
waterleidingen aan haren kundigen gemeente
architect toevertrouwd zou hebben. Maar de 
Raad was een ander gevoelen toegedaan en op 
voorstel van zijn medelid, den Ingenieur Fijnje, 
werd deze betrekking opgedragen aan den Inge
nieur Waldorp, en dat wel op een tractcment 
van ƒ 8000 's jaars. Het is zeker het eerste voor
beeld van rijke bezoldiging, door eenig gemeen
tebestuur in ons vaderland gegeven, en het doet 
ons waarlijk genoegen, dat de Raad der resi
dentie den moed gehad heeft om het tractement 
van den Ingenieur barer waterleiding zoodanig 
tc bepalen , als gedaan moet worden om zich te 
verzekeren, dat de titularis daaraan zijne volle 
krachten uitsluitend en alleen wijden kan. Hoe
wel wij dezen maatregel toejuichen, hopen wij dat 
de Raad zal blijven voortgaan om de traktemen
ten in verhouding te brengen tot de diensten, 
die werkelijk gepresteerd worden, en daartoe in 
de eerste plaats het oog zal slaan op de ambte
naren bij de afdeeling publieke werken. 

Het is toch niet te verdedigen, dat het trak
tement van den gemeente-architect minder be
draagt dan dat van den Ingenieur der waterlei
ding; terwijl de eerste met de geheele leiding 
van alle publieke werken belast is, heeft de laat
ste niets dan een onderdeel daarvan, waartoe 
het hem niet aan tijd en gelegenheid ontbreekt 
om alles au fond te bestudeeren. Met het perso
neel gaat het evenzoo, want de best bezoldigde 
ambtenaar bij den architect is zijn adjunct cn 
deze heeft, als wij goed ingelicht zijn, een trac
tement van ƒ 1 8 0 0 , terwijl bij den Ingenieur dei-
waterleiding twee ambtenaren op ƒ2500 bezoldiging 
zijn aangesteld. Voor de laatste zaak moet bo
vendien een huis gehuurd en ingericht worden, 
zoodat het niet aan weelde zal ontbreken. Wij ho
pen dat die breede opvatting ook bij de werken 
der drinkwaterleiding voorstaat en de gomcento 
later met genoegen op den volbrachten arbeid 
kan terugzien. BATO. 
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Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het bestuur der Spoorwegmaatschappij Ber
lijn—Hamburg beeft de aandeelhouders opgeroe
pen tot eene buitengewone algemeene vergade
r ing , waarin een besluit zal moeten genomen 
worden op een plan tot aansluiting tusschen de 
lijn Wittenberg—Luneberg en den spoorweg 
Venlo—Hamburg. 

— De Maatschappij voor de stoomvaart tus
schen Hamburg en Amerika is voornemens eene 
leening te sluiten ton bedrage van 1 millioen 
mark banco, voor den bouw van nieuwe sche
pen, teneinde beter te kunnen concurreeren tegen 
de nieuwe Transatlantische Stoomvaartmaatschap
pij. Volgens een brief uit Hamburg is men niet 
alleen daar, maar ook te Bremen ijverig bezig 
met een plan, om zoo spoedig mogelijk een dage
lijksche stoombootdienst op New-York te openen. 

— De Nieuwe Botterdam sche Courant deelt 
mede dat in eene correspondentie uit Oldenburg 
wordt gezegd, dat de aansluiting tusschen de Duit
sche en Noordnedei landsche spoorwegen bij Ihr-
hovc zoo goed als zeker i s , daar de bezwaren. 
die te Papenburg tegen eene vaste brug over de 
Eems werden aangevoerd, uit den weg zijn ge
ruimd en er nog slechts een nadere onderhan
deling behoeft plaats te hebben over de uitvoe
ring en exploitatie door Oldenburg. 

jj — Volgens Mauch en Petermann is het Ophir 
der Ouden, van waar Salomo, in spreuken de 
wijste, in den min de malste aller koningen, zoo
veel kostbare bouwstoffen haalde, eindelijk gevon
den ten westen van Sofala, aan Afrika's oostkust 
gelegen. Bijna ieder, die den zwaksten schijn van 
aanspraak had, heelt dat Ophir voor zich geëischt. 
De vaderlandsliefde, ook van ons Nederlanders blonk 
evenzeer bij bijbel-uitlegkunde altijd schitterend uit. 
Dewijl op ons Sumatra een berg Ophir ligt, moest 
Salomo volstrekt van daar zijn goud, ivoor en 
sandaJ-hout hebben gehaald. De Engelschen preek
ten voor hun kerspel en beweerden, dat hun 
Malakka, waar ook een Ophir te vinden is, de 
markt voor den Israelitischen tempelbouwer was 
geweest. Sir Emerson Tcnnent, oud-gouverneur 
van Ceilon, gaf in zijn werk over dat eiland te 
kennen, dat l'oint-de-Oalle niets minder was 
dan het Tarsjisj der Ouden. Max Muller, een 
Duitsche balling, die door dc Engelschen Hink 
betaald wordt en uit dankbaarheid daarvoor- hunne 
zwakheden zóó vleit, dat hij in vollen ernst de 
zwaarte van de stem, waarmede God aan Abra
ham gelastte zijne zoon lzaak te slachten, gelijk 
stelt met die van den donder (onze «Hoogeer
waarde Synode" vergeve mij mijn twijfel!) be
wees dat Ophir aan den mond van den Indus 
lag (Lectures on the Science of Language, 3rd 
Edit, p. 204,) want ook daar vindt men ivoor en 
sondor-hout. Bij slot 'Van rekening ligt het een' 
geheel anderen koers uit. Het schijnt zelfs, dut 
de Pheniciërs en andere Semieten nog zuidelijker 
dan Sofala hunne zeetochten hebben uitgestrekt. 
Althans het is bekend (en De Quatrefages sprak 
er nog onlangs over in zijn cursus voor anthro-
pologen aan het Paiijsche museum van natuur
lijke historie), dat de Kaders èn in de uitwen
dige kenteekenen van velen hunner èn in hunne 
taal sporen verraden van vermenging met een 
blanker ras. Het is te hopen, dat de taalkundi
gen en natuurvorschers ons spoedig iets naders 
leeren omtrent het meer of' min juiste der onder
stelling van Mauch, den ontdekker der merkwaar
dige bouwvallen bewesten Sofala. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi 
nister van Staat en van Binnenlandsche Zaken 
is, met ingang van 1 Maart aanstaande, het 
dagelijksch toezicht op den Staatsspoorweg van 
Goes naar Middelburg opgedragen aan den 
spoorwegopziener J. S. A . Noorderdorp , ter stand
plaats Rosendaal, en die spoorwegopziener ont
heven van het toezicht op den spoorweg van 
Rosendaal naar Breda, welk toezicht alsdan 
wordt opgedragen aan den .spoorwegopziener A . 
J. Stal , ter standplaats Breda. 

— In de vergadering van den gemeenteraad, 
gehouden op 20 dezer, hadden breedvoerige dis
cussiën plaats over het rapport van de raads
commissie voor de aangelegenheden der gasver
lichting. Op grond van de bezwarende voorwaar
den , waarop door de eigenaars der bestaande 
fabriek alhier de vervroegde overneming vóór het 
expireeren van het bestaande contract met 1875, 

was gesteld , was door de commissie voorgesteld 
tot die overneming eerst over te gaan met de ex
piratie van het bedoelde contract en alzoo met I 
Januari 1875; en derhalve tc besluiten tot exploi
tatie der gasverlichting vanwege dc gemeente en 
in verband hiermede tot het besluiten van ver
dere punten tot die overneming betrekkelijk ; en 
eindelijk tot het aangaan eener nader te regelen 
geldleening. teneinde de kosten van overneming 
en uitbreiding der fabriek te dekken. De bekende 
gronden voor en tegen het beginsel van eigen-exploi
tatie door de gemeente, voor en tegen het econo
misch beginsel om industrieels ondernemingen over 
te laten aan particulieren en in verband hiermede 
de beginselen der gemeentewet cn van de lessen 
der wetenschap, werden van verschillende zijden 
met aandrang ter sprake gebracht; doch ten 
slotte huldigde men het beginsel om, speciaal 
waar het ondernemingen betreft van den aard 
als eene gasfabriek, in de welbegrepen belangen 
der gemeente, niet te zeer te rade gaan met de 
lessen der staatshuishoudkunde, maar meer de 
ervaring te benuttigen, die voor de gemeentelijke 
exploitatie al meer en meer pleit. Van dat grond
beginsel uitgaande , is dan ook met de overgroote 
meerderheid van 30 stemmen tegen 1 (de heer 
Enthoven) de conclusie van het rapport der com
missie aangenomen. 

— Naar men verneemt, heeft Z. M . de Koning 
den heer Sorel, te Brussel, vergunning verleend 
tot het voeren van den titel van architect-deco
rateur van Z. M . den Koning der Nederlanden. 

'sGravenhage. Bij koninklijk besluit van 19 
dezer zijn de heeren .1. I'. Augier en H. S. J. 
Rose, hoofdingenieurs van den Waterstaat, res
pectievelijk in de provinciën Zuid-llolland cn Noord-
Brabant, benoemd tot ridders der orde van den 
Nederlandschen Leeuw. 

Utrecht. Men ziet hier buiten de Tolsteeg a/d. 
Rijn steenovens verrijzen in navolging van die 
der heeren llasselo te Zutfen, die onlangs de 
groote zilveren medaille van Nijverheid ontvingen 
op 't gebied der steenfabrikatie. liet eerst wer
den deze ovens nagevolgd door den heer 11. C. 
van Heukelom, steenfabrikant te Kampen, aan de 
boven bedoelde fabriek te Utrecht, bestemd tot het 
bakken van Utrechtschcn machinalen waalvorm. 

Achtereenvolgens zullen nu op dezelfde wijze 
steenovens worden gebouwd door den heer C. H. 
Ruigrok tc Werkhoven, dc heeren van Houwenin-
gen & C ' , te Heukelom cn de heeren van Oord & 
C° te Olst. 

' t l s te voorzien, dat deze ovens spoedig door 
meerdere fabrikanten zullen worden aangeschaft, 
omdat de goede resultaten daarvan de verwach
ting verre hebben overtroffen. 

Wij zien dus op dit gebied van industrie ook 
teekenen van vooruitgang. 

Utrecht. Den 17dcn dezer overleed alhier de 
heer W . II. de Heus, commissaris van de Ned. 
Rijn-spoorwegmaatschappij, van de Indische Spoor
wegmaatschappij en van de Kanaalmaatschappij. 
De overledene was als gasfabrikant zeer bekend 
en heeft dan ook hier te lande verschillende fa
brieken opgericht en geëxploiteerd. 

Groningen. In de laatst gehouden vergade
ring van het depart, der Ned. Maatsch. t. bev. v. 
Nijverheid werd een belangrijk rapport uitgebracht 
over gaskrachtiuachines en gaskachels. De om
standigheid , dat het gas hier ter stede slechts 
zeven cents de stère kost, had onlangs geleid 
tot de vraag, of ten behoeve van de kleine nij
verheid en de huishouding niet met succes ge
bruik kon worden gemaakt van bovengenoemde 
toestellen. Die vraag werd in het rapport be
vestigend beantwoord, cn het departement heeft 
een premie van / 100 uitgeloofd aan hem, die 
hier de eerste gaskrachtinachine zich aanschaft. 
Ook het invoeren van de best ingerichte gaskachel 
heeft het departement zich aangetrokken. 

Sneek. Op den lijden dezer werd iu de Con
certzaal alhier eene vergadering gehouden van 
personen, die belang stelden in den aanleg van 
den Noordhollandsch-Erieschen spoorweg; met 
17 tegen 5 stemmen werd besloten een delini-
tief comité te vestigen en eene commissie te be
noemen, die zich met het Harlinger-Heerenveensche 
comité en het Noordhollandsche comité zou zoe
ken te verstaan, teneinde die zoo mogelijk in
een te smelten. Tot leden dezer commissie wer
den benoemd de heeren G. ter Horst J.l lzn., J . 
Houwink, 11. Joustra cn G. L . Verwer. 

Schiedam. In zake dc adressen van 131 sol
licitanten voor de betrekking van opzichter werd 
door den gemeenteraad, iu zijne openbare zitting 

van 21 dezer, besloten den gemeente-architect 
op te dragen, in overleg met de commissie van 
fabricage, een aanbeveling aau den Raad in te 
zenden en wel van drie personen voor elk der 
twee vaceerende betrekkingen. 

Venlo. De gemeenteraad heeft in de voor
gaande week met algemeene stemmen zijne goed
keuring gehecht aan de overeenkomst omtrent de 
overneming van het onderhoud der werken, thans 
staande onder het beheer van het Domeinbestuur, 
en van de aarden banen voor de nieuw te maken 
wegen. Wordt deze overeenkomst door de Wet
gevende Macht bekrachtigd , dan kan de aanleg 
van nieuwe wegen en de veiling van gronden 
spoedig worden te gemoet gezien, waardoor deze 
stad zich in eene regelmatige uitbreiding ver
heugen kan. Daardoor zal een einde worden ge
maakt aan den staat van overgang, waarin deze 
plaats verkeert, sedert zij tot de opgeheven ves
tingen behoort en niet de werken van ontmante
ling begonnen is. 

Het schijnt, dat ook met den bouw van het 
deel van de Parijs-Hamburgcr-baan, dat op Ne-
derlandsch grondgebied valt, spoedig zal worden 
aangevangen. Is dit het geval, dan zal van de 
geheele vesting weinig overblijven, daar een acht
tal bunders daarvan door den spoorweg worden 
ingenomen. 

— Met genoegen maakten wij kennis met het 
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal door 
J. H . van Dale , aflevering 1—5, dezer dagen 
uitgegeven door Marlinus N ij holl, A. W. Sijthofl' 
en 1). A. Thieme. 

Hoewel nog maar 5 afleveringen zijn versche
nen , kan men daaruit toch reeds genoegzaam 
het werk van den heer van Dale beoordeelen en 
het is ontegenzeggelijk, dat dit Woordenboek uit
munt door volledigheid en nauwkeurigheid, en 
zonder een uitsluitend technisch woordenboek te 
heeten, kan het toch gerust als zoodanig worden 
aangemerkt. Wij verwachten dan ook dat dit 
Woordenboek, dat den intcekenaars op hoigsteus 
ƒ0.50 wordt berekend, in veler handen zal komen. 

Tilburg. In de zitting van den gemeenteraad 
van 21 dezer is de heer II. II. Herboth, bouw
en werktuigkundige bij de Staatsspoorwegen, be
noemd tot directeur der gemeentelijke gasfabriek. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
In de op den 10den dezer gehouden vergadering 

werd in de vragenbus de navolgende vraag ge
vonden : 

«Wat heeft de ondervinding, zoo hier te lande 
als elders, geleerd, omtrent de toepassing van 
stoom tot het vervaardigen van timmerwerken, 
zoowel wat betreft de kosten als de uitvoering 
of bewerking'.' 

De bespreking van dit onderwerp werd tot 
eene volgende vergadering uitgesteld. 

Er werd besloten voor het jaar 1872 de na
volgende prijsvragen voor de leden uit te schrij
ven, als: 

1. Een pomp in het midden van een klein 
stadsplein. 

2. Een hardsteenen gevelpui met balkon (ver
dieping gelijkstraats) van een monumentaal ge
bouw. 

3. Een ingang voor een stal en koetshuis. 
De heer Labrijn gaf eene beschrijving van de 

inrichting van meestovcn, door teekeningen ver
duidelijkt. 

Daarna werd door den Directeur der Gemeen
tewerken, den heer van der Tak, als vervolg op 
zijne vroeger gedane mededeelingen omtrent de 
inrichting van waterleidingen, de werken enz. 
der hier in aanleg zijnde drinkwaterleiding tot 
in de kleinste bijzonderheden verklaard. De tot 
dit einde ten toon gestelde teekeningen verschaften 
den leden de gelegenheid om met dit belangrijke 
werk nauwkeurig kennis te maken. 

Wij stellen ons voor nader op dit verdienste
lijke werk uitvoerig terug te komen. 

De voorzitter bracht den dank der vergadering 
aan den spreker, en uitte den wensch dat het 
onder zijne leiding tc vervaardigen werk aan de 
verwachting mocht beantwoorden, en tot voordeel 
der gemeente en tot eer van den bouwmeester 
strekken zal. 

AKDEELI.NO 'S-GRAVENHAGE. 
In de vergadering van Donderdag 15 Februari j l . 

werd voorloopig verslag uitgebracht door de in 
l eene vorige vergadering benoemde commissie tot 

„iiderzock van kalksoorten (bestaande uit de heeren 
j , van Li th Jr. , W . A. Smit en B. J. Schippers). 

Zij verzocht diligent verklaard te worden tot 
liet najaar van 1872, hopende zij alsdan met 
voorbeelden en proeven een niet al tc oppervlak
kig verslag uit le brengen. 

De heer Boudewijns deed cene medeeling over 
ijzersoorten. Sprak men vroeger van een gouden 
eeuw en regeert, volgens een oud spreekwoord, 
het goud de wereld, men mag onzen tijd met 
recht een ijzeren eeuw noemen en van de heer
schappij van het ijzer gewagen. 

Waartoe zou het goud dienen, zoo wij er geen 
ijzer voor konden koopen? 

Hij sprak verder over de grondstof van het 
ijzer en de vermenging met andere stoffen. Voorts 
gaf hij eene beschrijving nopens liet onderzoek 
van liet ijzer langs den drogen en natten weg, 
in de bijzonderheden aanwijzende hoe dit geschiedt. 
Eindelijk toonde spreker aan hoe de inrichting is 
van smelt- ol hoogovens. 

De heer Saraber deed eene mededeeling over 
de arbeidsloonen in de 10e eeuw, ontleend aan 
cene geschiedkundige overlevering beti ellende de 
restauratie van de kerk te Gouda na den brand 
in het jaar 1552. De opperbouwmeester over 
Jat werk werd b. v. beloond met eene som van 
ƒ135 'sjaars, terwijl bij ziekte of' afwezigheid, 
van die som 50 cents per dag werd gekort. De 
oppertimmei'inan en de oppermetselaar hadden een 
inkomen van 45 cents daags en de oppersteenhou
wer 35 cents per dag. De reiskosten, b. v. aan 
den leidekker om leien aan den Rijn te koopen, 
«aren 3 stuivers daags; die reis duurde 10 dagen 
en kostte in het geheel /1 .95 . Naar dien maat
staf werden ook de andere werklieden beloond. 

De heer de Wijs liet een model zien van een 
leeuwenkop , in natuurlijke grootte, door hein ont
vangen van de fabriek Vielle Montague. Dit 
voorwerp is van gedreven zink en levert het be
wijs, hoever men het in dat opzicht gebracht heeft. 

De heer Rose sprak over de gunstige uitkom
sten , te Leiden verkregen met de proeven ten 
aanzien van het stelsel-iternio' genomen. Tech
nisch voldoet het alleszins. Evenwel gelooft hij 
dat het bezwaarlijk in toepassing kan worden ge
bracht , uithoofde der ontzaggelijke kosten van 
exploitatie. 

De heer Saraber liet ten slotte verschillende 
bouwkundige plaatwerken zien. 

ERRATUM. 
In het verslag van de vergadering van het 

koninklijk instituut van ingenieurs, in ons vorig 
nommer opgenomen staat op blad 3 , regel 10 b. v. 
Sloet, waarvoor gelezen moet worden Huet. 

In het nummer van 10 Febr. staat: in het 
laatste bericht, voorkomende onder de rubriek 
'buitenland" : Prunel-Bey ; lees : Pruner-üey. 

A d v e r t e n t i ë n . 

B O U W K U N D I G E N . 
Een bekwaam T E E K E N A A R , bekend met 

Je practijk en in staat de uitvoering van eeu be
langrijk werk op zich te kunnen nemen, kan ter-
tond geplaatst worden, op een salaris van zes

tig gulden 's maands. 
Adres, met franco brieven, onder n". 293, bij 

in Heeren C. L . SCIILEYER & ZOON, Boekhan
delaren, Warmoesstraat, te Amsterdam. 

Ilollaiidsrlie IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 
O O S T E R S P O O R W E G . 

- e V ^ k - K r j B D E I S T J E Ï l D I l N r G t . 
Up Maandag 18 Maart 1872, des namiddags 

l<- half twee ure, zal in het Stationsgebouw bui-
h'n de Willemspoort te Amsterdam , worden aan
besteed : 

Het maken van de KUNSTWERKEN 
met de aansluitende gedeelten der AAR-
DEBAAN en eenige andere werken 
tusschen Amsterdam en Uitermeer 

Raming: ƒ480,000. 
bestekken met teekeningen zijn tegen betaling 

ï ; " i ƒ 3 te verkrijgen op en na Maandag 20 Fe
bruari a. s. op het Hoofdkantoor der Maatschappij 

l c Amsterdam (Vijgendam). 
Inlichtingen zijn te bekomen bij den Eerstaan

wezend Ingenieur van den Oosterspoorweg te 
'Idversum. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Dings-
'*g 5 Maart en Maandag 11 Maart a. s. des 
"Xnniiddags te 10 uur, beginnende bij het Recht
huis te Watergraafsmeer. 

I E M A N D , practisch werktuigkundige, 30jaren 
in het Stoom- en Machincwezen , zijne eerste 20-
jarige opleiding aan voorname Ijzer- en Stoom
machine-Fabrieken in Engeland genoten hebbende, 
verlangt eene betrekking. Referentiën kunnen over
gelegd worden. Brieven franco , onder het motto 
(Engineer), adres L . V A N B A K K E N E S & C". Am
sterdam. 

Als OPZICHTER of T E E K E N A A R biedt zich aan 
een joiigmensch van 25 jaar reeds bij meerdere 
werken iu dergelijke betrekking werkzaam ge
weest zijnde. 

Adres onder Letter F bij den Papierhandelaar 
Th. J. DOBBE te Utrecht. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR der Vereeniging de Harmonie 

te Groningen is voornemens om op Zaterdag den 
2dcn Maart e. k. aan te besteden : 

Het bouwen van een BILLARD- en 
KLEINE CONCERTZAAL met bij
behoorende LOKALEN. 

De Inschrijvingsbilletten in te leveren vóór Za
terdag den 2den Maart e. k., ten 12 ure des 
namiddags, bij den ondergeteekende. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Woensdag den 28*t«i Februari e. k. des namid
dags ten 1 ure. 

Teekeningen en Bestek zullen van af Dinsdag 
den 20slcii Februari e. k. ter inzage liggen op 
de Bovenzaal der genoemde Sociëteit, van 's mor
gens 9 tot 's namiddags 5 uur. Bestekken zijn 
op franco aanvrage tegen betaling van /'0.25 te 
bekomen bij den Boekhandelaar J. l i . WOUTERS 
te Groningen. 

Inlichtingen na den 20 s |ca Februari bij de ar
chitecten II. J . II. GRONEMAN en .1. II. JAGER 
aldaar, van 12 tot 2 uur 's namiddags. 

Groningen , Februari 1872. 
Namens liet bestuur voornoemd, 

A . VERHEIJEN, Secretaris. 

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij 
L i jn B O X T E L — W E Z E L . 

Aanbesteding. 
DE DIRECTIE van voornoemde Maatschappij is 

voornemens op Donderdag 7 Maart 1872, des 
middags ten twaalf ure precies in haar Bureau , 
Westewagenstraat te Rotterdam, aan te besteden : 

De levering van vierkant beslagen 
EIKENHOUT voor 50 Wissels, op de 
stations Mil , Haps, Oeffeit en Gennep. 

De levering moet geschieden franco ter plaatse. 
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het Bestek en de Voorwaarden liggen ter be-

zigtiging van af 21 Februarij 1872, of zijn ge
drukt tegen 75 Cents aan het Hoofdbureau voor
noemd tc Rotterdam , na dien dag te bekomen. 

Inschrijving 
op Dingsdag 27 Februarij 1872, 

in het Timmerhuis te R o t t e r d a m, 
naar de LEVERING van: 

2000 Kubieke Meter RIVIERZAND; 
2400 » » DUINZAND; 

35 stuks HARDSTEENEN GRAF
ZERKEN , en 

500 stuks HARDSTEENEN TEGELS. 
De Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 

en uren , ter lezing, op het bureau voor de plaat
selijke werken enz., in het Timnierli iis. 

Inschrijving 
op D i n g s d a g 12 M a a r t 1872, 

in het Timmerhuis tc Rotterdam, naar 
de LEVERING van GEGOTEN IJZE

R E N BUIZEN van diverse inrig-
ting, ten bedrage van 1,000,000 Ki
logram, om te dienen voor de in 
aanleg zijnde Drinkwaterleiding. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter lezing op het bureau der plaatse
lijke werken enz., in het Timmerbuis, en zijn7 
voor den prijs van 10 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, no. 73. 

op Dingsdag 27 Februarij 1872, in het Timmer
huis te Botterdam, naar 

Het ONDERHOUDEN van den OVER-
SCHIESCHEN STRAATWEG, zich 
uitstrekkende van de limiet nabij 
de brug over de Hooge H e u l tot 
de Doenkade , de grens der ge
meente D e l f t , en zulks voor den 
tijd van dr i e J a r e n . 

De voorwaarden liggen op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis ter lezing, en zijn 
voor den prijs van 10 Cents verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE & ZOON, Boekdruk
kers in den Houttuin, wijk II n'\ 194. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Donderdag den 22 Februarij 1872, des voor-
middags ten 10 ure. aantevangen aan de brug 
over de Hoogc Heul. 

OPENBARE 
AANBESTEDING, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V A N 
SCHIEDAM, zijn voornemens, op Vrijdag den 8 
Maart 1872, des voormiddags ten elf ure, ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
steden : 

De l e v e r i n g van : 
50,000 stuks NIEDERMENDIGER LA-

VA- of LUIKSCHE KEIJEN; 
300,000 stuks vlakke STRAATKLIN
KERMOPPEN ; 
300 kubiek meter gewasschen 
GRIND; 
1000 tot 2000 kubiek meter PLAAT-
BALLAST-ZAND; 
HOUTWAREN en 
METSELMATERIALEN. 

Zullende de B e s t e k k e n van heden af', dage
lijks, met uitzondering van den Zondag, voorde 
belanghebbenden ter inzage liggen op de STAIIS-
TIXIMKRWERK en tegen betaling van 15 Cents 
per Exemplaar verkrijgbaar zijn op de GEMEENTE-
SECRETARIE. 

Schiedam, den 21 Februarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd , 

P. J . VAN DIJK V A N MATENESSE. 
I)e Secretaris, 

A. VV. MULDER. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der Gemeente Arnhem 

zal Woensdag, (i Maart 1872, 's namiddags 12 : '/, 
ure, ten Raadhuize, in het openbaar aanbesteden: 

1». Het VERNIEUWEN en ONDER
HOUDEN van KLINKERSTRATEN, 
met bijlevering van 1,184,890 Straat
klinkers van de Waal en verdere 
3Ma.t6ri3.l6n 

2°. Het VERNIEUWEN en ONDER
HOUDEN van KEI- en KLINKER
STRATEN, zonder bijlevering van 
Keijen en Klinkers. 

3». DE LEVERING van GEWASSCHEN 
en ONGEWASSCHEN GRIND. 

4'. Het L E V E R E N , LEGGEN en IN 
RIGTING BRENGEN van BAND
STUKKEN voor Voetpaden. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. H O V E N E N Z O O N . 
'fl Gravenhage en Rotterdam. 

http://Akdeeli.no
http://3Ma.t6ri3.l6n


DE OPMERKER. — Zaterdag, 24 Februari 1872. 

Openbare Verkooping 
(VOOIÏ AFBRAAK) 

Woensdag 6 Maart 1872, des voormiddags ten 
11 ure, in de Vergulde Valk te KETIIEL , doorliet 
BESTUUR van den NOORD-KETHELPOLDER van 
den OPSTAL van den 

SCHEPRAD-MOLEN 
genaamd : de Noordmolen des Polders, staande aan 
de Schie, nabij de Kandelaar in de Gemeente 
Kethel. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den l«ten Maart 1872, des namid

dags ten 2 ure, zal in het Kofiijhuis de Unie te 
Arnhem door de Architecten V A N GENDT wor
den aanbesteed: 

Het Bouwen van een Woonhuis, 
met Pakhuis, Wijn-entrepöt en Berg
plaats aan het Eusebiusplein, hoek 
Markstraat, te Arnhem. 

De teekeningen liggen ter visie in bovenge
noemd Kofiijhuis van af Maandag 20 February en 
wel dagelijks van 10 tot 3 ure. Bestekken tegen 
betaling van ƒ 0.50 verkrijgbaar van af 24 Febru
ari) bij den heer G. .1. THIEME en doortrekken der 
teekeningen ad fl bij den heer G. NIERAAD, bei
den te Arnhem. De aanwijzing op het terrein 
zal gegeven worden op Donderdag 29 February 
1872, des voormiddags ten 11 ure. 

(jrintzand (Ballast) enlet-
selzand. 

In goede kwaliteit en tegen concurrecrende prij
zen verkrijgbaar bij 

Bosch & Slijkhuis 
Brieven franco. aan liet Overijselsche Kanaal 

TE L E M E L E . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C-. 

Verwarming en Ventilatie 
van GEBOUWEN, FABRIEKEN, EESTEN, 
DROOGKAMERS, enz. volgens het stelsel 
BOYER & CONSORTEN. 

CHARLES EEMY & BIENFAIT. 
/lotto-dam. 

a. 0. H A M , Groningen, 
bericht dat door hem worden vervaardigd alle 

soorten van gedraaide en andere Houtwaren. 
voornamelijk DEURKNOPPEN van SIERLIJKE en 
DEUGDELIJKE bewerking, waarvan op franco aan
vrage Prijs-couranten te bekomen zijn. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE PABRIKKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
"\7V HOVEN cfc ZOON, 

's Gravenhage en Rotterdam. 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Matliemathische en Pbysische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spcctraal-analysen, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap, enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

A M 8 T E Jl T ) T V M . 

Magazijn, o l A f c Fabriek, 
Leliegracht, R. R. 70. Tuinstraat, O. O. 245—246. 
De bestellingen, zoowel groote als kleine, zullen tegen Rembours direct worden afgeleverd, 

op den tijd, dien ieder kooper ter ontvangst zal goedvinden te bepalen. 
1111. Aannemers genieten 10 rabat. 

J . WIJDOOGEN JANSZ. 
Hofleverancier van Z. M. den Koning. 

Alom is verzonden : AFLEVERING 1 van het 

NIEUW WOORDENBOEK 
DER 

J N E D E R L A N D S C H E T A A L . 
i . 

2. 

B E V A T T E N D E : 
D E MEEST G E B R U I K E L I J K E W O O R D E N , S P R A A K W E N D I N G E N E N SPREEK-
VVOOUDEN; 
D E B A S T A A R D W O O R D E N , DIE OF R E E D S H E T B U R G E R R E C H T HEBISEN 
V E R K R E G E N OF V R I J A L G E M E E N W O R D E N GEBEZIGD, cn 

3. DE MEESTE KUNSTWOORDEN. 
noon 

J . H . V A N D A L E , 
Hoofdonderwijzer en Archivaris tc Sluis. 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Het NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE T A A L zal kompleet zijn in on

geveer 80 a 90 vel druks. Daarvan zijn reeds ruim 40 vel afgedrukt. — liet wordt uit
gegeven in afleveringen van acht vel of 128 bladzijden, en zal dus in 10 a 12 afleveringen 

) verschijnen. — Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden , zoodat het binnen 
; twee jaar kompleet zal zijn. - De prijs per aflevering i s , bij inteekening, Vijf t ig cents . 
\ In geen geval worden meer dan e l f a f lever ingen aan de Intekenaren in rekening ge-
ï' bracht. — Bij de laatste aflevering wordt voor de Inteekenaren een geheel linnen vergulde 

band verkrijgbaar gesteld. — Dc betaling geschiedt in twee termijnen , telkens de helft. 
Aan hen, die de reeds afgedrukte 40 vellen, of de le—5e aflevering, terstond moch-

t| ten verlangen , zal daarvan toezending geschieden. — Inteekeningen worden voor komplete 
gebonden ex. aangenomen tot den prijs van hoogstens ƒ 6.50. 

D E U I T G E V E R S : 

M. NIJHOFF, A. W. SIJTHOFF, D. A. THIEME. 

K R O M & E E K H O Ü T . 
WARMOESSTRAAT ,1. 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale Locomobiels van 1—20 pdk, 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- cn Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K H O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM &. EEKHOUT. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructiën. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' 8 G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

A dressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 

e r k e r & l lndilingli Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem-

Van D r i e s t A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i i i k l . S p i e g e l - e n l . i J H t e i i f a l i r . Uefocl. 
en ongelbel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,bijAntwer-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren n plaatse» 

lieetwatertoestrlleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
C a l q u e s . Pauspapicr van f8.10 en /8.90, a con

tant, InjchïErveiiTTn^ 
. l m - . P l e y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r m o e i e n de R o n d e , Stooinlrasfaliriek, Delft-

li. J . W o l t e r , Amsterdam, Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de .Maliebaan 
aan den Singel, dc Oosterstraat enz. te Utrecht, tc 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Faving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNII. te Amsterdam. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 25 Febr. 

Buitenpost (Friesland), bij den heer W . A. 
van Bruggen: het verven eener nieuwe stelphui-
zing bij Gron. Niezijl , bewoond door J. Jensma. 

Maandag , 26 Febr. 
Groningen tc 11 uren, door de heeren Rak

ker & Buijs, in de Unie: het daarstellen van eeu 
manufactuurwinkel cn verdere verbouwingen in 
eene behuizing aan de Vischinarkt. Bilj. inz. 
uiterlijk 25 Febr., bij N . W. L i t , architect. 

's-Hage. te 11% uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: het maken van een gebouwtje 
en verdere inrichtingen voor eene zelfregistree-
rende peilschaal te Dordrecht. Het zelfrcgis-
trecrende werktuig behoeft NIET dooi' den aanne
mer van het werk geleverd te worden. Inl. hij 
den hoofding. van den waterstaat te's-l lage , den 
arrondissements-ing. te Gorinchem en den ingen. 
van Munster, aldaar. (Herbesteding, daar de te 
hooge aannemingssom niet goedgekeurd is.) 

Medemblik, tc 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van het ambacht de Vier Noorder-
Koggen: het amoveeren en reconstrueeren van 
p. m. 180 M. stcenglooiing en het verhoogen cn 
verzwaren van den dijkskruin op de nommers 29 
cn 30 , bij Lambertschaag, in 2 pe rc , en de le
verantie van de voor dit werk benoodigde luik
en rijsmaterialen. 

Leiden, te 12 uren, door burgemeester en 
weth. op het raadhuis; l o . het vernieuwen iu 
ijzerconstructie van den bovenbouw der houten 
draaibrug over den Ouden Rijn bij de Heeren
gracht ; 2o. het leveren van een ballastpraam, 
en 3o. idem van eene gromschuit. In 2 perceelen. 
Inl. bij den gemeente-architect. 

' s -Hage, te 1 uur, door burgemeester en 
weth. op het raadhuis: de uitvoering van eenige 
straatwerken aan den l'rincessewal en in het 
Anna-Paulownapark. 

Kampen, te 1 uur , door het gemeentebe
stuur : a. leverantie van glooiing-bazalt, grint 
en brik ; aanleg van een bazaltkade ter lengte 
van ruim 400 M. : c. aanleg van ecu gedeelte 
dijk met steenen sluisje, dc dijk lang ruim 3000 
M . ; d. aanleg van grintwegen ter lengte van ruim 
10,000 M . 

Amsterdam, te 1' , uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, aan het 
station: het maken van een gebouw, ingericht 
voor gocderenbureau en chefswoning, op het 
stationsterrein te Leiden. 

Binsumageest (Friesland), door den burge
meester van Daiitumadeel: de levering van 300 
stère grove zuiver gewasschen riviergrint. 

Henaldum (Friesland), door het gemeentebe
stuur van Menaldumadeel: dc levering van 750 
stère grint. 

Amersfoort, door regenten van het burger
weeshuis: de levering van 50 M . blauw laken. 

Winschoter-Zuiderveen , door dc eigenaren 
der Vecnwijk : het verruimen en verdiepen van 
die wijk met het opmaken der wederzijdsche dij
ken over eene lengte van 1780 M. 

Dinsdag, 27 Febr. 
'•-Hage, tc 12 uren, aan het ministerie van 

marine: het bouwen van een lichtwachterswoning 
en het maken cn stellen van een lichtopstand, 
beiden in den noord-oosthoek van het eiland 
Rozenburg, alles met den aankleve van dien. 

Alkmaar , te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot 
Petten : het reconstrueeren en herstellen van 29 
hoofden en het maken van eene stcenglooiing en 
daarmede in verband staande werken aan de 
Hondsbossche zeewering; het bouwen van twee 
sluizen in de Droomer- en Slaperdijken en van 
eene brug over dc Hondsbossche vaart, alsmede het 
uitdiepen dier vaart (Herbest.) 

Arnhem, te 1 uur, door het bestuur der 
Nijvcrheidsstichting, in het Centraalgebouw : de 
levering van 100 ijzeren kribben. 

Botterdam, in het stadstimmerhuis: lo . de 
levering van 2000 kub. M. zand, 2400 idem 
duinzand, 35 stuks hardsteenen grafzerken en 
500 idem tegels; 2o. het onderhouden van den 
Overschieschen straatweg, zich uitstrekkende van 
dc limiet nabij de brug over de Hooge Heul tot 
de Doenkadc, de grens der gemeente Delft, en 

zulks voor den tijd van drie jaren ; 3o. de leve
ring van steenkolen, voor de stoomboot, varende 
in het veer van Rotterdam op Katendrecht; 4o. 
het verlichten van eenig witterswerk; So. het 
vegen der schoorsteenen en rookgangen in ge
meentegebouwen. 

Utrecht, door de directie van den Nederl. 
Rhijnspoorvvcg: het maken van onderscheidene 
werken in de buitenlandsche-goederenloods te 
Amsterdam. Inl. bij don ingenieur van den weg 
te Utrechten bij den expedient Stoel, buitenland
sche-goederenloods tc Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 27 Februari. 

Woensdag, 28 Febr. 
Brummen, te 11 uren, dooi' burg. en weth., 

aan het gemeentehuis: het maken van grintwe
gen in de buurtschap Corten-Oever, ter lengte 
van 0389 M . , in een perceel. 

Vledder (Drente), te 19 uren, door kerk
voogden der Herv. gemeente, iu het gemeente
huis: het verven van het kerkgebouw aldaar. 

Delft, te 12 uren, door de directie der artil
lerie stapel- en constructiemagazijnen: delevering 
van tin (Banka), ten behoeve van genoemd ma
gazijn. 

Uselmonde, te 12% uren, door burg. en 
weth. op het raadhuis: hot afbreken van het 
oude en het in de plaats houwen van een nieuw 
schoollokaal. Aanwijzing 26 Februari, des voor
middags te 12 uren. Inl. bij den bouwkundige 
C. van Rij , aldaar. 

Heemskerk (Noord-Holland), te 1 uur. door 
burg. en weth. op het raadhuis: het bestraten 
van een gedeelte van de Noorderlaan te Heems
kerk. Inl. bij den heer F. J. Krieger, prov. opz. 
waterstaat te Alkmaar. Aanwijzing 20 Februari, 
des voormiddags te 12% uren. 

Finsterwolde (Groningen), te 3 uren, dooi
den opzichter van den Stads-Folder- en Kwelder
landen bij de Wed. Nieborg: i o . het gedeeltelijk 
herverven van de drie stads-bouwhoeven in den 
Iteidei'wolderpolder ; 2o. het graven en hergraven 
van zwettcn, meetslijk- en laangruppen in de 
stads-aanwassen achter den Stads Niéuwen-polder 
cn den Reiderwolder-poldcr. 

Donderdag, 29 Febr. 
Hi l legom , te 10 uren, door burg. en weth. 

in het wapen van Friesland : het bouwen van een 
i emeentehu s met een brandspuithuis en woning 
voor den gemeentebode. Aanw. 20 Februari. 

'•-Hage, te 12 uren, aan bet ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van eene brugwachters-
woning bij de brug over het Noordzeekanaal en 
van eene wachterswoning aan den Noorder IJdijk 
te Zaandam , ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Raming ƒ 21,045. 

Harlingen, tc 12 uren, door bet gemeente
bestuur , op het raadhuis: de voor het jaar 1S72 
voor de openbare lagere scholen benoodigde leer
middelen. (Herb.) 

Zelhem. te 1 uur, door burg. en weth., in 
het wapen van Gelderland: het bouwen eener 
nieuwe school en onderwijzerswoning in de buurt
schap Velswijk, met bijlevering van alle materi
alen. Aanwijzing op den dag der besteding van 
9—12 uren. 

Venray (Limburg), tc 2 uren, door burg. 
en weth., op het raadhuis: het bouwen eener 
gemeenteschool inet onderwijzerswoning in bet 
dorp te Venray. 

Amsterdam, door de directie der Nederl. 
handelmaatschappij : de levering van 3088 O. 1. 
rundorhuiden , 2000 dito buffelhuiden. 

Vr i jdag , 1 Haart. 
Amsterdam, tc 11 uren, iu het Vosje: drie 

boerenwoningen , nevengebouwen, kappen-bergen, 
enz., in den Oosteinder-Poelpolder, onder Aalsmeer. 

Zwolle, tc 12 uren, ann het gebouw van 
het prov. bestuur: het maken van krib- en rijs-
werken tot verbetering van het vaarwater op den 
Beneden-IJsel, onder de gemeente Kampen, in 
het belang van den waterweg van Zwolle naar zee. 
Raming f 18,500. 

Groningen, te 12 uren , door den prov. inge
nieur van den waterstaat; in het provinciehuis: 
het vernieuwen van de brug in den kleiweg langs 
het Aduarderdiep over de Fransuiuertocht. Inl. 
bij genoemden ingenieur en den adjunct-ingenieur 
aldaar, en hij den opzichter A. Schotanus, te 
Zuidhorn. 

Groningen, tc 12 uren, in het provinciehuis: 
het bestraten met veldkeien van het terrein bui
ten dc Steentilpoort aldaar, gelegen tusschen de 
prov. klinkerstraat langs het Damsterdiep, den 
havenmond en dc Rijks keistraat. Inl. bij den 
prov. ingenieur cn den adjunct-ingenieur, als
mede bij den opzichter P. Nienhuis, aldaar. 

Arnhem , te 2 uren, door de architecten van 
Gendt in de Unie: het bouwen van een woon
huis, met pakhuis, wijn-entrepöt en bergplaats, 
aan het Eusebius-plein, hoek Marktstraat. Aanw. 
29 Febr., des voormiddags te 11 uren. 

Bolsward, door het dijksbestuur van Wonse-
radcels Zuider Zeedijken in het gemeentehuis: 
dc levering van 400 stuks palen van 02 decim. 
lengte; 500 dito van 53 decim. lengte; 500dito 
van 3 5 % decim. lengte; 25 zware eiken gordin
gen ; 25 lichte dito ; 25 ondermaatsche; 150 stère 
gr int , grof, goed gezuiverd of gehord; bilj. inz. 
vóór 1 Maart. 

Bolsward, door de voogden van het St.-An-
tony-Gasthuis: het bouwen van zeven nieuwe 
woningen. Aanwijzing 27 Febr., des morgens 
te 10 uren; briefjes inz. bij den voorzitter Ly-
clama a Nijeholt, vóór 1 Maart, te 12 uren. 

Oostbierum (Friesland): het houwen van eene 
school en onderwijzerswoning; briefjes inz. bij 
S. Lettinga, administreerend kerkvoogd. 

IJsbrechtum (Friesland): het uitbaggeren der 
Usbrechtumer Opvaart, ter lengte van 1228 M . ; 
briefjes inz. vóór of op 1 Maart e. k. hij A . G. 
Schaafsma, aldaar; aanwijzing 28 Februari. 

Zaterdag, 2 Maart. 
Dordrecht , tc 11 uren, door den architect 

II. W. Veth: het afbreken vun een pakhuis, en 
in de plaats daarvan optrekken van een stalge-
bouw met koetshuis en verder toebehooren, met 
het front uitkomende aan de Hooge Nieuwstraat, 
gemerkt A no. 495. Aanw. 1 Maart, des morgens 
te 9 uren. 

Anna Paulowna polder , te 11 uren , door 
dijkgraaf en hoogheemraden, in het logement 
Veerburg: het rijden- en met vletten vervoeren 
der in dit jaar aan de wegen des polders benoo
digde grint. Informatiën bij den algemeenen op
zichter A . R. Dekker, aan de van-Ewijckssluis. 

Groningen , tc 12 uren, door het bestuur 
der sociëteit «Harmonie": het bouwen van een 
biljart- en kleine concertzaal met bijbehoorende 
lokalen. Aanwijzing 28 Februari. Inl. na 20 
Februari bij dc architecten J . H. Groneman en 
.1. B. Jager, aldaar, van 12 tot 2 uren. 

D edenis vaart, tc 1 uur, bij Boterman : het 
bouwen van eene villa voor den heer VV. Tr ip ; 
aanw. des middags vóór de besteding. 

Hindeloopen (Friesland), doorliet waterschap 
Hemelumcr-Oldephaert en Aanhoorige Zeedijken: 
lo . het maken van een vak steenglooiing, lang 
85.75 M . , aan den Zeedijk, ten zuiden van en 
nabij Staveren, met verhooging en verzwaring 
van den nevensliggenden dijk, in een perceel; 
2o. het leveren ten dienste dier stecnglooiing van 
170 last brik, in 3 perceelen; 3o. hat leveren 
ten dienste derzelfde stcenglooiing van 400 last 
Duitsch zuilen-bazalt, in één perceel. Aanwijzing 
28 Februari, des voormiddags te 11 uren, door 
den opzichter Dijkstra, te Hindeloopen, en den 
opzichter de Boer, te Staveren. 

Hindeloopen, (Friesland), door het water
schap Hemclumer-Oldephaert en Aanhoorige Zee
dijken : het afbreken der bestaande en het maken 
eener nieuwe houten bergplaats voor materialen 
op steenen voeting, aan den binnenberm van den 
Haven- cn Molendijk, benoorden Staveren, met 
de leverantie van een groot deel der bouwstoffen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart. 

Harlingen, door het dijksbestuur van het 
waterschap der Vijf deelen zeedijken buitendijks, 
ter secretarie: de levering van: o. noordscb gree-
uoii paalhout: 770 stuks van 71 decim. tc leve
ren vóór 15 Mei 350 stuks; 600 stuks van 62 
decim. idem 15 Mei 200 stuks; 500 stuks van 
3 5 % decim. idem 15 Mei 100 stuks; hetrestce-
rende idem in de maand October; b. gordingen : 
80 stuks zware, idem 15 Mei 20 stuks; 80 stuks 
lichte, idem 15 Mei 25 stuks ; het resteerende id. 
in de maand October; c. 20 last a 2000 kgr. 
halsteen, van 0—8 decim. lengte; d, 10,000 
bossen eikentakken; 10,000 bossen berken takken. 

Menaldum(Friesland), door den burgemeester, 
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ten gemeentehuize: l o . bel uitbreken van de be
staande en bet aanleggen van eene nieuwe klin
kerbestrating te Berlikum, ter lengte van p. m. 
250 M . ; 2o. het afbreken van de bestaande en 
de stichting van eene nieuwe school met onder
wijzerswoning tc Blessum. 

Maandag;, * Haart. 
Sloten (Friesland), te 9 uren, door burg. en 

weth. ten gemeentehuize: a. het vernieuwen van 
de Platte brug, en b. eene belangrijke vertim
mering aan het huis bij die brug, in gebruik 
bij .1. Turkstra. 

Klundert (Noord-Brabant;. te 10 uren, dooi
den rentmeester der domeingoederen van Z. K. II. 
Prins Frederik der Nederlanden , rentambt Nier
vaart: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de onderscheidene domaniale gebouwen, 
in 2 perceelen, en het verrichten van gelijke wer
ken aan sluizen en heulen en aan de schuur bij 
den watermolen in het westelijk deel van den 
Grootenpolder, in één perc., alles onder Klundert. 

Enkhuizen, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Drechterland : l o . het leveren van 
1523 kub. M. grint , 505 kub. M. fijngeslageii 
hard klinkerpuin, 100,000 Waalsche straatklin
kers, 375 kub. M. zand, met het vervoer daar
van ; 2o. het verbeteren vau de eggen aan de 
Zuiderdracht. Monsters der straatklinkers inzen
den (2 stuks) 5 dagen vóór de besteding aan den 
opzichter P. Messchaert, te Hoorn. Aanwijzing 
1 Maart. 

WiJk-biJ-Duurstede. te 11 uren, bij Froon-
hof, op de Markt : het herbouwen van eene boer
derij niet schuur, hooi- en korenberg en brug, 
in de Wijkersloot onder VYijk-bij-Duurstede. Aanw. 
29 Febr., van 12—12 uren op het terrein bij .1. 
Spithoven. Inl. bij S. H. van Dijk, timmerman, 
onder Cothen. 

Amsterdam , te 11 ., uren, in het stations
gebouw van de IlolI. IJzeren-spoorwegmaatschappij: 
het maken van aarde- en andere werken voor 
het stations-emplacement te- en een gedeelte baan 
bij Weesp. Raming ƒ 140,000. 

Wieringerwaard , te 2 u ien, door het kerk
bestuur der Herv. gemeente, in de kerkeraads-
kamcr: het amoveeren der bestaande en het 
bouwen eener nieuwe pastorie. Inl. bij A. T. v. 
Wijngaarden, stads-architect.te Medemblik. Aanw. 
29 Febr., des namiddag ten 2 uren. 

Dinsdag:, 5 Haart. 
s-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van marine : liet bouwen van eene lichtwachters-
woning op het duin aan de zuidwestkust van 
Texel. Inl. bij den inspecteur over het loods
wezen te Willemsoord. 

Kuikhorne (Friesland), te 1 uur: het bouwen 
van eene kerk en pastorie. Briefjes. gemerkt 
niet de letter K , uiterlijk 4 Maart hij J . A. de 
Jager , landbouwer , aldaar. 

Woensdag, 6 Haart. 
'•-Hage , tc 12 uren, door den minister van 

marine aan diens departement: de levering van 
ijzer, ten behoeve van de directie der marine te 
Amsterdam. 

Arnhem, te 12'/, uren, door den burgemees
ter op het raadhuis : l o . het vernieuwen en on
derhouden van klinkerstraten, met bijlevering 
van 1,184,890 straatklinkers van de Waal eu 
verdere .materialen; 2o. het vernieuwen en on
derhouden van kei- en klinkerstraten, zonder hij
levering van keien en klinkers; 3o. dc levering 
van gewasschen en ongewasschen grint: 4o. het 
leveren, leggen cn in richting brengen van band
stukken voor voetpaden. 

Donderdag, 7 Haart. 
'••Hage, te 12 uren, door en aan het ministe

rie van binnenl. zaken: de levering van 100 ijzeren 
lantaarnarmcn, ten behoeve vau dc Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofdingenieur, aldaar. 

'•-Hage, te 12 uren, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenl. zaken : het leveren , 
kepen en carboniseeren van eikenhout voor 50 
wissels met 250 dwarsliggers. 

Botterdam, te 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij. 
aan haar bureau : de levering van vierkant be
slagen eikenhout voor 50 wissels op de stations 
M i l , Haps, Oefelt en Gennep, franco op die 
plaatsen te leveren. 

Vri jdag , 8 Haart. 
Schiedam, tc 11 uren, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het maken en leveren van een 
ijzeren draaibrug over de haven nabij de Gorrit-
Verboonstraat. Inl. bij den gemeente-architect. 

Sohiedam, te 11 uren, door burg. cn weth. 
op h"t raadhuis: de levering van 50,000 stuks 
Niedermendiger lava- of I.uiksche keien; 300.000 
stuks vlakke straatklinkeimoppen : 300 kub. M . 
gewasschen grint : 1000 tot 2000 kub. M. plaat-
ballastzand; houtwaren en nietselinateiialen. 

Botterdam, te 2 uren, door het bestuur der 
Rotterdainsche diergaarde: hel bouwen van een 
groot plantenhuis op het terrein in de diergaarde. 
Aanwijzing 5 Maart, des namiddags te 2 uren. 

Zaterdag, 9 Haart. 
Leeuwarden, te 12 uren , door burgen), cn 

weth. op hel gemeentehuis: l o . het doen van 
eenige timmer- en metselwerken ten behoeve der 
verandering van de Boomsbrug in eene ijzeren 
ophaalbrug; 2o. het doen van eenige timmer-en 
metselwerken ten behoeve der verandering van 
de Vlietsterbrug in eene ijzeren draaibrug; 3o. 
het maken, leveren en stellen van het benoo
digde ijzerwerk enz. voor eene ijzeren ophaalbrug 
ter vervanging van de Boomsbrug; 4o. het maken 
leveren en stellen van het benoodigde ijzerwerk 
voor eene draaibrug ter vervanging van de Vliet
sterbrug; 5o. de levering van 80,000 bekapte-
I.uiksche. keien en van 500 M. Escauzijnsclie 
kantsteenen. Ililj. inz. uiterlijk 8 Maart, vóór 
's avonds 8 uren ter secretarie. 

Haandag, 11 Haart. 
Assen, te 12 uren, door den commissaris des 

Konings, iu het gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen van eene ijzeren draaibrug over de 
Drentsche Hoofdvaart, ter vervanging van de 
\ eene- of Galgenkanipsbrug te Meppel, enz. 
Aanw. den 7en dag vóór de besteding. 

Hoogvliet, tc 12 uren, in de raadkamer: 
het verbeteren en uitbreiden van het schoollokaal, 
enz. Aanwijzing 0 Maart, des voormiddags te 
11 uren. 

Dinsdag, 12 Haart. 
Nieuwveen (Zuid-Holland), te 12 uren, door 

het gemeentebestuur : het verbouwen der open
bare school en het vernieuwen der onderwijzers
woning, benevens de uitvoering van eenige an
dere werkzaamheden. 

Botterdam , in het Timmerhuis : de levering 
van gegoten ijzeren buizen van diverse inrichting, 
ten bedrage van 1,000,000 kilog., om te dienen 
voor de in aanleg zijnde drinkwaterleiding. 

Woensdag, 13 Haart. 
Wormerveer , des avonds te 8 uren, door het 

burgerlijk armbestuur, aan het gemeentehuis: het 
bouwen van een bestedelingcnhuis. Aanw. 0 Maart. 

Donderdag, 14 Haart. 
Utrecht, te 12'/., uren, door de directie van 

den Neder). Itliijnspoorweg, in het stationsge
bouw : de levering van mag zijngoederen. Monstres 
te bezichtigen 14 dagen vóór de besteding aan 
het hoofdmagazijn aldaar. Inl. bij den admini
strateur der eigendommen te Utrecht. 

Vrijdag, 15 Haart. 
Hiddelburg , te 10 uren , door het ministerie 

van flnantiën, aan het lokaal van het prov. bestuur : 
het verbouwen en inrichten van een woonhuis en 
gewezen pakhuis tot een Rijkstelegi aafkantoor en 
directeurswoning te Middelburg. De uitte voeren 
werken zijn: a. het sloopen van de daken cn de 
voor- en achtergevels van de gebouwen gemerkt 
wijk A , no. 70 en 71 , in de Lange St. Pieter
straat te Middelburg; b. het bouwen van een 
nieuwen voor- en achtergevel en bekapping, en 
het verder inrichten van beide gebouwen tot een 
Rijkstelegraafkantooi- met bovenwoning voor den 
directeur. Aanw. den Oen en 4en dag vóór dc be
steding. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van den waterstaat, beiden te Middelburg. 

Uaandag, 18 Haart. 
'•-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be

stuur: l o . het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, van de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder Werkendam , 
met alle daarmede in verband staande werken ; 
2o. het verrichten van baggervverk in het bed der 
Nieuwe-Merwede in dc gemeenten Werkendam, 
Sliedrecht en Dubbeldam, door middel der Rijks-

stooiii-baggervaartuigen , met de bediening en het 
onderhoud dier vaartuigen tot 31 Maart 1873. 

Op later te bepalen datum. 
Terhorne (Friesland): het wegbreken eener 

oude en het opbouwen eener nieuwe stelphuizinge 
te Terkaple. lui . bij K. .1. v. d. Schaaf, tim
merman , te Terhorne. 

Nagekomen Advertentiën. 

Gemeente Hoogvliet. 
AANBESTEDING. 
Op Maandag den l l d e n Maart 1872 des mid

dags ten 12 ure, zal door Burgemeester en Wet
houders in de Raadkamer aldaar in het openbaar, 
ouder nadere goedkeuring worden aanbesteed: 

Het verbeteren en uitbreiden van 
het Schoollocaal en Ameublement, 
en het afbreken en vernieuwen der 
Onderwijzerswoning en annexe Raad
kamer binnen bovengemelde gemeente, 

liet bestek en de teekeningen liggen ter Se
cretarie te Poortugaal ter inzage en overname. 
De bestekken zijn aldaar verkrijgbaar voor ƒ 0.75 
alsmede bij den Heer Js. VISSER, Architect 
le Rotterdam, van wien tevens nadere inlichtin
gen kunnen worden verkregen. 

Aanwijzing iu loco zal worden gegeven op 
Woensdag (i Maart, des voormiddags ten 11 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Burgemeester, 

W. C. A. V A U P E L K L E U N . 
De Secretaris, 

C. K N E G T , Weth. I. S. 

BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN- LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 9 Maart 
1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, in het openbaar herbesteden: 

1". het doen van eenige timmer- en 
metselwerken ten behoeve der ver
andering van de Boomsbrug in eenn 
IJzeren Ophaalbrug. 

2". het doen van eenige timmer- en 
metselwerken ten behoeve der ver
andering van de Vlietsterbrug in eene 
IJzeren Draaibrug. 

3U. het maken, leveren en stellen van 
het benoodigde Ijzerwerk enz. voor 
eene IJzeren Ophaalbrug ter vervan
ging van de Boomsbrug. 

4-\ het maken, leveren en stellen van 
het benoodigde Ijzerwerk voor eene 
draaibrug ter vervanging van de 
Vlietsterbrug. 

5". de levering van 80000 bekapte Luik 
sche Keijen en van 500 meter Es-
caussijnsche Kantsteenen. 

De bestekken, naar welke de uitvoering der 
werken, onder ir* 1 tot 4 aangeduid, moet plaats 
hebben en waaraan een additioneel artikel tot 
verlenging der gestelde tijdsbepalingen is toege
voegd , zijn met de betrekkelijke teekeningen ver
krijgbaar ten kantore van den Gemeente-architect, 
wegens de Ophaalbrug voor ƒ 1 en wegens de 
Draaibrug voor ƒ 1.50, terwijl de voorwaarden 
voor de levering sub 5 vermeld, op franco aan
vrage ten genoemden kantore gratis zijn te be
komen. 

Gegadigden naar de levering even bedoeld, 
worden er op attent gemaakt, dat bij den Ge
meente-Architect ter bezigtiging is gesteld een 
monster van de keijen, en dat de te leveren 
hoeveelheid in kwaliteit met dat monster moet 
overeenstemmen. 

De billetten van inschrijving moeten uiterlijk 
op Vrijdag den 8 Maart e. k. , vóór 's avonds 
8 uur bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 22 Februarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

.1. BIERUMA 00ST1NG. 
De Secretaris, 

P. A . BERGSMA. 

J 

Afloop van Aanbestedingen. 
Woerden, 22 Jan.: de levering van : l o . 900 

kil. gez. Sdraads wit wollen breigaren: Jan Par-
„„•nticr en Zonen te Leiden, ii / '3.19: Firma 
\ \\'. Beuzcmuker, idem, ii ƒ 3 . 1 4 ' / , . 

2o. 590 idem 2draads dito: Firma N . VV. Bcu-
•emaker, 5 ƒ 2 . 9 1 ; Jan Parmentier eo Zonen, a 

•2.89'/,. 
;to 55 idem 2draads dito: Jan Parmentier en 

Zonen, ii ƒ 4 . 7 1 ; Firma N . VV. Beuzemaker, a 
ƒ4.09. 

/,u. 385 idem 2draads grijs dito: Firma N . W. 
geuzemaker, a ƒ 2 . 5 9 ; Jan Parmentier en Zonen, 
i ƒ 2.54%. 

5o. 10 idem 2draads rood dito: Geen in-
,-lirijvers. 

6o. 10 idem Sdraads wit dito : Jan Parmentier 
,ii Zonen, ii f 3.02. 

7o. 125 idem Sdraads blauw dito: Jan Parmen
tier en Zonen, u ƒ 4 . 0 2 . 

8o. 720 idem Sdraads ruw katoenen breigaren : 
J . A. Bierman te Amsterdam, a f 2.40; van 't 
lluuft enComp., te Leiden, a ƒ2.37 ' . . , ; deHender 

Comp., idem, ü ƒ 2 . 3 5 ; Arntzenius Jannink en 
(lo. te Goor, ii J 1.92; 11. Blanken te Enschede, 

ƒ 1.90. 
lo. 555 idem Sdraads dito : .1. A . Bierman, ii 

ƒ2.04, van 't Hooft en Co., ii /"2; Arntzenius 
Jannink en Co., ii f 1.92; de Heijder en Co., ii 
^1.85; II. Blanken, a ƒ 1 . 8 5 . 

lOo. 105 idem Sdraads dito: .1. A. Bierman, 
f 2.04; van 't Hooft en Co., ii ƒ 2 ; Arntzenius 
iinink en Co. , a ƒ 1 . 0 2 : de Heijder en Co., fi 

ƒ1.85; II. Blanken, a ƒ 1 . 5 7 . 
H o . 495 idem alpengras: Geen inschrijvers. 
Roermond, 10 Febr.: de vervaardiging van 

>n eivormig riool 3e klasse; ingekomen 5 h u 
tten , als: 

)'. Niessen, te Roermond, ƒ 4195. 
II. Nijskens, » idem » 4183. 
51. Polluit , » Maasniel, » 4140. 

Ubachs, » Nieuwstad, » 3909. 
W. l 'oul i , » Roermond, » 3940. 

S t r i j e n , 10 Febr. : het amoveeren eener oude 
n het bouwen eener nieuwe schuur: timmerwerk: 

A. van Gameren, te Strijen, ƒ 3 0 7 0 ; metselwerk: 
1). Westmaas, idem, ƒ 2 7 2 4 ; sinidswerk: J. Have-
aar, te 's Gravendeel, ƒ 2 0 0 . 7 4 ; verf- en glas-
verk: .1. van Gent, te Strijen. ƒ 7 2 . 

N i e k o r k , 10 Febr.: het bouwen van een 
nieuw woonhuis; ingekomen 5 biljetten, als: 

v. d. Schaaf, te Leek, ƒ 4940. 
Nanninga, » Niekerk, » 4444. 

\. Tuniuga, » Grootegast, » 4430. 
M. Huizinga, » Zuidhorn, » 4324. 

. Sijtsema, » Pieterzijl, » 4290. 
Z w i j n d r e c h t . 10 Febr.: het onderhoud der 

timmerwerken aan den bovenmolen op den boe
zem de Hevel iu den Zwijndrechtsclien waard; 
ingekomen 5 biljetten, als : 
I. . Labrijn, te Puttershoek, ƒ 109. 
II. Vrijhof, a Heerjansdam, » 128. 

in Buren, » HendrikIdoAmbacht, » 120. 
C. Karssebooiu, » Ridderkerk, » 115. 

Labriin, » Hendrik Ido Ambacht,» 104. 
Twello, 13 Febr.. de levering van 1000 wisse 

pint: II. keinpers, te Lubith, eerst voor ƒ1999 
luiissa en later voor ƒ 2 2 9 9 ; A. J . Peters, te 
IVest-P annerden, a ƒ1 .82 ; S. Hendriks, te Pan
eerden, a ƒ1 .70 per wisse. 

Zutfen , 13 Febr.. het maken van een water
dichten kelder, eenige verbouwing aan de boer-

ij op Mettray enz. : ingekomen 4 biljetten, als : 
Ijl. J . Schurink , ƒ 4579. 
><• Meiikveld, » 4444. 
Mleman , » 4095. 

J. Bessem, » 3990. 
Wien aldaar. 

's-Hage, 14 Febr.: lo. het met 200 M. vcr-
Mgen van den nooi delijken dam op den Hoek 
"i Holland; ingekomen 8 biljetten, als: 
• S. Schaafsma, te Harlingen, ƒ 348,000. 
• v. d. Plas, » Hardinxveld, » 300 000. 

van der Velde, » Papendrecht, » 278,800. 
• Bot, o Sliedrecht, » 290,000. 
• A. v. Haaften, » idem » 208,900. 

C. Hartog, te idem ƒ 204,700. 
P. A. Bos, " » idem » 201,000. 
A. Volker Lzn., » idem » 244,895. 

2o. het afgraven van gronden aan de noord
zijde van den hcnedeninond der doorgraving aan 
den Hoek van Holland; ingekomen 13 bilj . , als: 
L . A . v. Haaften, te Sliedrecht, / 159,500. 
F. Linskens, » Bler ik, » 150,000. 
C. Bot, » Sliedrecht, > 152,700. 
H. Serct, » idem » 152,000. 
C. lloogendoorn , » Giescndnm , » 149,500. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 140,800. 
A. Volker, » Sliedrecht, en 

D. Volker, » Dordrecht, » 140,01)0. 
C. Hartog, » Sliedrecht, » 144,900. 
C. v. d. Plas, » Hardinxveld, >: 141,200. 
C. de Jongh Jr., » Ameide, » 138,000. 
A. S. Schaafsma, » Harlingen, » 137,500. 
L . Kalis Kzn., » Sliedrecht, » 129,500. 
P. A. Bos, » idem » 128,800. 

Botterdam, 14 Febr. : l o . de levering van 
130 M ' dennenhout: niet gegund; 

2o. de levering van 120,000 stuks rnctselstee-
nen, hardgrauw waalvorm: -I. van Luttervelt en 
Zn., te T i e l , ii ƒ13.25 per 1000 stuks; 

3o. de levering van 57 M ' kalk : II. Janssen 
Stoffels, te Roermond, ii ƒ 8 per I I s , en van 580 
mudden tras: W. Ilissink, te Zutfen, ii ƒ 0 . 9 3 
per mud; 

4o. de levering van staven ijzer : de Koninkl. 
Grofsmederij te Leiden, perc. 1 en 2 a ƒ 1 0 . 5 0 
per 100 k i l . ; perc. 3 en 4 , snijstaal en schroef
bouten , niet gegund; perc. 5, nagels en perc. 6, 
vijlen: .1. van Zanten en Co., te 's-llage. 

Ambt-Hardenberg, 14 Febr.: het bouwen 
van een school te Bergentheim met bijlevering 
van alle materialen; minste inschrijver was R. 
Vasse , te Hardenbeig, voor ƒ3990. 

Kloosterburen, 14 Febr.: liet bedijken van 
kwelderlanden achter Kloosterburen ten behoeve 
van het waterschap de Negeiiboerenpolder, aan 
geen der beide laagste inschrijvers van de op 5 
Febr. II. plaats gehad hebbende publieke aanbe
steding gegund zijnde, is onderhands aan
besteed en gegund aan C. de Jong en Cie, te 
Nieuwolda, voor ƒ 2 5 3 , 7 0 0 . 

Venray, 15 Febr. : de kunstmatige verbete
ring van den weg van Venray naar Oostrum j 
ingekomen 5 biljetten, als: 
F. Niessen, te Roermond, ƒ 10,840. 
J. Steegh, i> Horst, » 9140. 
W. Smits, » Wansum, » 8880. 
11 van Gasselt, » Venlo, » 8370. 
J. Verschuren, » Oefl'elt, » 7G19. 
Gegund. 

Delft, 16 Febr.: l o . het vijfjaiig onderhoud 
van de Weverskade, van de Weddebrug te Maas
sluis tot de Spartelheul: VV. van Veen , te Maas
sluis , voor ƒ 800. 

2o. het uitdiepen van een gedeelte der polder
vaart, achter het Stoomgemaal van der Goes: C. 
Bazuine, te Rijswijk, voor ƒ270. 

3o. het schoon- en diephouden, gedurende den 
tijd van vijf jaren, van eenige wateren , als : het 
Amersgat, het Nieuwe Water, de Poelwatering 
en de Naaldwijksche Vaart; niet gegund. 

Hiddelburg, 16 Febr.: het opruimen der 
Rijks-telcgraallijnen langs het kanaul van Neuzen 
en van het spoorw.-station te Hulst tot dat te 
Philippine; minste inschrijver was J . Verkuijl 
Quakkelaar, te Vlissingen, voor ƒ589 . 

Amsterdam, 17 Febr.: het bouwen van 40 
woningen aan den Buitensingel volgens plan van 
den heer Leliuian ; minste inschrijvers waren 
P. N . Wollf & Zn., voor ƒ49.834. 

Honnikendam, 17 Febr.: het dichtmaken 
van het Halssluisje en het bouwen eener schut
sluis in den Kloosterdijk; minste inschrijver was 
C. Blankevoort, aldaar, voor ƒ 21,030. 

Amsterdam, 19 Febr. : l o . het maken en ge
durende vier maanden na de eerste oplevering 
onderhouden van de aarden baan met bijbe
hoorende werken in den Binneiidijksclien Buiten-
velderschen polder van den Buitensingelweg, Z. O., 
evenwijdig aan het Schapenburgerpad , in 1 perc; 
minste inschijver was .1. Kooy, voor ƒ 3 7 , 5 0 0 . 

2o. in twee pencelen : het uitvoeren van bag-

gerwerken in de grachten, aldaar; 1e perceel, 
minste inschrijver J . B. Schut, voor ƒ 10,500 ; 
2e perc., minste inschrijvers B. Schalk en W. 
Goedkoop Dz., voor ƒ 13,047. 

Alkemade, 20 Febr.: het bouwen eener 
houten brug met ijzeren draaiend gedeelte over 
dc ringvaart validen Haarlemmermeerpolder by de 
Nieuwe wetering; ingekomen 12 biljetten, als: 
Gebrs. Bos, te Haarleramerm., ƒ 17,000. 
W. Boot, » Woubrugge, » 17,450. 
J. N . Ran. » Wormerveer, » 17,400. 
A. Rutgers, » Aarlanderveen, » 17,400. 
VV. P. .1. Verhaar, » Leiden, » 17,200. 
M. VV. Lemmers, » Alkemade, » 17,100. 
Jac. Sprije, „ 17,090. 
P. v. d. Kamp, » Leiden, „ 10,790. 
C. v. Essen, » lloutrijk-en-

Polanen, » 10,400. 
11. Figée, » Haarlem, » 10,400. 
Jac. v. d. Kamp, » Leiden, » 16,199. 
L. Kiviet , •• Haarleramerm., » 15,347. 

Botterdam, 21 Febr.: het maken van de pri<e-
d'eau , twee v ooi raad-bassins , een waterriool en 
eene afrastering, met bijbehoorende grond-, hei-, 
metsel-, binnen- en ijzerwerken ten dienste der 
drinkwaterleiding; ingekomen 12 biljetten, als: 
J . van Leeuwen, te Kralingen, ƒ 114,889. 
Cl. Keij , i) Rotterdam, » 118,200. 
K. v. Spanje, .. Sliedrecht, • 110,300. 
M . Geurts, » 's-Hage, » 115,800. 
.1. J . Bekker, » Lent, » 110,000. 
•)• W. Bi j l , » Hardinxveld, » 95,000. 
.1. Boshouwers, » Bunnik, t 117,000. 
M . Zondag, » Rotterdam, » 105,500. 
L. Kalis Kz. , » Sliedrecht, » 125,800. 
lz. v. d. Velde, » Papendrecht. » 117,500. 
C. Boef, » Rotterdam, » 121,500. 
C. Bosman, » Arnhem, » 109,300. 

's-Hage, 22 Febr. : het maken van een ge
deelte der tweede binnenhaven te Vlissingen, met 
kademuur enz.: minste inschrijver was Arntz , te 
Millingen , vuor ,/ 384,700. 

s-Hage, 22 Febr.: l o . het uitvoeren van 
eenige aardewerken, ten behoeve der droogmaking. 

2o. het maken van twee vaste bruggen ; van 
van een gedeelte kunstweg, van een gegoten 
ijzeien hevelduiker en van een afheining van 
ijzerdraadtouw; minste inschrijvers waren; voor 
no. 1 P. Coelund, te Gorinchem, voor ƒ 4 7 7 7 ; en 
voor no. 2 L. Brandt, te Hardinxveld", voor ƒ8190. 

Dordrecht, 22 Febr.: de levering van onge
veer 50,000 bekt. Engelsche gaskolen . ten dienste 
der stedelijke gasfabriek aldaar; ingekomen 8 
biljetten , als van : van der Slik & Co , aldaar, 
85 cents voor New Pelton; Alb. Zellekens, te 
Venlo, 85 ct. voor South Pelton; A. van de 
Leeuw & Co., te Rotterdam, 83 ' / , c t . en W. 
Hoven Sc. Zn., te Rotterdam, 9 3 " / ( 0 0 ct., bei
den voor Burnhope; M . J. Masiou & Zonen, al
daar, 88 ' /^ ct., H . van der Sande Hz., aldaar, 
87 ct., VViirfbain & Co., te Amsterdam, 8 5 ' / t , 
B. Hagedooi n Sc Zn., te Amsterdam , 82 ct., allen 
voor Dean's Primrose; VV. Hoven & Zn., te Rotter
dam, 91 c l . voor Pott's Primrose, alles per hektoliter. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER VVTEI.&CU-
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De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iedcreu Zaterdag bij II. 4. TIIIDMi: tc Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie niaandeu franco per post ƒ J .65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij voornitbcstelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 2 MAART 1872. 

Dc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1.— eu voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
nij elke advertentie 10 eeuts voor een exemplaar tier 
courant betaald. — Abonnementen voor 25U, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekcud. 

STAATSSPOORWEGEN OP JAVA. 
Vóór eenige weken behelsden enkele bladen bet 

bericht, dat de overneming van al de Engelsche 
particuliere spoorwegen door den Staat een dei-
eerste onderwerpen zoude zijn. waarmede het Brit
sche Parlement zich in zijne nieuwe zitting zou 
bezighouden, / i j , die verwachten , dat deze veel-
beteekenende verandering in de wetgeving van 
een volk , zoo gehecht aan zelfbestuur, zoo ai-
keerig van regeeringszorg, de doctrinaire staats
huishoudkundigen ten ontzent tot nadenken en de 
«liberale" bankiers tot bescheidenheid zou bewegen, 
alvorens het in het hoofd van dit opstel bedoelde 
wetsontwerp te bestrijden , rekenden buiten het be
grip van goede trouw onzer meeste toonvoerders. 
Deze volgden hunne gewone tactiek : doodzwijgen 
van de tegenpartij. Hun schelst klinkende be-
toog.Tond was een verwijt tegen de wispelturig
heid van den minister van Rosse en diens nieuwe 
iWJUHUiiiiSbAe ketterij" Het Handelsblad , dat ons 
wel weet te vinden als wij schrijven over oxhy-
drisch licht of andere onderwerpen, die in zijne 
kraam te pas komen , bewaarde nu eene echt Am-
slerdamsch-patricische bankiers-voornaamheid; de 
Nieuwe Rotterdamtche Courant bleef eveneens 
Irouw aan hare bekende onpartijdigheid. In het 
eerste van die twee organen roerde zekere V de 
trom. 

Beginnen wij met het hoofdpunt, het weten
schappelijke. V. heeft den mond vol van de «opper
vlakkigheid" der Indische pers, die hij gelijkstelt, 
met de Fransche, behalve wat hare eerlijkheid 
en oprechtheid betreft, liet laatste is waar en 
zij kan in die deugden V. tot toonbeeld strekken. 
die daarenboven veel oppervlakkiger is dan zi j . 
want hij schermt veel met zoogenaamde staatshuis
houdkundige beginselen, maar rept in hetgeheel 
niet van Jules Duval, John Stuart Wi l l , Maccul-
locb, Samuel Smiles. Daily News en anderen, die 
een beginsel bepleiten , lijnrecht tegenovergesteld 
aan het zijne; waarom hunne betoogen niet ont
zenuwd, of zijn dit allen soms ketters.' Wij zul
len niet herkauwen, wat wij reeds in dit blad 
daarover hebben opgedischt. Zou V. waai lijk nooit 
gelezen of nagedacht hebben over «natuurlijke 
monopoliën f' De eenvoudigste mensch begrijpt, 
zonder ooit van Adam Smith of Say gehoord te 
hebben , dat een bestuur aan ieder vrijheid kan 
laten tot het oprichten b.v, van een bakkerij , een 
sigarenwinkel, of iets dergelijks. Hoe meer ver-
koopers er zijn, hoe meer de verbruiker, dus de 
meerderheid , gebaat wordt. Maar als het verlof 
heeft gegeven tot het leggen van sporen voor 
stoomwagens of omnibussen, van buizen tot gas
verlichting , van ccn ketting tot het sleepcn van 
vaartuigen, heeft het een monopolie verleend, 
dat niet beheerscht kan worden door hetzelfde be
ginsel als die bakkerij en sigarenwinkel. Zie 
overigens mijn opstel in dit Weekblad over Stc-
vart's verhandeling. 

liet is met deze onvei mijdelijke monopoliën 
eenigszins gelegen als met enkele feodale ofsou-
vereine rechten, b. v. het recht op arbeid of 
heerendiensten. Zulke rechten kunnen niet onder
worpen zijn aan hetzelfde beginsel als de vrije 
arbeid, en zijn dan ook beter toevertrouwd aan 
eene Regeering dan aan pui ticulicren. 

Een hoofdargument vuur staatsaanleg op Java 
is de verplichting, de Javanen zoo goedkoop moge
lijk te laten reizen. In De Opmerker behoort 

de uiteenzetting hiervan niet te huis. Bovendien 
leverde ik ze iu het Alyemeen Volksblad voor 
Nederland. Maar bet is opmerkelijk , dat orga
nen , die altijd zoo hoog opgaven van hunne Ja
vanen-liefde, er overheen stappen. 

Dat de minister van Bossc zyne inzichten ge
wijzigd heeft, doet niets ter zake. Deed hij het 
uit overtuiging, zoo verdient hij lof. Weet hij 
het niet te verdedigen, zoo kan zijne zwakheid 
geen afbreuk doen aan de kracht van eene goede 
stelling. Ook ik was vroeger voorstander van 
aanleg door particulieren, maar ben veranderd 
door lezen en nadenken, en heb van die verande
ring rekenschap gegeven in redeneeringen, die 
men slechts behoeft te wederleggen. Maar zoo-
als de waard is , vertrouwt hij zijn gasten. Ver
moedelijk zal men mompelen, dat ik zelf gaarne 
weder rijks-ingenieur op Java zoude worden. Zie
hier mijn antwoord: zoo de landvoogd Loudon 
mij tot zulk eene betrekking V-noemde, zou ik 
ze aannemen uit plichtbesef, uil trouw aan mijne 
geschriften, maar in 't belang van mijne twee 
jongste kinderen en van andere nauwe betrek
kingen blijf ik liever hier. Is 't nu duidelijk 
genoeg? 

In ons kerkelijk land kon men er op voorbe-
ieid zijn, dat V. in de spoorwegzaak autoriteits
geloof zou doen gelden. «Alle deskundigen", 
zoo spreekt hij, «zijn het eens," enz. En wie 
worden nu, God beter 't! als deskundigen bijeen-
geschommeld'r Naast een Stieltjes, voor wiens 
oordcel en kennis ook ik diepen eerbied heb, 
personen, die de spoorwegtoekomst op Java zoo
veel mogelijk bedorven hebben en zeer verwon
derd moeten zijn genoemd te worden naast den 
man, dien zij altijd laaghartig hebben bestreden 
en vervolgd. Zoo gaat het altijd. Toen Stieltjes 
uit de handen van een behoudsgezind minister, 
den heer Rochussen, den lastbrief aannam, waarin 
hem de schoone taak werd opgedragen Java met 
de weldaad van spoorwegen te bedeelen, heette 
de heer Thorbecke in de Kamer zoowel hem als 
den heer Dixon een «zoogenaamd deskundige." 
Wat de heer Dixon gebleken is te zijn, weet 
ieder. A l zijne adviezen werden door den Raad 
van Indië gelijkgesteld niet «scheurpapier." En die 
zelfde Dixon wordt nu door V. met een van de 
Putte, een Sloet en dergelijke verknoeiers van 
de Indische spoorwegzaak tot een deskundige ver
heven! Op zulke kwade trouw behoef ik niet te 
antwoorden. Welk vertrouwen kan men stellen 
iu de verklaring van lieden, die, uit persoonlijke 
beweegredenen, den Koning belagen, wien zij tot 
raadsman dienden; de Volksvertegenwoordiging 
misleidden, aan wie zij, volgens de wet, ver
antwoording schuldig waren; stukken verminkten 
of verduisterden, die zij, volgens hunnen eed, 
verplicht waren ongeschonden over te leggen, 
en valschheid in geschrifte pleegden, gelijk reeds 
in de kolommen van Dc Opmerker en elders 
vermeld is.' En waarom zwijgt men over de 
goedkeuring van het ontwerp door de Javasche 
Kamers van Koophandel.' Zijn al hare leden on
kundigen, onbevoegden, ketters? Alleen de mee
ning van Stieltjes heeft alle aanspraak OJI weder
legging. Iu elk opzicht buig ik het hoofd voor 
hein als ingenieur, maar ik heb één voordeel 
boven hem en de hierboven genoemde «deskundi
gen", en dat voordeel is groot. Ik heb op Java 
meer dan eens, als landsdienaar, met duitenden 

vrijwillige inlanders gearbeid — zij nooit. Te recht 
klaagde bij over den tragen voortgang der Rijks
werken , maar verscheidene oorzaken, die door 
een krachtig eu verlicht bestuur zeer wel zijn op 
te ruimen, droegen daartoe bij, zooals. de hee
rendiensten, geheime tegenwerking van ambtena
ren bij het binnenlandsch bestuur, die liever 
zeiven het bouwdepartement beheerden, omslach
tige coiiiptabiliteits-verordeningen, ongeschiktheid 
tot omgang met den inboorling, enz. 

Ik zou kunnen wijzen op twee feiten uit mijne 
loopbaan, reeds vermeld in liet Noorden en 
in de brochure: Mijne Verbanning en mijn 
Vloekzang, waaruit blijkt, dat ik evenmin in 

het ontvolkte Grobogan als op de kleine Delta 
Mengarej gebrek aan arbeiders had. Duizenden 
stroomden toe van heinde en verre. Waarom.' 
Omdat ik hen billijk bejegende en op taak deed 
werken. En waar kan men beter op taak ar
beiden dan bij de- aardebaan van een spoor
weg l Men bedenke daarbij wel , dat ik over 
die duizenden handen kon beschikken, ondanks 
de heerendiensten , die in de eerste plaats afkoop-
baar behooren te worden gesteld. 

Eene andere oorzaak van tragen voortgang der 
vroegere werken op Java lag in het feit, dat de 
arbeid niet betaald werd. Maar zouden onze 
polderjongens de handen uit de mouw steken, 
als men hen twaall uren buiten liet staan zonder 
voedsel en loon? 

Zoo men echter de bestaande hinderpalen op
ruimt , is er geene enkele reden om aan te ne
men, dat een kwartje, door een Rijks-ingenieur 
den Javaan uitgekeerd, hem minder welkom zal 
zijn dan een kwartje van een particulier. 

Het is zeer wel mogelijk, dat men eene enkele 
maal stuiten zal op gebrek aan lust tot vrijwil-
ligen arbeid. De Javaan is er te veel aan ge
wend geworden te leunen op bevelen. Een knaap, 
die twaalf jaren aan den leiband heeft geloopen, 
zal zijne beenen minder gaarne in beweging 
brengen dan een ander, die reeds in zijn tweede 
jaar over den vloer kroop. Iu Mei 1800 wacht
ten zelfs de gegoede Parijzenaren, door Napoleons 
centralisatie-geest verlamd, op eene lastgeving 
van de Regeering tot zelfverdediging tegen de 
standjesmakers in witte kielen. Maar bij gebrek 
aan handen, heeft juist de Regeering meer hulp
bronnen dan eene maatschappij. Zij kan b. v. 
soms de doodetende soldaten aan het werk zetten, 
een maatregel, aanbevolen door Michel Chevalier 
in zijn Cours d'économie politique, en volgens 
hem in enkele legers toegepast. Of is deze ook 
al een ketter? Men geve hun eene bepaalde 
dagtaak en extra-soldij. 

In No. II der Mélanges Militaires (Parijs, bij 
Ch. Tanera, 1871) vindt men eene uit het Oos
tenrijksche Mililaire Tijdschrift overgenoinene 
studie omtrent de Organisation dc Varmee sué-
doise, waarin men leest: Le soldat suédois peut-
ëtre employé par le gouvernement a des travauj-
d'ulilité publique, pour lesqucls il touche une 
dcu.ricme paya. Le canal de Göla, si important 
pour la navigation inléricurc de la Suède [vol
gens Brockhaus Lexikon in 1808 begonnen], Iu 
/orter esse de Carlsbourg sur les bonis de la mer 
P du lacj des Tempctes | Karlsborg toch is, vol
gens Brockhaus, eene ceii 'rau(-vesting|, /'ameli
oration des routes e.cistuntes et la construction 
des voies nouvelles, soul dus en grande partie 
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aux soldats. Sinds ten minste dertig jaren schijnt 
men zich dus in Zweden bij dit «onpractische" 
middel zeer wel te bevinden. Zou men op .lava 
althans de »strategische" lijnen niet door de 
tvechthelden" kunnen doen aanleggen? 

«Weest niet bang voor builenlandsch geld ; het 
zal u niet bijten", zegt V. Zoo zeg i k : «weest 
niet bang voor buitenlandsche ingenieurs; zij 
zullen u niet krabben." Vreest gij de bespieding 
van de Duitschers, neerut dan Engelschen, Bel
gen enz. Benoemt hen tot tijdelijke ambtenaren, 
dan behoeft gij uw ingenieurskorps niet «blijvend 
uit te breiden", wat V. te recht niet wil . 

Het is opmerkelijk, dat niet alleen in Groot-
Britannië, maar ook iu Biitsch-Indiö de Staat 
de spoorwegen aan zich trekt. Men roemt zeer 
de vorderingen, hier door maatschappijen ge
maakt. Maar onder welke omstandigheden? De 
Regeering waarborgde rente, onverschillig hoe 
hoog de uitgaven stegen. Op zulk een kwisti-
gen grondslag zou men zelfs kapitaal van Neder
landsche «liberale'' bankiers kunnen krijgen voor 
eene baan door de Sahara-woestijn. Maai- hoe 
zouden de belastingschuldigen er bij varen.' 

Werkelijk is vroeger in het «liberale" Tijd
schrift voor Nederlandsch-Indië voorgesteld ge
worden dit voorbeeld tc volgen. Of de heer van 
de Putte en dergelijke «liberalen" hunne stem 
aan het wetsontwerp onthouden, gelijk V. dreigt, 
is hunne zaak. Het zoude niet de eerste maal zijn, 
dat de Javanen door hen verraden werden. 

Men wijst ook op dc moederlandsche Staatsba-
ncn, die veel weelderiger en rijker gebouwd zijn 
dan aanvankelijk bedoeld werd, en vreest, dat 
het op Java eveneens zal gaan. Ongegronde vrees! 
Het geld, voor moederlandsche banen weggewor
pen , werd aan de Javanen ontnomen, maar het 
geld, voor Javasche banen te besteden, wordt 
aan de Javanen gegeven, en bijgevolg aan het 
moederland zooveel minder uitgekeerd. Men kan 
dus op dit punt gerust zijn. 

Brussel, 24 Febr. '72. 
S. E. W. RoORDA VAN ElJSlNGA. 

P. S. Zooeven lees ik in Le Temps van heden 
een betoog, inet uittreksels der argumenten van 
den Times en Londenschen Spectator, geheel in 
den geest van Staatsaanleg. Trouwhartige, eer
lijke, onomkoopbare hoogepriesters der openbare 
meening in Nederland, zwijgt het dood! 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ Het Engelsche tijdschrift Engineering van 2 
Febr. j l . , bevat een brief uit Parijs van 27 Januari 
j l . , waarin de uitkomsten van eenige springproe-
ven met dynamiet worden vermeld. Zij werden 
genomen te Fort Montrouge, in tegenwoordigheid 
van den keizer van Brazilië en van vele Fransche 
officieren. De leiding was opgedragen aan de 
heeren A . Nobel, P. Barbe en A . B r i i l l , die la
ter het volgende verslag opmaakten : 

lo . Op eene spoorstaaf met dubbele verdikking, 
lang 5 voeten en hoog 4JJ Eng. dm., plat op 
den grond geplaatst, werden zeven patronen van 
dynamiet gelegd, wegende ongeveer 2.275 Eng. 
onsen. De uitbarsting werd teweeggebracht 
door eene percussie-patroon van 0.75 ons , voor
zien van een slaghoedje, verbonden met ton
der. De rail brak, inzonderheid het gedeelte, 
waarop de lading rustte, dat in zeven of acht 
stukken van verschillende grootte verdeeld werd. 

2o. In een teerling van geslagen ijzer, van 
11J J Eng. dm. zijde of ribbe en 642 Eng. pd. 
gewicht, was een gat van jj; dm. middellijn ge
boord geworden. Dit gat, in liet midden vaneen 
der vlakken of zijden, drong door tot eene diepte 
van 9,7,. dm. Het was gevuld met vijf'patronen 
van 0.70 ons zonder aanstamping. Na de uit
barsting werd bevonden, dat het gat verwijd was 
geworden cn dat de middellijnen waren: 1' dm. 
aan den top en 1 aan het grondvlak. Vier 
spleten waren iu de massa ontstaan, l iet ver
wijde gat werd toen opnieuw geladen met on
geveer 4.0 onsen, en hij de tweede ontploffing 
werd het blok gebroken in zes stukken, waarvan 
een geslingerd werd op een afstand van 05 
voet. Dc breuken vertoonden ijzer van goede 
hoedanigheid, en de middellijn van het gat was 
vergroot tot l j J dm. 

3o. In den voet van een olmboom, 341 dm. 
in omtrek, was een gat geboord geworden, 
St dm diep en ]J dm. in middellijn. In deze 
opening werd ongeveer 2.8 onsen dynamiet ge

legd, waarvan de ontbranding den boom ter 
hoogte van dc lading in tweeën scheurde en 
omwierp. 

4o. Een andere olmboom , 37jj dm. in omvang, 
werd omringd door een worst (? sausage) van 
dynamiet, ongeveer 3.00 pd. wegende. De ont
branding bracht eene diepe, cirkelvormige insnij
ding voort, zonder den boom om te werpen. Toen 
werd een krans van patronen, ongeveer 8 pd. 
wegende, om den stam ontstoken. waardoor hij 
als schoon afgezaagd werd en viel. 

5o. Een linnen worst, lang 8 vt. 3 dm., on
geveer 3 pd. dynamiet per strekkenden voet be
vattende, werd 13 voeten boven den grond be
vestigd, horizontaal tegen de binnenzijde van den 
gevelmuur eener kazerne. Dc muur, gebouwd 
van natuurlijken steen, 311 dm. dik, was 20 vt. 
2 dm. hoog bij het punt van aanval. De lading 
werd ditmaal ontstoken door electriciteit, met 
behulp van Bréguet's ontploll'er. De uitbarsting 
maakte eene bres, wijd 12 voet, en deed het 
bovenste gedeelte van den muur nederstorten. 

Twee andere ontploffingen, voortgebracht, de 
eene met eene zinken buis, lang 6 voet 6 dm., 
bevattende ongeveer elf pd. van het Nobel-kruit, 
en de andere met een linnen worst, gelijk dien 
van de vorige uitbarsting, maakten in den muur 
bressen, overeenkomende met de lengte van de 
lading, maar zonder den muur om te werpen, 
die, ofschoon over 't grootste deel zijner lengte 
beroofd van zijn steun, overeind bleed staan. 

6o. Eene lading van 23.5 onsen , gelegd op 
een' steen, lang 23 dm., breed 19 dm., hoog 
14 dm., deed hem in een groot aantal stukken 
vliegen. 

7o. Op eene vierkante plaat geslagen ijzer, 
van 19JJ dm. zijde en l j j dm. dikte, werd 
5.94 pond dynamiet gelegd. Dc ontploffing brak 
de plaat in verscheidene stukken, die in den 
grond drongen. 

8o. Om de kracht te doen zien , die de stuk 
ken van een projectiel, geladen met dynamiet, 
uitoefenen, werden twee tinnen doozen, elk be
vattende 4.4 pd. dynamiet, ontstoken op een 
afstand van ongeveer tien Eng. dm. van eene dik
ke, geslagen-ijzeren plaat. Nu elke van de uit
barstingen werd bevonden, dat de stukken tin 
gleuven in de plaat hadden gemaakt ter diepte 
van ^ tot f»j dm. 

9o. De vernieling van palissaden, gevormd 
uit palen met driehoekige dwars-doorsnede van 
8J dm. zijde, werd teweeggebracht door te 
bezigen: eerst een linnen worst, gevuld met 4 
pd. dynamiet per strekkenden yard, en met zijne 
twee uiteinden aan de palissaden gehangen; 
daarna eene zinken buis, bevattende 2.5 pond 
per yard, geplaatst aan den voet van de palen. 

Bij de eerste ontploffing werden van veertien 
palen negen als afgesneden ter hoogte van den 
worst, en vijf meer of mii. belangrijk beschadigd, 
maar zonder te worden neergeworpen. Bij de 
tweede uitbarsting echter werden de vijf voor de 
buis staande palen als afgezaagd. De stukken 
werden allen voor de palissade neergeworpen, 
zoodat de proefnemers zich daarachter konden 
vrijwaren tegen ongelukken. 

lOo. Van een rond ijzeren vat, houdende 44 gal
lons, overeind geplaatst en gevuld met water, 
werd in het bovenvlak eene vierkante opening 
gemaakt, waardoor vier patronen werden gewor
pen, voorzien van vooraf aangestoken (? lit) lonten. 
Na de ontploffing waren geene sporen van het 
vat zichtbaar, maar in de plaats daarvan was er 
een trechtervormig gat in den grond. 15-1 E. dm diep. 

§ — In Pruisen is eene nieuwe wet, die het ge
bruik van vaste stoomketels en het toezicht re
gelt, daarover te houden door speciale gouver-
nements-inspecteurs, bij de Tweede Kamer inge
zonden , cn daar zij vele plaagzieke en overtollige 
voorschriften van de oude wet intrekt, zal zij 
vermoedelijk bij dc volksvertegenwoordiging een 
goed onthaal vinden. Sedert in 1856 stoomke
tels aan streng onderzoek werden onderworpen, 
namen de ontploffingen en verliezen van nieii-
schenlevens zeer af, en in de acht oude provin
ciën van Pruisen hebben van 1857 tot 1869 
slechts 107 ontploffingen van stoomketels plaats 
gehad inet een verlies van 155 mensehenlevens. 
Na de inwerkingtreding vnn de nieuwe wet blij
ven alle stoomketels nog onderworpen aan gou-
ncmcnls-tocziclit op kosten van hunne eigenaren, 
cn alvorens in gebruik te komen, moeten zij eene 
waterdruk-proef ondergaan. Die, welke bestemd 
zijn te werken met minder dan vijf dampkrings-
drukkingen (één atmosfeer is de druk van één 
kilogram op (?) veertien vierkante centimeters: 

hoe komt toch de berichtgever aan dat getal 14?), 
hebben bij de proef het dubbele van die druk
king te weerstaan: terwijl zij, die met meer dan 
vijl dampkringsdrukkingen werken, slechts een 
druk van vijf atmosferen boven het getal hunner 
bestemming zullen behoeven tc ondergaan. Dc 
nieuwe wet beperkt den druk van stoomketels in 
onbewoonde plaatsen tot minder dan vier atmos
feren , onder voorwaarde, dat het product, ver
kregen door vermenigevuldiging van de verhittings-
oppervlakte, gegeven iu (vierkante) nieters, met 
den druk, gegeven in atmosferen, het getal twin
tig niet bercike. 

Dat is te zeggen: ketels met vier atmosferen 
moeten minder dan vijf vierkante ellen verhittings-
oppervlakte hebben. Het gebruik in onbewoonde 
plaatsen is alzoo beperkt tot kleine ketels. 

— Uit Triest is aan het lloot'dcomité voor de 
Internationale Tentoonstelling te Weenen in over
weging gegeven , niet slechts eene tentoonstelling 
van scheepsmodellen, maar ook van schepen te 
houden. De modellen zouden te Weenen, maai
de schepen te Triest bijeengebragt, en derhalve 
zou aldaar eene afdeeling voor oorlogs- en koop
vaardijschepen georganiseerd moeten worden. Tot 
zoodanige tentoonstelling levert de groote bocht 
van Muggia eene geschikte gelegenheid op. Aldaar 
zouden de verschillende vaartuigen uit alle lan
den gedurende zekeren tijd ter bezichtiging kun
nen worden gesteld en wellicht konden, na ver
loop van dien tijd, ten dienste van deskundigen, 
kleine tochten er mede gedaan worden. Het 
bijeenzijn en de onderlinge vergelijking van al 
die verschillende vaartuigen uit alle landen zou 
niet slechts een hoogst belangwekkend schouwspel 
opleveren . maar kan ook in menig opzicht belang
rijke gevolgen teweegbrengen. Voor de bezoekers 
der Weener tentoonstelling zou een uitstapje naar 
Triest weinig bezwaar hebben, daar men er met 
den sneltrein in 13 a 14 uren kan komen. De 
heer Pascotini, van wien het denkbeeld dezer 
maritieme tentoonstelling is uitgegaan, verwacht 
dat de Gouvernementen der maritieme Staten 
we! dadelijk bereid zullen zijn , een paar hunner 
beste oorlogsbodems, of schepen van nieuwe 
constructie naar Triest te zenden, terwijl, zijns 
inziens, ook de reeders en scheepseigenaars 
niet veel bezwaren zullen maken om tot het be
oogde doel een bezienswaardig vaartuig voor een 
poos aldaar te doen verblijven. 

— Ter gelegenheid van het schoolcongres, dat 
in den zomer van dit jaar tc Genève zal plaats 
hebben zal daar tegelijkertijd — van 27 Juli tot 
5 Aug. — een tentoonstelling worden gehouden 
van hulpmiddelen en benoodigdheden voor het 
onderwijs. Uit het programma blijkt, dat tot 
31 Mei e. k. bij den onderwijzer l'autry te Ge
nève kunnen worden ingezonden: 

l e . Hulpmiddelen voor het onderwijs zelf, 
zooals platen, kaarten, globes, werktuigen voor 
natuurkunde en voor gymnastiek, verzamelingen 
enz., voorwerpen voor het onderwijs in vrouwe
lijke handwerken, en al wat verder het aan
schouwelijk onderwijs betreft. 

2e. Geschreven of gedrukte hulpmiddelen, 
met bijschriften, platen of teekeningen. 

3e. Benoodigdheden voor de leerlingen en scbool-
meubelen (tasschen, inktkokers, pennen enz., 
banken, lessenaars, borden, toestellen voor ver
warming en verlichting enz.). 

4e. Plans van schoolgebouwen en schooltalen 
met ontwerpen voor meubelen, toestellen, enz. 

Tot inzending worden uitgenoodigd de school
besturen in de Zwitscrsche kantons en de nabu
rige landen; dc bijzondere cn openbare onder
wijzers , de uitvinders van nieuwe leerwijzen of 
inrichtingen, boekverkoopers, cartografen, fa
brikanten, en in het algemeen allen, die in bet 
onderwijs belang stellen. 

— Iu Juni zal tc Berlijn een groote tentoon
stelling van tuinbouwvoortbrengselen plaats vinden, 
uitgaande van de vereeniging ter bevordering 
van den tuinbouw in Pruisen. Die tentoonstel
ling zal bijzonder luisterrijk zijn, daar de onder
steuning der Koninklijke familie eu der Regeering 
is toegezegd. Onder de uitgeloofde premiën ko
men voor: eene marmeren buste van Fricdrich 
Wilhelm IV en van den Keizer , de groote gou
den medaille voor tuinbouw, 10 zilveren, 18 
bronzen medailles, 1000 thaler voor prijzen in 
geld, prijzen van 200 thaler van de heeren Bor-
sig, Ravené , Kahle, enz. Tot de feestelijkheden 
behooren : een feestmaaltijd en een uitstapje naar 
de Potsdamnier keizerlijke tuinen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den mi
nister van binnenlandsche zaken van 22 Februari 
1872, Ne. 160, is aan W. Kooy Jr. en A. M. 
(nopius, te Arnhem , tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stoombootdienst tot ver
voer van personen, goederen en vee tusschen 
Arnhem en 's-Gravenhage en een daarmede ver-
honden sleepdienst op de groote rivieren in Gel
derland , Zuid-Holland en Utrecht. 

— Door den Gouv. Gen. van Ned.-Indië is be
noemd tot adspir. ingen. bij den Waterstaat en 
s lands burgerl. openb. werken W. van der Worn", 
daartoe ter beschikking gesteld van de Indische 
Regeering. 

Door den dir. der burgerl. openb. werken 
zijn overgeplaatst: van Makassar (Gouv. Celebes 
en onderh.) naar Soerabaia, de ing. 1ste kl . 
('. W. Eekhout: van de hoofdpl. Soerabaia naar 
Modjokerto (Soerabaia), de ing. 2de kl . .1. .1. 
Dijkstra: van Menado naar Makassar (Gouv. Ce
lebes en onderh.) de ing. 3de k l . .1. II. H. d'Arnnud 
Gerkens; van Salatiga naar Ambarawa (Samarang), 
de adsp.-ing. A. Walland; van de hoofdpl. Che-
ribon naar Tjiamis (Cherihon), de opz. 2de k l . 
P. E. Austermann; van Grissec (Soerabaia) naai
de hoofdplaats Soerabaia, de opzichter 2de klasse 
W. C. Wilson ; van Muntok naar Pangkal-Pinang 
(Banka), de opz. 3de kl . A. Eisses. Geplaatst: 
ter hoofplaats Menado, dc benoemde architect 
2de k l . J*. C. Motta. 

— In de zitting van den Gemeenteraad, den 
27 Februari 11. gehouden, werd sterk beraadslaagd 
over een voorstel betrekkelijk de gronden voor 
duinwaterleiding, waarbij mededeeling gedaan 
werd van de bijzondere welwillendheid van den 
Minister van Financiën, om de zaak in het be
lang der gemeente zooveel doenlijk bevorderlijk 
te zijn en in dien geest eene wetsvoordracht te 
doen. De verschillende voorwaarden, tot gemeld 
voorstel betrekkelijk, werden door een der leden 
hoogst bezwarend, doch door de overgroote meer
derheid integendeel voordeelig geacht. Het voor
stel is ten slotte met 29 stemmen tegen 1 aan
genomen. 

— Het Handelsblad schrijft dat door de Spoor
wegmaatschappij Jnlicb-Roermond is besloten , die 
lijn tol Eindhoven te verlengen, waarvoor reeds 
door Pruisische en Belgische bankiers het noo
dige kapitaal beschikbaar is gesteld. 

— Bij Kon. besluit van 23 Febr. 1872, zijn dc 
perceelen aangewezen, die ten behoeve van den 
aanleg van den Staatsspoorweg van Dordrecht 
naar Rotterdam, ten algemeene nutte, in het 
publick belang en ten name van den Staat, in 
de gemeente Rotterdam zullen worden onteigend. 

M i d d e l b u r g , 29 Febr. Heden is het voor 't 
schiereiland Walcheren en in 't bijzonder voor 
Middelburg groot feest. De zoolang gewenschte 
verbinding aan het Europeesche spoorwegnet 
kwam eindelijk gereed en wordt heden feestelijk 
gevierd. 

In den feestwijzer, bij deze gelegenheid uitge
vaardigd door het bestuur der vereeniging »Uit 
bet volk — voor het volk", leest men in den 
aanvang het volgende: 

«De 18' Maart 1840 was een heugelijke dag 
«voor Middelburg. Z. M . de Koning had kort te 
«voren aan den heer D. Dronkers, voor zijne Ar
oma Dronkers cn C". de concessie bekrachtigd 
«tot het leggen van een spoorweg van Middel-
tburg tot Maastricht, hel dempen van. het Sloe 
«en het graven van een kanaal door het eiland 
» Walcheren, en genoemde dag was, uit erkente
lijkheid daarvoor, tot een volksfeest bestemd. 

«Meer dan het vierde van eene eeuw zou ech-
»ter nog moeten voorbijgaan eer dc /ioo;> van 
"toen, werkelijkheid worden zou. Elk die hart 
«had voor Zeelands hoofdstad en voor haar belun-
"gen, zou nog vaak geslingerd worden op de 
«baren van twijfel en teleurstelling, zou nog 
«menigmaal stooten op dc klippen van tegenwer-
"king en onwil. 

«Thans echter is het uur der vervulling daar. 
»Het kanaal nadert zijne voltooiing, het eiland 

»Walcheren heeft opgehouden eiland te zijn en 
«het stoomtuig loopt langs zijn tweelingslijncn 
"tot Middelburg." 

Het zal daarom niemand verwonderen, dat 
Uen opgetogen van vreugde is, en menige Zeeuw 
haakt naar 'toogenblik, dat hij voor 'teerst van 
z!|n leven den stoomwagen zal aanschouwen. 

De stad beidt een recht feestelijk aanzien: de 

vaderlandsche driekleur wappert bijna van elke 
woning. Op de groote markt is een feestgebouw 
opgericht en het zal aan concerten, bals, vuur
werk, illuminatie, enz. niet ontbreken. 

De feesttrein wordt heden tegen ongeveer 2 
uren verwacht. Dewijl het vertrek der post op
handen is, kan ik u daaromtrent niets melden. 
Ik hoop in het volgend nommcr op dit feest 
terug te komen. 

A r n h e m . Over den oorlog zijn in den laatsten 
tijd zoovele boeken verschenen, dat wij met in
genomenheid het prospectus zien verschijnen van 
eene met platen en kaarten versierde uitgave, 
welke bij de heeren .1. van Eginond Jr. en J. Ileu-
velink het licht zal zien en die aan de werken 
des vredes zal zijn gewijd. 

Dc Reuzenwerken van onzen tijd is het boek 
getiteld, dat, in populairen stijl, ons eene uit
voerige schets geeft van het zevental grootsche 
ondernemingen, welke in de laatste jaren zijn vol
tooid of hare voltooiing naderen : de spoorweg-
tunnel tusschen Frankrijk en Italië, het Suez-ka-
naal, de Paciüc-spoorvveg, de spoorwegbrug te 
Kuilenburg, de spoorwegbrug over het Hollandsch 
Diep, het Noordzee-kanaal en den Trans-Atlanti-
schen telegraafkabel. 

't Is waar, men heeft reeds veel er over gele
zen, naarmate de werkzaamheden vorderden , maar 
eene beschrijving, die een volkomen denkbeeld 
geeft van het geheel, bestond van de meeste tot 
hiertoe niet. Nog tans verdienen die reuzenwer
ken van onzen tijd zulk eene beschrijving ten 
volle , en meer nog dan de veldslagen en krijgs-
tooneelen, waarmede wij in de laatste jaren over
voerd werden. Ofschoon wij van het boek zelf 
nog slechts het prospectus zagen , geeft de naam 
van den bewerker, den heer M. A. Sipman, ons 
de zekerheid dat men een onderhoudend en met 
consciëntie geschreven werk verwachten mag, dat 
ten volle de belangstelling van het publiek ver
dient. (Arnh. Courant) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING LEIDEN EN OMSTHEKEN. 

Op de vergadering van 14 Februari 11., door 31 
leden bijgewoond, was door het bestuur der af
deeling uitgenoodigd de heer I. van Lith . Jr., uit 
's-Hage, met verzoek om een door hem toege
zonden model ringoven te expliceeren. 

Deze had aau die uitnoodiging bereidwillig vol
daan , en ving aan met te wijzen op de verbe
teringen , in den loop der tijden op bijna elk ge
bied , ook hier te lande aangebracht, waarvan 
echter tot vóór korten tijd de wijze van steen-
bakken moest worden uitgezonderd. Hierin was 
men steeds de oude sleur blijven volgen , hetgeen 
hij aan verschillende omstandigheden toeschreef. 

De ringoven nu , uitgevonden door den heer 
Friedr. Hoffmann te Berlijn, gaf ons echter eene 
nieuwe, voordeeliger wijze aan de hand, waaraan, 
behalve dat men alle soort van brandstollen, als 
steenkolen, gazcoke, turfmolm enz. kan gebrui
ken en door de wijze van stoken 50% besparing 
verkrijgt, nog het grootere voordeel verbonden 
is, dat men zoowel gedurende den winter als des 
zomers doorstoken kan, altijd steenen voorhanden 
heeft, en niet behoeft te wachten, tot de geheele 
oven algestookt is , zooals bij de gewone veldovens; 
In den ringoven wordt n.l. eiken dag in- en uit-
gekruid. De inrichting der verschillende afdee-
lingon, de wijze van afsluiting cn opening daar
van door ijzeren kleppen of schuiven, de grootte 
en kosten der twee bestaande hier te lande, zijnde 
le Gorinchem euMontfoort, werden door hem ver
klaard en besproken, en vele vragen en opmerkingen 
naar genoegen beantwoord. Daarna werd nog door 
hein medegedeeld, dat men in den aanvang vol
strekt geen harden steen had kunnen verkrijgen, 
alsmede, datde kleur niet zoo helder was als dien 
van onzen gewonen Hollandschen steen, doch dat 
men door herhaalde proeven, tc dien opzichte reeds 
tot veel gunstiger uitkomsten was gekomen, dan 
men zich in het begin had durven voorstellen. 
Monsters vau harden steen, in den ringoven bij Mont-
lóort gebakken, werden ter bezichtiging gegeven. 
Spreker eindigde met op deze aanvankelijk goede 
uitkomsten te wijzen en merkte op, dat het ge
lukkig was, dat er personen gevonden werden, 
die den moed hadden tot het nemen van een 
initiatief, .hoewel men toch meestentijds eenige 
schade van dergelijke proeven Ie wachten heeft 

Verschillende opmerkingen, vragen cn bespre
kingen vloeiden hieruit voort, waaruit op te na

ken was , dat vele leden de zaak van zeer groot 
belang achten. De president bedankte daarna 
den heer van Lith uit naam der afdeeling, en be
val deze zeer aan, wanneer men nogmaals inlich
tingen van hem zou verlangen. 

Het tweede punt ter behandeling was het doen 
van mededeelingen enz. door den heer .1. Engels 
Jr., naar aanleiding van het verhandelde in de 
vorige vergadering. Daartoe werden verschillende 
schetsen en teekeningen door hem geëxposeerd. 
Zijne mededeelingen strekten voornamelijk om 
het nut aan te toonen, dat de kinderen reeds 
op ile bewaarscholen op deze wijze werden be
ziggehouden, en dit vervolgens op de scholen 
voor on- en minvermogenden voortgezet zou wor
den, teneinde reeds vroeg de leerlust ontwikkeld 
werd, om dat wat men ziet, iu teekening te 
kunnen brengen. 

Hij beoogde daarmede dc verbetering van den 
werkmansstand, niet op finantieel, maar op intel
lectueel gebied, en wel voornamelijk in het schil
dersvak. Een dergelijke cursus te Amsterdam, 
onder leiding van den heer Olie, haalde hij als 
voorbeeld aan voor de goede uitvoerbaarheid, 
alsmede om er op te wijzen , dat men ook daar 
het nut had ingezien en in toepassing gebracht. 
Op voorstel van hem, was door de afdeeling 
Leiden der Maatschappij van Nijverheid reeds 
een adres in dien zin aan den gemeenteraad in
gezonden; hij verlangde dus, dat nu door deze 
vergadering zou worden uitgemaakt, 1" of eene 
ondersteuning van het plan tot den werkkring 
iler afdeeling van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst behoorde, en 2" zoo ja , of men 
gezind zou zijn het te ondersteunen. 

Reeds leidde dit voorstel tot discussiën, toen 
de president den heer Engels beantwoordde, 
door hem mede te deelen, dat het eerste punt 
zoo spoedig mogelijk in eene bestuursvergade
ring zou worden overwogen, waarna men aan 
de vergadering van de besluiten mededeeling zou 
doen, en naar gelang der beslissing handelen. 

Eene kunstbeschouwing, alsmede de beantwoor
ding van een ingezonden vraag over den toren 
der Oude Kerk tc Delft, werden wegens het ver
gevorderde uur tot de volgende vergadering uit
gesteld. 

Varia. 
D e oorzaak v a n w a r m e b r o n n e n . De 

oorzaak van warme bronnen is door Henry Wood
ward besproken geworden in het Geological Ma
gazine. Hij meent, dat water, hetwelk tot een 
diep peil in de aardlagen daalt, op eenig punt 
stoom van hoogen warmtegraad ontmoet, die, 
door aanraking verdicht, de temperatuur van het 
water doet toenemen, dat, naarmate de warmte 
vermeerdert, door spleten naar de oppervlakte 
der aarde stijgt in de gedaante van heete bron
nen. Er schijnt geen twijfel over te blijven, dat 
warme bronnen rechtstreeks in verband staan 
met vuurspuwende bergen, l o . Warme bronnen 
zijn aanwezig in alle vulkanische streken. 2o. 
Waar zij niet rechtstreeks met vuurspuwende ber
gen in gemeenschap schijnen tc zijn, worden zij 
gevonden, gelijk in de Pyreneeën, in de Alpen, 
het Himalaja-gebergte, op lijnen, waar verbre
king en storing heeft plaats gehad en waar vul
kanische werking, zoo ook al niet aan de aard
oppervlakte merkbaar, toch in de diepte plaats 
heeft. 3o. Warme bronnen, ver van vulkanische 
uitbarstingen gelegen, worden er nooit door 
aangedaan. Zoo verhiel'zich de Source de la Reine, 
in de badplaats van l.uchon (Pyreneeën) gedu
rende de aardbeving van Lissabon (men weet, dat 
ook de aardbevingen algemeen als een vulkanisch 
verschijnsel worden beschouwd, ten spijt van een 
Belgischen doctor, die ze, gelijk den bliksem, 
door een stang of afleider bezweren wil), in 1755 
eensklaps van eene lauwe bron tot 122° l-'ahr., 
en heeft tot heden dien warmtegraad behouden. 
Ofschoon heetc bronnen in den regel koolzure 
kalk cn zwavelzure kalk in opgelosten staat 
medevoeren , bevatten de warmste ook in groote 
hoeveelheid opgeloste kiezelaarde. Bij voorbeeld, 
de heete bron van den Heiligen Michael, op de 
Azorische Eilanden, is omringd van lagen steen 
(travertin), verscheidene voeten dik en bestaande 
uit kiezelachtige stollen, neergeslagen op hout, 
riet, varens enz. De warme bronnen van Nieuw-
Zeeland zijn wellicht de schoonste, zelfs dc groote 
Geyser-bron van IJsland overtreffende, en bevat
ten ontzettende hoeveelheden kiezelaarde, die bij 
afkoeling van het water nederslaat, § 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 3 Maait 1872. BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Correspondentie. 

Aan A. te t:. Uwe bijdrage is voor liet week
blad minder geschikt, daar het onderwerp geheel 
vreemd is aan het vak van den architect of in
genieur. Zij ligt ter uwer beschikking. 

Aan H. te V. Het gevraagde antwoord /al u 
binnen kort per brief geworden. Omstandigheden, 
onafhankelijk van den wil der redactie. hebben 
bet afzenden van het bericht vertraagd. zoo als 
u uit den inhoud van het schrijven blijken zal. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Fabriek en Machineriën te Koop. 
UIT DE HAND TE KOOP worden aangeboden: 

1°. de N e d e r l a n d s c h e fabr iek v a n s toom
w e r k t u i g e n staande te Amsterdam, Roeiers-
eiland, gunstig aan het watei gelegen met al de 
daartoe behoorende W e r k t u i g e n , M a c h i n e r i ë n 
enz. of wel : 

2". het P a b r i e k g e b o u w . en de verschillende 
W e r k t u i g e n , als voor S m e d e r i j . D r a a i j e r i j , 
B a n k w e r k e r i j , K e t e l m a k e r i j , Kope r s l age r i j , 
I Jzer- e n K o p e r g i e t e r i j enz. en détail. 

Een en ander te bevragen bij den lieer II. C. 
V A N ROSSEM, vroeger Directeur, thans mede-
liquidatcur van voormelde Fabriek, wonende Roe-
terseiland W. 289, te Amsterdam. 

Bij een belangrijk werk in de Provincie Noord-
Holland , dat eenige jaren duurt, wordt op een 
goed Salaris gevraagd een theo re t i s ch en prac
t i s c h o n t w i k k e l d O P Z I C H T E R , bedreven in 
het Landmeten , Situatie- en Bouwkundig Teeke
nen en de Kennis der .Materialen. Kennis van 
de behandeling der Meet- en Waterpasinstrumen
ten zal tot aanbeveling strekken. 

Adres met franco brieven met opgave van vroe
gere en tegenwoordige betrekkingen en bij wien 
information te bekomen zijn, onder de letters 
B. Z. aan de Erven LOOS.IES, uitgevers te Haarlem. 

Openbare Verkooping 
(VOOIi AFBRAAK) 

Woensdag 6 Maart 1872, des voormiddags ten 
11 ure, in de Vergalde Valk te KETHEL , doorliet 
BESTUUR van den NOORD-KETIIELPOLDER van 
den O P S T A L van den 

SCHEPRAD-MOLEN 
genaamd : de Noordmolen des Polders , staande aan 
de Schie, nabij de Kandelaar in de Gemeente 
Kethel. 

Rotterdamsche Diergaarde. 
Het BESTUUR is voornemens op 8 Maart e. k., 

des namiddags ten 2 ure , aan tc besleden : 
H e t b o u w e n v a n een G R O O T P L A N -

T E N H U I S op het t e r r e i n i n de 
diergaarde . 

Van af 19 Februari e. k. , liggen bestek en 
teekening aan het Bureau aldaar ter visie en is 
het bestek bij de Portiers verkrijgbaar a 25 cents. 
De aanwijzing in loco heeft plaats op 5 Maart 
e. k . , ten 2 ure. 

Onbevriesbaie Pompen. 
STADSPOMPEN. 

'!)JIPE!\ vu o II PIITO.UYELLEH 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N " . 
W . H O V E N E N Z O O N . 

'sGravenhage eu Rotterdam. 

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij 

L i j n B O X T E L — W E Z E E . 

Aanbesteding. 
DE DIRECTIE van voornoemde Maatschappij is 

voornemens op Donderdag 7 Maart 1872, des 
middags ten twaalf ure precies iu haar Bureau , 
Westcwagenstraat te Rotterdam, aan te besteden : 

D e l e v e r i n g v a n v i e r k a n t beslagen 
E I K E N H O U T v o o r 50 Wisse l s , op de 
sta t ions M i l , H a p s , Oeffeit en Gennep . 

De levering moet geschieden franco ter plaatse. 
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het Bestek en de Voorwaarden liggen ter be-

zigtiging van af 21 Februarij 1872, ol zijn ge
drukt tegen 75 Cents aan het Hoofdbureau voor
noemd te Rotterdam , na dien dag te bekomen. 

Inschrijving 
o p D i n g s d a g 12 M a a r t 1872. 

in het Timmerhuis te Rotterdam, naar 
de L E V E R I N G v a n G E G O T E N I J Z E 

R E N B U I Z E N v a n diverse i n r i g -
t i n g , t e n bedrage v a n 1.000.000 K i 
l o g r a m , o m te d i e n e n v o o r de i n 
aanleg zi jnde D r i n k w a t e r l e i d i n g . 

De Voorwaarden liggen , op de gewone dagen 
en uren , ter lezing op het bureau der plaatse
lijke werken enz., in bet Timmerhuis, en zijn, 
voor den prijs van 10 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, n». 73. 

Z a t e r d a g 2 M a a r t 1872. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poo l e en L o n d e n . 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
" \ 7 V HOVEKT cfc ZOON , 

's Gravenhage en R o t t e r d a m . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 9 Maart 

1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, in het openhaar herbesteden: 

1". het d o e n v a n eenige t i m m e r - en 
m e t s e l w e r k e n t en behoeve der ver
a n d e r i n g v a n de B o o m s b r u g i n eene 
I Jze ren O p h a a l b r u g . 

2". he t d o e n v a n eenige t i m m e r - en 
m e t s e l w e r k e n ten behoeve der ver
ande r ing v a n de V l i e t s t e r b r u g i n eene 
I Jze ren D r a a i b r u g . 

3U. he t m a k e n , l e v e r e n en s t e l l en v a n 
het benoodigde I j z e r w e r k enz. voor 
eene I Jze ren O p h a a l b r u g ter v e r v a n 
ging v a n de B o o m s b r u g . 

4". he t m a k e n , l eve ren en s t e l l en v a n 
het benoodigde I j z e r w e r k v o o r eene 
d r a a i b r u g ter v e r v a n g i n g v a n de 
V l i e t s t e r b r u g . 

5". de l e v e r i n g v a n 80000 bekapte L u i k 
sche K e i j e n en v a n 500 mete r Es-
caussi jnsche Kan t s t eenen . 

De bestekken, naar welke de uitvoering der 
werken, onder n"" 1 tot 4 aangeduid, moet plaats 
hebben en waaraan een additioneel artikel tot 
verlenging der gestelde tijdsbepalingen is toege
voegd, zijn met de betrekkelijke teekeningen ver
krijgbaar ten kantore van den Gemeente-architect, 
wegens de Ophaalbrug voor ƒ I en wegens de 
Draaibrug voor ƒ 1.50, terwijl de voorwaarden 
voor de levering sub 5 vermeld, op franco aan
vrage ten genoemden kantore gratis zijn te be
komen. 

Gegadigden naar de levering even bedoeld, 
worden er op attent gemaakt, dat bij den Ge
meente-Architect ter bezigtiging is gesteld een 
monster van de keijen, en dat de te leveren 
hoeveelheid in kwaliteit met dat monster moet 
overeenstemmen. 

De billetten van inschrijving moeten uiterlijk 
op Vrijdag den 8 Maart e, k. , vóór 's avonds 
8 uur bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente, 

Leeuwarden, den Ü2 Februarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

.1. BIERUMA OUSTING. 
Dc Secretaris, 

P. A. BERGSMA. 

De K I E Z E L V E R P (the s i l i ca te Pa in t s ) is zeer sterk en bijzonder aan te bevelen voor 
S c h i l d e r w e r k i n de open luch t . 11.11. Architecten en Ingenieurs, welke met deze verfsoorten 
nog niet bekend zijn, kunnen, op franco aanvrage, proeven op hout (in wit, zwart, rood, licht
en donkergroen) gratis bekomen. 

Monsters in drooge poeder a ƒ 0.50, inhoud een kilogram; 
Idem in olie gewreven ii ƒ 0 . 3 5 , inhoud een half kilogram, worden tegen overzending van 

een postwissel toegezonden; bij meerdere hoeveelheid tot lagere prijzen. 

Adres: de tinna VAN DIE SEN & KERREBIJN. Haarlem. 
Generaal-Agent voor Nederland J . E . B R U G M A N . A m s t e r d a m , 

G W I J N N E & C o s . 
bekende C E N T R I F U G A A L P O M P E N . d i r ec t 
w e r k e n d e C E N T R I F U G A A L P O M P E N . 
G A Z - E X H A U S T E R S , enz. zijn voortdurend 
te bekomen in alle afmetingen bij CORN'. BOK 
te llclfsharcu . uitsluitend Agent voor Nederland 
en de Nederlandsche Koloniën. 

Calqueerlinnen. 
liet n i e u w e soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar iu 
het M a g a z i j n van Teekenbehoef ten vooi B o u w 
k u n d i g e n van 

Th. .1. DOBBE, te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , Conso les , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t ten . Verder 
alle soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

steenen, Vuur-Voclitsteenen, Holle 
vaste steenen 

W . H O V E N & Z O O N . 
' s G r a v e n h a g e en Rot t e rdam. 

Vuurklei, Portland cement. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 2U.— 

B' eclter & llinldii.uii. Arnhem. Waterpas 
' M e e t i n s t r u m e n t e n , balansen, bascules. 
I l i n m terreinen Ie koop aan de Spijkerstraal, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straal te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENIIT te Arnhem. 

Van Orient & A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n r i l . Spiegel-eiiLiJHtenl'nb.-. Geloei. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE IIIIUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek tc.\ici,hij.iniwcr-
pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I le i leker & C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 
heetwafertoestellen voer gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con-
tant, bij de Erven THIERRY. & MENSING, te 's Hage. 

Jne*. l ' l eyx ior , te Schcveningen, fabrikant 
van cemenl-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r m a e » cn de Honde , Sluomlraslalirick, Delft. 
I I . J . » « l i e r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIH..WD aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren : PHILIP JL LINDO en T. .1. STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 3 Maart. 

S c h a r s t e r b r u g (Friesland) : het bouwen van 
een nieuwe boerenhuizinge voor 49 hoornbeesten 
en 3 paarden. Briefjes inz. uiterlijk 3 Maart aan 
den heer Wiebes K n o l , aldaar. 

Maandag, 4 Maart. 
Sloten (Friesland), te 9 uren, door burg. en 

weth. ten gemeentehuize: a. het vernieuwen van 
de Platte brug, en b. eene belangrijke vertim
mering aan bet huis bij die brug, in gebruik 
bij .1. Turkstra. 

Klundert (Noord-Brabant), te 10 uren, door 
den rentmeester der domeingoederen van Z. K. II. 
Prins Frederik der Nederlanden , rentambt Nier
vaart.' het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de onderscheidene domaniale gebouwen, 
in 2 perceelen, en het verrichten van gelijke wer
ken aan sluizen en heulen en aan de sehuur bij 
den watermolen in het westelijk deel van den 
Grootenpolder, in éé n perc, alles onder Klundert. 

Enkbuizen, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Drechterland : l o . het leveren van 
1523 kub. M. grint , 505 kub. M. lijngeslagen 
hard klinkerpuin, lGfi,000 Waalsche straatklin
kers , 375 kub. M. zand , met het ervoer daar
van ; 2o. het verbeteren van de eggen aan de 
Zuiderdracht. Jlonsters der straatklinkers inzen
den (2 stuks) 5 dogen vóór de besteding aan den 
opziciiter P. Messchaert, te Hoorn. 

WIJk-biJ-Duurstede, te 11 uren, bij Froon-
hof, op de Markt: het herbouwen van eene boer
derij met schuur, hooi- en korenberg en brug, 
in de Wijkersloot onder Wijk-bij-Duurstede. Inl. 
bij S. H. van Dijk, timmerman, onder Cothen. 

Zaasveld (Overijsel), te 12 uren, door het 
R. K. parochiaal kerkbestuur, ten huize van den 
kastelein Evelo: het maken van 32 stuks nieuwe 
eikenhouten zit- en knielbanken in de kerk dier 
parochie; aanwijzing op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

L e i d e n , te 1 2 ' u r e n , door den eerstaanw. 
ingenieur te 's-Hage, in het plaatselijk bureau 
aan de Moschpoort: het herstellen van bestratingen 
in de stallen van de kazerne in den Doelen te 
Leideu, onder het beheer der genie te 's-IIage. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur voornoemd en 
den opzichter van fortificatiën te Leiden. 

Amsterdam , te l ' / 2 uren, in het stations
gebouw van de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : 
het maken van aarde- en andere werken voor 
bet stations-emplacement te- en een gedeelte baan 
bij Weesp. Raming f 140,000. 

Wferinger waard, te 2 uren, door het kerk
bestuur der Herv. gemeente, in de kerkeraads-
kamer: het amoveeren der bestaande en het 
bouwen eener nieuwe pastorie. Inl. bij A . T. v. 
Wijngaarden, stads-architect.te Medemblik. 

Leeuwarden, te Sl/2 uren, door de com
missie van administratie der gevangenissen, ten 
behoeve van den arbeid der gevangenen: l o . de 
levering van 3400 paren klompenblokken, 2o. 
eiken-, greenen- en vurenhout, schulp- en steen-
kalk en nieerzand, Dordsche tras en Portland-
cement, metselsteenen, geslagen en gegoten 
ijzer-, lood- en zinkwerken, cn verfwaren en 
vensterglas. 

Dinsdag, 5 Maart. 
Hontcnisse (Zeeland), tc 10 uren, door het 

gemeentebestuui : het maken van 540 J l ' steen-
glooiing van gesorteerde Vilvoordsche steen ; idem 
van 40 J I J steenstrook van Vilvoordsche steen; 
liet leveren en verwerken van 1090 stuks nieuwe 
eiken perkoenpalen, en het verwerken van 100 
stuks oude dito; het leveren en verwerken van 
340 J l 5 vletgrond; het uitbaggeren en vervletten 
van 550 J l ' modder of grond; het leren van al 
het bestaande houtwerk aan en in de haven; het 
maken en leggen van 540 J l 2 wiuterkrainmat en 
het leveren en verwerken van 10 J l 3 grint. 

Leiden , te 12 uren, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen , in het huis 
van militaire detentie : de levering van 3900 kil . 
hennep, 1000 ki l . gezwingeld Friesch vlas, 550 
ki l . id. Zuidh. id., 2500 k i l . zoolleder, 1300 k i l . 
binnenzoolleder, 175 ki l . pinkhuiden overledei, 
000 k i l . grauw kalfsoverleder, 380 ki l . zwart id., 
100 k i l . zwart Java-ovcrleder, 80 k i l . zwart 
paardenleder, 205 k i l . tuigleder in div. soorten, 

7 dozijn zwarte bezaanvellen, 3'/j dozijn blanke 
id. , 290 riem papier in div. soorten. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van marine : het bouwen van eene lichtwachters-
woning op het duin aan de zuidwestkust van 
Texel. Inl. bij den inspecteur over het loods
wezen te Willemsoord. 

Vecnwouden (Friesland), te 1 uur: het bouwen 
van eene kerk en pastorie. Briefjes, gemerkt 
met de letter K , uiterlijk 4 Maart hij J . A. de 
Jager , landbouwer , aldaar. 

Woensdag, 6 Matrt. 
's Hage , te 12 uren, door den minister vau 

marine aan diens departement: de levering van 
ijzer, ten behoeve van de directie der marine te 
Amsterdam. 

Lekkerkerk (Zuid-Holland), tc 12 uren, door 
polderschout en heemraden van de polders den 
Hoek en Schuw acht, onder Lekkerkerk, in het 
gemeentehuis: het vierjarig onderhoud van al de 
windwatermolens cn molenzeilen, henevens van 
alle andere polderwerken. 

Arnhem , te 12'/4 uren, door den burgemees
ter op het raadhuis : lo . het vernieuwen en on
derhouden van klinkerstraten, met bijlevering 
van 1,184,890 straatklinkers van de Waal en 
verdere materialen; 2o. het vernieuwen en on
derhouden van kei- en klinkerstraten, zonder bij
levering van keien en klinkers; 3o. de levering 
van gewasschen en ongewasschen grint; 4o. het 
leveren, leggen en in richting brengen van band
stukken voor voetpaden. 

Donderdag, 7 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door en aan het ministe

rie van binnenl. zaken: de levering op de stapel
plaats der Staatsspoorwegen te Dordrecht van 100 
ijzeren lantaarnarmen , ten behoeve van de Staats
spoorwegen. Inl. bij den hoofdingenieur, aldaar. 
Raming ƒ750 . 

'a-Hage, te 12 uren, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenl. zaken : het leveren , 
kepen en carboniseeren van eikenhout voor 50 
wissels met 250 dwarsliggers, ten dienste der 
Staatsspoorwegen, in 2 perceelen; l e perc. het 
leveren van eikenhout voor 50 wissels en 250 
eikeubootcn dwarsliggers. Raming f 17,500. 

2e perc. het kepen en carboniseeren van 150 
eikenhouten dwarsliggers en het carboniseeren 
van 50 eikenhouten wissels en 100 eikenhouten 
dwarsliggers, alles met inbegrip van het af- en 
opstapelen en het bestrijken met kreosootolie. 
Raming ƒ 1 5 0 0 . Inl. bij den hoofdingen. voor 
de Staatsspcorwegen te 's-llage. 

Botterdam, tc 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : de levering van vierkant be
slagen eikenhout voor 50 wissels op de stations 
M i l , Haps, Oefelt en Gennep, franco op die 
plaatsen te leveren. 

Winschoten, te 5 uren, door het gemeente
bestuur : het doen van eenige herstellingen aan 
den klinkerweg ten noorden het spoorweg-empla
cement aldaar. Aanw. 5 Jlaart, des middags te 
12 uren. 

Haren (Groningen), te 5 uren, in het gemeen
tehuis : l o . het bouwen van eene school en het 
maken en stellen van schoolmeubelen te Ouncn, 
in 2 perceelen; 2o. het bouwen van een huisje 
en bergplaats nabij de vaart te Haren. Aanw. 
dagelijks, op aanvrage, voor no. 1 bij R. Kuipers 
te Onnen, en no. 2 bij R. Abels te Haren. 

Stroobos (Friesland): het bouwen eener bur
gerhuizing. Aanw. op den dag der besteding van 
10—12 uren. Bilj . inleveren uiterlijk 7 Jlaart vóór 
3 uren bij II. K . v. d. Veen, op 't Dorp bij Stroobos. 

Bolsward: het bouwen vaneen nieuw lokaal. 
Inl. bij den architect Dk. G. de Jong. Aanw. 5 
Jlaart, des morgens le 10 uren. Bilj. inleveren 
uiterlijk 7 Maart, te 12 uren, bij C. v. d. Muien, 
aldaar. 

Vrijdag, 8 Maart. 
Amsterdam , te 11 uren, door bcstuurderen 

der vereeniging voor ziekenverpleging, in het 
Vosje: bet maken van een gebouw in de Kerk
straat, ter vervanging van de perceelen C 582, 
583 en 584. Inl. bij den architect G. B. Salui. 

Schiedam, te 11 uren, door burg. en weth. 
op het raadhuis: het maken en leveren vau een 
ijzeren draaibrug over de haven nabij de Gerrit-
Vei'boonstraat. Inl. bij den gemeente-architect. 

S c h i e d a m , te 11 uren, door burg. cn weth. 
op het raadhuis: de levering van 50,000 stuks 
Niedermendiger lava- of Luiksclic keien; 300,000 
stuks vlakke straatklinkeruioppen; 300 kub. M . 
gewasschen grint ; 1000 tot 2000 kub. JL plaat-
ballastzand; houtwaren en metsslmaterialen. 

Purmerende , te 11 uren , looi- het gemeen
tebestuur : het leveren van 1200 kub. JL zand, 
tot demping van een slootje aan het plantsoen. 

Delft, te 12 uren, door de directie der artil
lerie stapel- en constructiemagazijnen , in de Hout
tuinen: 1° de levering van steenkolen cn kokes 
in 11 perceelen, als: 2 perc. elk van 125,000 
kilo grove steenkolen (Rhoersdie); 4 perc. elk 
van 200,000 ki lo, en 1 perc. van 170,000 kilo 
lijne steenkolen (Rhoersche), macliinekolen; 2 perc. 
elk van 200,000 kilo fijne steenkolen (Rhoersche), 
smeekolen, en 2 perc. elk van 100,000 kiloGiet-
koke (Engelsche of Duitsche Shamrock.) 2" de 
levering van brandbluschgereedscbappen, als: 
8 dekkleeden tot brandspuiten; 12 handbrand
spuiten ; 20 korte en 20 lange .langen tot hand
brandspuiten. 

Bodegraven, te 12 uren, bij G. van Haaften, 
door het bestuur van den Noordzijde-polder: het 
maken der gebouwen en inrichtingen voor een 
stoomgemaal. Inl. bij J . Goldberg, waterbouw
kundige, te Hazersw'oude. 

Groningen , te 12 uien , tuin het prov, be
stuur : het wegruimen van het vrak van het vóór 
de haven van Delfzijl gezonken Pruisische fregat
schip «Ferdinand Pickers". 

'a-Hage, te 1 uur, aan het ministerie van 
justitie: het daarstellen van een kook-, wascb-
en badinrichting door stoom in lokalen van het 
burgerlijk en militair huis van verzekering te 
's-Bosch. Inl. bij den ingenieur-architect voor de 
gevangenissen en rechtsgebouwen J . F. Jletzelaar, 
te 's-llage, cn bij den hoofdopzichter over ge
noemde werken J . van Asperen, te 's-Bosch. 

Botterdam, te 2 uren, doo:' het bestuur der 
Rotterdamsche diergaarde : het bouwen van een 
groot plantenhuis op het terrein in de diergaarde. 
Aanwijzing 5 Maart, des namidiags te 2 uren. 

Leiden , te 2 uren, in het kar.toor der Leidsche 
stoombootdienst: bet bouwen vaneen station, steen
kolen bergplaats enz. aan de Zijlpoort, aldaar. 
Aanw. 5 Maart, des morgens te 10 uren. Inl. 
bij den architect J . G. van Parijs, aldaar. 

Leeuwarden: het verbouwen en herstellen 
van eene boerenplaats te Hoogeineeden (Gronin
gen), en het amoveeren van een daarbij afzonder
lijk staand woonhuis. Aanw. 0 Jlaart door P. 
Schaafsma, te Veenklooster. Biljetten , gemerkt 
letter I I , uiterlijk 8 Jlaart bij notaris A . T. 
Haagsma, te Leeuwarden. 

Zaterdag, 9 Maart. 
Thoien. te 11 uren, door de eigenaren der 

binnen-meestoof, in het hof van Holland: het 
stichten van een gebouw tut plaatsing eener 
stoom-inaalmachine. 

Leeuwarden, te 12 uren , door burgem. en 
weth. op het gemeentehuis: lo . het doen van 
eenige timmer- en metselwerken ten behoeve der 
verandering van de Boomsbrug in eene ijzeren 
ophaalbrug; 2o. het doen vau eenige timmer-en 
metselwerken ten behoeve der verandering van 
de Vlietsterbrug in eene ijzeren draaibrug; 3o. 
het maken, leveren en stellen van het benoo
digde ijzerwerk enz. voor eene ijzeren ophaalbrug 
ter vervanging van de Boomsbrug; 4o. het maken 
leveren en stellen van het benoodigde ijzerwerk 
voor eene draaibrug ter vervanging van de Vliet
sterbrug; 5o. de levering van 80,000 bekapte 
Luiksche keien en van 500 M. Escauzijnsche 
kantsteenen. Bilj. inz. uiterlijk 8 Jlaart, vóór 
's avonds 8 uren ter secretarie. (Herb.) 

Charlois, te 12 uren, door burg. en weth., 
op het raadhuis: lo. het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning met schuurtje, school-
ameublement en overdekte speelplaats ; 2o. het 
maken eener afscheiding, enz., in de bestaande 
school in de kom der gemeente. Aanw. 7 Jlaart, 
des middags te 12 uren. Inl. ter secretarie. 

Bolsward, te 3 uren: het afbreken der her
berg het zoogenaamd Blauwhuis en het bouwen 
van eene herberg met doorreed aldaar. Aanw. 
8 .Maart, des morgens te 10 uren. 

Buitenpost (Friesland): het verven eener 
nieuwe boereiibuizing bij de Dokkumer Nieuwe 

zijlen. Bil j . inz. niter 
Bruggen, aldaar. 

Maandag 
A l i e n , te 12 uren, 

Konings, in het geboui 
het bouwen van eene 
Drentsche Hoofdvaart, 
Veene- of Galgenkaml 
Aanw. den 7en dag v ó | 
ƒ 7042. 

Hoogvliet, te 121 
het verbeteren en uitbi 
en ameublement, en hef 
der onderwijzerswoning 
Aanw G Maart , des 

Dinsdag, | 
Nieuwveen (Zuid-! 

het gemeentebestuur : 
bare school en het ven 
woning, benevens de] 
dere werkzaamheden. 

Botterdam, in het l 
van gegoten ijzeren bu l 
ten bedrage van l , 0 0 f 
voor de in aanleg zijnd 

Woensda 
Wormerveer , des 1 

bu rgerlijk armbestuur, I 
bouwen van een bestedel 

Utrecht, door de 
spoorweg: het maken| 
station Zeist-Driebergaf 
1 uur. Bilj. inzeilden! 

Donderda 
's-Hage, te 12 ure 

finantien, in de bureau 
Plein no. 2: het lever! 
vervoeren en opslaan 
voor de behoefte van 
De te leveren palen zijl 

20 stuks palen , i 
20 » » 

300 » » 
600 » » 
300 » » 

3200 » /> 
600 » schoorpa 
500 » 
200 » 
200 » 
800 » 

Inl. bij den inspected 
beheer van den Rijkst 

's-Hage, te 12 u r | 
binnenl. zaken : het 
gedeelte van het openl 
ten behoeve van den 
diep tot Amsterdam, 
Inl. bij den eerstaanv 
dam. (Herbesteding 
steding zijn mede tenl 

's-Hage, tc 12 
van binnenl. zaken: 
stellen van eene dra1 

dellijn, ten dienste dd 
den hoofdingenieur te | 

Utrecht, te 18% 
den Nederl. Rhijnspd 
bouw : de levering van) 
te bezichtigen 14 da. 
het hoofdinagaziju a l | 
strateur der eigendon 

Hendrik-Ido-Amfl 
Kerkvoogden der Nd 
sistoriekamer: het bo | 
sistorie. Aanw. op 

VrlJdaJ 
Middelburg, te 

van finantien, aan hel 
het verbouwen en i n l 
gewezen pakhuis to t l 
directeurswoning te 
werken zijn: a. het 
voor- en achtergevel! 
wijk A , no. 70 cn 
straat te JliddclburJJ 
nieuwen voor- en a l 
het verder inrichten I 
Rijks telegraaf kantoor] 
directeur. Aanw. del 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Doekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C" 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 2 Maart 1872. 

Correspondentie. 

l»< A. te C. Uwe bijdrage is voor bet week-
Iniinder geschikt, daar het onderwerp geheel 

is aan het vak van den architect of in-
lur . Zij ligt ter uwer beschikking, 
kn //. te V. Hel gevraagde antwoord zal u 
In kort per brief geworden. Omstandigheden, 
lankelijk van den wil der redactie, hebben 

Afzenden van het bericht vertraagd. zoo als 
den inhoud van het schrijven blijken zal. 

A d v e r t e n t i ë n . 

kriek en Machineriën te Koop. 
DE HAND TE KOOP worden aangeboden : 

de N e d e r l a n d s c h e fabr iek v a n s toom-
ktu igen staande te Amsterdam, Rocters-

gunstig aan het watei gelegen met al dc 
oe behoorende W e r k t u i g e n , M a c h i n e r i ë n 

lof wel : 
het F a b r i e k g e b o u w . en de verschillende 

k t u i g e n , als voor S m e d e r i j . D r a a i j e r i j , 
kwerke r i j , K e t e l m a k e r i j , Koper s l age r i j , 

e n K o p e r g i e t e r i j enz. en détail, 
k en ander te bevragen bij den Heer II. C. 
I ROSSEM , vroeger Directeur, thans mede-
lateur van voormelde fabriek, wonende Rue-
mand VV. 239, te Amsterdam. 

een belangrijk werk in de Provincie Noord' 
\ttil. dat eenige jaren duurt, wordt op een 
J Salaris gevraagd een t h e o r e t i s c h en prac-

o n t w i k k e l d O P Z I C H T E R . bedreven in 
andmeien , Situatie- en Bouwkundig Teeke-

en de Kennis der Materialen. Kennis van 
•handeling der Meet- en Waterpasinstrumen-
il tot aanbeveling strekken, 
kes met franco brieven met opgave van vroe-

|en tegenwoordige betrekkingen en bij wien 
natiën te bekomen zijn, onder de letters 

k a n de Erven I.OÜS.IES, uitgevers te Haarlem. 

[Openbare Verkooping 
(VOOR A F B R A A K ) 

tdag 0 Maart 1872, des voormiddags ten 
B, in de Vergulde Valk te KKTIIEI. , doorliet 
[ÜR van den NOORD-K ETHEL POLDER van 
• P S T A L van den 

ISCHEPRAD-MOLEN 
Imd : de Noordmolen des Polders, staande aan 
Ihie. nabij de Kandelaar in de Gemeente 
l i . 

terdamsche Diergaarde. 
BESTUUR is voornemens op 8 Maart e. k., 

imiildags ten 2 ure , non te besteden : 
le t b o u w e n v a n een G R O O T P L A N -

T E N H T J I S op het t e r r e i n i n de 
diergaarde, 

al' l i l Februari e. k. , liggen bestek cn 
ling aan het Bureau aldaar ter visie en is 
«stek bij de Portiers verkrijgbaar a 25 cents. 
Uiwijzing in lo-n heelt plaats op 5 Maart 

ten 2 ure. 

)iili(ivi'i(islmiv Pompen. 
STADSP031PEN. 

P E . \ K l i m . \ I I B T O . \ W E L L E K . 
P o m p e n 

VOOR 

Ltten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

I T O O 2 V L J P O J V C 3 ? E J X T . 
H O V E N E N Z O O N . 

's (jnivcnliagc 011 l'otterdam. 

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij 
L i j n B O X T E L — W E Z E L . 

Aanbesteding, 
DE DIRECTIE van voornoemde Maatschappij is 

voornemens op Donderdag 7 Maart 1872, des 
middags ten twaalf ure precies iu haar Bureau , 
Westewagenstruat te Rotterdam, aan te besteden : 

D e l e v e r i n g v a n v i e r k a n t bes lagen 
E I K E N H O U T v o o r 5 0 Wisse l s , op de 
s ta t ions M i l , H a p s . Oeffeit en G e n n e p . 

Dc levering moet geschieden franco ter plaatse. 
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het Bestek en de Voorwaarden liggen ter be-

zigtiging van af 21 Februarij 1872, of zijn ge
drukt tegen 75 Cents aan het Hoofdbureau voor
noemd te Rotterdam , na dien dag te bekomen. 

Inschryving 
o p D i n g s d a g 1 2 M a a r t 1 8 7 2 . 

in het Timmerhuis 'e Rotterdam, naai
de L E V E R I N G v a n G E G O T E N I J Z E 

R E N B U I Z E N v a n d iverse i n r i g -
t i n g , t e n bedrage v a n 1.000.000 K i 
l o g r a m , om te d i e n e n v o o r de i n 
aanleg zijnde D r i n k w a t e r l e i d i n g . 

De Voorwaarden liggen , op de gewone dagen 
en uren, ter lezing op het bureau der plaatse
lijke werken enz., in het Timmerhuis, en zijn, 
voor den prijs van 10 Ceuts, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAKSBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, n". 73. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT IIK FAURIKKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te P o o l e en L o n d e n . 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
"W. HOVEN «fc ZOON , 

's Gravenhage en R o t t e r d a m . 

BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN zullen op Zaturdag den 9 Maart 

1872, des middags te 12 uur, ten Gemeente-
huize aldaar, iu het openbaar herbesteden: 

1". het doen v a n eenige t i m m e r - en 
m e t s e l w e r k e n t en behoeve der ver
a n d e r i n g v a n de B o o m s b r u g i n eene 
I Jze ren O p h a a l b r u g . 

2". het d o e n v a n eenige t i m m e r - en 
m e t s e l w e r k e n t en behoeve der ver
a n d e r i n g v a n de V l i e t s t e r b r u g i n eene 
I Jze ren D r a a i b r u g . 

3". he t m a k e n , l e v e r e n en s t e l l en v a u 
het benoodigde I j z e r w e r k enz. v o o r 
eene I Jze ren O p h a a l b r u g ter v e r v a n 
g ing v a n de B o o m s b r u g . 

4". he t m a k e n , l e v e r e n en s t e l l en v a n 
het benoodigde I j z e r w e r k v o o r eene 
d r a a i b r u g te r v e r v a n g i n g v a n de 
V l i e t s t e r b r u g . 

5". de l e v e r i n g v a n 8 0 0 0 0 bekapte L u i k -
sche K e i j e n en v a n 5 0 0 me te r E s -
caussi jnsche K a n t s t e e n e n . 

De bestekken, naar welke de uitvoering der 
werken , onder ir* 1 tot 1 aangeduid , moet plaats 
hebben en waaraan een additioneel artikel tot 
verlenging der gestelde tijdsbepalingen is toege
voegd, zijn met de betrekkelijke teekeningen ver
krijgbaar ten kantore van den Gemeente-architect, 
wegens dc Ophaalbrug voor ƒ I en wegens de 
Draaibrug voor ƒ 1.50, terwijl de voorwaarden 
voor de levering sub 5 vermeld, op franco aan
vrage ten genoemden kantore gratis zijn te be
komen. 

Gegadigden naar de levering even bedoeld, 
worden er op attent gemaakt, dat bij den Ge
meente-Architect ter bezigtiging is gesteld een 
monster van de keijen, en dat de te leveren 
hoeveelheid in kwaliteit met dat monster moet 
overeenstemmen. 

De billetten van inschrijving moeten uiterlijk 
op Vrijdag den 8 Maart e. k. , vóór 's avonds 
8 uur bezorgd zijn ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 22 Februarij 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

I. B1ERUMA OUSTING. 
De Secretaris, 

1' A. BERGSMA. 

De K I E Z E L V E R F (the s i l i ca t e P a i n t s ; is zeer sterk en bijzonder aan te bevelen voor 
S c h i l d e r w e r k i n de open l u c h t . II.1I. Architecten en Ingenieurs, Welke met deze verfsoorten 
nog niet bekend zijn, kunnen, op franco aanvrage, proeven op hout (in wit . zwart, rood, licht
en donkergroen) gratis bekomen. 

Monsters in drooge poeder a ƒ 0 . 5 0 , inhoud een kilogram; 
Idem in olie gewreven a ƒ 0.35, inhoud een half kilogram, worden tegen overzending van 

een postwissel toegezonden; bij meerdere hoeveelheid tot lagere prijzen. 

Adres: de firma VAN DIESEN & KERREBIJN, Haarlem, 
Generaal-Agent voor Nederland J . E . B R T J G 1 M A N . A m s t e r d a m . 

GWIJNNE & CT. 
bekende C E N T R I F U G A A L P O M P E N . d i r e c t 
w e r k e n d e C E N T R I F U G A A L P O M P E N . 
G A Z - E X H A U S T E R S , enz. zijn voortdurend 
te hekomen in alle afmetingen bij CORN*. BOK 
te Dclfshaveu . uitsluitend Agent voor Nederland 
cn de Nederlandsche Koloniën. 

Calqueerlinnen. 
liet n i e u w e soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
hei M a g a z i j n van Teekenbehoef ten vooi B o u w 
k u n d i g e n van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , C o n s o l e s . V a z e n . 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t ten . Verder 
alk- soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n . 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W . H O V E N & Z O O N . 
's Gravenhage en Ro t t e rdam. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 1(1.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B; l o o k e r A B t i d d i i i g l i , Arnhem. Wate rpas -
I M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules. 
K o n » t e r r e i n e n te koop aan dc Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GUNIIT te Arnhem. 

V i m D r i e s t A C"\ A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s tenfabr iek . schaalt nok a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l ' e n L i J M t e n f a b r . Geloei. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE l i l lUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek te.\ï,/,bij.lu(io<T-
pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

It r i l t ' k o r * ©% Amsterdam, leveren en plaatsen 
liwivvatcrloeslrllnii yonr gebouwen, plantenkassen, enz. 

l ' n l q n e s . Pauspapier van /8.10 en /'8.90. a con
tain, bij ile Erven THIERRY He MENSIN'I I, (,. ' s Hage. 

•Ine». I ' l e y s i e r , le Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V o i - i i i a e n e n de H o n d o , Sliiiiiiiira.slaliiïii, Delft. 
I I . .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde laschverbinding. 

H o u w t e r r e i n e n te koop nabij de~M.ilieba.in 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NI.II.AND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. .1. STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 

even le ,lr»i/ic>« bij IJ. A. THIEME.— Hóófden-respondenten L . V A N BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DEI! WIEL & C' . 

Z a t e r d a g 2 M a a r t 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 3 Haart. 

Schars terbrug- (Friesland): het bouwen van 
een nieuwe boerenhuizinge voor 40 hoornbeesten 
en 3 paarden. Briefjes inz. uiterlijk 3 Maart aan 
den heer Wiebes K n o l , aldaar. 

Maandag, 4 Maart. 
Sloten (Friesland), te 9 uren, door burg. en 

weth. ten gemeentehuize: a. het vernieuwen van 
de Platte brug, en b. eene belangrijke vertim
mering aan het huis bij die brug, in gebruik 
bij .1. Turkstra. 

Klundert (Noord-Brabant), te 10 uren , dooi
den rentmeester der domeingoederen van Z. K. II. 
Prins Frcderik der Nederlanden , rentambt Nier
vaart: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de onderscheidene domaniale gebouwen, 
in 2 perceelen, en liet verrichten van gelijke wer
ken aan sluizen en heulen en aan de sehuur bij 
den watermolen in het westelijk deel van den 
Grootenpolder, in één perc, alles onder Klundert. 

E n k h u i z e n , te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Drechteiland : l o . het leveren van 
1523 kub. M. gr int , 505 kub. M. lijngeslagen 
hard klinkerpuin, 10fi,000 Waalsche straatklin
kers , 375 kub. M . zand, met het ervoer daar
van ; 2o. het verbeteren van de eggen aan dc 
Zuiderdracht. Monsters der straatklinkers inzen
den f2 stuks) 5 dagen vóór de besteding aan den 
opzicliter P. Mcsschaert, te Hoorn. 

WiJk-biJ-Duurstede, te 11 uren, bij Froon-
hof, op de Markt: het herbouwen van eene boer
derij met schuur, hooi- en korenberg en brug, 
in de Wijkersloot onder Wijk-bij-Duurstede. Inl. 
bij S. H. van Dijk, timmerman, onder Cothen. 

Zaasve ld (Overijsel), te 12 uren, door het 
R. K. parochiaal kerkbestuur , ten huize van den 
kastelein Evelo: het maken van 32 stuks nieuwe 
eikenhouten zit- en knielbanken in de kerk dier 
parochie; aanwijzing op den dag der besteding, 
des voormiddags te 10 uren. 

Leiden, te 12'\ uren, door den eerstaanw. 
ingenieur te 's-Hage, in het plaatselijk bureau 
aan de Moschpoort: het herstellen van bestratingen 
in de stallen van de kazerne in den Doelen te 
Leideu, onder het beheer der genie te 's-llage. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur voornoemd en 
den opzichter van fortificatiën te Leiden. 

Amsterdam, te l ' / j uren, in het stations
gebouw van de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : 
het maken van aarde- en andere werken voor 
het stations-emplacement te- en een gedeelte baan 
bij Weesp. Raming f 140,000. 

Wieringerwaard, te 2 uren, door het kerk
bestuur der Herv. gemeente, in de kerkeraads-
kamer: het amoveeren der bestaande en het 
bouwen eener nieuwe pastorie. Inl. bij A . T. v. 
Wijngaarden, stads-architect. te Medeinblik. 

Leeuwarden, te 5y 2 uren, door de com
missie van administratie der gevangenissen, ten 
behoeve van den arbeid der gevangenen: l o . d e 
levering van 3400 paren klompenblokken, 2o. 
eiken-, greenen- en vurenhout, schulp- eu steen-
kalk en rneerzand, Dordsche tras en Portland-
cement, metselsteenen, geslagen en gegoten 
ijzer-, lood- en zinkwerken, en verfwaren en 
vensterglas. 

Dinsdag, 5 Maart. 
Hontenisse (Zeeland), tc 10 uren, door het 

gemeeiitebestuui : het maken van 540 M ' steen-
glooiing van gesorteerde Vilvoordsche steen ; idem 
van 40 M ' steenstrook van Vilvoordsche steen; 
het leveren en verwerken van 1090 stuks nieuwe 
eiken perkoenpalen, en het verwerken van 100 
stuks oude dito; het leveren en verwerken van 
340 M ' vletgrond; het uitbaggeren en vervlctten 
van 550 M ' modder of grond; het leren van al 
het bestaande houtwerk aan en in de haven; het 
maken en leggen van 540 M' J winterkrammat en 
het leveren en verwerken van 10 M ' grint. 

Leiden , te 12 uren, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen , in het huis 
van militaire detentie: de levering van 3900kil . 
hennep, 1000 ki l . gezwingeld Friesch vlas, 550 
ki l . id. Zuidh. id., 2500 k i l . zooileder, 1300 ki l . 
binnenzoolleder, 175 ki l . pinkhuiden overleder, 
000 k i l . grauw kalfsoverleder, 380 kil . zvvai t id., 
100 k i l . zwart Java-overleder, 80 k i l . zwart 
paardenleder, 205 k i l . tuigleder iu div. soorten, 

7 dozijn zwarte bezaanvellen, 3 1 / , dozijn blanke 
id. , 290 riem papier in div. soorten. 

' s -Hage , te 12 uren, door het ministerie 
van marine : het bouwen van eene lichtvvachters-
woning op het duin aan de zuidwestkust van 
Texel. Inl. bij den inspecteur over het loods
wezen te Willemsoord. 

Vecnwouden (Friesland), te 1 uur: liet bouwen 
van eene kerk en pastorie. Briefjes, gemerkt 
met de letter K , uiterlijk 4 Maart bij J . A. de 
Jager , landbouwer , aldaar. 

Woensdag, 6 Maart. 
's-Hage , te 12 uren, door den minister van 

marine aan diens departement: de levering van 
ijzer, ten behoeve van de directie der marine te 
Amsterdam. 

Lekkerkerk (Zuid-Holland), tc 12 uren , door 
polderschout en heemraden van de polders den 
Hoek en Schuwacht, onder Lekkerkerk, in het 
gemeentehuis: het vierjarig onderhoud van al de 
windwatermolens en molenzeilen, benevens van 
alle andere polderwerken. 

Arnhem, te 1 2 ' , uren, door den burgemees
ter op het raadhuis : l o . het vernieuwen en on
derhouden van klinkerstraten, met oplevering 
van 1,184,890 straatklinkers van de Waal en 
verdere materialen; 2o. het vernieuwen en on
derhouden van kei- en klinkerstraten, zonder bij
levering van keien en klinkers; 3o. de levering 
van gewasschen en ongewasschen grint; 4o. het 
leveren, leggen en in richting brengen van band
stukken voor voetpaden. 

Donderdag, 7 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door en aan het ministe

rie van binncnl. zaken : de levering op de stapel
plaats der Staatsspoorwegen te Dordrecht van 100 
ijzeren lantaarnannen , ten behoeve van de Staats
spoorwegen. Inl. bij den hoofdingenieur, aldaar. 
Raming ƒ750 . 

's-Hage, te 12 uren, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenl. zaken : het leveren , 
kepen en carboniseeren van eikenhout voor 50 
wissels met 250 dwarsliggers, ten dienste dei-
Staatsspoorwegen, in 2 perceelen; l e perc. het 
leveren van eikenhout voor 50 wissels en 250 
eikenhouten dwarsliggers. Raming ƒ 17,500. 

2e perc. het kepen en carboniseeren van 150 
eikenhouten dwarsliggers en het carboniseeren 
van 50 eikenhouten wissels en 100 eikenhouten 
dwarsliggers, alles met inbegrip van het af- en 
opstapelen en het bestrijken met kreosootolie. 
Raming ƒ 1500. Inl. bij den hoofdingen. voor 
de Staatsspoorwegen te 's-llage. 

Botterdam, tc 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij , 
aan haar bureau : de levering van vierkant be
slagen eikenhout voor 50 wissels op de stations 
M i l , Haps, Oefelt en Gennep, franco op die 
plaatsen te leveren. 

W i n s c h o t e n , te 5 uren, door het gemeente
bestuur : het doen van eenige herstellingen aan 
den klinkerweg ten noorden het spoorweg-empla
cement aldaar. Aanw. 5 Maart, des middags te 
12 uren. 

Haren (Groningen), te 5 uren, in het gemeen
tehuis : l o . het bouwen vau eene school en het 
maken en stellen van sclioolmeubelcii te Onnen, 
in 2 perceelen; 2o. het bouwen van een huisje 
en bergplaats nabij de vaart te Haren. Aanw. 
dagelijks, op aanvrage, voor no. 1 bij R. Kuipers 
te Onnen, en no. 2 bij R. Abels te Haren. 

Stroobos (Friesland): het bouwen eener bur
gerhuizing. Aanw. op den dag der besteding van 
10—12 uren. Bilj . inleveren uiterlijk 7 Maart vóór 
3 uren bij II. K. v. d. Veen , op 't Dorp bij Struobos. 

Bolsward: het bouwen vau een nieuw lokaal. 
Inl. bij den architect Dk. G. de Jong. Aanw. 5 
Maart, des morgens te 10 uren. Bilj. inleveren 
uiterlijk 7 Maart, te 12 uren, bij C. v. d. Molen, 
aldaar. 

Vri jdag , 8 Maart. 
Amsterdam , te 11 uren, door bestuurderen 

der vereeniging voor ziekenverpleging, in het 
Vosje: het maken van een gebouw in de Kerk
straat, ter vervanging van do perceelen C 582, 
583 en 584. Inl. bij den architect G. B. Salin. 

Schiedam, tc 11 uren, door burg. en weth. 
op het raadhuis: hef maken en leveren van een 
ijzeren draaibrug over de haven nabij dc Gerrit-
Verboonstraat. lui. hij den gemeente-architect. 

S c h i e d a m , te 11 uren, door burg. cn weth. 
op h°t raadhuis: de levering van 50,000 stuks 
Niedermendiger lava- of Luiksclie keien; 300,000 
stuks vlakke straatklinkermoppeh; 300 kub. M . 
gewasschen grint; 1000 tot 2000 kub. M. plaat-
ballastzand; houtwaren cn nietselmaterialen. 

Purmerende , te 11 uren , door het gemeen
tebestuur : het leveren van 1200 kub. M. zand, 
tot demping van een slootje aan het plantsoen. 

De l f t , te 12 uren, door dc directie der artil
lerie stapel- en coiistructieniagazijncn , in de Hout
tuinen: 1° de levering van steenkolen en kokes 
in 11 perceelen, als: 2 perc. elk van 125,000 
kilo grove steenkolen (Rhoersche); 4 perc. elk 
van 200,000 ki lo, en 1 perc. van 170,000 kilo 
fijne steenkolen (Rhoersche), macliinekolcn; 2 perc. 
elk van 200,000 kilo fijne steenkolen (Rhoersche), 
smeekolcn, en 2 perc. elk van 100,000 kiloGiet-
koke (Engelsche of Duitsche Shamrock.) 2" de 
levering van brnndbluschgereedschappen, als: 
8 dekkleeden tot brandspuiten; 12 handbrand
spuiten ; 20 korte en 2(1 lange slangen tot hand-
brandspuiten. 

Bodegraven, te 12 uren, bij G. van Haaften, 
door het bestuur van den Noordzijde-polder: het 
maken der gebouwen en inrichtingen voor een 
stoomgemaal. Inl. bij J. Goldbsrg, waterbouw
kundige, tc llazcrswoudc. 

Groningen , te 12 uren , aan het prov, be
stuur : het wegruimen van het #rak van het vóór 
dc haven van Delfzijl gezonken Pruisische fregat
schip BFerdinand Pickers". 

's-Hage, te 1 uur, aan het ministerie van 
justitie: het daarstellen van e«n kook-, wasch-
en badinrichting door stoom in lokalen van het 
burgerlijk eu militair huis van verzekering te 
'8-Bosch. Inl. bij den ingenieur-architect voor de 
gevangenissen en rechtsgebouwen J . F. Metzelaar , 
te 's-llage, en bij den hoofdopzichter over ge
noemde werken J. van Asperen, te 's-Bosch. 

Botterdam, te 2 uren , door het bestuur der 
Rotterdainsche diergaarde: het bouwen van een 
groot planteuhuis op het terrein in de diergaarde. 
Aanwijzing 5 Maart, des namiddags te 2 uren. 

Lelden , te 2 uren, in het kar.toor der Leidschc 
stoumbootdienst: het bouwen vaneen station, steen-
kolenbcrgplaats enz. aan de Zijlpoort, aldaar. 
Aanw. 5 Maart, des morgens te 10 uren. Inl. 
bij den architect J . G. van Parijs, aldaar. 

L e e u w a r d e n : het verbouwen en herstellen 
van eene boerenplaats te lloogemeeden (Gronin
gen), en het amoveeren van een daarbij afzonder
lijk staand woonhuis. Aanw. 0 Maart door P. 
Schaafsma, te Veenklooster. Biljetten, gemerkt 
letter I I , uiterlijk 8 Maart bij notaris A . T. 
Haagsma, tc Leeuwarden. 

Zaterdag, 9 Maart. 
Tholen, tc 11 uren, door de eigenaren der 

binnen-inecstoof, in het hof van Holland: het 
stichten van een gebouw tot plaatsing eener 
stoom-inaalinachine. 

Leeuwarden, te 12 uren , door burgem. en 
weth. op het gemeentehuis: lo . het doen van 
eenige timmer- en metselwerken ten behoeve der 
verandering van de Boomsbrug in eene ijzeren 
ophaalbrug; 2o. het doen vau eenige timmer-en 
metselwerken ten behoeve der verandering van 
de Vlietsterbrug in eene ijzeren draaibrug; 3o. 
het maken, leveren en stellen van het benoo
digde ijzerwerk enz. voor eene ijzeren ophaalbrug 
ter vervanging van de Boomsbrug; 4o. het maken 
leveren en stellen van het benoodigde ijzerwerk 
voor eene draaibrug ter vervanging van de Vliet
sterbrug; 5o. de levering van 80,000 bekapte 
Luikschc keien cn van 500 M . Escauzijnsclie 
kantsteenen. Bilj. inz. uiterlijk 8 Maart, vóór 
's avonds 8 uren ter secretarie. (Herb.) 

C h a r l o i s , te 12 uren, door burg. en weth., 
op het raadhuis: lo. het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning met schuurtje, school-
aincublement en overdekte speelplaats ; 2o. het 
maken eener afscheiding, enz., in de bestaande 
school iu de kom der gemeente. Aanw. 7 Maart, 
des middags tc 12 uren. Inl. ter secretarie. 

Bolsward, te 3 uren: het afbreken der her
berg het zoogenaamd Blauwhuis en het bouwen 
van eene herberg met doorreed aldaar. Aanw. 
8 Maart, des morgens te 10 uren. 

Buitenpost (Friesland): het verven eener 
nieuwe boei enhuizing bij de Dokkumer Nieuwe 

zijlen. Bilj . inz. uiterlijk 9 Maart bij W. A. v 
Bruggen, aldaar. 

Maandag, 11 Maart. 
Assen, tc 12 uren, door den commissaris des 

Konings, in het gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen van eene ijzeren draaibrug over de 
Drentsche Hoofdvaart, ter vervanging van de 
Veene- of Galgenkampsbrug te Meppel, enz. 
Aanw. den 7en dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 7042. 

Hoogvliet, te 12 uren, in dc raadkamer: 
het verbeteren en uitbreiden van het schoollokaal, 
en ameublement, en het afbreken en vernieuwen 
der onderwijzerswoning en annexe raadkamer. 
Aanw 0 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

Dinsdag, 12 Maart. 
Nieuwveen (Zuid-Holland), te 12 uren, door 

het gemeentebestuur : het verbouwen der open
bare school en het vernieuwen der onderwijzers
woning, benevens de uitvoering van eenige an
dere werkzaamheden. 

Botterdam , in het Timmerhuis : de levering 
van gegoten ijzeren buizen van diverse inrichting, 
ten bedrage van 1,000,000 kilog., om te dienen 
voor de in aanleg zijnde drinkwaterleiding. 

Woensdag, 13 Maart. 
Wormerveer , des avonds te 8 uren, door het 

burgerlijk armbestuur, aan het gemeentehuis: het 
bouwen van een bestedelingenhuis. Aanw. 0 Maart. 

Utrecht, door de directie van den Ned. Rhijn-
spoorweg: het maken van een parallelweg op 
station Zeist-Driebergen. Aanw. 7 Maart, te 
1 uur. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Maart. 

Donderdag, 14 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

liiiantien. in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2: het leveren, bereiden tegen bederf, 
vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen, 
voor de behoefte van den Rijkstelegraaf in 1873. 
De te leveren palen zijn: 

20 stuks palen , ieder lang 11 M. 
20 ö » 9 10 9 

Jü(> » » 9 9 0 9 
600 D 9 9 » 1 
30U » 9 9 7 » 

3200 » » » » 6 9 

Ü00 0 schoorpa] 'II ieder lang 5 M. 
500 i» 9 9 9 4.5 » 

200 S 9 9 9 4 V 

200 0 9 9 9 2.5 9 
800 9 9 9 9 1.6 9 

Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer van den Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het aanplempen van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam, volgens gewezigd bestek. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. (Hei-besteding; de kosten der eerste be
steding zijn mede ten laste van den aannemer.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van binncnl. zaken: het maken, leveren en op
stellen van eene draaischijf van 13.50 M. mid
dellijn , ten dienste der Staatsspoorwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur te 's-Hage. 

Utrecht, te 12% uren, door de directie van 
den Ncdcrl. Rhijnspoorweg, in het stationsge
bouw : de levering van magazijngoederen. Monsters 
te bezichtigen 14 dagen vóór de besteding aan 
het hoofdmagazijn aldaar. Inl. bij den admini
strateur der eigendommen te Utrecht. 

Hendrik-Ido Ambacht, te 12 uren, door 
Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk , iu de con
sistoriekamer: het bouwen van eene nieuwe con
sistorie. Aanw. op den dag der besteding. 

Vrijdag, 15 Maart. 
Middelburg , te 10 uren , door het ministerie 

vau li II.mi i,-i i , aan het lokaal vau het prov. bestuur : 
het verbouwen en inrichten van een woonhuis en 
gewezen pakhuis tot een Rijkstelegraafkantoor en 
directeurswoning te Middelburg. De uit te voeren 
werken zijn: a. het sloopen van de daken en de 
voor- en achtergevels van de gebouwen gemerkt 
wijk A , no. 70 en 71 , in de Lange St, Pieter-
straat te Middelburg; b. het bouwen van een 
nieuwen voor- en achtergevel en bekapping, en 
het verder inrichten vau beide gebouwen tot eeu 
Rijkstelegraafkantoor met bovenwoning voor den 
directeur. Aanw. den Oen en 4en dag vóór de he-
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Afloop van Aanbestedingen. 

Botterdam. Be werkzaamheden aan dc Noor-
derhaven zijn gegund aan Vcrwaaijen en Kooy, 
voor/660,000 (en niet aan den laagsten inschrijver 
Vermaas), die tevens aan den overkant werk
zaam zijn. 

Utrecht. 30 Jan.: lierbcsteding van verschil
lende glasruiten en ander glaswerk voor de ma
gazijnen van de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen tc Zwolle en Tilburg. Voor Zwolle 
gegund aan Houwing, aldaar, voor / 2980.30, 
en voor Tilbui g aan Broekhans, aldaar, voor 
ƒ 2015.54. 

Oldenzaal, 15 Febr.: het bouwen van een 
huis met stalling voor de Wed. de Jong; ingeko
men 0 biljetten , als : 
Scholten, / 7792. 
J. A . Reimerink, » 3015. 
G. C. Heerink, » 3585. 
A . Schoo. » 3580. 
J . Ter Ellen, » 3205. 
Bleumers, » 3149. 
Allen aldaar; gegund. 

Haarlem, 16 Febr.: het bestraten van een 
gedeelte van liet Kalf ; minste inschrijver was G. 
Sol , voor ƒ 9 9 8 ; gegund. 

Haamstede, 16 F*ebr.: het maken van eene 
haven voor de gemeente Haamstede in de inlaag 
van het district Koudekerke, van den polder 
Schouwen; minste inschrijver was P. den Boer, 
te Zierikzee, voor ƒ 15,200; bij afslag gemijnd 
door S. Franken, te Haamstede, voor ƒ 1 5 , 1 0 0 . 

Harderwijk, 17 Febr.: het verbouwen van 
een woonhuis tot weeshuis; minste inschrijver 
was A. van Dijk, aldaar, voor ƒ 3038.73. 

V o o r b u r g : , 17 Febr.: het leggen van bedij
kingen in de Tedingcrbroekpolder; minste in
schrijvers waren Sterk en Co., te Leerdam, voor 
f 38,953: gegund. 

E n s c h e d é , 19 Febr. : het vergrooten der stoom
fabriek van de heeren Scholten en Co.; minste 
inschrijver was J. Fijlstra, aldaar. voor ƒ 5500. 

Utrecht, 20 Febr . : de levering van spoor
staven , schroefbouten en haakbouten, ten behoeve 
van den spoorweg Almelo—Salzbergen; geene 
biljetten ingekomen. 

Herbayum (Friesland), 20 Febr.: l o . het ver
nieuwen en herstellen der pastorie; 2o. idem der 
kerk met toren van de Herv. gemeente; minste 
inschrijver voor beide werken K. Blocker, te 
Harlingen, als voor no. 1 , ƒ 3 7 3 0 , en voor no. 
2, ƒ 4 2 5 9 . Voorloopig gegund. 

Steenbergen, 20 Febr.: het bouwen eener 
beetwortelsuikei fabriek voor de firma van Loon 
de Ram en Co., zonder bijlevering der materia
len; het minst werd ingeschreven (per 1000 Belg. 
steen) door P. den Drijver, te Hoeven, voor/*260. 

Ternaard, 20 Febr. : a. het maken van een 
grintweg van Ternaard langs den Galilecsterweg 
tot den Spaanschen paal ; minste inschrijver was 
T. M. Kingma, te Oude-Biltzijl, voor ƒ5144 ; ge
gund; b. het maken van een straatweg van den 
Spaanschen paal tot Gertjetille; minste inschrijver 
was P. Plukkcl , te Leeuwarden, voor ƒ 5242; 
c. het grootendeels vernieuwen van de Galilcester-
brug te Ternaard; minste inschrijver was L . L . 
Elzinga, te Ternaard, voor ƒ 3 6 5 . 

Bergen-op-Zoom. 21 Febr.: de levering van 
47,500 quenastkeien; ingekomen 5 biljetten, als: 
W. Hoven en Zn., te 's-Hage, ƒ 3943.10. 
Van Noorden en 

Schwerzel, » Rotterdam, » 3110.40. 
A. A. Trimbos, » Bergen-op-Zin ,» 3095. 
Kloos en v, Liinburgh, a Rotterdam, » 2783. 
T. J. Smits, » Dordrecht, « 2737. 

Hoogkerk, 22 Febr.: het bouwen van een 
nieuw schoolgebouw te Leegkerk; ingekomen 0 
biljetten, als : 
M. Diemer, te Groningen , ƒ 4832. 
11. Jansen, « idem » 2972. 
W. F. K r o l , » Grijpskerk, >, 2843. 
M. G. Huizinga, » Zuidhorn , » 2724. 
E. de Weerd, „ Hoogkerk, • 2078. 
E. Huizinga, i Zuidhorn, » 2585. 

Hensden. 22 Febr.: het bouwen van eene 
hoofdonderwijzerswoning, remise, overdekte berg
plaats , één lokaal voor 2 scholen enz.; ingekomen 
4 biljetten , als : 
A. Dankers, / 10,370. 
J. de Leeuw, » 10,100. 
W . Boeren , » 15,700. 
J . Boeren, » 15,000. 
Allen aldaar. 

T i l b u r g , 22 Febr.: het bouwen van eene 
kerk aan den Heikant; ingekomen 12 bilj., als: 
.1. van der Weegen, te Tilburg, / 50,350. 
A. Korteweg, » Zevenbergen,» 48,804. 
C. van Meerendonk, 
P. van Hiel, 
P. Hoppenbrouwers, 
II. Smulders, 
B. Verlegh, 
.1. de Beer , 
II. Mandas, 
L . de Rooij, 
W. A. Klaasscn , 
A. van Baal , 

i Ti lburg, » 47,090. 
» idem » 47,070. 
» Kruisland, » 40,999. 
» Tilburg, » 40,888. 
» Ginneken , » 45,888. 
» Ti lburg, » 44,520. 

II idem > 42,707. 
» idem » 41,000. 
> idem » 40,727. 
" Udenhout, » 38,944. 

Groningen. 23 Febr.: het bouwen van cene 
ijzeren ophaalbrug overliet te graven verbindings
kanaal te Bareveld; minste inschrijver was L. J. 
Prummel, te Veendam, voor ƒ 5498. 

Middelburg, 23 Febr. : het onderhoud der 
Rijks zeeweringen aan de Oude Hoeve, tot 1 Mei 
1873; minste inschrijver was II. Hage, te Brui-
nisse, voor ƒ 2747. 

Middelstum . 23 Febr.: het bouwen van een 
schoolgebouw; ingekomen 14 biljetten, als: 
H . S m i t , te Middelstum, ƒ 8985. 
II. Huizinga, » idem » 7010. 
R. Zuidema, » BnOo, » 0989. 
G. Danhof, » Uithuizen, » 0579. 
K. Huisman , » Onderdendam, » 0498. 
11. Modderman, » Warfhuizen, » 0293. 
S. Kremcr, » Bedum, » 0200. 
E. de Jonge, » Eenrum , » 0245. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 0235. 
A. Teninga, » Sebaldeburen, » 0178. 
G. Dijk , » Kantens, » 5999. 
B. Dijk, v idem » 5902. 
J . Tilbusscher, » Middelstum, » 5070. 
II. Janssen, r Groningen, » 5497. 
Gegund. 

'S-Hage, 25 Febr.: het maken van eene brug-
wachterswoning en eene wachterswoning aan den 
Noorder- IJdijk, te Zaandam ; minste inschrijver 
was Gerritsen, tc Utrecht, voor f 20,774. 

Loppersum, 25 Febr. : het bouwen eener 
school; ingekomen 8 biljetten, als: 
E. Kampen, te Sappemeer, f 9585. 
G. Danhof, » Uithuizen, » 93G2. 
K . Huizinga, » Ten Post, » "314. 
K. Nieland, » Wirdum, » 8700. 
D. Nanninga Cz., » Winneweer, » 8487. 
Tecnenga, » Sebaldeburen, » 8452. 
E. Veltinan, » Zeerijp , » 8300. 
J. Groenboom, » Loppersum, » 8214. 
Gegund. 

Amsterdam, 26 Febr.: het maken van een 
gebouw, ingericht voor goederenbureau en chefs-
woning, op het stationsterrein te Leiden; minste 
inschrijver was J . v. d. Kamp, te Leiden, voor 
ƒ 15,089. 

's-Hage, 26 Febr.: het maken van een ge
bouwtje cn verdere inrichtingen voor een zelf-
registreerende peilschaal te Dordrecht; minste in-
inschijver was .1. Elenbaas, te Bruinisse, voor 
ƒ 2700. 

's-Hage. 26 Febr.: dc uitvoering van eenige 
straatwerken aan den Princessewal en in het 
Anna-Paulowna-paik; minste inschrijver was G. 
Key , te Rotterdam, voor ƒ 15,575. 

Leiden, 26 Febr.: l o . het leveren van een 
ballastpraam; minste inschrijvers waren Gebr. van 
Hoeken, voor ƒ 499. 

2o. idem van een gromschuit; minste inschrij
ver was P. C. Maas, voor ƒ 1 4 3 . 

3o. het vernieuwen der houten draaibrug over 
den Ouden Rijn bij de Heerengracht; door de Kon. 
Ned. Grofsmederij ingeschreven voor ƒ 7500, doch 
14 dagen aangehouden. 

Arnhem, 26 Febr. : de levering van 100 ijze
ren kribben; minste inschrijver was P. Singen-
donk, aldaar, voor ƒ 1025. 

Groningen, 26 Febr.: het bouwen van een 
ijzeren ophaalbrug over het te graven verbindings
kanaal te Bareveld ; minste inschrijver was L . J . 
Prummel, te Veendam, voor ƒ 5 4 9 8 . 

Groningen, 26 Feb.: het bouwen van een 
manufactuurwinkel en verdere verbouwing in eene 
behuizing aan de Vischmarkt; minste inschrijver 
was J . Werkman , voor / 2574. 

Amersfoort, 26 Febr.: de levering van 50 
M. blauw laken aan het burgerweeshuis ; gegund 
aan S. E. Visser en Zn., ii ƒ 4.25 per M. 

Kampen, 26 Febr.: l o . het leveren van ba-
zalt, br ik , gr int , enz., door verschillenden aan
genomen voor ƒ 0808.40. 

2o. het maken van drie vakken bazaltkade aan 
den linkeroever van den Use l , met de materialen 
en arbeidsloonen; 

3o. de aanleg van een zeedijk enz. op den 
Mandjes waard , met de materialen en arbeidsloonen; 

4o. het hardmaken der verdere hoofdwegen op 
Kamper Eiland en Haatland ; de 3 laatste werken 
aangenomen door R. Zwolsman, te Kuinre . re
spectievelijk voor ƒ 4 8 , 9 0 0 ; ƒ 32,400 en ƒ10,470. 

Alkmaar, 27 Febr.: de uitvoering van wer
ken aan de Hondsbossche zeewering; ingekomen 
3 biljetten , als : 
A. S. Schaafsma, te Harlingen, ƒ 1,145,000. 
II. Schram de Jong, » Sliedrecht, » 1,124,000. 
.1. v. Haaften, i> idem » 978,900. 
Gegund. 

's-Hage, 27 Febr.: l o . het bouwen van een 
lichtwachterswoning en het maken en stellen van 
een lichtopstand, beiden in den noordoosthoek 
van Rozenburg; minste inschrijver was L.Luijen
dijk, te Maassluis, voor ƒ 1 7 9 1 . 

2o. dc levering van pantserplaten; minste in 
schrijvers waren Hotz en Co., te 's-Hage, voor 
ƒ 459,293.25. 

Botterdam, 27 Febr.: l o . het gedurende 3 
jaren onderhouden van den Overschieschcn straat
weg met bijbehoorende werken; ingekomen 7 
biljetten , als: per jaar. 
P. v. d. Loo , te Overschie, ƒ 18,660. 
C. v. d. Berg Gzn., » idem » 6500. 
J . van Kempen, » 4990. 
J. M . Haagen, » Rotterdam, » 3890. 
VV. Blokland Az. , » Hardinxveld, » 3150. 
.1. van Leeuwen, » Kralingen, » 2989. 
C. dc Bruijn, » Overschie, » 2025. 

2o. de levering van 35 hardsteenen zerken en 
500 dito tegels voor de gemeente-begraafplaats 
te Crooswijk; ingekomen 7 biljetten, als: 
De Haan en Gallay, te Amsterdam, ƒ 2432.20. 
C. van Traa en Co., » Rotterdam , » 2295. 
W. van Glabbeek, » Breda, » 2180. 
M . Vierling Jr., » 's-Hage, » 2140. 
L . Binger, » Amsterdam, » 2064.25. 
J. Hartgring, » 's-Hage, » 1995.55. 
Van Noorden en 

Schwerzel, » Rotterdam, o 1901.60. 
D e l f t , 28 Febr.: de levering van Banka-tin; 

ingekomen 5 biljetten, als: 
F. W. Braat, te Delft, ƒ 188.90. 
R. S. Stokvis cn Zonen, » Rotterdam, » 181.43. 
L . J. Enthoven en Co., » 's-Hage, » 178.50. 
G. J . Leeuwenberg, » Delft, » 178.49. 
Wed. G. üooremans 

en Zonen, » Rotterdam, » 175.47. 
Arnhem , 1 Maart: het bouwen van een woon

huis met pakhuis en wijn-entrepót, aan het Euse-
biusplein; 10 biljetten, als van: 
E. Wansink, te Arnhem, ƒ 22,777. 
G. van Berkum, » » » 22,470. 
H . van der Sand, » » » 20,950. 
J. Welsing J r . , » » » 20,980. 
H. Heuvels, » » » 19,900. 
G. Liefting, » » » 19,045. 
P. H . in den Bosch, » Nijmegen, » 19,582. 
H. G. Knoops COzn., » Arnhem, » 17,948. 
H. van der Heijden, » » » 10,879. 
ü. W . Magendans, » » » 10,870. 

aan den Iaag9ten inschrijver gegund. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
steding. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van den waterstaat, beiden te Middelburg. 

Zwolle, te 12 uren, door den commissaris 
des Konings aan het lokaal van het prov. be
stuur : de aanleg eener telegraaflijn met één draad, 
van Almelo over Wierden naar Rijssen. Aanw. 
gedurende de week vóór de besteding. Inl. bij 
den hoofdingen. van den waterstaat te Zwolle eu 
bij den ingenieur te Almelo. (Herb). 

Maandag, 18 Maart. 
's-Hage, te 11'/j uren, door het prov. be

stuur: het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede , van de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder Werkendam , 
met alle daarmede in verband staande werken, 
in 2 perceelen; l e perc. het ter lengte van circa 
945 M . verhoogen en verzwaren der bedijking; 
het maken van een dijk ongeveer 500 M . lang 
en het leggen van een houten uitwateringsduiker 
van voorhanden materialen. Raming ƒ 7 3 , 8 0 0 . 
2e perc.: het ter lengte van circa 2290 M . ver
hoogen en verzwaren der bedijking, en idem der 
leikade ter lengte van circa 135 M. Ramiug 
ƒ 9 7 , 1 0 0 . Werkzaamheden aan beide perc. ge
meen : het maken van binnenberm langs de be
dijking, het vei hoogen der bestaande en het 
maken van nieuwe opritten , begrinten, afroosteren 
en onderhoud tot 30 Juni 1873. Aanw. den 7en 
dag vóór de besteding. 

's-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be
stuur : het verrichten van baggerwerk in het bed 
der Nieuwe-Merwede in de gemeenten Werkendam, 
Sliedrecht en Dubbeldam, door middel der Rijks-
stoom-baggervaartuigen , met de bediening en het 
onderhoud dier vaartuigen tot 31 Maart 1873. 

's-Hage, te 1 1 u r e n , door het prov. be
stuur : het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer enz., tot het doen van herstel
lingen aan Rijks stoom- en andere vaartuigen in 
gebruik van de Merwede en Killen. 

Amsterdam, te 1' , uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
stationsgebouw: het maken van de kunstwerken 
met de aansluitende gedeelten der aardebaan en 
eenige andere werken tusschen Amsterdam en 
Uitermeer. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Hiversum. Aanw. 5 en 11 Maart, des morgens 
te 10 uren, beginnende bij het rechthuis te 
Watergraafsmeer. Raming ƒ 480,000. 

Dinsdag, 19 Maart. 
Delden , te 1 - u r , in het logement De drost 

van Twente: net nerstellen en gedeeltelijk ver
nieuwen van het dak der Herv. kerk te Delden , 
in 2 perc. en in massa. 1 e perc.: timmer-, met
sel-, ijzer- en verfwerk; 2e perc.: loodgieters-
en leidekkerswerk. Inl. bij J. Bosch, architect 
te Locheni. Aanw. op den dag der besteding, 
te 11 uren. 

Donderdag, 21 Maart. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoor
wegen: het maken van eene krib boven don 
noordelijken spoorwegdani, ten behoeve der over
brugging van het Hollandsch Diep. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Breda en den sectie
ingenieur S. J. Vermaes, te Willemsdorp. Aanw. 
12 cn 14 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

Donderdag, 4 A p r i l . 
'S-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

vau binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidsche haven buiten de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arnemuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. Inl. door den eerstaanwezend 
ingenieur te VI ssingen. Aanw. 25 en 27 Maart, 
des morgens te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden: het maken eener knechtswoning 

bij- en het gedeeltelijk verbouwen der steenfabriek 
op het Noord-Vliet. Teekeningen liggen ter in
zage bij den architect H. R. Stoett, aldaar. 

Lemmer (Friesland) i het bouwen eener stelp
huizinge te Ieslamine , onder Oudemarkt. Inl. bij 
den logementhouder L . Tulleners, te Lemmer. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZJ 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d u c t i e v a n K . W . V A N O K N D T JGtx., 

met medewerkins van Or. T. VAN D088BÜBGH, C. J. VAX DOORN, I). OROTHB, J. H. büLIMAN, H. blNSE, 3. ft. W. ROORDA VAN BÏSINGA, H. P. VOttKI, en anderei 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij l>. .4. TIIIKSH: Ir Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per past ƒ1.66. 
Men abonneert zich vuur een jaargang. Enkele nummers 
«orden alleen hij vouruitbcstclling aau den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertenties van MM tut vijf gewuuc regels koste 
1.— cn vour eiken regel meer /'-.20; buvendieu wo 

dj elke advertentie 10 cents voor een exemplaar L 
courant betaald. — Abuuucmcutcn vour 250, 500 en 10 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs i 
genomen en gruute letters naar plaatsruimte berekend. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C». te Amtterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C " . 

DE LOCOMOTIEF MEYER. 
De heer Ad. Meyer (adres te Olten, in Zwitser

land , poste restante) heeft te Brussel bij de hee
ren Delevingne en Callewaert, Hue de l' Indus
trie, 20, eene brochure doen drukken, getiteld 
Locomotives d douze roues couplêcs par yroupes 
indépendants de six du système Meyer. Vépente» 
comparatives d'exploitation des chemins de fer, 
waarin hij de voordeelen van zijne locomotief met 
twaalf gekoppelde radereu, in twee onafhanke
lijke groepen van zes, doet uitkomen, en die reeds 
vóór meer dan zeven jaren besproken werd in 
eene bijeenkomst der Ingénieurs Cicils te Parijs. 
Ziehier een en ander uit het boekje. Men weet, 
dat de machtigste locomotieven over het alge
meen de zuinigste zijn, maar om het vermogen 
van deze werktuigen te vermeerderen zonder bui
ten het gewone stelsel tc gaan, vermocht men 
slechts hun gewicht tc vermeerderen en solidair 
drie, daarna vier assen te verbinden. Men is 
alzoo langzamerhand, onder den drang der nood
zakelijkheid en met weerzin, gekomen tot de ont
zettende belasting van elf tot dertien tonnen per 
as. Deze belasting wordt te recht als buitenspo
rig aangemerkt en als te nabij de grens van weer
standsvermogen der spoorstaven, te meer, daar 
zij, onder den invloed van de verschillende oor
zaken, die de stabiliteit van de in beweging zijnde 
locomotieven verstoren, soms tot vijf en twintig 
tonnen en meer stijgt, gelijk gebleken is uit de 
proeven van von VVeber op de Saksische spoor
wegen, besproken in nlle Opmerker", het v'fijd-
scbri/t" van ons Instituut van Ingenieurs en in 
dc zitting der Ingenieurs t:ivils van 3 Dcc. 1809. 
De duur der spoorstaven is dan ook aanmerkelijk 
verminderd, want het is duidelijk, dat onder 
zulke omstandigheden een enkele trein de baan 
meer doet lijden dan honderden treinen, welker 
raderen matig belast zijn, b. v. met ten hoog
ste 9 tot 10 tonnen per as. 

Juist het stelsel van den ingenieur Meyer stelt 
ons in staat die matige belasting niet te boven te 
gaan, tegelijkertijd de sterke afwisselingen in 
de verdeeling van het gewicht over de in bewe
ging zijnde raderen te vermijden, en toch het 
grootste nuttige trekvermogen te bereiken, zon
der iets te ontnemen aan de groote buigzaamheid 
der locomotieven en aan hare kostelijke hoeda
nigheid snel te loopen , dat is : 35 kilometers in 
het uur en zelfs meer. 

In stede daarvan leveren de machtigste gewone 
locomotieven, die met acht gekoppelde raderen, 
in normalen dienst, op de koppelstang van den 
tender slechts een maximum, veel minder (5500 
tot 0000 kilo's) dan dat, hetwelk de koppelingen 
van de waggons geregeld kunnen verdragen, en 
hare snelheid, belemmerd door de koppeling van 
hare acht raderen en door hare onvermijdelijke 
instabiliteit, kan, zonder bedenkelijke bezwaren, 
die van ongeveer 25 kilometers in het uur niet 
overschrijden. 

Het is bekend, dat men haar, in normalen dienst, 
ten hoogste slechts 20 tot 22 mijlen in het uur 
doet loopen, en meestal niet meer dan 16 tot 18. 

Uit deze mindere snelheid , te wijten aan de W6-
dei standen en aan de instabiliteit, geboren uit de kop-
peling van de acht raderen, en niet aan het on
toereikend verdampingsverinogen der stoomketels, 
'Olgt, dat bet grootste gedeelte der bezuiniging, die 
het gevolg moest zijn van het meerdere vermogen 

der locomotieven met acht raderen, verloren gaat. 
Bij mindere snelheid toch heeft men, voor 

een zelfde verkeer, een grooter aantal locomo
tieven en waggons, een talrijker personeel van 
machinisten, stokers, conducteurs en remmers 
noodig, daar het getal diensturen dezer dienaren 
reeds de uiterste grens bereikt heeft, en stoom 
werktuig, wagens en personeel in denzelfden tijd 
een minderen afstand afleggen. 

Meyer's locomotieven met twaalf raderen (twee 
ramen van 6 gekoppelde raderen) zullen even ge 
makkelijk 25 tot 35 kilometers in' het uur door 
loopen , als de machines met zes gekoppelde ra 
deren, ja zelfs gemakkelijker, daar zij noodwen
dig, tengevolge van het stelsel zelf, meer stabi 
liteit zullen bezitten en, zoo men w i l , grooter 
radeien zullen kunnen hebben, die minder snel
heid geven aan de stukken van het in gang zijnde 
mechanisme en lichtere tegenwichten gedoogen. 
De raderen kunnen , zonder vermeerdering van h 
niet ondersteunde, uitstekende of overhangende 
gedeelte (lè porie a faux) van den ketel, die in 
het midden van den trein rust, dichter bijeen 
gebracht en grooter in middellijn genomen wor
den zonder nadeelige overdrijving der basis van 
elk raam of truck. De dagelijks door Meyer's 
locomotieven af te leggen afstand zou dus vrij 
wat grooter zijn dan die, welken de machines met 
acht gekoppelde raderen doorloopen , en alleen uit 
dit feit zouden, zonder het meerdere vermogen 
te rekenen , veel grooter besparingen voortvloeien 
dan de stoomwagens met acht gekoppelde rade
ren kunnen geven. Wij zullen de voordeelen van 
Meyer's stelsel (enkeleen dubbele trekking), ver
geleken met machines van 6 en 8 gekoppelde ra
deren , voor een bepaald vervoer en eene be
paalde lijn, in nauwkeurige cijfers uitdrukken. 
Bij die vergelijkingen zullen wij voor de nieuwe 
stoomwagens blijven beneden hetgeen te verwe
zenlijken is, wat gewicht, snelheid, verbruik en 
besparing in het onderhoud betreft, en beschou
wen dus de bezuinigingen , die volgens deze ver
gelijkingen te bereiken zijn, als gemakkelijk te 
overschrijden minima. 

Schutting van de trekkasten voor een bepaalde 
lijn en een bepaald vervoer. 

Onderstellen wij een spoorweg van 200 kilo
meters, een dagelijksch vervoer hebbende van dui
zend tonnen, of honderd wagens met eene vracht 
van 10 tonnen, in elke richting. 

Nemen wij aan , dat er vele hellingen in voor
komen tot 16 m.M. per meter en bochten van 
500 nieters straal minimum. Laat ons nu ach
tereen volgens nagaan , wat de trekkosten zullen 
zijn in deze verschillende gevallen: 

1". Gebruik van machines niet losgekoppelde ra
deren van het sterkste model (enkele en dubbele 
trekking). 

2°. a. Gebruik van machines met acht gekoppelde 
raderen , type van den Franschen Oosfer-spooi weg 
(enk. en dubb. tr.) 

6. Gebruik van tender-machines niet ac/i( ge
koppelde raderen, type van den Grand Central 
beige (enk. en dubb. tr.) 

3°. Gebruik van Meyer's machine met twaalf 
gekoppelde raderen in groepen van zes (enk. en 
dubb. trekk). 
Voornaamste afmetingen en prijzen der onder-

tiny veryclekene locomotieven. 
Het rechtstieeksche verhittingsvlak is in Meyer's 

machine grooter dan in elke andere. Het besk 
namelijk : 

haard 11 tot 12 M- . 
pijpen 105 » 170 i 

te zamen 170 tot 182 M J . 
Dit voordeel komt daarvan, dat men :i»n| 

de stabiliteit te schaden en zonder de pijpen | 
matiy te verkorten, groote afmetingen kan 
ven aan den haard en aan den rooster. Oe 
korte pijpen zijn geene besparing. Zij laten 
eene te beperkte ruimte aan het water in 
cilindrische lichaam, zoodat de stooinvoortbren 
buitengewoon gevoelig wordt. Deze gevoelig] 
dwingt tot het onderhouden in den haard 
eene maximumhoeveelheid gloeiende brands^ 
teneinde aan verzwakking van druk te ; 
te komen , het gevolg van eene voeding of i 
king, waarvoor de machinist niet meer het, 
stige oogenblik kan kiezen. Eene groote boevl 
beid water boven den haard is een ware 
meiaar of' vergaarbak van warmte en arbs] 
waaruit de machine in moeilijke oogenblik 
putten kan. Ook zijn Meyer's locomotieven 
goedkooper per eenheid van vermogen, de eenj 
verhouding, die in aanmerking verdient te kon 
Maximum-prijs j ' , c r ™° , v a " d e gemiddelde tri 

der machine k r a c , ' t

1 ' ' • f l -
t » paanlekracht . » 12/ 

(Zie overigens in het boekje Tabel I). 
Gewicht, samenstelling en aantal der treinè 

Eene tweede tabel geeft omtrent deze pun 
inlichting. Alleen zij er aan ontleend: 

Looom. 1. Loc. Ha. Loc. 116. 
o 

Me 

M J* ŝt j* 
Geuüdd. getal trei

H w P a 
!3 nen voor 100() ton

nen iu elke richting 
en per dug (enkele 
trekking eu dubbe
le trekking) . . . . 14,81 8,75 L2.05 6,99 12,12 8,78 9,-31 

Maar dit voordeel alleen, hoe belangrijk 
geeft niet den maatstaf van de te verwezenlij 
besparingen. De vermeerdering in snelheid! 
Meyer's locomotieven (die vooral plaats heeflf 
het bestijgen van de hellingen, niet bij het* 
len) heeft nog gunstiger invloed op de trelti 
ten , gelijk men uit de andere tabellen z ien | 
Snelheid dey treinen; duur der reizen; 

doorloopen door de machines en het perd 
neet; getal en kosten der machines. 

Zie Tabel III, waarin men o. a. vindt: 

Gemiddelde snel 
Iieiilover40kilom 
met kliiniiiiiigei 
vnu 12 tot I 'i mil 
liin 
Getal iiiuehiocd 

(dubb. trekk.), iu 
bcwegiug. 
(ieUil machines 

iliit uoodig h 
(dabb. trekk.) . 

Uitgaaf voor 
iiiiieliiiies (dabb. 
trekk.), iu dtti-
•endtnUen vim 
francs 

Ma;iudelijk»clie 
rente, in francs. . 

1.UC 1. Loo. Uw. Loo. 114. Me 

14 k.iu. 14 k.m. 14 k.m. 25,5 

24,04 „ 20,40 „ 20,48 „ 12,H 

•'0 20 20 10 

2015 in. 1950 iu. 1004 ui. i:tC 
10075 „ 9,50 „ 8320 „ list 



SEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 2 M a a r t 1872. 

Aan A. le 
Febr.: bot bouwen van eene 
ming, remise, overdekte berg-

blad minder ivoor 2 scholen enz.; ingekomen 
vreemd is as 
genieur. Zij 

Aan II. te 
binnen kort p 
onafhankelijk 
bet afzenden Febr 
u uit den infant; 

f 10,370. 
i 10,100. 
» 15,700. 
1 15,000. 

: het bouwen 
ingekomen 
te Tilburg 

van eene 
12 bilj., als: 

/ 50,350. 
» Zevenbergen,» 48,804. 
» Tilburg, » 47,000. 
» idem » 47,G70. 
i Kruisland, » 46,999. 
» Tilburg, » 40,888. 
• Ginneken, » 45,888. 
» Tilburg, » 44,520. 

» idem » 42,707. 
» idem » 41,000. 
> idem » 40,727. 
» Udcnhout, » 38,044. 

Febr.: het bouwen van eene 

W e r k l u i ' e n ' Ü V e r l ' C t t e « r a v e n verbindings-
,-, , °. ; minste inschrijver was L. J. 
B a n k w e r k e r 
T T T , lam , voor f ;>498. 
IJzer- e n K i ' •' 

Een en a n d " Ecbr. : het onderhoud der 
VAN' R O S S K M > a " d e Oude Hoeve, tot 1 Mei 
l iquidates v a " ' J v e l ' W M " • H a P' '> t e B r u i " 
terseiland VV. -

13 Febr.: het bouwen van een 
ekomen 14 biljetten, als: 

Fabriek r 
UIT DE HA 

1". de Nee 
werktuigen 
eiland, gunst 
daartoe bchooi 
enz. of wel : 

2». het F a r 

Bij een bel; 
Holland, dat 
goed Salaris g 
t i sch o n t w i l 
het Landmetei 
nen en de Ke 
de behandeling 
ten zal tot aai 

Adres met 1 
gere en tegen 
information te 
B. Z. aan de Er 

Open 

te Middelstum, ƒ 8985. 
9 idem 

ƒ 
7010. 

9 Ballo, 0989. 
9 Uithuizin , » 0579. 
>' Onderdendam, 0 0498. 
9 Warfhuizen , » 0293. 
i) Bedum, • 0200. 
9 Eenrum , » 0245. 
1 Zoutkamp, )' 0235. 
9 Sebaldeburen , 9 0178. 
)> Kantens, 1 5999. 
" idem 9 5992. 
9 Middelstum, 0 5G70. 
9 Groningen, B 5497. 

br. het maken van eene brug-
ecne wachterswoning aan den 

Woensdag 0 i Zaandam; minste inschrijver 
11 ure, in de Utrecht, voor f20,774. 
BESTUUR van 35 Febr. : het bouwen eener 
den O P S T A L 

S C H i 
genaamd : de fl 
de Schie, nab 
Kethel. 

Rottercte 
Het B E S T U l M Febr.: het maken van een 

des namiddags voor goederenbureau en chefs-

H e t bout ' 
T E N H 
diergaa. 

Van af 19 

8 biljetten, als: 
te Sappemeer, f 9585. 

» Uithuizen, 9 9302. 
» Ten Post, 9 031 1. 
9 Wirdum, » 8700. 
» Winneweer, 9 8487. 
» Sebaldeburen, 9 8452. 
» Zeerijp, 9 8300. 
» Loppersum, 9 8214. 

Titionsterrein te Leiden ; minste 
d. Kamp, te Leiden, voor 

•cbr.: het maken van een ge-
. inrichtingen voor een zelf-

teekening aan . c h a a , t e D o l . d r e c l l t m i n s t e i n . 
het bestek by i 
De aanwijzing 
e. k. , ten 2 u 

Elenbaas, te Bruinisse , voor 

br.: de uitvoering van eenige 
den Princessewal en in het 

O l l l l P V * * ' m m s ' e inschrijver was G. 
i , voor /' 15,575. 

C r3br. : l o . het leveren van een 
"He inschrijvers waren Gebr. van 

I) j) II II L' \ 
I U .111 tl i l \ n gromscbuit; minste inschrij-

P as, voor J 143. 
'ven der houten draaibrug over 
j de Heerengracht; door de Kon. 
ingeschreven voor /' 7500, doch 

Putten 

Arnhem, 26 Febr.: de levering van 100 ijze
ren kribben; minste inschrijver was P. Singen-
donk, aldaar, voor f 1025. 

Groningen, 26 Febr.: bet bouwen van een 
ijzeren ophaalbrug over het te graven verbindings
kanaal te Bareveld ; minste inschrijver was L . J . 
Prummel, te Veendam, voor ƒ 5498. 

Groningen, 26 Feb. : het houwen van een 
manufactuurwinkel en verdere verbouwing in eene 
behuizing aan de Vischmarkt; minste inschrijver 
was J . Werkman , voor / 2574. 

Amersfoort, 26 Febr.; de levering van 50 
M. blauw laken aan het burgerweeshuis ; gegund 
aan S. E. Visser en Zn., ii ƒ 4.25 per M. 

Kampen, 26 Febr.: l o . het leveren van ba
zalt, brik, grint , enz., door verschillenden aan
genomen voor ƒ 0808.40. 

2o. het maken van drie vakken bazaltkadc aan 
den linkeroever van den IJsel, met de materialen 
cn arbeidsloonen; 

3o. de aanleg van een zeedijk enz. op den 
Mandjeswaard , met de materialen cn arbeidsloonen; 

4o. het hardmaken der verdere hoofdwegen op 
Kamper Eiland en Haatland ; de 3 laatste werken 
aangenomen door R. Zwolsman, te Kuinre . re
spectievelijk voor f48 ,900 ; ƒ 32,400 en f 10,470. 

Alkmaar, 2T Febr.: de uitvoering van wer
ken aan de Hondsbossche zeewering; ingekomen 
3 biljetten , als : 
A. S. Schaafsma, te Harlingen, ƒ 1,145,000. 
II. Schram de Jong, » Sliedrecht, » 1,124,000. 
.1. v. Haaften, » idem » 978,900. 
Gegund. 

's-Hage, 27 Febr.: l o . het bouwen van een 
lichtwachterswoning en het maken en stellen van 
een lichtopstand, beiden in den noordoosthoek 
van Rozenburg; minste inschrijver was L.Luijen
dijk, te Maassluis, voor ƒ 1 7 9 1 . 

2o. de levering van pantserplaten; minste in
schrijvers waren Hotz en Co., te 's-Hage, voor 
ƒ 459,293.25. 

Rotterdam, 27 Febr.: l o . het gedurende 3 
jaren onderhouden van den Overschieschcn straat
weg met bijbehoorende werken; ingekomen 7 
biljetten , als: per jaar. 
P. v. d. Loo , te Overschie, ƒ 18,660. 
C. v. d. Berg Gzn., » idem » 6500. 
J . van Kempen, » 4990. 
J. M . Haagen, » Rotterdam, » 3890. 
VV. Blokland Az., » Hardinxveld, » 3150. 
,1. van Leeuwen, » Kralingen, » 2989. 
C. de Bruijn, » Overschie, » 2025. 

2o. de levering van 35 hardsteenen zerken en 
500 dito tegels voor de gemeente-begraafplaats 
te Crooswijk; ingekomen 7 biljetten , als: 
De Haan en Gallay, te Amsterdam, f 2432.20. 
C. van Traa en Co., » Rotterdam , » 2295. 
W. van Glabbeek, » Breda, » 2186. 
M . Vierling Jr., » 's-Hage, » 2140. 
L. Binger, » Amsterdam, » 2064.25. 
J. Hartgring, » 's-Hage, » 1995.55. 
Van Noorden en 

Scbwerzel, 9 Rotterdam, » 1901.60. 
Delft, 28 Febr.: dc levering van Banka-tin; 

ingekomen 5 biljetten , als : 
F. W. Braat, tc Delft, ƒ 188.90. 
R. S. Stokvis en Zonen, » Rotterdam, » 181.43. 
L . J . Enthoven en Co., » 's-Hage, » 178.5C. 
G. J . Leeuwenberg, » Delft, » 178.49. 
Wed. G. Dooremans 

en Zonen, » Rotterdam, » 175.47. 
Arnhem, 1 Maart: het bouwen van een woon

huis met pakhuis en wijn-entrepót, aan het Euse-
biusplein; 10 biljetten, als van: 
E. Wansink, te Arnhem, f 22,777. 
G. van Berkum, » » » 22,470. 
H . van der Sand, » o » 20,950. 
J. Welsing J r . , » » » 20,980. 
II. Heuvels, » » » 19,900. 
G. Liefting, » » » 19,045. 
P. H. in den Bosch, » Nijmegen, » 19,582. 
II. G. Knoops COzn., » Arnhem, » 17,948. 
H. van der Heijden, » » » 10,879. 
D. W. Magendans, » » » 10,870. 

aan den laagstcn inschrijver gegund. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
steding. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van den waterstaat, beiden te Middelburg. 

Zwolle, te 12 uren, door den commissaris 
des Konings aan het lokaal van het prov. be
stuur: de aanleg eener telegraaflijn met één draad, 
van Almelo over Wierden naar Rijssen. Aanw. 
gedurende de week vóór de besteding. Inl. bij 
den hoofdingen. van den waterstaat te Zwolle en 
bij den ingenieur te Almelo. (Herb). 

Maandag, 18 Maart. 
's-Hage, te 1 1 u r e n , door het prov. be

stuur : het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, van de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder Werkendam, 
met alle daarmede in verband staande werken , 
in 2 perceelen; le perc. het ter lengte van circa 
945 M . verhoogen en verzwaren der bedijking; 
het maken van een dijk ongeveer 500 M. lang 
en het leggen van een houten uitwateringsduiker 
van voorhanden materialen. Raming ƒ 7 3 , 8 0 0 . 
2e perc.: het ter lengte van circa 2290 M . ver
hoogen cn verzwaren der bedijking, en idem der 
leikade ter lengte van circa 135 M. Ramiug 
ƒ 97,100. Werkzaamheden aan beide perc. ge
meen : het maken van binnenberm langs de be
dijking, het verhoogen der bestaande en het 
maken van nieuwe opritten , begrinten, afroosteren 
en onderhoud tot 30 Juni 1873. Aanw. den 7en 
dag vóór de besteding. 

' s - H a g e , te U ' / j uren, door het prov. be
stuur : het verrichten van baggerwerk in het bed 
der Nieuwe-Merwede in de gemeenten Werkendam, 
Sliedrecht en Dubbeldam, door middel der Rijks-
stoom-baggervaai tuigen , met de bediening en het 
onderhoud dier vaartuigen tot 31 Maart 1873. 

's-Hage, te 1 1 u r e n , door het prov. be
stuur : het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer enz., tot het doen van herstel
lingen aan Rijks stoom- en andere vaartuigen in 
gebruik van de Merwede en Killen. 

Amsterdam, te V/.2 uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
stationsgebouw: het maken van de kunstwerken 
met de aansluitende gedeelten der aardebaan en 
eenige andere werken tusschen Amsterdam en 
Uitermeer. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Ilivcrsum. Aanw. 5 en 11 Maart, des morgens 
te 10 uren, beginnende bij het rechthuis te 
Watergraafsmeer. Raming f 480,000. 

Dinsdag, 19 Maart. 
Delden, te 1 "ur , in het logement De drost 

van Twente: net nerstellen en gedeeltelijk ver
nieuwen van het dak der Herv. kerk te Delden , 
in 2 perc. en in massa. 1 e perc.: timmer-, met
sel-, ijzer- en verfwerk ; 2e perc.: loodgieters-
en leidekkerswerk. Inl. bij J. Bosch, architect 
tc Lochem. Aanw. op den dag der besteding, 
te 11 uren. 

Donderdag, 21 Maart. 
's-Hage. te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoor
wegen : het maken van eene krib boven den 
noordelijken spoorwegdam , ten behoeve der over
brugging van het Hollandsch Diep. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Breda en den sectie
ingenieur S. J . Vermaes, te Willemsdorp. Aanw. 
12 cn 14 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

Donderdag, 4 Apr i l . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidsche haven buiten de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arnemuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. Inl. door den eerstaanwezend 
ingenieur te VI ssingen. Aanw. 25 en 27 Maart, 
des morgens te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden: het maken eener knechtswoning 

bij- en het gedeeltelijk verbouwen der steenfabriek 
op het Noord-Vliet. Teekeningen liggen ter in
zage bij den architect II. R. Stoctt, aldaar. 

Lemmer (Friesland): het bouwen eener stelp-
huizinge te Ieslamme, onder Oudemarkt. Inl. bij 
den logementhouder L . Tulleners, te Lemmer. 

CENTI-
S X O Gluotdcorrespoiidenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. 

W. H O 
's Grave 

W. V A N DER W I E L & C " . 

Zevende jaargang 10. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N C x K N D T J Q - z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N D0KSBDRGH, C. J . VAN DOORN. D. GROTHK, .1. H. L E M M A N , H. M X S R , S. R. W. ROORDA V A N EYSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

De abonucnicutsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag hij II. A. TIIIEME i »• Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post f\A\~>. 
Men abonneert zieh vuur een jaargang. Knkcle nomincrs 
worden alleen bij v<mruitbcstclliiig aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 rents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 9 MAART 1872, (i 

De advertentiën van een tot vijf gewouc regels kusten 
1.— en voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

bij elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50U en 1000 
regels per jaargang worden tegen veruiiudcrileu prys aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE LOCOMOTIEF MEYER. 
Dc heer Ad. Meyer (adres te Olten, in Zwitser

land , poste restante) heeft te Brussel bij de hee
ren Delevingne en Callewaert, Rue de ('Indus
trie, 20, eene brochure doen drukken, getiteld 
Locomotives ii douze rones couplccs par groupes 
independants de sir du sgstémc Meyer. Dcpcnses 
comparatives d'e.cploitalion des chemins de fer, 
waarin hij de voordeden van zijne locomotief met 
twaalf gekoppelde raderen, in twee onafhanke
lijke groepen van zes, doet uitkomen, en die reeds 
vóór meer dan zeven jaren besproken werd in 
eene bijeenkomst der Ingénieurs Civils te Parijs. 
Ziehier een en ander uit het boekje. Men weet, 
dat de machtigste locomotieven over het alge
meen dc zuinigste zijn, maar om het vermogen 
van deze werktuigen te vermeerderen zonder bui
ten het gewone stelsel te gaan, vermocht men 
slechts hun gewicht te vermeerderen en solidair 
drie, daarna vier assen te verbinden. Men is 
alzoo langzamerhand, onder den drang der nood
zakelijkheid en met weerzin, gekomen tot de ont
zettende belasting van elf tot dertien tonnen pet-
as. Deze belasting wordt te recht als buitenspo
rig aangemerkt en als te nabij de grens van weer
standsvermogen der spoorstaven, te meer, daar 
zij, onder den invloed van de verschillende oor
zaken, die de stabiliteit van de in beweging zijnde 
locomotieven verstoren, soms tot vijf en twintig 
tonnen en meer stijgt, gelijk gebleken is uit de 
proeven van von Webcr op de Saksische spoor
wegen, besproken in »De Opmerker", het tijd
schrift" van ons Instituut van Ingenieurs en in 
tic zitting der Ingénieurs t'.ivils van 3 Dec. 1869. 
De duur der spoorstaven is dan ook aanmerkelijk 
verminderd, want het is duidelijk, dat onder 
zulke omstandigheden een enkele trein de baan 
meer doet lijden dan honderden treinen, welker 
raderen matig belast zijn, b. v. met ten hoog
ste 9 tot 10 tonnen per as. 

Juist het stelsel van den ingenieur Meyer stelt 
ons in staat die matige belasting niet te boven te 
gaan , tegelijkertijd de sterke afwisselingen in 
de verdeeling van het gewicht over de in bewe
ging zijnde raderen tc vermijden, en toch het 
grootste nuttige trekvermogen te hereiken, zon
der iets te ontnemen aan de groote buigzaamheid 
der locomotieven en aan hare kostelijke hoeda
nigheid snel te loopen, dat is : 35 kilometers iu 
het uur en zelfs meer. 

In stede daarvan leveren de machtigste gewone 
locomotieven, die met acht gekoppelde raderen, 
in normalen dienst, op de koppelstang van den 
tender slechts een maximum, veel minder (5500 
tot 0000 kilo's) dan dat, hetwelk de koppelingen 
van de waggons geregeld kunnen verdragen, en 
hare snelheid, belemmerd door de koppeling van 
hare acht raderen en door hare onvermijdelijke 
instabiliteit, kan, zonder bedenkelijke bezwaren, 
die van ongeveer 25 kilometers in het uur niet 
overschrijden. 

Het is bekend, dat men haar, in normalen dienst, 
ten hoogste slechts 20 tot 22 mijlen in het uur 
doet loopen, en meestal niet meer dan 10 tot 18. 

Uit deze mindere snelheid , te wijten aan de we
derstanden en aan de instabiliteit, geboren uit de kop
peling van de acht raderen, en niet aanbel on
toereikend verdampingsvermogen der stoomketels, 
volgt, dat het grootste gedeelte der bezuiniging, die 
het gevolg moest zijn van bet meerdere vermogen 

der locomotieven met acht radereu , verloren gaat. 
Bij mindere snelheid toch heeft men, voor 

een zelfde verkeer, een grooter aantal locomo
tieven en waggons, een talrijker personeel van 
machinisten, stokers, conducteurs en remmers 
noodig, daar bet getal diensturen dezer dienaren 
reeds de uiterste grens bereikt heeft, en stoom
werktuig, wagens en personeel in denzelfden tijd 
een minderen afstand uileggen. 

Meyer's locomotieven met twaalf raderen (twee 
ramen van 0 gekoppelde raderen) zullen even ge
makkelijk 25 tot 35 kilometers in" het uur door-
loopen , als de machines niet zes gekoppelde ra
deren , ja zelfs gemakkelijker, daar zij noodwen
dig, tengevolge van het stelsel zelf, meer stabi
liteit zullen bezitten en, zoo men w i l , grooter 
radeien zullen kunnen hebben, die minder snel
heid geven aan de stukken van het in gang zijnde 
mechanisme en lichtere tegenwichten gedoogen. 
De raderen kunnen , zonder vermeerdering van het 
niet ondersteunde, uitstekende of overhangende 
gedeelte (lè porie d faux) van den ketel, die in 
het midden van den trein rust, dichter bijeen 
gebracht en grooter in middellijn genomen wor
den zonder nadeelige overdrijving der basis van 
elk raam of truck. De dagelijks door Meyer's 
locomotieven af te leggen afstand zou dus vrij 
wat grooter zijn dan die, welken de machines met 
acht gekoppelde raderen doorloopen , en alleen uit 
dit feit zouden, zonder het meerdere vermogen 
te rekenen , veel grooter besparingen voortvloeien 
dan de stoomwagens met acht gekoppelde rade
ren kunnen geven. Wij zullen de voordeden van 
Meyer's stelsel (enkele en dubbele trekking), ver
geleken met machines van 0 en 8 gekoppelde ra
deren , voor een bepaald vervoer en eene be
paalde lijn, in nauwkeurige cijfers uitdrukken. 
Bij die vergelijkingen zullen wij voor de nieuwe 
stoomwagens blijven beneden hetgeen te verwe
zenlijken is, wat gewicht, snelheid, verbruik en 
besparing in het onderhoud betreft, en beschou
wen dus de bezuinigingen , die volgens deze ver
gelijkingen te bereiken zijn, als gemakkelijk te 
overschrijden minima. 

Schutting van de trekkostcn voor een bepaalde 
lijn en een bepaald vervoer. 

Onderstellen wij een spoorweg van 200 kilo
meters, een dagelijksch vervoer hebbende van dui
zend tonnen, of honderd wagens met eene vracht 
van 10 tonnen, in elke richting. 

Nemen wij aan , dat er vele hellingen in voor
komen tot 16 m.M. per meter en bochten van 
500 meters straal minimum. Laat ons nu ach
tereenvolgens nagaan , wat de trekkostcn zullen 
zijn in deze verschillende gevallen: 

1°. Gebruik van machines met zes gekoppelde ra
deren van het sterkste model (enkele en dubbele 
trekking). 

2°. a. Gebruik van machines met acht gekoppelde 
raderen , type van den Franschen OosteT-spoorweg 
(enk. en dubb. tr.) 

b. Gebruik van tender-machines met acht ge
koppelde raderen, type Tanden Grand Central 
beige (enk. en dubb. tr.) 

3°. Gebruik van Meyer's machine met twaalf 
gekoppelde raderen in groepen van zes (enk. en 
dubb. trekk). 
Voornaamste afmetingen en prijzen der onder

ling vcrgctckcnc locomotieven. 
liet ree.htstreeksc.be verhiltingsvlak is in Meyer's 

machine grooter dan in elke andere. Het beslaat 
namelijk : 

haard 11 tot 12 M*. 
pijpen 165 » 170 » 

tezamen 176 tot 182 M». 
Dit voordeel komt daarvan, dat men zonder 

de stabiliteit tc schaden en zonder de pijpen on
matig te verkorten, groote afmetingen kan ge
ven aan den haard en aan den rooster. De te 
korte pijpen zijn geene besparing. Zij laten ook 
eene te beperkte ruimte aan het water in het 
cilindrische lichaam, zoodat de stoomvoortbrenger 
buitengewoon gevoelig wordt. Deze gevoeligheid 
dwingt tot het onderhouden in den haard van 
eene maximum-hoeveelheid gloeiende brandstof, 
teneinde aan verzwakking van druk tc gemoet 
te komen , bet gevolg van eene voeding of sto
king, waarvoor de machinist niet meer het gun
stige oogenblik kan kiezen. Eene groote hoeveel
heid water boven den haard is een ware verza
melaar of vergaarbak van warmte en arbeid, 
waaruit de machine in moeilijke oogenblikken 
putten kan. Ook zijn Meyer's locomotieven veel 
goedkooper per eenheid van vermogen, de eenige 
verhouding, die in aanmerking verdient te komen : 
Maximum-prijs ( D e r I 4 1 ' 0 , v a n d e gemiddelde trek-

der machine k r a c l ! t , ' • • fr-
i » paardekracht . » 127.00 

(Zie overigens in het boekje Tabel 1). 
Gewicht, samenstelling en aantal der treinen. 

Eene tweede tabel geeft omtrent deze punten 
inlichting. Alleen zij er aan ontleend: 

Looom. 1. Loc. Ha. Loc. II//. 

is 
a 

14,81 8,75 12,05 6,09 12,12 «,75 U.21 5,18 

Loc. 
Meyer 

(ïcinitld. getal trei
nen vour JOOO ton
nen in elke richting 
en per dag (enkele 
trekking eu dubbe
le trekking) . . . . 

Maar dit voordeel alleen , boe belangrijk ook , 
geeft niet den maatstaf van de te verwezenlijken 
besparingen. De vermeerdering in snelheid van 
Meyer's locomotieven (die vooral plaats heeft bij 
het bestijgen van dc hellingen, niet bij het afda
len) heeft nog gunstiger invloed op de trekkos-
ten , gelijk men uit de andere tabellen zien zal. 
Snelheid der treinen; duur der reizen; afstand 

doorloopen door de machines en hel perso
neel; getal en kosten der machines. 

Zie Tabel III, waarin men o. a. vindt: 

Loc. 

Gemiddelde inel-
Loc. 1. Loc. Hff, Loc. Ui. Meyer. 

Gemiddelde inel-
hciiluvcr40kilum. 
met klimmingen 
vau 12 lot 16 mil-

14 kan. II kan. 14 k.m. 25,5 k.m. 
Oetal inurhiues 

14 kan. II kan. 14 k.m. 25,5 k.m. 

(dubb. trekk.), in 
bcwegiug 24,64 „ 20,40 „ 20,48 „ 12,14 „ 
QetS machines 

12,14 „ 

dat noodig is, 
(dubb. trekk.) . . 31 20 20 IU 

L'itgaaf voor 
IU 

machines (ilubll. 
trekk.), iu dui
zendtallen vau 
francs 2015 ui. 1960 m. ltifi-t m. 1860 iu. 

Maauclclijkschi' 
1860 iu. 

rente, iu francs. . 10075 „ 9760 „ 8320 „ 68(111 „ 

Uitgegeven te Ar 

http://ree.htstreeksc.be


DE OPMERKER. — Zaterdag, 9 Maart 1872. 

Om den dienst met enkele trekking tc verze
keren , behoeft inen slechts 13 locomotieven met 
12 raderen, in plaats van 25 inet ü , of 22 met 
8 wielen. 

Uitgaaf voor liet besturen van de machines cn 
van dc treinen. 

Zie Tabel IV, waaruit wij eveneens iets zullen 
overnemen. Wij stellen (de loonei) zijn de in 
België betaalde): 

i' dat het personeel voor elke machine in dienst 
bestaat uit een machinist, op fr. 180 's maanils, 
en een stoker, op fr. 00 's maands (plus eene 
premie van een halven centime per asmijl,; 

2 ' dat het personeel van een trein van 22 wa
gens is samengesteld als volgt: 

1 hoofdconducteur op 100 fr. 's maands ; 
1 remwachter 1* k l . » 85 » » ; 
1 w 2° M » 75 » » ; 

3' dat het personeel van treinen, die meer dan 
22 wagens tellen, vermeerderd wordt met oen 
wachter 2' k l . ; 

4' dat het getal werkuren, maandelijks van het 
personeel der locomotieven en treinen geëischt, 
305 bedraagt, of 30 ' / 2 dag van 10 uren. 

De tabel doet zien, dat de bezuiniging, voort
gebracht dooi' Meyer's machines op de uitgaat' 
voor het besturen van de locomotieven en trei
nen , beloopt: 

Loc. I. Loc. Ila. 
Kukel.' II'. Dabb tr. 

vergclekeu met. 50% ,6.'ifll fr. 11% (6891 fr. 36% (6486 fr. vergclekeu met. 
iu plaats van in van iu pi. van 

12560). 10792). 10061). 

B r . , 20 Febr. '72. 11. v. E. 
(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— § Men weet, dat onze hebzuchtige koloniale 

staatkunde, die oogsten wil zonder te zaaien, 
de kostbare kolenmijnen van Labocan ongebruikt 
liet, zoodat de Engelschen, die in het Oosten 
brandstof noodig hadden vooi' hunne stoomsche
pen, ze eenvoudig namen. Wij schreven toen 
diplomatische nota's met het gevolg, dat men er 
van verwachten kon. De Engelschen hebben on
langs met die kolen proeven genomen in de Chi-
neesche zee op de mailbooten van de Peninsular 
Company, waaruit blijkt: Vergeleken met de 
Newcastle kolen, hebben z i j , bij gelijke hoeveel
heid , gelijke snelheid gegeven. Vergeleken niet 
de kolen van Lancashire en North-Wales, heb
ben zij een voordeel gegeven van een halven 
knoop in het uur. Te gelijk met de kolen van 
South- Wales in een wedstrijd gebezigd om eene 
snelheid van 8 kuoopeii in het uur te verkrijgen, 
heeft men tien ten honderd minder Laboean-ko-
len noodig gehad. Te zamen gebruikt in gelijke 
gedeelten, is de vaart van 8 knuopen in het uur 
behouden gebleven; terwijl de kolen van South-
Wales alleen gebezigd, slechts ongeveer 0 knoo-
pen in 't uur konden geven. 

Moge dit eene waarschuwing zijn om niet lan
ger de kolen van Ocmbilien en die beoosten Beng-
koelen op Sumatra ongebruikt te laten liggen. 
De laatstgenoemde worden in het Natuurkundig 
Tijdschrift voor Ned. Indië geschat op honderden 
millioenen gulden' 

§ Aan het Museum voor Nijverheid te Brussel 
worden sinds eenige jaren openbare voordrachten 
over staatshuishoudkunde gehouden, die ieder kos
teloos kan bijwonen. De gemeenteraad had weder 
het gelukkige denkbeeld , na den dood van Hardy 
dc Beaulieu, voor die taak te benoemen niet, 
gelijk gewoonlijk elders, een letterkundige of 
rechtsgeleerde, doorgaans maar al te weinig ge
meenzaam met de streng [wetenschappelijke me
thode , maar den ngenialen" ingenieur Armand 
Stévart , reeds bij het Nederlandsche publiek bin
nengeleid door Dc Lerensbode en Dc Opmerker. 
De jeugdige hoogleeraar heelt dadelijk de hooge 
verwachtingen, die men van hom koesterde, over
troffen. Hij heeft weder het woord van onze va-
derlandsche dichteres uit de vorige eeuw beves
tigd, dat het genie zich niet een enkelen sprong 
in het rechte spoor bevindt. Zijne rangschikking 
van de verschillende takken der nijverheid is ge
heel oorspronkelijk, nieuw, eenvoudig en doel
matig. Men weet, dat de staatshuishoudkundigen 
tot dusverre allen elkander napraatten en de nïj-
veiheid aldus splitsten: landbouw-, fabriek- en 
handels-nijverheid. De nijverheid van bet vervoer 
moest dan maar getrokken worden bij den handel 
en die van de mijnwerkers bij .... den landbouw!! 

Dunoyer had reeds een stap op den goeden weg 
gedaan door aan eene vierde groep zelfstandig
heid te geven: delfstof-nijverheid. De onderge
schikte rol in aanmerking nemende, die de land
bouw tegenwoordig in dc beweging der nijver
heid speelt, heeft Stévart eene rangschikking be
dacht, die ons in staat stelt eiken lateren tak 
van nijverheid, welken ook, daarin eene plaats 
aan te wijzen : SCHEPPING VAN WAARDS, Ie- door 
i.et winnen van de voorbrengselen dor aarde uit 
ile drie rijken ; 2e. door scheikundige of werk
tuiglijke vervorming, 3c. door vervoer of verkoop 
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V A N l . l M I N I 

G E L D of PAPIER

G E L D (banken). 
§ Het jaar 1809 heeft een kanaal zien openen 

tusschen de Middellnndsche Zee en de Roode ; men 
heelt zich sedert druk bezig gehouden met den 
aanleg van eene vaart tot gemeenschap, in Mid-
del-Amerika, tusschen den Atlantischen Oceaan 
en de Groote Stille Zuidzee. 

In de eerste maanden van het vorige jaar heeft 
het Gouvernement der Vereenigde Staten geleer
den en ingenieurs naar de Golf van Dariën gezon
den , belast met een geregeld onderzoek van dit 
gedeelte der Amerikaansche landengte , met het 
oog op het graven van een zeevaartkanaal. 

Dariën is met l'anania de nauwste punt der 
landengte. Het is ook de plek, op het laatst van 
zijn leven aangewezen door von Humboldt, als de 
geschiktste, maar Humboldt oordeelde slechts naar 
hooien zeggen (gelijk zoovele courantiers, minis
ters, kamerleden en anderen doen als eene spoor
wegrichting moet worden bepaald). Ondiepe r i 
vieren, bezaaid met dikke lagen planten, wel
ker wortelen zich aan alles vastklampen, tallooze 
moerassen, moorddadige koortsen en overal ein
delijk, in het midden van het aan te leggen werk, 
een muur van zeer harde rots, van vulkanisch 
portier — dat zijn dc bezwaren, waarmede men 
te kampen heelt als men de landengte van Dariën 
wil doorgraven. Dc kam of het verdeelpunt der 
Andes verheit zich, wel is waar, slechts een hon
derd ellen boven het laagste punt der landengte, 
maar daar eene iukapping tot zulk eene hoogte 
of diepte onmogelijk, althans te kostbaar is , zou 
hel kanaal door een tunnel moeten loopen. Men 
verbeelde zich de afmetingen , die dit werk zou 
moeten verkrijgen, om een driemaster gemakke

lijk door te laten. Men schat dan ook de on
kosten voor een kanaal aldaar op duizend millioen 
franken. De Amerikaansche expeditie is terug
gekeerd en heeft in een eindverleg de onmoge
lijkheid van het werk op die plaats erkend. 

Vroeger waren op last van het Fransche Gou
vernement onderzoekingen bevolen voor den aan
leg van een kanaal bij Panama, benoorden en 
nabij Dariën. Maar dit kon evenmin een open 
kanaal worden. Er moest een ondcraardschc 
doorgang zijn , wat een groot beletsel is. 

Men houdt zich nu onledig met het bestudee
ren van eene gunstiger gelegene streek : de land
engte van Nicaragua. 

Terwijl de moerassen en koortsen Dariën on
toegankelijk maken (ook bij den aanleg vau den 
Panama-spoorweg stierven de menschen als rat
ten en muizen), levert de landengte van Nicara
gua geene enkele zwarigheid vau dien aard op; 
zij wordt voor deu onderzoeker geopend door eene 
bevaarbare rivier, de Rio San-Juan, die naar een 
meer voert, dat eveneens bevaarbaar is: het meer 
van Nicaragua. Van daar zal men een uitweg 
zoeken naar de Groote Stille Zuidzee , hetzij recht
streeks door een der bergpassen van de keten 
aan de kust, hetzij door de Rio Tipitapa (I P ip i -
tapa), die het meer Managua in gemeenschap 
stelt met het meer Nicaragua. Men zoude daar
na , gelijk in het eerste ontwerp, over de berg
keten aan de kust moeten komen. 

Volgens dit ontwerp zou de haven vau aan
komst zijn San-Juan del Norte, aan den Atlanti
schen Oceaan en door de Engelschen Greytown 
genoemd. De rivier San-Juan, de vaart over 
het meer Nicaragua en door dc kustlanden zou 
geene tweehonderd kilometers of mijlen te boven 
gaan. Dit bedraagt wel is waar driemalen de 
lengte der landengte van Dariën, maar terwijl 
hiér alles te doen overblijft, heeft dc natuur daar 
veel gedaan. 

De Rio San-Juan is, bij hoog water, over hare 
geheele lengte bevaarbaar, en bij laag water ook. 
behalve op drie of vier punten, waar een sterk 
verval is. Men zou gemakkelijk de ïotsen kun
nen doen springen, die daar den stroom opstu
wen en dezen bovendien overal dieper maken, 
b. v. tot acht ellen, waardoor hij voor dc groot
ste schepen bereikbaar zou zijn. Het peil van 
het meer boven de zee is slechts 40 ellen en de 
lengte van dc rivier tot den Atlantischen Oceaan 
150 kilometers of mijlen. Het gemiddelde ver
hang zou dus bedragen: 1 millimeter op 3.75 
meter, gelijk bij snelle rivieren als de Rijn en 
dc Rhone. 

Het kanaal van Dariën ware dichter bij de 
havens van Zuid-Amerika aan de Stille Zee, bij 
die van Nieuw-Grenada, van Ecuador, van Peru, 
van Bolivia, van Chili geweest; dat van Nicara
gua is meer nabij alle havens van Middel- en 
Noord-Amerika. Het verkort ook den afstand tot 
de Sandwich-eilandcn, Japan en China. De con
cessie is verleend geworden door de volksverte
genwoordigers van Nicaragua en Costa-Rica. Zon
der de gebeurtenissen van 1870 en 1871 zou 
inen vermoedelijk reeds aan het werk zijn. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van den 
27sten Febr. 1872, No. 10, is aan den Oostin-
dischen ambtenaar A. ten rechte A. E. J. Floquet, 
laatstelijk opziener der 1ste kl . by de steenkolen
mijn Oranje-Nassau te Pengarou (Zuider- cn Oos-
ter-Afdeeling van Borneo), thans met verlof in 
Europa , op zijn verzoek , niet ingang vau 1 Maart 
1872, een eervol ontslag verleend uit 's lands 
dienst. 

— Bij koninklijk besluit van den 27sten Fe
bruari 1872, No. 17, is aan den Oostindischen 
ambtenaar A. van der Velde Cz., laatstelijk bouw
kundige voor de bebakening en kustverlichting 
in Nederlaiidsch-Indic, thans met verlof hier te 
lande, op zijn verzoek, niet ingang van 1 Maart 
1872, een eervol ontslag verleend uit 's lands 
dienst. 

— Bij beschikking van den minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 20 dezer, is aan de di
recteuren der Kamper Stoombootmaatschappij te 
Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning ver
leend om hun bestaande stoombootdienst tus
schen Amsterdam en kampen uit te breiden tot 
Deventer en tusscliengelegen plaatsen. 

— Bij de Indische Spoorwegmaatschappij is het 
bericht ontvangen , dat de rails Vrijdag 1 Maart 
gelegd zijn tot Djokjo en, naar wij vernemen, 
worden alle krachten ingespannen om dc opening 
voor het publiek reeds op 1 April te doen plaats 
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hebben. Alsdan zal men de reis tusschen de twee 
uiterste punten, Samarang—Djokjo, tweemalen 
daags kunnen doen in zes uur. De afstand van 
gamarang tot Solo is per trein 4 uur. Van Solo 
tot Djokjo 2.10. 

A r n h e m . Bij de gemeentewerken wordt een 
opzichter over de bestiatingen op een inaande-
lijksch tractement van ƒ 00 gevraagd. 

M i d d e l b u r g . Als vervolg op ons vorig be
richt deelen wij mede, dat de net getooide feest-
trein te ruim 2 uren hier aankwam. Jammer, 
dat het weder ongunstig was eu bepaald slecht 
werd, toen de feeststoet zich van het stationsge
bouw naar het feestgebouw op de markt begaf. 
11e regen vie l , gedurende den geheelen optocht, 
in ruime mate. 

De feestgenooten werden aan het station opge
wacht door het gemeentebestuur en eene eere-
wacht van ingezetenen, waarbij ui wat tot koop
handel en zeevaart, nijverheid en fabriekwezen, 
land- en tuinbouw in betrekking staat, was ver
tegenwoordigd. 

Nadat de autoriteiten in de voor haar bestemde 
rijtuigen hadden plaats genomen, zette de stoet 
zich, — voorafgegaan en gesloten door een mu
ziekkorps, — in beweging naar het feestlokaal cn 
leverde door de verschillende vaandels, banieren, 
naamschilden, enz. van de onderscheidene corpo 
ration, een niet onaardig schouwspel op. In het 
feestlokaal, dat sierlijk was ingericht en plaats 
bevatte voor p m. 1000 personen, werden de 
aanwezige ndnisters verwelkomd door den Bur
gemeester van Middelburg Jhr. Mr. J. VV. Scho-
rer. Hij richtte tevens een woord van dank aan 
den Commissaris des Konings in deze Provincie 
voor diens medewerking in het tot stand brengen 
van den spoorweg en bracht ten slotte een wel
komstgroet aan de genoodigden, die getuigen van 
het feest waren. 

De minister van Koloniën, de heer vau Bosse, 
beantwoordde deze toespraak en betuigde zijn 
leedwezen, dat de minister van Binnenlandsche 
Zaken, de heer Thorbccke, wegens ongesteld
heid , niet tegenwoordig kon zijn. Voor dezen 
in de plaats optredende, gaf hij aan den Bur
gemeester en den Gemeenteraad de verzekering, 
dat de Regeering levendig belang stelt in dc groote 
werken, die weldra zullen voltooid zijn. Hij 
hoopt, dat die werken den bloei van Zeeland en 
Middelburg zullen bevorderen. 

Na voorstelling van autoriteiten en oflicieren 
aan den minister was deze plechtigheid geëindigd. 

Des middags te 5 uren had er een feestdiner 
plaats, hetwelk door den Gemeenteraad aan ver
schillende genoodigden werd aangeboden. 

Bij deze gelegenheid werd door den Burge
meester van Middelburg de eerste toast ingesteld 
op den Koning en het vorstelijk Huis; voor 'tove
rige werden vele dronken gewijd aan den toekoin-
stigen bloei van Zeeland , »de brug over den Oce
aan" , de verschillende autoriteiten , die het tot 
stand brengen van den spoorweg hadden bevor
derd, enz. enz Het diner duurde tot elf uren 
en er heerschte een uitmuntende geest. 

Wij gaan de concerten, bals, illuminatie, enz. 
niet stilzwijgen voorbij, en wenschen nog een 
enkel woord te wijden aan het stationsterrein 
en de gebouwen. 

Het terrein ligt langs het nieuw gegraven 
kanaal door Walcheren, en heeft eene mooie uit
gestrektheid. Een brug over het kanaal verbindt 
bet terrein met de stad. Op het terrein verheffen 
zich: een goederenloods, een rijtuigloods, brug
wachters- en andere woningen, een tijdelijke loco
motief-remise en het ontvang- of stationsgebouw. 
Eene voetbrug, ter weerszijden met trappen, 
ligt dwars over het terrein en voorziet in een 
afgesneden weg. 

De goederen- en rijtuiggebouwen schijnen naar 
de typen gebouwd. Het stationsgebouw maakt 
hierop eene uitzondering. Dit gebouw schijnt p. m. 
'00 meter lang en bestaat uit een hoofd- of 
"'idilelgebouw en twee vleugels. Alleen het mid-
didgebouw heeft eene bovenverdieping, ingericht 
tot woning van den stations-chef. 

«ten treft voorts dc gewone lokalen aan, als: 
Wachtkamers l e , 2e en 3e klasse, waarvan dc 
beide laatste ingericht tot restauratie; verschil
lende bureau's, eene flinke vestibule, enz. Even-
w e l is het gebouw nog niet gereed; slechts 
n»kelc lokalen konden in gebruik genomen wor-
, '" 1 1- De spoorweg toch werd vroeger geopend 
dan aanvankelijk het plan vvas en, zijn wij goed 
'"gelicht, dan heeft de uitvoering van den bouw 
Vertraging ondervonden, doordien, wegens deu 
u u ' l o g in 1870, de zandsteen niet tijdig kon 

worden geleverd. Had dit geen oponthoud ver
oorzaakt, dan was het gebouw mogelijk vóór den 
daarvoor gestelden termijn gereed geweest 

liet gebouw heeft uit een architectonisch oog
punt weinig verdienste en herinnert aan vele 
staatsgebouwen aan dien aard. De vleugels van 
het gebouw doen aan die van het staatsspoorweg-
station te Utrecht denken, doch zijn wat langer. 
Vergissen wij ons niet. dan zijn deze overigens 
eene zuivere kopie. Het middelgebouw van den 
voorgevel is in strijd niet zich zelf. Oogenschijn-
lijk moet een avant-corps, in de benedenverdie
ping vuu witten zandsteen , predomineeren. Iu de 
bovenverdieping heeft men den voorsprong evenwel 
doen vervallen en ter weerszijden pilasters daar
voor in de plaats gesteld. Het dak heeft juist 
boven 't avant-corps een terugsprong, zoodat door 
een en ander de indruk ontstaat, dat beneden 
het middelgebouw en boven rechts en links de 
nevenpartijen vóórkomen. De schrale versiering 
der halfrond getoogde middelramen , en de daar
naast geplaatste vierkante ramen met rijkere ver
siering, dragen veel tot die verwarring bij. De 
ontwerper schijnt zich niet bewust geweest te 
zijn wat hij eigenlijk wilde, getuige de Griek-
sche. Romaansche en renaissance vormen, die 
men aan het gebouw vindt toegepast. 

Vergelijkt men de gevel verdeeling met de dis
tributie der lokalen, dan bemerkt men al spoedig, 
dat de plattegrond en gevels, onafhankelijk van 
elkander zijn opgevat. De symmetrische verdeeling 
der penanten inwendig laat ten minste veel te 
wenschen over. 

Dat het gebouw minstens een balven nieter te 
laag staat is te betreuren, doch dit zal waar
schijnlijk aan terreinbezwaren zijn toe te schrij
ven. De uitvoering, zoo van het terrein als de 
gebouwen, is niet onverdienstelijk eu strekt de 
betrokken ingenieurs, opzichters en aannemers 
tot eere. 

De voltooiing van de havenwerken tc Vlissin
gen en den daarmede in verband staanden spoor
weg, zullen noodzakelijk zijn voor den bloei van 
Zeeland en den pas geopenden spoorweg. Eerst 
dim gaan deze streken eene schoone toekomst te 
gemoet. 

Moge dat tijdstip spoedig aanbreken ! 
E n k h u i z e n . De Gemeenteraad heeft in zijne 

zitting van 1 Maart besloten , om voor f 75,000 
deel te nemen in den Noordhollandsch-Frieschen 
spoorweg, mits de lijn van Hoorn op hier gelijk
tijdig met die naar Medcmblik worde gelegd en 
geopend. 

DRUKFOUT. 
In het opstel over » Staatsspoorwegen op Java", 

voorkomende iu het vorig nummer van dit weekblad, 
leest men: vlieden, die den Koning belagen." 
Zulke ongegronde beschuldigingen behooren te huis 
in de voor hunnen laster bezoldigde bladen. Ik 
schreef: »die den Koning belogen", een verwijt, 
openlijk door den heer Stieltjes den minister van 
de Putte naar het hoofd geworpen en tot heden 
door dezen niet wedergelegd. 

Br. , 3 Maart, '72 R. v. E. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING, 
op Dingsdag den 20»''" Maart 1872, des middags 
ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
te Utrecht, van 

(Bestek N°. 03.) 
H e t beple i s te ren met p o r t l a n d - C e m e n t 

v a n de b u i t e n m u r e n v a n het H O O F D -
G E B O U W op het S t a t i o n S t e e n 
w i j k , benevens het u i t v o e r e n v a n 
daarmede i n v e r b a n d s t aand b innen 
werk . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 9*" Maart 1872 toi
leting aan bet Centraalbureau en aau het Bureau 
van den heer Sectie-Ingenieur te Meppel, en is 
op franco aanvrage op gemelde plaatsen gratis 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den heer 
Sectie-Ingenieur te Meppel. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 18 J '" Maart 1872. 

Utrecht, den 7 J '" Maart 1872. 

AANBESTEDING. 
De DIRECTIE der ZEVENBERGSCHE SUIKER

FABRIEK te Zevenbergen, zal op Dingsdag den 
19dcu Maart 1872, des namiddags ten één ure, 
in het logement van den Heer H. DOLK aldaar, 
bij enkele inschrijving aanbesteden : 

D e n O P B O U W der v o o r m e l d e F a b r i e k , 
m e t b i j l e v e r i n g der M a t e r i a l e n . 

De voorwaarden van aanbesteding zijn van af 
den 9<lcn Maart aanstaande op franco aanvrage tegen 
één gulden per exemplaar te bekomen ten Kan
tore van bovengenoemde Directie en bij den Ar
chitect W. H. SEGBOER te Fijnaart, door wien 
intusschen inlichtingen zullen worden verstrekt 
en aanwijzing in loco gedaan op Donderdag den 
14dcu cn Maandag den 18dcii Maart aanstaande, 
van des middags 12 tot des namiddags drie ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R N I E U W I N G S F O N D S . 
Ingesteld bij art. 55 van de voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij de Wet van den 
3<h=u Julij 18G3 [Slaalsblud n°. 101). 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag den 26*'en Maart 1872, des mid

dags ten 2 ure , aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te 
Utrecht, van 

Bestek N°. 10. 
D e l e v e r i n g v a n S P O O R S T A V E N . 

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

Het Bestek ligt van den 5deu Maart 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau en op de bureaux 
van de Ingenieurs der Maatschappij te Gronin
gen, Zutphen, Breda en Venlo, en is aldaar op 
franco aanvraag te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau der Maatschappij en bij de Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 29sten February 1872. 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van HOT-
TEBDAM, zijn voornemens op Woensdag den 20 
Maart 1872, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t m a k e n v a n een K A A I M U U R met 
bi jbehoorende R E M M I N G - , G R O N D -
en S T R A A T W E R K E N , te r v e r v a n 
ging v a n den h o u t e n aanlegsteiger 
a a n de O o s t e r k a d e . 

alles nader omschreven in het bestek en dc 
voorwaarden die, op de gewone dagen en uren, 
ter lezing liggen, op de Plaatselijke Secretarie 
en het Stads Timmerhuis te Botterdam, cn ook 
voor den prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij 
de Wed. P. VAN WAESBERGE & ZOON, boek
drukkers in den Houttuin, wijk 11 n°. 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 18 Maart 1872, 
des voormiddags van 11 tot 12 ure. 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, 
brengen bij deze ter kennis van de belang

hebbenden, dat op Dingsdag den 19 Maart aan
staande, des middags ten Twaalf ure, iu bet 
Raadhuis der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van: 

H e t D E M P E N v a n de G r a c h t langs 
d e n Bagijnhof, benevens het M A K E N 
v a n de daarbi j behoorende R i o l e n 
en verdere W e r k e n . 

Het bestek zal ter lezing liggen in de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewei-ken, na 
Donderdag den 7 Maart eerstkomende; terwijl 
de aanwijzing in loco zal gedaan w mlen op 
Vrijdag den 15 Maart, des namiddags ten 3 ure. 

liet bestek zal op franco aanvrage ter Secre
tarie verkrijgbaar zijn, tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 4 Maart 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
D E S W A R T. D E R A A D T. 
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Noord-Bratantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. 
L i j n B O X T E L — W E Z E L . 

DE DIRECTIE van voornoemde Maatschappij is 
voornemens op Woensdag den 13den Maart 1872, 
des voonniddags ten twaalf ure in haar Bureau, 
Westewagestraat te Rotterdam, aan te besteden : 

D e l e v e r i n g v a n 4 2 0 0 hec to l i t e r s 
D O R T S C H of W I N N I G E R T R A S , be
nood igd v o o r den o n d e r b o u w der B r u g 
over de r i v i e r de M a a s bij Gennep . 

De levering moet geschieden franco voor den 
wal te Gennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl van Bestek en Voorwaarden inmid
dels inzage kan verkregen worden aan het Hoofd
bureau der Maatschappij te Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 14 Maart 1872, des namiddags 

ten één uur, zal tc Leiden op het Leecndaal, 
Wijk III n". 258/261 worden aanbesteed : 

H e t a fb reken v a n bestaande i n r i g t i n -
gen en het m a k e n v a n een F a b r i e k s 
gebouw met aanhoor ige w e r k e n . 

Bestek en teekeningen liggen van af 4 Maart, 
ter inzage aan gemeld kantoor, terwijl de aan
wijzing zal plaats hebben, op 12 Maart des na
middags ten één uur. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

BIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poo le en L o n d e n . 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 

W HOVEN cfc ZOON , 
's Gravenhage en R o t t e r d a m . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n . 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , Ba lu s t e r s . L i j s 
t e n , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n . Raampjes voor 
boerenschuren. Bus t en van '/.. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & O . 

M A G A Z I J N E N E A B R I E K 
VAN OPTISCHE. MATHEMATISCHE E X P H Y S I S C H E 

INSTRUMENTEN. 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor W a 

terpass ing en H o e k m e e t i n g , geijkte Meet -
k e t t i n g e n . S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
te r s . Tangen ten-Bousso les , K i j k e r s , Baro-
en T h e r m o m e t e r s , B r i e f ba lansen , Teeken
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. H0LSB0ER. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT .1. 5(15 AMSTERDAM. 

leveren verticale L o c o m o b i e l s van I—2()pdk, 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in D E U G D E L I J K S T O O M K O -
P E R W E R K , ijzeren Afs lu i te r s , Ve i l ighe ids 
toes te l len . Hydraulische P e r s e n , S t o o m p o m 
pen en Dr i j f r i emen . Voorts Amerik. P o m p e n , 
Eng. V e n t i l a t o r s , dito aarden-en ijzeren B u i 
z e n , gemarmerde W a s c h b a k k e n en Close ts , 
Po r t l and -Cemen ten Metse ls teenen, Stoom-, 
Wagen- en K a r w i e l e n , dadelijk voorhanden. 

K R O M & E K K i l O U T 
maken N O R T O N P I J P W E L L E N . Nieuwen 
voorraad s t roosni jders . koekbrekers enz., 
aanbee lden , bankschroeven , d o m m e k r a c h 
t en en deugdelijke M A N I L L A D R I J F R I E 
M E N , •'! tot .") maal goedkooper dan lederen. 

K R O & & . E E K H O U T . 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. N». 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

( 1 R ( X N D V E R V O E R 

TE KOOP: 
Spoor s t aven van (l'/j tot 37 kilo per meter. 
IJzeren K i p w a g g o n s , K i p k a r r e n , L o r r i e -

waggons. 
Eene L o c o m o t i e f van 0.70 M . en 

» » » 1.00 » spoorwijdte. 
Ken D r a g u e u r van 8 p. kracht 5 a 0 meter 

diep baggerende enz. enz. 
Rotterdam, Oostsingel .'11. 

R. L O E R S . 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR N0RT0i\WELLE\ 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUG A ALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. H O V E N E N Z O O N . 
'sGravenhage en Rotterdam. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 9 M a a r t 1872. 

Alom is verzonden : AFLEVERING 'I van het 

NIEUW WOORDENBOEK 
DER 

N E D E R L A N D S C H E T A A L , 
B E V A T T E X D E : 

1. DE MEEST G E B R U I K E L I J K E W O O R D E N , S P R A A K W E N D I N G E N EN SPREEK
WOORDEN; 

2 D E BASTAARDWOORDEN, 1)1 E OK REEDS 11KT B U R G E R R E C H T H E B B E N 
VERKREGEN' OF VRIJ A L G E M E E N WORDEN GEBEZIGD, en 

3. I)K MEESTE KUNSTWOORDEN. 
nooit 

J . H . V A N D A L E , 
Hoofdonderwijzer en Archivaris le Sluis. 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Het NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE T A A L zal kompleet zijn in on

geveer 80 a 90 vel druks. Daarvan zijn reeds ruim 40 vel afgedrukt. — Het wordt uit
gegeven in afleveringen van acht vel of 128 bladzijden, en zal dus in 10 a 13 afleveringen 
verschijnen. — Om de twe 

I 

naanden wordt eene aflevering verzonden, zoodat het binnen fl \) 
twee jaar kompleet zal zijn. - De prijs per aflevering is , bij inteekening. vi j f t ig cents. 
In geen geval worden meer dan e l f af lever ingen aan de Inteekenaren in rekening ge-
bracht. Bij de laatste aflevering wordt voor de Inteekenaren een geheel linnen vergulde 
band verkrijgbaar gesteld. - - Dc betaling geschiedt in twee termijnen , telkens de helft. 

Aan hen, die de reeds afgedrukte 40 vellen, of de le—5e aflevering, terstond moch-
ten verlangen , zal daarvan toezending geschieden. — Inteekeningen worden voor komplete 
gebonden ex. aangenomen tot den prijs van hoogstens ƒ G.50. 

D E U I T G E V E R S : 

M. NIJHOFF, A. W. SIJTHOFF, D. A. THIEME. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouw- ctt Werktuigkundigen 

Ie G no XIX G MS X, 
zijn e e n i g e vertegenwoordigers van de firma 
W. & B. DOUGLAS, Middlelown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van H U I S - en 
S T R A A T P O M P E N enz. Levering franco Am
sterdam en Rotterdam. 

W. HULSCIIER G.IZN. te Deventer heeft uitgegeven : 

DE GOEDKO >PE AANLEG VAN 

L O K A A L S P O O R W E G E N , 
door een voorbeeld in Nederland 

TOEOEI.ICHT Dooit 

E . H . B A U C K E , 

Ingenieur en Chef der afdeeling » Wry cn Wer
ken" der Maatschappij ter Exploitatie van Staats
spoorwegen. Pr i j s 50 Cts . 

Verkrijgbaar hij alle Boekhandelaars en tegen 
overmaking van 50 t'ts iu postzegels bij den 
Uitgever. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » i> 15.— 
drie regels » j 20.— 

T J e e k e r & I f i i d f l i ng l i , Arnhem. Waterpas-1 
© M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen, bascules 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraal. 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te | 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem-

V a n D r i e g t éi C". A r n h e m s c h e M a c h i n a l e | 
Li j s tenfabr iek . schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n l i i j N l e n f i i b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek teAïe/.bij/lnfiwr-
pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I t e d e k e r éi C". , Amsterdam, leveren en plaatse) I 
heetwatertoestellen voor gebouwen, plantenkaasen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van ƒ8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage 

. lno«. P l e y x i e r , te Seheveningen, fabrikant | 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n n e a e n de H o n d e , Shieiiilraslalirid, Delft 
I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan I 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, U 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELT.H> 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam-

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 10 Vaart . 
Makkinga, door het gemeentebestuur van 

Ooststellingwerf: 300 stère zuiver gewasschen 
grove riviergrint, volgens monsters. 

Maandag, 11 Maart. 
Assen, te 12 uren, door den commissaris des 

Konings, in het gebouw van het prov. bestuur: 
bet bouwen van eene ijzeren draaibrug over de 
Drentsche Hoofdvaart, ter vervanging van de 
Veene- of Galgenkampsbrug te Meppel, enz. 
Raming ƒ 7042. 

Hoogvliet, te 12 uren, in de raadkamer: 
bet verbeteren en uitbreiden van het schoollokaal, 
en ameublement, en het afbreken en vernieuwen 
der onderwijzerswoning en annexe raadkamer. 

's-Hertogenbosoh, te 12 uren, door de com
missie van kerkelijke administratie der Nederd. 
Herv. gemeente, in de Nieuwe kerk: het witten 
en verven van het inwendige van het kerkge
bouw dier gemeente, met de vier daarbij behoo
rende kamers. Bil j . inz. op den dag der beste
ding van 10—12 uren. 

Groningen, te 12' , uren, door burg. en 
weth.: l o . het errichten van verfwerken aan het 
raadhuis in 1872; 2o. het leveren, wasschen en 
onderhouden van glasgordijnen enz. in het raad
huis in 1872; 3o. de levering van 300 str. M. ruwe 
of onbewerkte Naamsche vloeren, met bijlevcring 
der bouwstoffen , arbeidsloonen, transporten , enz. 
Bilj. inz. uiterlijk 9 Maart. 
' Sas van Gent. te 2 uren: door mr. .1. 1'. 

Dronkers , bij J. Snabel in de Beurs : het opbou
wen eener suikerfabriek en hare aanhoorigheden. 

Koudum (Friesland), door het gemeentebe
stuur van Hemelumer-Oldcphaert-en-Noordwolde: 
het afbreken van de oude en het daarvoor in 
plaats stellen eener nieuwe onderwijzerswoning 
te Warns; benevens het doen van eenige herstel
lingen aan de school aldaar. 

Zutfen, door de hoofdadministratie van het 
4e regement huzaren, ten bureele van den kapt.-
kwartiermeester, op de Turfstraat: de levering 
van 1080 patloonzakjes, waarvan het model in 
het magazijn van het korps, op de Oudewand 
aldaar, van des morgens 9—12 uren ter bezich
tiging wordt gesteld. 

Zwolle , door de heeren Fortuijn en Co.: het 
vertimmeren van een woonhuis en twee arbeiders
woningen. 

Dinsdag, 12 Maart. 
Dordrecht, te 9' '2 uren : het maken van een 

houten afscheiding en het veranderen van eenige 
schooltafels, in de school in 't Hof. Aanw. 9 
Maart, des namiddags te 2 uren. 

Mastenbroek (Overijsel), te 10 uren, door 
J . E . Kno l : het bouwen van een nieuwe boeren
woning. Inl. bij G. Kragt Jr., aldaar. 

Ferwerd (Friesland), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur van Fervverderadeel: het ver
nieuwen van den straatweg door de buurt van 
Ferwerd, 

Nieuwveen (Zuid-Holland), tc 12 uren, door 
het gemeentebestuur : het verbouwen der open
bare school en het vernieuwen der onderwijzers
woning, benevens de uitvoering van eenige an
dere werkzaamheden. 

Use l i t e ln , te 3 uren, door het gemeente
bestuur: l o . het uitvoeren van werken op de 
Havenstraat, bestaande in hare verstrating en 
verbreeding; 2o. het leggen van een riool van 
Engelsche huizen in de Kloosterstraat; 3o. het 
doen van herstellingen aan den grooten toren ; 
4o. het verstraten der kei- en klinkerstraat van 
de Uselpoort achterom tot aan de Kerkstraat. 
Raming / 3000. 

Finsterwolde (Groningen), te 3 uren , door 
het bestuur van het waterschap de Reiderwohler-
polder, in het gemeentehuis.' de levering van 
310 stère keislag. 

Rotterdam , in het Timmerhuis : de levering 
van gegoten ijzeren buizen van diverse inrichting, 
ten bedrage van 1,000,000 kilog., om te dienen 
voor de in aanleg zijnde drinkwaterleiding. 

Woensdag, 13 Maart. 
Delft, te 11 uren, door den kommandant der 

genie: het verrichten van eenige verbouwingen 

aan de kazerne St.-Agatha aldaar. Inl. aan het 
bureau der genie te Delft. 

Vrljhoeven-Capelle (Noord-Brabant), te 11 
uren, door het gemeentebestuur: het bouwen van 
een schoollokaal met ameublement en onderwij
zerswoning ; aanw. één uur vóór de besteding. 

Goes, te 11 uren, door de directie der brcede 
watering bewesten Yerseke, in den Prins van 
Oranje: het zuiveren en van 1 April tot 1 Nov. 
1872 voortdurend schoonhouden van 's polders 
kapitale waterleidingen. Bilj. inz. uiterlijk daags 
vóór de besteding. 

Amsterdam, te 12 uren, door regenten van 
het Evang. Luth. diaconie-wees- en oude-mannen-
cn-vrouwenbuis: het onderhoud en eenige ver
nieuwingen aan bovengenoemd gebouw, rnet het 
daarbij behoorende ziekenhuis, school, enz. voor 
één jaar, ingaande 1 April 1872. 

Bolsward , te 12 oren, door het gemeente
bestuur: het leveren cn stellen van zes gegoten-
ijzeren urinoirs met houten bemanteling. 

Bolsward , te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan bruggen in en buiten de ge
meente , en aan de trappen in de hellingen van 
het bolwerk. 

Rotterdam, tc 12 uren, door de directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij , 
aan haar bureau: dc levering van 4200 bekt. 
Dordsch- of Winniger tras, terr behoeve van den 
onderbouw der brug bij Gennep. Te leveren 
franco voor den wal te Gennep. 

Groningen, 's avonds te 8 uren, door Ph. 
Ilildesheim, bij II. Kisch in de Folkingestraat: 
het maken van een winkelbehuizing niet boven
woningen in de Folkingestraat, met bijlevering 
der bouwstoffen , transporten enz. Bilj. inleveren 
uiterlijk 12 Maart bij N . W. Li t , architect. 

Wormerveer , des avonds te 8 uren, door het 
burgerlijk armbestuur, aan het gemeentehuis: het 
bouwen van een bestedelingenhuis. 

Utrecht door dc directie van den Ned. lihijn-
spoorweg: het maken van een parallelweg op het 
station Zeist-Driebergen. Bilj. inzenden uiterlijk 
13 Maart. 

Donderdag, 14 Maart. 
's-Hertogenbosoh, tc 11 uren, door het 

bestuur van het waterschap de Beneden-Aa, op 
het gemeentehuis: het bouwen van twee steenen 
sluisjes in den linker- en rechter-Aa-oever bij de 
vestinggracht te 's-Bosch. Inl. bij den secretaris 
van het waterschap tc Hintham, en den opzichter 
H. L . Peeters te 's-Bosch. Aanw. 12 Maart, des 
namiddags te 5 uren. 

'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van 
liiiantien. in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2 : het leveren, bereiden tegen bederf, 
vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen, 
voor de behoefte van den Rijkstelegraaf in 1873. 
De te leveren palen zijn: 

20 stuks palen, ieder lang 11 M . 
20 » > l » 10 > 

300 » » i » 9 » 
600 » » » » 8 » 
300 » » » » 7 » 

3200 » » » » 6 i> 
600 » schoorpalen ieder lang 5 M . 
500 » » » » 4.5 » 
200 » » » » 4 » 
200 » » » » 2.5 » 
800 » » » i 1.5 » 

Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer van den Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : het aanplempen van het middel
gedeelte van liet open-havenfront te Amsterdam, 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
dicp tot Amsterdam, volgens gewezigd bestek. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. (Herbesteding; de kosten der eerste be
steding zijn mede ten laste van den aannemer.) 

' • H a g e . te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: het maken, leveren en op
stellen van eene draaischijf van 13.50 M . mid
dellijn , ten dienste der Staatsspoorwegen. Inl. bij 
den hooldingenieur te 's-Hage. 

Hilversum , tc 12 uren, door de bouwver-
eeniging voor geschikte woningen, in den Gouden 
Leeuw: het bouwen van elf woningen onder één 
dak, met alle daarbij behoorende materialen, 

arbeidsloonen enz. Aanw. 12 Maart, des voor
middags te 11 uren. 

Hendrik-Ido Ambacht tc 12 uren, door 
Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, in de con
sistoriekamer : het bouwen van eene nieuwe con
sistorie. Aanw. op den dag der besteding. 

Utrecht, te 12'/, uren, door de directie van 
den Nederl. Rhijnspoorweg, in het stationsge
bouw: de levering van magazijngoederen, als : 
perceel 1 , verfwaren en drogerijen ; 2. verfkwas
ten, penseelen, enz.; 3. gutta percha enz.; 4. 
kaarsen; 5. diverse oliën en traan; 6. lampekous
jes, lampkatoen, rijtuiglantiiurnkatoon enz.; 7. 
lijne hennep , diverse touwsoorten , enz.; 8. bor
stelwerk , zeemlederen lappen, sponzen, dweilen, 
enz.; 9. vuurlak, standolie, secatief, enz.; 10. 
diverse glasruiten; 11. diverse dakruiten; 12. di
verse glassoorten, enz.; 13. beuken-, esschen-, 
wilgen- en iepenhout; 14. eikenhout, wagenschot, 
enz.; 15. groenen-, vuren- en dennenhout; 16. 
mahoniehout; 17. diverse vijlen; 18. staaf-, plaat-, 
band- en hoekijzer, enz.; 19. spijkers, hout-
schroeven, draadnagels, enz.; 20. diverse ijzer
en koperwaren, enz.; 21. verschillende soorten 
van leder, enz.; 2p. kalk, tras, enz.; 23. zeil
doek, l innen, katoen, enz.; 24. verschillende 
papiersoorten ; 25. kantoorbehoeften ; 2(i. passe
ment, rijtuigbeklceding, enz.; 27. blikwerk; 
2s. handspaken, remblokken en diverse stelen; 
29. diversen: lo. 2000 stuks flambouwen; 2o. 
300 bekt. houtskolen; 3o. 600 kilogr. Java-riet 
(in 4 soorten); 4o. 5000 k i l . koper (oud koper); 
5o. 100 vaten koolteer; 6o. 250 ki l . koehaar; 
7o. 500 ki l . lood (oud); 8o. 15 paar laarzen 
(hooge voor conducteurs); 9o. 1200 ki l . paarde-
haar (gesponnen); lOo. 2000 ki l . palmolie; H o . 
10,000 k i l . poctskatoen (wit); 12o. 300 M. r i j -
tuiglaken; 13o. 200 M . rijtuigtapijt, 14o. 25 
stuks schuier-wagens; 15o. 100 ki l . stibium ! 16o. 
2500 k i l . tin (blok-Banka); 17o. 20,000 kil . vet 
(hard); 18o. 75 k i l . vet (paarden); 19o. 250 bla
den vi l t , lang 1.5 M . , breed OOc.M., dik 1 c.M. 
ongeveer; 20o. 1800 stuks zakken (gonjes); 21o. 
2500 k i l . zeep (groene). Inl. bij den admini
strateur der eigendommen te Utrecht. 

Lelden, te 1 uur, op het Levendaal, wijk 3 
no. 285/261: het afbreken van bestaande inrich
tingen en het maken van een fabriekgebouw met 
aanhoorige werken. 

Vri jdag , 15 Maart. 
Middelburg , te 10 uren, door het ministerie 

van tinantien , aan het lokaal van het prov. bestuur : 
het verbouwen en inrichten van een woonhuis en 
gewezen pakhuis tot een Rijkstelegraafkantoor en 
directeurswoning te Middelburg. Ue uit te voeren 
werken zijn: a. het sloopen van de daken en de 
voor- en achtergevels van de gebouwen gemerkt 
wijk A , no. 70 en 71 , in de Lange St. l'ietcr-
straat te Middelburg; b. het bouwen van een 
nieuwen voor- en achtergevel en bekapping. en 
het verder inrichten van beide gebouwen tot een 
Rijkstelegraafkantoor met bovenwoning voor- den 
directeur. Aanw. den Oen en 4en dag vóór-dc be
steding. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van den waterstaat, beiden te Middelburg. 

Lelden , te 12 uren , ten kantore van ie firma 
Jan Zuiwedeeg en Zn . : het bouwen van een fa-
brieklokaal en bijbehoorende werken. Aanw. 12 
Maart, te 12 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door den commissaris 
des Konings aan het lokaal van het prov. be
stuur : de aanleg eener- telegraaflijn met één draad, 
van Almelo over Wier-den naar- Russen, Aanw. 
gedurende de week vóór de besteding. Inl. bij 
den hoofdingen. van den waterstaat te Zwolle en 
bij den ingenieur te Almelo. (Herb). 

E n s c h e d é , tc 3 uren, door burg. cn weth.: 
het bouwen van cene openbare school in zes lo
kalen en verdere werken , op een terrein aan den 
Zuiderhagen aldaar. Aanw. op den dag der be
steding, tusschen 12 en 1 uur. Inl. bij den ge
meente-architect G. J. Niermans. 

Hempens (Friesland), door .1. IJ. de Boer, 
administreerend kerkvoogd : het afbreken van den 
ouden toren cn kerkevoorgevel te Hempens, 
alsmede het buis, dc Zwarte school, aldaar, en 
het klokkenhuis niet aanhooren te Teenrs; verder 
het wederopbouwen van den toren met kerkevoor
gevel, barenhuis en een dubbel woonhuis mot 

stallingen. Bilj, 
de Boer- vooruoel 
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middags te 12 

's -Hage , te 
stuur: het ven 
linkeroever derf 
der oostelijke 
w a a r d tot de 
met alle daan 
in 2 perceelen ; 
945 M. VCI-IIOQJ 
het maken van 
cn het leggen 
van voorhanden 
2e perc.: het tel 
hoogen en verzt 
leikade ter len 
/ 97,100. We 
meen: het mal 
dijking, het 
maken van nieu» 
en onderhoud td 
dag v ó ó r de be l 

' s -Hage , te] 
stuur: het verr 
der Nieuwe-Mer 
Sliedrecht en Dd 
Brabant en ZuidJ, 
XXXIV en no. 
baggervaartuig 
en een i i iaxi inu 
der- gebaggerd 
booten en 10 
wijzen losplaa! 
4000 M . , met 
baggervaartuig! 
den 7en dag 
hoofdingenieur 
district te 
Gorinchem i 

' s -Hage , t e l 
stuur : het lev! 
en gesmeed ijzl 
lingen aan Rijk 
gebruik van l e | 

M i d d e l b u r g 
op het r i.i IViis 
tot verbinding 
met dat nabij I 
Aanw. en ml. 
Bilj. inz. uiteii 
bestuur. 

A m s t e r d a n 
der Holl. I Ize 
stationsgebouw! 
met de aanstuif 
eenige andere 

Uitgegeven r.- .\rnhem bij D. A TIIIEME.— Hoofdei, rrespondonten I . VAN BAKKENES .* O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C*-
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 9 Maart 1872. 

f-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. 
1 T E L — W E Z E L . 

Iran voornoemde Maatschappij is 
•oensdag den 13<liui Maart 1872, 
Ren twaalf ure in haar Bureau, 
l t e Rotterdam, aan te besteden : 
B r i n g v a n 4 2 0 0 hectol i ters 
I of W I N N I G E R T R A S be-

por den onderbouw der B r u g 
j v i e r de M a a s bij Gennep , 
^loet geschieden franco voor den 

pg geschiedt bij enkele inschrij-
j Bestek cn Voorwaarden inmid-
Ivcrkregen worden aan het lloofd-
tschappij te Rotterdam. 

;esteding. 
II Maart 1872, des namiddags 

[zal te Leiden op het Lerendaal, 
B/201 worden aanbesteed: 
• k e n v a n bestaande i n r i g t i n -
| h e t m a k e n v a n een F a b r i e k s 

• m e t aanhoor ige w e r k e n . 
Ikeningen liggen van af 4 Maart, 

emeld kantoor, terwijl de aan-
| t s hebben, op 12 Maart des na-
In uur. 

rer"beterde 
DRAINEERBUIZEN 

| l HE KABIUEKKN VAN 

1 G E J E N N I N G S , 
Poo l e en L o n d e n . 
Vertegenwoordigers voor Neder-

mdië 

t-vxnsr e*; Z O O N , 
ahage en R o t t e r d a m . 

i . Stoomfabriek 
FN K O P KR W E R K E N 

J o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n . 
B a d k u i p e n , Ba lu s t e r s . L i j s -

[ H e r t e n k o p p e n . Raampjes voor 
B u s t e n van 7. M. den Koning, enz. 

[soorten van gedreven, gegoten en 
Drwerpen. 

R O D E N H U I S & C». 

M I J N EN F A B R I E K 

' R l T M K N T K N . 

•lelijke instrumenten, als voor W a 
i n H o e k m e e t i n g , geijkte M e e t 
I B n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
Ln ten -Bousso le s , K i j k e r s , Baro 

aeters, B r i e f b a l a n s e n , Teeken 
: , enz. 

l i . 1IOLSBOER. 

& E E K H O U T . 
fcsTKAAT .1. :>'•>:> AMSTERDAM. 

|cale L o c o m o b i e l s van I —20 pdk, 
systeem, onder garantie, tegen zeer 

[t in D E U G D E L I J K S T O O M K O -
jzeren Afs lu i te r s . Ve i l ighe ids -
draulische P e r s e n , S toompom-

Jfr iemen. VoortsAnaerik. P o m p e n , 
l a t o r s . dito aarden- en ijzeren B u i -
berde W a s c h b a k k e n en Close ts , 
lement en Metse l s teenen . S toom- . 

K a r w i e l e n , dadelijk voorhanden. 
I R O M & E E K II O U T 
R T O N P I J P W E L L E N . Nieuwen 
t roosni jders . koekbreke r s enz., 
n, bankschroeven , d o m m e k r a c h -

elijke M A N I L L A D R I J F R I E 
(ol maal goedkoopcr dan lederen. 

K R O » . &. E E K H O U T . 

Charles Eemy & Eienfait. 
BOOMPJES. wijk 1. N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van dc beste en eenvoudigste construction. 

(iROiN' D V B R V O B R . 
TE KOOP: 

S p o o r s t a v e n van l i ' / j tot 37 kilo per meter. 
IJzeren K i p w a g g o n s . K i p k a r r e n , L o r r i e -

waggons . 
Eene L o c o m o t i e f van 0.70 M . en 

» » » 1.00 » spoorwijdle. 
Een D r a g u e u r van 8 p. kracht 5 a 6 meter 

diep baggerende enz. enz. 
Rotterdam, Oostsingel 31. 

R. L O E R S . 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

VOOK NORTON WELLEN 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E J M . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Alom is verzonden. AFLEVERING 1 van het 

NIEUW WOORDENBOEK 
DER • 

N E D E R L A N D S C H E T A A L , 
B E V A T T K X D E : 

1. DE MEEST G E B R U I K E L I J K E W O O R D E N , S P R A A K W E N D I N G E N EN SPREEK-

I D iV'oASTA ARDWt)ORI)EN, DIE OF R E E D S HET BUKGERREC1IT H E B B E N 
V E R K R E G E N OF V H M A L G E M E E N WOKDEN GEHEZIG 1>, en 

3. DE MEESTE KUNSTWOORDEN. 
DOOR 

J . H . V A N D A L E , 
Hoofdonderwijzer cn Archivaris le Sluis. 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Het NIEUW WOORDENBOEK DEI! NEDERLANDSCHE T A A L zal kompleet zijn in on-

, geveer 80 a 90 vel druks. Daarvan zijn reeds ruim 40 vel afgedrukt _ liet wordt uit-
' C Z n in afleveringen van acht vel of 128 bladzijden, en zal du. in 10 a 2 afleveringen 
verschiinen - Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden zoodat het binnen 
we a kompleet zal zijn. De prijs per aflevering is b« inteekenmg, v y f t l g cents. 

I In geen -eva! worden meer dan e l f af lever ingen aan de Inteekenaren ,n rekening gc-
! ZJ&t _ Bij de laatste aflevering wordt voor de Inteekenaren een gehee linnen vergulde 

band verkrijgbaar gesteld. - De betaling geschiedt ... twee termijnen telkens de helft. 
' Aa hen, die de reeds afgedrukte 40 vellen, of de 1 e - 5 e aflevering, terstond moch-
)ten verlangen, zal daarvan toezending geschieden. - Intekeningen worden voor komplete 

gebonden ex. aangenomen tot den prijs van hoogstens ƒ 0.50. 
| D E U I T G E V E R S : 

M. NIJHOFF, A. W. SIJTHOFF, D A. THIEME. 

('ï 

l i 

b 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e en Ro t t e rdam. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouw- en Wcrktuiiikundiijen 

te G U O I X E X G E N , 

zijn e e n i g e vertegenwoordig as van de firma 
W. & l i . DOUGLAS, Middletown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d vau H U I S - en 
S T R A A T P O M P E N enz. Levering franco Am
sterdam en Rotterdam. 

W. IH'LSCIIEK G.I/.N. le Ileventer heefl uitgegeven • 

DE G0EDK0 >PE AANLEG VAN 

L O K A A L S P O O R W E G E N , 
door een voorbeeld in Nederland 

TOEGELICHT TJOOIt 

E . H . B A U C K E , 

Ingenieur ca. Chef der afdeeling uWeij en Wei-
ken" der Maatschappij Ier Exploitatie van Staats
spoorwegen. Pr i j s 50 Cts. 

Verkrijgbaar bij alle Roekhandelaars en tegen 
overmaking van 50 Cts in postzegels bij den 
Uitgever. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » i> 15.— 
drie regels » » 20.— 

B erker & lliiddingh, Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Orient AC' A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en l . i j N l e i i I n l i r . Gefuel. 
cn ongefoel. spiegelglazen. JAN UK BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek texVie/,bij/ln(uier-
pen, van J .F . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I ledeker A, C". , Amsterdam, leveren en plaatsen 
liiTUwili'ihicsIrlli'ii vuur get.ouncn, plantenkassen, ent. 

1 'n lqi ieN. I'auspjpiei van /N. 1.1 en / N.90. a r o i i -

tant, bij ile Erven TIIIF.RR V & MENSING, te 's Hage. 
.liif*. IMeynier, te Scheeenintjen, fabrikant 

van een.ent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinnen en de Honde , Sloomlraslalirick, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde lascl.verbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect Nl.ll.AND aldaar. 

Belgian Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren : PHILIP M. UNDO en T. .1. STIELTJES 
te Delft en .1. G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

\rnhe hij Ii. A TIIIEME - Iloofde.rrespon lenten I . VAN BAKKENES & O . tc 4»ns(erdoin. Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C" 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 9 M a a r t 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 10 Maart. 
Makklnga . door het gemeentebestuur van 

Ooststellingwerf: 300 stère zuiver gewasschen 
grove riviergrint, volgens monsters. 

Maandag, 11 Maart. 
Assen, tc 12 uren, door den commissaris des 

Konings, in het gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen van eene ijzeren draaibrug over de 
Drcntsche Hoofdvaart, ter vervanging van de 
Vocne- of Galgenkampsbrug te Meppel, enz. 
Raming ƒ 7042. 

Hoogvliet, te 12 uren, in dc raadkamer; 
het verbeteren cn uitbreiden van het schoollokaal, 
en ameublement, en het afbreken en vernieuwen 
der onderwijzerswoning en annexe raadkamer. 

's-Hertogenbosch. te 12 uren, door de com
missie van kerkelijke administratie der Nederd. 
Herv. gemeente, in dc Nieuwe kerk: het witten 
en verven van het inwendige van het kerkge
bouw dier gemeente, met de vier daarbij behoo
rende kamers. Bilj. inz. op den dag der beste
ding van 10—12 uren. 

Groningen, te 12'/2 uren, door burg. en 
weth.: l o . hot verrichten van verfwerken aan het 
raadhuis in 1872; 2o. het leveren, wasschen en 
onderhouden van glasgordijnen enz. in het raad
huis in 1872; 3o. de levering van 300 str. M. ruwe 
of onbewerkte Naamsche vloeren, met bijlevering 
der bouwstoffen , arbeidsloonen, transporten , enz. 
Bilj . inz. uiterlijk 0 Maart. 

Sas van-Gent. tc 2 uren: door .nr. .1. p. 
Dronkers , bij J. Snabel in de Beurs: het opbou
wen eener suikerfabriek en hare aanhoorigheden. 

Koudnm (Friesland), door het gemeentebe
stuur van llemeluiiier-Oldephaert-en-Noordwolde: 
het afbreken van de oude en het daarvoor in 
plaats stellen eener nieuwe onderwijzerswoning 
tc Warns; benevens het doen van eenige herstel
lingen aan de school aldaar. 

Zutfen, door de hoofdadministratie van het 
4e regement huzaren, ten bureele van den kapt.-
kwartiermeester, op de Turfstraat: de levering 
van 1080 patroonzakjes, waarvan het model in 
het magazijn van het korps, op de Oudewand 
aldaar, van des morgens 9—12 uren ter bezich
tiging wordt gesteld. 

Zwolle , door de heeren Fortuijn en Co.: het 
vertimmeren van een woonhuis en twee arbeiders
woningen. 

Dinsdag, 12 Maart. 
Dordrecht, te 9", uren : het maken van een 

houten afscheiding en het veranderen van eenige 
schooltafels, in dc school in 't Hof. Aanw. 9 
Maart, des namiddags te 2 uren. 

Mastenbroek (Overijsel), te 10 uren, door 
J . E. Knol : het bouwen van een nieuwe boeren
woning. Inl. bij G. Kragt Jr., aldaar. 

Ferwerd (Friesland), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur van Fcrwcrderadeel: het ver
nieuwen van den straatweg door de buurt van 
Ferwerd, 

Nieuwveen (Zuid-Holland), tc 12 uren, door 
het gemeentebestuur : het verbouwen der open
bare school en het vernieuwen der onderwijzers
woning, benevens de uitvoering van eenige an
dere werkzaamheden. 

I Jselsteln , tc 3 uren , door het gemeente
bestuur : l o . het uitvoeren van werken op de 
Havenstraat, bestaande in hare verstrating en 
verbreeding; 2o. het leggen van een riool van 
Engelsche buizen in de Kloosterstraat; 3o. het 
doen van herstellingen aan den grooten toren ; 
4o. het verstraten der kei- en klinkerstraat van 
de IJselpoort achterom tot aan de Kerkstraat. 
Raming / 3000. 

Finsterwolde(Groningen), te 3 uren, door 
het bestuur van het waterschap de Reiderwolder-
polder, in het gemeentehuis: de levering van 
310 stère keislag. 

Rotterdam , in het Timmerhuis : dc levering 
van gegoten ijzeren buizen van diverse inrichting, 
ten bedrage van 1,000,000 kilog., om te dienen 
voor de in aanleg zijnde drinkwaterleiding. 

Woensdag, 13 Maart. 
Delft, te 11 uren, door den kommandant der 

genie: het verrichten van eenige verbouwingen 

aan de kazerne St.-Agatha aldaar. Inl. aan het 
bureau der genie te Delft. 

Vrijhoeven-Capelle (Noord-Brabant), te II 
uren, door het gemeentebestuur: het bouwen van 
een schoollokaal met ameublement en onderwij
zerswoning ; aanw. één uur vóór de besteding. 

Goes, te 11 uren, door de directie der breede 
watering bewesten Yerseke, in den Prins van 
Oranje: het zuiveren en van 1 April tot 1 Nov. 
1872 voortdurend schoonhouden van 's polders 
kapitale waterleidingen, l i i l j . inz. uiterlijk daags 
vóór dc besteding. 

Amsterdam, te 12 uren, door regenten van 
het Evang. Luth. diaconie-wees- en oude-inannen-
en-vrouwenl.uis: het onderhoud en eenige ver
nieuwingen aan bovengenoemd gebouw, met bet 
daarbij behoorende ziekenhuis, school, enz. voor 
één jaar, ingaande 1 April 1872. 

Bolsward , te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het leveren en stellen van zes gegoten-
ijzeren urinoirs met houten bemanteling. 

Bolsward , te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan bruggen in en buiten de ge
meente , en aan de trappen in de hellingen van 
het bolwerk. 

Rotterdam , tc 12 uren, door dc directie der 
Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij , 
aan haar bureau: de levering van 4200 bekt. 
üordsch- of Winnigcr tras, ten behoeve van den 
onderbouw der brug bij Gennep. Te leveren 
franco voor den wal te Gennep. 

Groningen, 's avonds te 8 uren, door Ph. 
Hildesheim, bij II. Kisch in de Folkingestraat: 
het maken van een winkelbehuizing met boven
woningen in de Folkingestraat, met bijlevering 
der bouwstoffen, transporten enz. Bilj. inleveren 
uiterlijk 12 Maart bij N . W. L i t , architect. 

Wormerveer, des avonds te8uren, doorliet 
burgerlijk armbestuur, aan het gemeentehuis: het 
bouwen van een bestedelingenl.uis. 

Utreoht, door de directie van den Ned. Rhijn-
spoorweg: het maken van een parallelweg op het 
station Zeist-Driebergen. Bil j . inzenden uiterlijk 
13 Maart. 

Donderdag, 14 Maart. 
's-Hertogenbosch, tc 11 uren, door het 

bestuur van het waterschap de Beneden-Aa, op 
het gemeentehuis: het bouwen van twee steenen 
sluisjes in den linker- en rechter-Aa-oever bij de 
vestinggracht te 's-Bosch. Inl. bij den secretaris 
van het waterschap te Hintham, en den opzichter 
H. L . Peeters te 's-Bosch. Aanw. 12 Maart, des 
namiddags te 5 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
fuianticn, in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2: het leveren, bereiden tegen bederf, 
vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen, 
voor de behoefte van den Rijkstelegraaf in 1873. 
De te leveren palen zijn: 

20 stuks palen, ieder lang 11 M. 
20 » ;> » » 10 » 

300 » » » » 0 » 
000 » » » » 8 » 
300 » » » » 7 » 

3200 i> » » » 0 > 
000 » schoorpalen ieder lang 5 M. 
500 » Ö » » 4.5 » 
200 » » » » 4 » 
200 » » » » 2.5 B 
800 » » » » 1.5 i 

Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer van den Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

's-Hage , te 12 ure» , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het aanplempen van het middel
gedeelte van liet open-havenfront te Amsterdam, 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam, volgens gewezigd bestek. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. (Herbesteding; de kosten der eerste be
steding zijn mede ten laste van den aannemer.) 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: het maken, leveren en op
stellen van eene draaischijf van 13.50 M. mid
dellijn , ten dienste der Staatsspoorwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur te 's-Hage. 

Hilversum, te 12 uren, door de bouwver-
eeniging voor geschikte woningen, in den Gouden 
Leeuw: het bouwen van elf woningen onderden 
dak, met alle daarbij behoorende materialen, 

arbeidsloonen enz. Aanw. 12 Maart , des voor
middags te 11 uren. 

Hendrik-Ido Ambacht , tc 12 uren, door 
Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, in de con
sistoriekamer : het bouwen van eene nieuwe con
sistorie. Aanw. op den dag der besteding. 

Utrecht, te 12l/2 uren, door de directie van 
den Nederl. Rhijnspoorweg, in het stationsge
bouw : de levering van magazijngoederen, als : 
perceel I , verfwaren en drogerijen ; 2. verfkwas
ten, penseelen, enz.; 3. gutta percha enz.; 4. 
kaarsen; 5. diverse olièn cn traan; 6. lampekous
jes, lampkatoen, rijtuiglantaarnkatoen enz.; 7. 
fijne hennep, diverse touwsoorten , enz.; 8. bor
stelwerk , zeemlederen lappen , sponzen , dweilen, 
enz.; 9. vuurlak, standolie, secatief, enz.; 10. 
diverse glasruiten; 11. diverse dakruiten ; 12. di
verse glassoort"n, enz.; 13. beuken-, esschen-, 
wilgen- en iepenhout; 14. eikenhout, wagenschot, 
enz.; 15. greenen-, vuren- en dennenhout; 10. 
mahoniehout; 17. diverse vijlen; 18. staaf-, plaat-, 
band- en hoekijzer, enz.; 19. spijkers, hout-
schroeven, draadnagels, enz.; 20. diverse ijzer
en koperwaren, enz.; 21. verschillende soorten 
van leder, enz.; 1}. kalk, tras, enz.; 23. zeil
doek, linnen, katoen, enz.; 24. verschillende 
papiersoorten ; 25. kantoorbehoeften ; 20. passe
ment, rijtuigbekleeding, enz.; 27. blikwerk; 
2.*>. handspaken, remblokken en diverse stelen; 
29. diversen: lo . 2000 stuks flambouwen; 2o. 
300 bekt. houtskolen; 3o. 000 kilogr. Java-riet 
(in 4 soorten); 4o. 5000 k i l . koper (oud koper); 
5o. 100 vaten koolteer; Oo. 250 ki l . koehaar; 
7o. 500 k i l . lood (oud); 8o. 15 paar laarzen 
(hooge voor conducteurs); 9o. 1200 k i l . paarde-
haar (gesponnen); lOo. 2000 k i l . palmolie; H o . 
10,000 k i l . poetskatoen (wit); 12o. 300 M. rij-
tuiglaken; 13o. 200 M . rijtuigtapijt, 14o. 25 
stuks schuierwagens; l5o . 100 k i l . stibium j lOo. 
2500 ki l . tin (blok-Iianka); 17o. 20,000 k i l . vet 
(hard); 18o. 75 k i l . vet (paarden); 19o. 250 bla
den vi l t , lang 1.5 M . , breed 00c .M. , dik 1 c.M. 
ongeveer; 20o. 1800 stuks zakken (gonjes); 21o. 
2500 k i l . zeep (groene). Inl. bij den admini
strateur der eigendommen te Utrecht. 

Lelden, tc 1 uur, op het Levendaal, wijk 3 
no. 285/201 : het afbreken van bestaande inrich
tingen en het maken van een fabriekgebouw met 
aanhoorige werken. 

Vrijdag, 15 Maart. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van finantiën , aan het lokaal van het prov. bestuur : 
het verbouwen en inrichten van een woonhuis en 
gewezen pakhuis tot een Rijkstelegraafkantoor en 
directeurswoning te Middelburg. De uit te voeren 
werken zijn: a. het sloopen van de daken en de 
voor- cn achtergevels van de gebouwen gemerkt 
wijk A , no. 70 en 71 , in de Lange St. Pieter-
straat te Middelbur; b. het bouwen \an een 
nieuwen voor- en achtergevel en bekapping, cn 
het verder inrichten van beide gebouwen tot een 
Rijkstelegraafkantoor met bovenwoning voor den 
directeur. Aanw. den Gen en 4en dag vóór de be
steding. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van den waterstaat, beiden te Middelburg. 

Leiden , te 12 uren , ten kantore van de firma 
Jan Zuiwedeeg en Zn . : het bouwen van een fa-
brieklokaal en bijbehoorende werken. Aanw. 12 
Maart, te 12 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door den commissaris 
des Konings aan het lokaal van het prov. be
stuur : de aanleg eener telegraaflijn met één draad, 
van Almelo over Wierden naar Rijssen. Aanw. 
gedurende de week vóór de besteding. Inl. bij 
den hoofdingen. van den waterstaat te Zwolle en 
bij den ingenieur te Almelo. (Herb). 

E n s c h e d é , tc 3 uren, door burg. cn weth.: 
het bouwen van eene openbare school in zes lo
kalen cn verdere werken , op een terrein aan den 
Zuiderhagen aldaar. Aanw. op den dag der be
steding, tusschen 12 en 1 uur. Inl. bij den ge
meente-architect G. J. Niermans. 

Hempens (Friesland), door .1. IJ. de Boer, 
administreerend kerkvoogd: het afbreken van den 
ouden toren en kerkevoorgevel te Hempens, 
alsmede het huis, de Zwarte school, aldaar, en 
het klokkenhuis niet aanhooren te Teerns; verder 
het wedcropbouwen van den toren met kerkevoor
gevel, barenhuis en een dubbel woonhuis met 

stallingen. Hilj. inleveren , gemerkt T H , aan J . I J . 
de Hoer voornoemd. 

D r a g t e n (Friesland), bij B. .1. v. d. Mculen: 
het bouwen eener nieuwe pastorie. 

Zaterdag'. 1G Maart. 
Anna-Paulowna-polder (aan de Van-Ewijck-

sluis), te 11 uren, in het polderbuis: bed gewone 
onderhoud der waterleidingen van dien polder 
over 1872, dat is , van het schieten en opmaken 
der polder-rnolenslooten. Inl. bij den opzichter 
A. II. Dekker, aan de Van-Ewijck-sluis. 

A m s t e r d a m . Ie 12 uren, door het hoofdbe
stuur der Maatschappij tot nut \an 't Algemeen : 
het drukken van een boekwerkje:. Inl. bij C. A . 
Spin & Zn., te Amsterdam. 

ls t (Overijsel), te 1 uur, door het gemeente
bestuur, bij \V. F. van Dort: het vergrooten van 
de school te Welsum , het bouwen eener nieuwe 
schuur bij de onderwijzerswoning aldaar, en het 
uitvoeren van eenige werkzaamheden aan andere 
gemeentegebouwen: aanw. des morgens te 10 
uren , beginnende bij dc onderwijzerswoning. 

B o x t e l (Noord-Brabant), te 3 uren, door den 
heer I. P, C, van de Ven , hij G. Illoen. in het 
Fortuin: het maken van een koetshuis niet stal
ling en aanhooren , benevens verschillende andere 
metsel- en timmerwerken: aanw. des morgens 
te 10 uren. 

Maandag:, 18 Maart. 
Sappemeer, te 11 uren, ten behoeve der 

peils-verlaging van het waterschap Noordzijde-
Iloogezand-cn-Sappeineer: het maken van eene 
ijzeren draaibrug, het vernieuwen van het Win 
kelhoekster verlaat en het graven van eenige 
kanalen, in 2 perceelen. Aanw 11 Maart , des 
middags te 12 uren. 

'S-Hage, te l l ' / j uren, door het prov. be
stuur: het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede , van de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder Werkendam, 
met alle daarmede in verband staande werken, 
in 2 perceelen; l e perc. het ter lengte van circa 
945 M . verhoogen en verzwaren der bedijking; 
het maken van een dijk ongeveer 500 M. lang 
en het leggen van een houten uitwateringsduiker 
van voorhanden materialen. Raming ƒ 7 3 , 8 0 0 . 
2e perc.: het ter lengte van circa 2290 M. ver
hoogen en verzwaren der bedijking, en idem der 
leikade ter lengte van circa 135 M. Raining 
ƒ 9 7 , 1 0 0 . Werkzaamheden aan beide perc. ge
meen: het maken van binnenberm langs de be
dijking, het verhoogen der bestaande en . het 
maken van nieuwe opritten, begriuten, afroosteren 
en onderhoud tot 30 Juni 1873. Aanw. den 7en 
dag vóór de besteding. 

's-Hage, te l l ' / j uren, door het prov. be
stuur: het verrichten van baggcrwerk in het bed 
der Nieuwe-Merwede in de gemeenten Werkendam, 
Sliedrecht en Dubbeldam, in de provinciën Noord-
Brabant en Zuid-Holland, tusschen de peilraaien no. 
XXXIV en no. I .VI, door middel der Rijks-stoom-
baggervaartuigen, tot een minimum van 250,090 
en een maximum van 300,000 M 3 ; het vervoeren 
der gebaggerde spetie met de 2 Rijks-sleepstoom-
booten en 10 ijzeren grondschouwen naar aan te 
wijzen losplaatsen op een afstand van hoogstens 
4000 M. , met de bediening en het ouderhoud der 
baggervaartuigen tot 31 Maart 1873. Aanw. 
den 7en dag vóór de besteding. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat in het 10e 
district te 's- l lage, den arrond.-ingenieur te 
Gorinchem en den ingenieur Welcker aldaar. 

's-Hage, te i l % 'uren, door het prov. be
stuur: het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer enz., tot het doen van herstel
lingen aan Rijks stoom- en andere vaartuigen in 
gebruik van de Merwede en Killen. 

Middelburg, te 1 uur, door burg. cn weth. 
op het raadhuis: het maken van een hoofdriool 
tot verbinding der bestaande riolen aan de Punt, 
met dat nabij den Ouden Arnemuidschen weg. 
Aanw. en inl . door den gemeente-bouwmeester. 
Bilj. inz. uiterlijk 17 Maart aan het gemeente
bestuur. 

Amsterdam, te V/t uren, door de directie 
der l lo l l . IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
stationsgebouw: het maken van de kunstwerken 
met de aansluitende gedeelten der aardebaan en 
eenige andere werken tusschen Amsterdam en 
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Z a t e r d a g 9 M a a r t 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Amsterdam , 5 Febr.: liet maken van een 
gebouw voor douane-bureau's, het aanbrengen 
van afsluitingen in de loodsen en op den steiger, 

. enz., op het goederenstation te Helder; ingekomen 
9 biljetten, als : 
S. Gooien, te Nicuwediep , ƒ 7048. 
W . V. d. Wooning, » idem » 7498. 
P. Spruit, » Helder, » 7440. 
.1. v. d. Woude, » idem. » 7298. 
P. Verheij, » idem » 7115. 
Gebr. Korff, » idem » G947. 
Iz. v. d. Kamp, » Leiden, » 6824. 
Gebr. Moorman, » Helder, » 0800. 
Jac. v. d. Kamp, » Leiden, » 0099. 

Heemse, 14 Febr.: het bouwen van een 
schoolgebouw met bijlevering der materialen; in
gekomen 0 biljetten , als : 
H . J . Lenderink, te Wijhe, f 5447. 
A. Weggeinan, » Coevorden, » 4940. 
J . Schuurman, » Den Ham, » 4750. 
G. J. Averdijk, » Wijhe, » 4000. 
A. .1. Wollersom, » Coevorden, » 4345. 
R. Vasse, » Haidenberg, » 3990. 

Strijen, 24 Febr.: het bouwen van een nieuwe 
vlasschuur; timmerwerk : minste inschrijver was 
.1. Kranenburg, voor / '2829; metselwerk : minste 
inschrijver was F . van der Gevel, voor /"419; 
beiden aldaar. 

Medemblik, 26 Febr.: l o . het opbreken en 
weder maken der steenglooiing; minste inschrijver 
was J. de Boer, aldaar, voor ƒ 4950. 
2o. het verhoogen en verzwaren van den dijks-
kruin; minste inschrijver was F . Groot, te Lam-
bertschaag, voor ƒ 4 1 5 0 . 

3o. de levering van brik; minste inschrijver 
was .1. Tool, te Wognum, voor /' 5.69% het last, 
en de benoodigde rijsmaterialen in massa: T. 
Swets Tz., te Ameide, voor f 4020.35. 

Uselmonde, 28 Febr.: het bouwen van een 
nieuw schoollokaal; ingekomen 6 biljetten, als : 
3. van Leeuwen, te Kralingen, f 19,449. 
II. K i p , » Vlaardingen, i> 16,997. 
J. K u i j , » Uselmonde, » 15,800. 
C. Tazelaar, » idem » 15,780. 
I'. Sehreuders, » idem » 15,763. 
J. van der Houwen, » idem i 15,580. 

Brummen, 28 Febr.: het maken der grint
wegen in de buurtschap Cortenoever; minste in
schrijver was W . Carmiggelt, aldaar, voor /' 10,995. 

Vledder, 28 Febr.; het verven van het kerk
gebouw ; minste inschrijeer was C. Nobbe, te 
Noordwolde, voor ƒ 340; gegund. 

Zelhem, 29 Febr.: het bouwen eener school 
en onderwijzerswoning in de buurtschap Velswijk; 
ingekomen 7 biljetten , als : 
E. Kerkhof, te Varsseveld, /' G844. 
II. J . Nass, » Pannerden, » 6470. 
D. J . Vinkcnborg, » Doctiiichcm, » 5743. 
11. J. Masselink, » A-Doetincliem, i 5299. 
T. Sicbelink, » Doctinchein, » 5250. 
A. Siebelink, » idem » 5154. 
G. J . Be l , » Zelhem, » 4946. 

Amsterdam, 1 Maart : het bouwen van drie 
boerenwoningen, nevengebouwen, kappenbergen 
enz., in den Oosteinder-Poelpolder, in 3 percee
len; ingeschreven l e perc, voor /'12,240; 2eperc. 

ƒ 10,230, 3e perc. ƒ 1 0 , 2 8 0 door C. Eygenhuis, 
te Aalsmeer; gegund. 

Groningen, 1 Maart: l o . het vernieuwen 
van de brug in den kleiweg langs hot Aduarder-
diep over de Farnsumertocht; ingekomen 6 bi l 
jetten , als: 
S. S. Sipkens, te Niehove, f 2337. 
K , K . de Vries, » Groningen, » 2300. 
R. F. Modderman, » Warfhuizen, » 2123. 
H. J . Kroon, » Groningen, » 2120. 
J. v. d. Veen, » Mensingeweer, t 1987. 
J. Kampen, » Sappemeer, » 1978. 

2o. het bestraten van het terrein buiten de 
Stecntilpoort te Groningen ; minste inschrijver was 
P. H . Dopheide, aldaar, voor ƒ 6 2 2 . 

Groningen 2 Maart: het verbouwen van de 
zalen der sociëteit Harmonie; minste inschrijver 
was J . de Vries, aldaar, voor ƒ 3 5 , 7 2 6 ; gegund. 

Zwol le , 2 Maart: het maken van krib- en 
rijswerken tot verbetering van het vaarwater op 
den Benedcn-IJsel; ingekomen 5 biljetten, als: 
R. Zwolsman, te Kuinre, f 19,500. 
3. Baars, » T u l , » 19,400. 
K . van der Plas . » Hardinxveld , » 18,190. 
A . G. Huijskes, » Reenen, » 17,698. 
R. A . van den Berg, » Pannerden, » 16,000. 
Gegund. 

Amsterdam , 4 Maart: het maken van aarde
en andere werken voor het stations-emplacement 
te- en een gedeelte baan bij Weesp ; minste in
schrijver was Linskens, te Blerick (Limburg), 
voor ƒ143,400. 

Leiden 4 Jlaart: het herstellen van bestra
tingen in de stallen der kazerne in den Doelen ; 
minste inschrijver was Jac. v. d. Kamp, aldaar , 
voor ƒ 3 0 7 0 ; gegund. 

's-Hage, 5 Maart: het bouwen van een licht-
wachterswoning op het duin aan de Z. W. kust 
van Texel ; minste inschrijver was Plavier, te 
Texel, voor ƒ 3 9 7 0 . 

Arnhem, 8 Maart: l o . het vernieuwen van 
15,953 M* klinkerstraten met bijlevering van 
I , 184,890 klinkers; minste inschrijver was G. van 
Berkum, aldaar, voor ƒ 2 1 , 5 2 9 . 

2o. het vernieuwen van 0245 M ' k e i , 3000 M 2 

vcldkei cn 3220 M ' J klinkerstraat; minste inschrij
ver was M . B. Bouderij, aldaar, voor ƒ 3 5 4 9 . 

3o. l e perc, de levering van 055 M*gewas
schen grint; minste inschrijver was J. Wegman, 
te Pannerden, voor ƒ 1 0 6 3 . 

2e perc , de levering van 400 M3ongewasschen 
grint; minste inschrijver was H . M . Hendriks, te 
Pannerden, voor /"199. 

4o. het leveren cn leggen van Escauzijnsche 
banden voor voetpaden; minste inschrijver was 
II. G. Knoops, aldaar, volgens tarief. 

's-Hage, 6 Maart: de levering van ijzer, ten 
behoeve van de directie der marine te Amster
dam ; minste inschrijvers Hotz & Co. , aldaar, 
voor f 40,518.50. 

s-Hage. 7 Maart: l o . het leveren van eiken
hout voor 50 wissels met 250 dwarsliggers; 
minste inschrijver was A. A. v. d. Sanden, te 
Boxtal, voor ƒ 1C,088 ; 

2o. het kepen en carboniseeren; minste in
schrijvers waren Van der Made & Gips, te Dor
drecht, voor ƒ 9 2 0 . 

'S-Hage, 7 Maart: de levering van 100 ijze
ren lantarenarmen ; minste inschrijvers waren Van 
Oppen & Co., te Maastricht, voor f 030. 

Vervolg Ber ichte i . 
B I N N E N L A N D . 

S c h i e d a m . Voor de betrekkingen van 1ste 
en 2de opzichter over de gemeentewerken alhier 
is door den gemeente-architect, in overleg met 
de Commissie van fabricage, eene aanbeveling 
aan den Raad ingezonden van de navolgende 
personen: 

a voor eersten opzichter: 
E. H . Overbosch, te Dordrecht. 
J. G. Veldman , » Abcoude. 
H. Leguit, » Amsterdam. 

b voor tweeden opzichter: 
E . D. Wijngaarden, te Medcnblik. 
S. F . A. Brouwer van Gelder, » 's-Hage. 
J. Blom, » Rotterdam. 

Gemer t . Het eeuwenoude kasteel, in ons 
dorp gelegen, wordt sedert eenige maanden ge
heel bewoonbaar gemaakt, daar de tegenwoordige 
eigenaar voornemens is zijn verblijf daarin te 
vestigen. Het gebouw is uitwendig geheel ge
restaureerd en er zijn vele versieringen daaraan 
aangebracht, vervaardigd te Arnhem in de kon. 
zinkfabriek van de heeren Rodenhuis & Co.. Het 
inwendige wordt geheel gemoderniseerd. De om
liggende oude tot het kasteel behoorende gebou
wen worden gesloopt en een groot en schoon 
park aangelegd, zoodat een en ander, als alles 
voltooid zal zijn , een groot sieraad van onze ge
meente zal uitmaken. 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Uitermeer. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur 
te Hiversum. Aanw. 11 Maart, des morgens 
te 10 uren, beginnende bij het rechthuis te 
Watergraafsmeer. Raming f 480,000. 

Heerenveen: het bouwen van eene woonhtii-
zinge te Heerenveen, op den Heerenwal bij de 
spoorwegbrug. Aanw. 10 Maart, des voormid
dags te 11 uren. Inl. bij den architect D. D. 
Duursma, te Dragten. Briefjes inleveren 18 
Maart bij den aanbesteder Mr. S. Sleeswijk, pro
cureur te Hcerenveen. 

Dinsdag, 19 Maart. 
Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het dempen der gracht langs 
den Bagijnhof, benevens het maken van de daar
bij behoorende riolen en verdere werken. Aanw. 
15 Maart, des namiddags te 3 uren. 

Delft, te 12 uren, door de directie der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : de levering van 120,000 kil . lood in staven, 
elk van 40—60 ki l . wegende ; 7000 k i l . zink in 
blokken, wegende elk ongeveer 10—25 ki l . en 
hoogstens 5 c.M. dik; 0000 ki l . zinkplaat (tot 
nokken aan projectielen voor getrokken geschut), 
waarvan in platen van 
1000 kil . lang 0.50; br. 0.25; dik 0.015 a 0.014 M. 
4000 » » 0.50; » 0.25; i 0.014 a 0.013 » 
1000 B » 0.50; » 0.25; » 0.013 ii 0.012 » 
ten behoeve van voorschreven magazijnen. 

Zevenbergen, te 1 uur, door dc directie der 
Zevenbergsche suikerfabriek, bij II. Dolk: den 
opbouw der voormelde fabriek, met bijlevering 
der materialen. Aanw. 14 en 18 Maart, van 
12—3 uren. 

Delden, te 1 , - ur , in het logement De Drost 
van Twente: l iet Herstel len en gedeeltelijk ver
nieuwen van het dak der Herv. kerk te Delden , 
in 2 perc. en in massa, l e perc : timmer-, met
sel-, ijzer- en verfwerk; 2e perc : loodgieters-
en leidekkerswerk. Inl. bij J . Bosch, architect 
te Lochem. Aanw. op den dag der besteding, 
te 11 uren. 

Nijmegen, te 2 uren, door de commissie 
voor de gemeente-gasfabriek, op het raadhuis: de 
levering van 20,000 hektol. Engelsche gaskolen 
en 50,000 kilogr. Cannel-kolen. 

Woensdag, 20 Maart. 
Sybrandabnren (Friesland), door kerkvoog

den der Herv. gemeente: het afbreken van de 
oude en het opbouwen van een nieuwe kerk. 
Inl. en aanw. 10 Maart, van 10—12 uren. Bilj. 
gemerkt K , uiterlijk 19 Maart, aau P. J . Wijtsma, 
administreerend kerkvoogd, te Sybrandaburen. 

Botterdam te 1 uur, door burg. en weth. 
ten raadbuize: het maken van een kaaimuur met 
bijbehoorende remming-, grond- en straatwerken, 
ter vervanging van den houten aanlegsteiger aan 
de Oosterkade. Inl. aan het Timmerhuis aldaar. 
Aanw. 18 Maart, van 11—12 uren. 

Donderdag, 21 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoor
wegen: het maken van eene krib boven den 
noordelijken spoorwegdam , ten behoeve der over
brugging van het Hollandsch Diep. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Breda en den sectie
ingenieur S. J . Vermaes, te Willemsdorp. Aanw. 
12 en 14 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

's-Hage', tc 12 uren, door den minister van 
binnenl. zaken: het inrichten tot brugwachters
woningen van twee directieketen nabij de brug 
over de Oude Maas bij Dordrecht; aanw. 12 en 
15 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

Haarlem, te 2' t uren, door het prov. be
stuur : het doen van eenige herstellingen aan het 
slot te Muiden. Inf. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Haarlem, cn bij den ingenieur 
Du Celliee Muller te Amsterdam. Aanwijzing 
16 Maart. 

Vri jdag , 22 Maart. 
Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het uitdiepen door middel van een stoom-bagger-
tuig van een gedeelte van het vaarwater tusschen 
de beide Ketelkribben aan de uitmonding van den 

IJsel, in Overijsel, voor den waterweg van Zwolle 
naar zee. Aanw. den 8cn dag vóór de besteding. 

Wehe (Groningen), te 4 uren, door burg. 
cn weth.: het bouwen van een armhuis te Wehe, 
met de levering der materialen. Aanw. op den 
dag der besteding, te 3 uren. 

Maandag, 26 Maart. 
Middelburg, te 11% u r e n . door het prov. 

bestuur: het opruimen van een wrak van een iu 
dc Beneden-Merwcde tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. 

Bolsward, te 12 uren, door de commissie 
van administratie der gemeentelijke gasfabriek: 
l o . het maken van een derden gaskuip; en 2o. 
het maken en stellen van een ijzeren gashouder. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
Stationsgebouw: de levering van 200Ö ton ijzeren 
spoorstaven met eindverbindingen en 50 ton haak
bouten , te leveren tusschen 1 Aug. cn 1 Nov. 
1872 te Weesp cn te Uitermeer. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur J. Kalll ' , te Hilversum. 

Dinsdag, 26 Maart. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar 
bureau: de levering van spoorslaven. Inl. aan 
het centraal-bureau en bij de ingenieurs der 
maatschappij te Groningen, Zulfen, Breda en 
Venlo. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar bu
reau : het bepleisteren met portland cement van 
de buitenmuren van het hoofdgebouw op het sta
tion Steenwijk benevens het uitvoeren van daar
mede in verband staand binnenwerk. Aanwijzing 
18 Maart. 

Donderdag, 4 Apr i l . 
' s-Hage, te 12 uren. door het ministerie 

van binnenl. zaken: het uitdiepen cn het afslui
ten der Arnemuidsche haven buiten de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arnemuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. Inl. door den eerstaanwezend 
ingenieur te VI ssingen. Aanw. 25 en 27 Maart, 
des morgens te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden : het maken eener knechtswoning 

bij- en het gedeeltelijk verbouwen der steenfabriek 
op het Noord-Vliet. Teekeningen liggen ter in
zage bij den architect II. R. Stoett, aldaar. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME. — Hooldcorrcspondenten L . V A N BAKKENES & 0». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL&C». 
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WEEKBLAD 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERK] 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G - z . 

met medewerking van I»r. T. VAN D0R8BUROH, C. J. VAN DOORN, I). 0BOTHK, J. H. HUMAN, H. LINSK, S. E. VV. ROORDA VAN RY8INÖA, II. P. VOGKs 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
lederen Zaterdag bij I». A. T i l l KMI) te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zieh voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever eu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 16 MAART 1872. 
Dc advertentiën van een tot vijf gev 

ƒ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bol 
bij elke advertentie 10 cents voor ecu 
courant betaald. — Abonnementen voor 25 
regels per jaargang worden tegen verminde, 
genomen cn groote letters naar plaatsnam! 

Berichten en mededeelingen. 
li 1 I T E N I. A N 1). 

§ De heeren Ransoma, Sims en Head, te Ips
wich , hebben onlangs een der stoom-omnibussen 
afgeleverd, door het Gouvernement besteld , om in 
de Aziatische bezittingen te worden gebezigd voor 
het vervoer van reizigers en van troepen. Vóór 
de inscheping is een proefrid met het voertuig 
gedaan tusschen Ipswich en Edimburg. De omni
bus heeft twee vakken boven elkander; bet on
derste, rijk bekleed met karmozijn fluweel, is in
gericht om 20 personen te bevatten. Hel boven
ste, minder' weelderig, maar toch gemakkelijk 
en luchtig, kan 40 personen inhouden. 

Het rijtuig, achter het stoomwerktuig beves
tigd , wordt gedragen op slechts twee raderen 
van vijf voet middellijn. De sleeper, van den 
lype-Thomson , heeft twee drijfwielen van zes 
voet middellijn en vooraan een besturend rad. 
Deze wielen hebben achttien Eng. duim breedte 
en zijn bedekt met een rol kaoetsjoek van elf 
duim breedte en ongeveer vier duim dikte. De 
gemiddelde snelheid is ongeveer twintig kilo
meters in het uur geweest, maar kan desnoods 
tot vijf en twintig stijgen. 

De gemakkelijkheid, waarmede dit voertuig de 
scherpste bochten beschrijft, is werkelijk verba
zend. Wij zien geene enkele reden, waarom 
stoom-omnibussen van deze soort niet in ons 
land even goede diensten zouden bewijzen als in 
den vreemde. 

— Op den San-Paulo-spoorweg in Amerika 
heeft eene aardstorting plaats gehad, waardoor 
het verkeer op de baan gedurende een paar 
maanden zal moeten stilstaan. 

— § Men kan met goeden uitslag de licht smel
tende zouten van Cooper bezigen om het begieten 
van de straten te verbeteren. De steden zouden 
er in gezondheid bij winnen, terwijl zij geld zou
den besparen. Als bewijs halen wij het verslag 
van het comité voor besproeiing te Westminster 
(Londen) aan. Dit verslag zegt, dat men, door 
die zouten te gebruiken, acht karren om te be
gieten , waarvan de onkosten in honderd dagen 
8549 franken beloopen, bezuinigd heeft. Daaren
tegen is gedurende het geheele jongste zomer
seizoen voor 8200 franken aan Cooper's zouten be
steed geworden over eene oppervlakte van 250,000 
vierkante ellen. Men heeft dus wel is waar slechts 
weinig bespaard aan gereed geld, maar aan den 
anderen kant de geheele uitgaaf aan water on-
noodig gemaakt. En dit is een punt van groot 
gewicht. 

— § Men heeft onlangs met het beste gevolg eene 
proef genomen met stoom bij een trein op een 
tramway tusschen Haymarket en Leyth, bij Edim
burg. Ondanks het drukke verkeer, heeft men 
geen enkel ongeval te betreuren gehad. De paar
den verschrikten niet; de wandelaars hadden geen 
hinder van wasem of rook. De tien kilometers 
werden in vijftig minuten afgelegd, de bulten er 
onder begrepen. Zonder deze was de gemiddelde 
snelheid 14.5 kilom. in het uur. Men beweert, 
dat zij gemakkelijk tot 19.5 had kunnen stijgen. 

— In eene dezer dagen te Londen gehouden 
vergadering van de Fransche transatlantische te
legraafkabel-maatschappij is machtiging verleend 
tot het leggen van een nieuwen kabel. Tot ver
krijging der daartoe vereischte fondsen zullen 

20,000 nieuwe aandeelen van 20 p. st. elk, en 
schuldbrieven tot een bedrag van niet meer dan 
500,000 p. st. uitgegeven worden; deze laatste 
echter eerst na verloop van zekeren tijd. 

B I N N E N L A N D. 

'S-Gravenhage. Bij Kon. besluit van 1 Maart 
1872 zijn aangewezen de eigendommen die, ten 
behoeve van de voortzetting der verbetering van 
den toestand der polderstad van de gemeente 
Rotterdam en de regelmatige uitbreiding dier 
stad aan de westzijde, door het aanleggen van 
twee straten en het aanbouwen van huizen langs 
deze straten in den polder Cool, ten nlgemeenen 
nutte zullen worden onteigend. 

— Het wetsontwerp tot bekrachtiging eener over
eenkomst met de Amsterdamsche Kanaalmaat
schappij is in den avond van 9 dezer rondgedeeld. 
De Staat waarborgt onvoorwaardelijk eene geld-
leening van 5% millioen, door de Maatschappij 
aan te gaan tegen eene rente van 4% pCt., met 
verplichting tot aflossing vóór of op ultimo De
cember 1880, in verband met de verzekering 
der maatschappij om in al de behoeften der on
derneming te voorzien totdat, reeds in den loop 
van 1874, de inmiddels drooggemaakte gronden 
vruchten zullen afwerpen , en onder verband dier 
gronden hypothecaire obligation uitgegeven kun
nen worden. Te eerder kan de Staat dien waar
borg verleenen, omdat, ongerekend het eventueel 
overschot der opbrengst van gronden, beschik
baar zijn: 1". de 3 millioen ten name der ge
meente Amsterdam op het 4pCts. Grootboek in
geschreven en aan de onderneming toegekend; 
2o. de 3 millioen, door Amsterdam in 1807 en 
1808 ten behoeve der onderneming aan den Staat 
toegekend , altoos in de vernachting van de vol
tooiing der werken op 1°. Augustus 1870, waar
in de Regeering vertrouwen stelt. 

— Bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Ned.-lndie, van 30 Januari, is aan den 
directeur der Burgerlijke Openbare Werken, den 
resident van Batavia, den hoofdingenieur bij den 
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare wer
ken, eerstaanwezend ingenieur in die residentie , 
en den majoor der genie C. J. van Goens, opge
dragen , zich in commissie te stellen tot het be
ramen der middelen, waardoor in den vervolge 
overstroomingen als die , welke te Batavia in 
den laatsten tijd hebben plaats gehad, zooveel 
mogelijk worden voorkomen; en om met den 
spoed, dien het gewicht van het onderwerp vor
dert, deswege rapport uil te brengen en de 
vereischte voorstellen in te dienen; terwijl bij 
art. 2 van dat besluit genoemde directeur is uit
genoodigd , voor de samenstelling te Samarang 
van eene gelijke commissie spoedig de noodige 
voorstellen in te dienen. 

— De oudernemers van den Noordhollandsch-
Frieschen spoorweg hebben beloofd , aan de aan
deelhouders van bovengenoemde lijn , 5 pCt. rente 
te zullen betalen, gedurende den aanleg van de 
lijn. Reeds wordt er over gesproken , om, inge
val dit spoorwegplan mocht mislukken, desniet
temin , zoo mogelijk met gelden uit Noord-Hol
land , een lijn Amsterdam—Medemblik—Enkhui
zen aau te leggen. Mocht ook dit plan niet sla
gen, dan voedt men echter gegronde hoop, dat 
in elk geval de lijn Amsterdam—Hoorn tot stand 
zal komen. 

— De Durdrechtsche Courant 
de voorwaarden der concessie door] 
gesteld, tot het maken en exploited 
vens of dokken, met los- en laadk 
kranen en bergplaatsen voor goed 
in aansluiting met den Staatsspoor 
naar Dordrecht, ten westen van 
het Hollandsch Diep bij Willemsdoi] 
tijd door de heeren D. Volker 
aangevraagd, — dezer dagen, dal 
concessionarissen zijn aanvaard gews 
met de uitvoering van dit in hel 
den handel, de groote- cn riviervaaq 
rijk werk, nadat de concessie, vot 
dig , bij de wet bekrachtigd is, 
spoed zal aangevangen worden, 
jaar gedeeltelijk te kunnen exploit 

A m s t e r d a m . Naar wij vernen 
Maart alhier eene nieuwe llottw-Matl 
gericht, onder den naam van Burj 
schappij, die zich ten doel stelt, b. 
van rondgezonden circulaire, bij voq 
gen te bouwen, welke tegen een huurn 
a 000 's jaars zullen kunnen worden1 

R o t t e r d a m . De heeren Cha 
Bienfait, die hier ter stede gevest 
drie jaren als vertegenwoordigers 
Boyer en consorten te Ludwigsha 
werkzaam zijn, om bun stelsel van 
door middel van warme lucht, en in 
eene doelmatige ventilatie , in Nede' 
te doen vinden, hebben eene circula 
waarin eene overzicht gegeven word 
bouwen hier te lande volgens dit 
richt, bestaande uit: 

1°. de bijzondere school van den 
van Boetselaer van Dubbeldam te 

2». de burgerdag- en avondschod 
3°. de openbare school n°. 0 te] 
4°. de vergaderzaal in het raai 

sterdam. 
5°. de sociëteit »de Groote Cl | 

sterdam. 
6°. Het woonhuis van den heer | 

sen te Amsterdam. 
7°. Idem van den heer J. Bied 

te Leeuwarden. 
8°. de fabriek van den heer 

te Maastricht. 
9». de Westerkerk te Rotterdan 
10°. de drooginrichting voor lie 

chocorciwortcls van den Heer C. 
te Ossendrecht; 

terwijl noch verschillende contra 
en projecten ingeleverd zijn. 

R o t t e r d a m . Naar men verneen 
Minister van Staat en vau Binnenla 
aan de heeren D. T. Ruys, J. G. 
F. Fusswiukel. allen hier ter stedel 
onder zekere voorwaarden concessie! 
den aanleg en de exploitatie eene 
vaart van hier op Emmerik, dod 
een in dc bedding der rivieren 
lieken kabel of ketting. 

K a m p e n . Met het toezicht oved 
bouwen ijzeren brug over den UseB 
heer Swets, directeur der waterwf 
de brug zelve is door den beer i 
strasz ontworpen en zal een sieraad \ 
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Zwol le , 2 Maart: liet maken van krib- en 
rijswerken tot verbetering van bet vaarwater op 
den Beneden-IJsel; ingekomen 5 biljetten , als : 
R. Zwolsman, te Kuinrc , ƒ 19,500. 
J . Baars, » T u l , » 19,400. 
K. van der Plas. » Hardinxveld, » 18,190. 
A. G. Huijskes, » Reenen, » 17,098. 
R. A . van den Berg, » Pannerden, » 10,000. 
Gegund. 

Amsterdam , 4 Maart: het maken van aarde
en andere werken voor bet stations-emplacement 
te- en een gcdeelle baan bij Weesp ; minste in
schrijver was Linskens, te Blerick (Limburg), 
voor ƒ143 ,400 . 

Leiden , 4 Maart: het herstellen van bestra
tingen in de stallen der kazerne in den Doelen ; 
minste inschrijver was Jac. v. d. Kamp, aldaar , 
voor ƒ 3 0 7 0 ; gegund. 

'•-Hage, 6 Maart: het bouwen van een licht-
wachterswoning op het duin aan de Z. W. kust 
van Texel ; minste inschrijver was Plavier, te 
Texel, voor ƒ 3970. 

Arnhem, 6 Maart: l o . het vernieuwen van 
15,953 M J klinkerstraten met bijlevering van 
I, 184,890 klinkers; minste inschrijver was G. van 
Berkum, aldaar, voor ƒ 2d,529. 

2o. het vernieuwen van 6245 M l k e i , 3000 M ' 
veldkei en 3220 M ' J klinkerstraat; minste inschrij
ver was M . B. Bouderij , aldaar, voor ƒ 3549. 

3o. l e perc, de levering van 655 M'gewas
schen grint; minste inschrijver was J. Wegman, 
te Pannerden, voor ƒ 1003. 

2e pe rc , de levering van 400 M^ongewasschen 
grint; minste inschrijver was H . M. Hendriks, te 
Pannerden, voor ƒ199. 

4o. het leveren cn leggen van Escauzijnsche 
banden voor voetpaden; minste inschrijver was 
II. G. Knoops, aldaar, volgens tarief. 

s Hage. 6 Maart: de levering van ijzer, ten 
behoeve van de directie der marine te Amster
dam; minste inschrijvers Hotz & Co. , aldaar, 
voor ƒ40 ,518 .56 . 

'•-Hage, 7 Maart: l o . het leveren van eiken
hout voor 50 wissels met 250 dwarsliggers; 
minste inschrijver was A. A. v. d. Sanden, te 
Boxtol, voor / 16,988 ; 

2o. het kepen en carboniseeren; minste in
schrijvers waren Van der Made & Gips, te Dor
drecht, voor / 920. 

'•-Hage, 7 Maart: do levering van 100 ijze
ren lantarenarmen ; minste inschrijvers waren Van 
Oppen & Co., te Maastricht, voor ƒ 636. 

Vervolg Berichtei . 
B I N N E N L A N D . 

S c h i e d a m . Voor de betrekkingen van 1ste 
en 2de opzichter over de gemeentewerken alhier 
is door den gemeente-architect, in overleg met 
de Commissie van fabricage, eene aanbeveling 
aan den Raad ingezonden van de navolgende 
personen: 

a voor eersten opzichter : 
E. H . Overbosch, te Dordrecht. 
J. G. Veldman , » Abcoude. 
H. Leguit , » Amsterdam. 

b voor tweeden opzichter: 
E . 1). Wijngaarden, te Medenblik. 
S. F . A. Brouwer van Gelder , » 's-Hage. 
J. Bh m i , » Rotterdam. 

G e m e r t . Het eeuwenoude kasteel, in ons 
dorp gelegen, wordt sedert eenige maanden ge
heel bewoonbaar gemaakt, daar de tegenwoordige 
eigenaar voornemens is zijn verblijf daarin te 
vestigen. Het gebouw is uitwendig geheel ge
restaureerd cn er zijn vele versieringen daaraan 
aangebracht, vervaardigd te Arnhem in de kon. 
zinkfubriek van de heeren Rodenhuis & Co.. Het 
inwendige wordt geheel gemoderniseerd. De om
liggende oude tot het kasteel behoorende gebou
wen worden gesloopt en een groot en schoon 
park aangelegd, zoodat een en ander, als alles 
voltooid zal zijn , een groot sieraad van onze ge
meente zal uitmaken. 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Uitermeer. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur 
te Hiversum. Aanw. 11 Maart, des morgens 
te 10 uren, beginnende bij het rechthuis te 
Watergraafsmeer. Raming ƒ 480,000. 

Heerenveen: het bouwen van eene woonhui-
zinge te Heerenveen, op den Heerenwal bij de 
spoorwegbrug. Aanw. 16 Maart, des voormid
dags te 11 uren. Inl. bij den architect D. D. 
Duursma, te Dragten. Briefjes inleveren 18 
Maart bij den aanbesteder Mr. S. Sleeswijk, pro
cureur te Heerenveen. 

Dinsdag, 10 Maart. 
Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth. 

op het raadhuis: het dempen der gracht langs 
den Bagijnhof, benevens het maken van de daar
bij behoorende riolen cn verdere werken. Aanw. 
15 Maart, des namiddags te 3 uren. 

Delft, te 12 uren. door de directie der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : de levering van 120,000 kil . lood in staven, 
elk van 40—60 k i l . wegende ; 7000 k i l . zink in 
blokken, wegende elk ongeveer 10—25 k i l . en 
hoogstens 5 c.M. dik; 6000 ki l . zinkplaat (tot 
nokken aan projectielen voor getrokken geschut), 
waarvan in platen van 
1000 kil . Iang0 50; br. 0.25; dik 0.015 ii 0.014 M. 
4000 » » 0.50; » 0.25; n 0.014 ii 0.013 » 
1000 > » 0.50; » 0.25; » 0.013 a 0.012 » 
ten behoeve van voorschreven magazijnen. 

Zevenbergen, te 1 uur, door de directie der 
Zevenbergsche suikerfabriek, bij H. Dolk: den 
opbouw der voormelde fabriek, met bijlevering 
der materialen. Aanw. 14 en 18 Maart, van 
12—3 uren. 

Delden, tc 1 " i i r , in het logement Dc Drost 
van Twente: liet Herstellen en gedeeltelijk ver
nieuwen van het dak der Herv. kerk te Deldcn , 
in 2 perc. en in massa, l e perc : timmer-, met
sel-, ijzer- en verfwerk; 2e perc.: loodgieters-
en leidekkerswerk. Inl. bij J. Bosch, architect 
te Lochem. Aanw. op den dag der besteding, 
te 11 uren. 

Nijmegen , te 2 uren, door dc commissie 
voor de gemeente-gasfabriek, op het raadhuis: de 
levering van 20,000 hektol. Engelsche gaskolen 
cn 50,000 kilogr. Canncl-kolen. 

Woensdag, 20 Maart. 
Sybrandaburen (Friesland), door kerkvoog

den der Herv. gemeente: het afbreken van de 
oude en het opbouwen van een nieuwe kerk. 
Inl. en aanw. 16 Maart, van 10—12 uren. Bilj. 
gemerkt K , uiterlijk 19 Maart, aau P. J . Wijtsma, 
administreerend kerkvoogd, te Sybrandaburen. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth. 
ten raadhuize: het maken van een kaaimuur met 
bijbehoorende remming-, grond- en straatwerken, 
ter vervanging van den houten aanlegsteiger aan 
dc Oosterkade. Inl. aan het Timmerhuis aldaar. 
Aanw. 18 Maart, van 11—12 uren. 

Donderdag, 21 Maart. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoor
wegen: het maken van eene krib boven den 
noordelijken spoorwegdam, ten behoeve der over
brugging van het Hollandsch Diep. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Breda en den sectie
ingenieur S. J . Vermaes, tc Willemsdorp. Aanw. 
12 en 14 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

s-Hage", te 12 uren, door den minister van 
binnenl. zaken: het inrichten tot brugwachters
woningen van twee directieketen nabij de brug 
over de Oude Maas bij Dordrecht; aanw. 12 en 
15 Maart, des voormiddags te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het prov. be
stuur : het doen van eenige herstellingen aan het 
slot te Muiden. Inf. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Haarlem, en bij den ingenieur 
Du Celliée Muller te Amsterdam. Aanwijzing 
l l i Maart. 

Vri jdag , 22 Maart. 
Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 

het uitdiepen door middel van een stoom-bagger-
tuig van een gedeelte van het vaarwater tusschen 
de beide Ketclkribbcn aan de uitmonding van den 

Use l , in Overijsel, voor den waterweg van Zwolle 
naar zee. Aanw. den 8cn dag vóór de besteding. 

Wehe (Groningen), te 4 uren, door burg. 
cn weth.: liet bouwen van een armhuis te Weho, 
met de levering der materialen. Aanw. op den 
dag der besteding, te 3 uren. 

Maandag, 26 Maart. 
Middelburg, te 11 % uren, door het prov. 

bestuur: het opruimen van een wrak van een iu 
de Beneden-Merwede tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. 

Bolsward, te 12 uren, door de commissie 
van administratie der gemeentelijke gasfabriek: 
l o . het maken van een derden gaskuip; en 2o. 
het maken en stellen van een ijzeren gashouder. 

Amsterdam, te l ' / 2 uren, door de directie 
der Holl. I.lzeren-spoorwegmaatschappij in het 
Stationsgebouw: de levering van 2000 ton ijzeren 
spoorstaven met eindverbindingen en 50 ton haak-
bouten, te leveren tusschen 1 Aug. cn 1 Nov. 
1872 te Weesp en tc Uitermeer. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur J. Kalll ' , te Hilversum. 

Dinsdag, 26 Maart. 
Utrecht , te 2 uren, door dc maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen aan baai-
bureau : de levering van spoorstaven. Inl. aan 
het centraal-bureau en bij de ingenieurs der 
maatschappij te Groningen, Zutfen, Breda en 
Venlo. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar bu
reau : het bepleisteren met portland cement van 
de buitenmuren van het hoofdgebouw op het sta
tion Steenwijk benevens het uitvoeren van daar
mede in verband staand binnenwerk. Aanwijzing 
18 Maart. 

Donderdag, 4 Apri l . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidsche haven builen de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arncniuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. Inl. door den eerstaanwezend 
ingenieur te VI ssingen. Aanw. 25 en 27 Maart, 
des morgens te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden : het maken eener knechtswoning 

bij- en het gedeeltelijk verbouwen der steenfabriek 
op het Noord-Vliet. Teekeningen liggen ter in
zage bij den architect II. R. Stoett, aldaar. 

D. A . THIEME. — llooldcoircspondenten L . V A N B A K K E N E S & C". tc Amsterdam. •— Boekdrukkery van G. W . VAN DER W I E L & Cu. 

Zevende jaargang ÏK 11. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N O K N D T . JG -z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN POBSBURfiH, C. J. VAN DOOKN, I). (iROTHK, J . II. I.BMMAN, H. 1,1 , \SK, S. E. VV, KOOR DA VAN RVSINftA. H. P. VOÖKI, en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dut geregeld 
iederen Zaterdag bij I). A. TIIIEME te l m hem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever eu 
tegeu betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd, 

ZATERDAG 16 MAART 1872. 
üc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosteu 
1.— cn voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 cn 1000 
regels per jaargang «orden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

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

§ De heeren Ran soma , Sims en Head, te Ips
wich , hebben onlangs een der stoom-omnibussen 
afgeleverd, door het Gouvernement besteld , om in 
de Aziatische bezittingen te worden gebezigd voor 
het vervoer van reizigers en van troepen. Vóór 
de inscheping is een proefrid met het voertuig 
gedaan tusschen Ipswich en Edimburg. De omni
bus heeft twee vakken boven elkander; het on
derste, rijk bekleed met karmozijn fluweel, is in
gericht om 20 personen te bevatten. Het boven
ste, minder' weelderig, maar toch gemakkelijk 
en luchtig, kan 40 personen inhouden. 

Het rijtuig, achter het stoomwerktuig beves
tigd , wordt gedragen op slechts twee raderen 
van vijf voet middellijn. De sleeper, van den 
type-Thomson, heeft twee drijfwielen van zes 
voet middellijn en vooraan een besturend rad. 
Deze wielen hebben achttien Eng. duim breedte 
en zijn bedekt met een rol kaoetsjoek van elf 
duim breedte en ongeveer vier duim dikte. De 
gemiddelde snelheid is ongeveer twintig kilo
meters in het uur geweest, maar kan desnoods 
tot vijf en twintig stijgen. 

De gemakkelijkheid, waarmede dit voertuig de 
scherpste bochten beschrijft, is werkelijk verba
zend. Wij zien geene enkele reden, waarom 
stoom-omnibussen van deze soort niet in ons 
land even goede diensten zouden bewijzen als in 
den vreemde. 

— Op den San-PauIo-spoorweg in Amerika 
heeft eene aardstorting plaats gehad, waardoor 
het verkeer op de baan gedurende een paar 
maanden zal moeten stilstaan. 

— § Men kan met goeden uitslag de licht smel
tende zouten van Cooper bezigen om het begieten 
van de straten te verbeteren. De steden zouden 
er in gezondheid bij winnen, terwijl zij geld zou
den besparen. Als bewijs halen wij het verslag 
van het comité voor besproeiing te Westminster 
(Londen) aan. Dit verslag zegt, dat men, door 
die zouten te gebruiken, acht karren om tc be
gieten , waarvan de onkosten in honderd dagen 
8549 franken beloopen, bezuinigd heeft. Daaren
tegen is gedurende het geheele jongste zomer
seizoen voor 8200 franken aan Cooper's zouten be
steed geworden over eene oppervlakte van 250,000 
vierkante ellen. Men heeft dus wel is waar slechts 
weinig bespaard aan gereed geld, maar aan den 
anderen kant de geheele uitgaaf aan water on-
noodig gemaakt. En dit is een punt van groot 
gewicht. 

— § Men heeft onlangs met het beste gevolg eene 
proef genomen met stoom bij een trein op een 
tramway tusschen Haymarket en Leyth, bij Edim
burg. Ondanks het drukke verkeer, heeft men 
geen enkel ongeval te betreuren gehad. De paar
den verschrikten niet; de wandelaars hadden geen 
hinder van wasem of rook. De tien kilometers 
werden in vijftig minuten afgelegd, de halten er 
onder begrepen. Zonder deze was de gemiddelde 
snelheid 14.5 kilom. in het uur. Men beweert, 
dat zij gemakkelijk tot 19.5 had kunnen stijgen. 

— In eene dezer dagen te Londen gehouden 
vergadering van de Fransche transatlantische te
legraafkabel-maatschappij is machtiging verleend 
tot het leggen van een nieuwen kabel. Tot ver
krijging der daartoe vereischte fondsen zullen 

20,000 nieuwe aandeelen van 20 p. st. elk, en 
schuldbrieven tot een bedrag van niet meer dan 
500,000 p. st. uitgegeven worden; deze laatste 
echter eerst na verloop van zekeren tijd. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij Kon. besluit van 1 Maart 
1872 zijn aangewezen de eigendommen die, ten 
behoeve van de voortzetting der verbetering van 
den toestand der polderstad van de gemeente 
Rotterdam en de regelmatige uitbreiding dier 
stad aan de westzijde, door het aanleggen van 
twee straten en het aanbouwen van huizen langs 
deze straten iu den polder Cool, ten nlgemeenen 
nutte zullen worden onteigend. 

— Het wetsontwerp tot bekrachtiging eener over
eenkomst met de Amsterdamsche Kanaalmaat
schappij is in den avond van 9 dezer rondgedeeld. 
De Staat waarborgt onvoorwaardelijk eene geld
leening van 5 1 / , millioen, door de Maatschappij 
aan te gaan tegen eene rente van 4 ' / 2 pCt., met 
verplichting tot aflossing vóór of op ultimo De
cember 1880, in verband met de verzekering 
der maatschappij om in al dc behoeften der on
derneming te voorzien totdat, reeds in den loop 
van 1874, de inmiddels drooggemaakte gronden 
vruchten zullen afwerpen , en onder verband dier 
gronden hypothecaire obligation uitgegeven kun
nen worden. Te eerder kan de Staat dien waar
borg verleenen , omdat, ongerekend het eventueel 
overschot der opbrengst van gronden, beschik
baar zijn: lo . de 3 millioen ten name der ge
meente Amsterdam op het 4 pCts. Grootboek in
geschreven en aan de onderneming toegekend; 
2o. de 3 millioen, door Amsterdam in 1867 en 
1868 ten behoeve der onderneming aan den Staat 
toegekend , altoos in de verwachting van de vol
tooiing der werken op 1». Augustus 1876, waar
in de Regeering vertrouwen stelt. 

— Bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Ned.-Indie, van 30 Januari, is aan den 
directeur der Burgerlijke Openbare Werken, den 
resident van Batavia, den hoofdingenieur bij den 
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare wer
ken, eerstaanwezend ingenieur in die residentie, 
en den majoor der genie C. J. van Goens, opge
dragen , zich iu commissie te stellen tot het be
ramen der middelen, waardoor in den vervolge 
overstroomingen als die , welke te Batavia in 
den laatsten tijd hebben plaats gehad, zooveel 
mogelijk worden voorkomen; en om met den 
spoed, dien het gewicht van het onderwerp vor
dert, deswege rapport uit te brengen en de 
vereischte voorstellen in te dienen; terwijl bij 
art. 2 van dat besluit genoemde directeur is uit
genoodigd , voor de samenstelling te Samarang 
van eene gelijke commissie spoedig de noodige 
voorstellen in te dienen. 

— Dc ondernemers van den Noordhollandsch-
Frieschen spoorweg hebben beloofd , aan de aan
deelhouders van bovengenoemde lijn , 5 pCt. rente 
te zullen betalen, gedurende den aanleg van de 
lijn. Reeds wordt er over gesproken, om, inge
val dit spoorwegplan mocht mislukken, desniet
temin, zoo mogelijk met gelden uit Noord-Hol
land, een lijn Amsterdam—Medemblik—Enkhui-
zen aan te leggen. Mocht ook dit plan niet sla
gen , dan voedt men echter gegronde hoop, dat 
in elk geval de lijn Amsterdam—Hoorn tot stand 
zal komen. 

— De Dordrechtsche Courant deelt mede, dat 
de voorwaarden der concessie door de Regering 
gesteld, tot het maken en exploitecrcn van ha
vens of dokken, met los- en laadkaden, hijsch-
kranen en bergplaatsen voor goederen en vee, 
in aansluiting met den Staatsspoorweg van Breda 
naar Dordrecht, ten westen van de brug over 
het Hollandsch Diep bij Willemsdorp, — inder
tijd door de heeren D. Volker c. s. tc Dordrecht 
aangevraagd, — dezer dagen, door genoemde 
concessionarissen zijn aanvaard geworden, en dat 
met de uitvoering van dit in het belang van 
den handel, de groote- en riviervaart zoo belang
rijk werk, nadat dc concessie, voor zooveel noo
dig, bij de wet bekrachtigd is, met kracht en 
spoed zal aangevangen worden, om nog in dit 
jaar gedeeltelijk te kunnen exploiteeren. 

Amsterdam. Naar wij vernemen, is den 1 
Mnnrt alhier eene nieuwe liouw-Maatscbappij op
gericht, onder den naam van Burger-Bouw-Maat-
schappjj, die zich ten doel stelt, blijkens de daar
van rondgezonden circulaire, bij voorkeur wonin
gen te bouwen, welke tegen een huurprijs van ƒ200 
a 600 'sjaars zullen kunnen worden verhuurd. 

Rotterdam. De heeren Charles Remy en 
Bienfait, die hier ter stede gevestigd en sedert 
drie jaren als vertegenwoordigers van de firma 
Boyer en consorten te Ludwigshafen a/Rhein 
werkzaam zijn, om hun stelsel van verwarming 
door middel van warme lucht, cn in verband met 
eene doelmatige ventilatie, in Nederland ingang 
te doen vinden, hebben eene circulaire verspreid, 
waarin eene overzicht gegeven wordt van de ge
bouwen hier te lande volgens dit systeem inge
richt, bestaande uit: 

1°. de bijzondere school van den Heer Baron 
van Boetselaer van Dubbeldam te Utrecht. 

2». de burgerdag- en avondschool te Utrecht. 
3°. de openbare school n°. 6 te Arnhem. 
4°. de vergaderzaal in het raadhuis te Am

sterdam. 
5°. de sociëteit »de Groote Club" te Am

sterdam. 
6». Het woonhuis van den heer Jhr. P. Hart-

scn te Amsterdam. 
7°. Idem van den heer J. Bieruma Ousting 

te Leeuwarden. 
8°. de fabriek van den heer Petrus Regout 

te Maastricht. 
9». de Westerkerk te Rotterdam. 
10°. de drooginiichting voor het drogen van 

chocoreiwortcls van den Heer C. Mattheeussens 
te Ossendrechtj 

terwijl noch verschillende contracten gesloten 
en projecten ingeleverd zijn. 

R o t t e r d a m . Naar men verneemt is door den 
Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken 
aan de heeren D. T. Ruys, J. G. N . Hoven en 
F. Fusswiukel. allen hier ter stede woonachtig, 
onder zekere voorwaarden concessie verleend tot 
den aanleg en de exploitatie eener stoomslecp-
vaart van hier op Emmerik, door middel van 
een in de bedding der rivieren gelegden inetal-
lieken kabel of ketting. 

Kampen. Met het toezicht over de nieuw te 
bouwen ijzeren brug over den Usel is belast de 
heer Swets, directeur der waterwerken alhier; 
de brug zelve is door den heer ingenieur Nier-
strasz ontworpen en zal een sieraad voor de stad zijn. 
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Boekbeoordeeling. 

«De goedkoope aanleg van lokaalspoorwe
gen, door een voorbeeld in Nederland 
toegelicht door li. li. Baueke, Ingenieur 
en Chef der afdeeling « Weg cn werken" 
der Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen". Uitgegeven door W. Hui
sdier O.J:. te Deventer. 

In dit werk wordt de aanleg der lokaalspoor
wegen nader besproken ; de beer Baueke begint 
met op te noemen de reeds bestaande spoorwegen , 
de spoorwegen welke in aanleg zijn en de rich
tingen waarvoor concessie is verkregen of aange
vraagd. Hij wijst er op, dat in het midden en 
zuiden van ons land de aanleg van spoorwegen 
beter slaagt dan in de meer noordelijke provinciën. 
Hij geeft als reden op, dat de spoorweglijnen in 
hel midden en zuiden van Nederland veelal een 
internationaal karakter hebben, terwijl dit veel 
minder of niet het geval is met de aangevraagde 
lijnen in de meer noordelijke provinciën; dit zijn 
meer spoorwegen voor lokaal verkeer. Sedert 
1807 tot en met 1870 is de toeneming der op
brengsten dan ook grooter op het zuidelijk dan 
op het noordelijk net; en hoewel de opbrengst 
over de 4 jaren te zamen in het noordelijk net 
grooter is dan in het zuidelijk net, zoo is dit 
niet meer het geval met het jaar 1870. De op
brengst klom in het noordelijk net van ƒ3595 
tot f 3985 en in het zuidelijk net van f 2901 tot 
f 4021 per kilometer. 

Ontegenzeggelijk is de vermeerdering van slechts 
1 1 % in het noorden tegen 40"/„ in het zuiden 
opmerkelijk, hoewel men uit de eerste jaren der 
exploitatie, wegens gebrekkige aansluitingen en 
om meer andere redenen, niet dadelijk tot zekere 
gevolgtrekkingen kan besluiten. 

De heer Baueke merkt op dat, hoewel men Inci
te lande eerst in lateien tijd tot den aanleg van 
een spoorwegnet is overgegaan, men evenwel thans 
geheel overtuigd is dat de spoorwegen voor de 
streken , waarin ze zijn aangelegd, groote voor-
deelen opleveren. Maar tevens wordt opgemerkt, 
dat er nog zeer vele streken zijn, waarvoor de 
aanleg van gewone spoorwegen veel te duur i s , 
zooclat daar de lokaalspoorwegen geheel op hunne 
plaats zijn en aangelegd moeten worden. 

Als de groote voordeelen der lokaalspoorwegen 
wordt door den heer Baueke opgegeven : 

Mindere aanlegkosten, als het gevolg van ge
ringere afmetingen voor aardebaan, spoorstaven, 
dwarsliggers en rollend materieel, minder aanzien
lijke gebouwen, bezuiniging op kunstwerken enz. 

Minder exploitatiekosten en betrekkelijk minder 
onderhoud, als het gevolg van minder snel rijden 
en voordeeliger verhouding van den dooden last 
tot den nuttig getransporteerde!! last en van nog 
meer andere zaken. In 1870 was de verhouding 
op de Staatsspoorwegen tusschen het eigen gewicht 
en de bevrachting door goederen als 1 : 0.55, 
terwijl dat op de lokaalspoorwegen zou kunnen 
bedragen 1 : 1 . 

Het overladen kan geen bezwaar zijn, wantin 
1870 zijn vervoerd met de Staatsspoorwegen 1151 
ton per kilometer. Stelt men nu, dat per jaar 
de overlading van bij voorbeeld 1200 ton per 
kilometer moet plaats hebben tegen den prijs 
van / '0.09, dan bedraagt dit /"108 en vertegen
woordigt een kapitaal tegen den penning 20 van 
/'2100 per kilometer. De heer Baueke maakt verdei' 
eene globale begrooting van een ontworpen lokaal
spoorweg tusschen Deventer en Almelo van 0.90 M. 
spoorwijdte en komt tot een bedrag per kilometer, 
zonder het materieel . . , . . . ƒ 23,500 

Voor materieel nagenoeg evenredig 
aan dat der Staatsspoorwegen . . . « 5,000 

Voor de inrichting der exploitatie . » 1,500 

Te zamen kant en klaar . . . . ƒ 30,000 
Voor zeer goedkoope gewone spoorwegen kan 

dit bedrag f 05,000 zijn , doch meestentijds beloopt 
dit bedrag in ons land voor gewone spoorwegen 
tusschen /' 90,000 en / 130,000. 

De heer Baueke geeft als zijn gevoelen, en staaft 
dit door eenige voorbeelden , dat de exploitatie
kosten omstreeks 50% der bi ulo-opbrengsten 
zullen bedragen. Moeielijk is 't om hiervan eene 
berekening te maken; doch stellig zal de ver
houding niet nadeeliger maar voordeeliger zijn 
dan bij de gewone spoorwegen. 

Iu het werk van den heer Baueke wordt ver
der een overzicht gegeven van vele der bestaande 
lokaalspoorwegen en van zeer lange spoorwegen , 

die met smal spoor ter bezuiniging worden aan
gelegd in de verschillende werelddeelen , waarvan 
de ineesten reeds in verschillende nommers van 
De Opmerker besproken zijn. 

Als Bijvoegsel zijn gegeven titels van verschil
lende brochures en opstellen over lokaalspoor
wegen , in het buitenland verschenen. 

Iedereen die het belang van het vei voorweten 
en daarmede het belang van nijverheid en handel 
ter harte gaat, zal erkennen dat de heer Baueke 
een nuttig werk heeft verricht door de behande
ling der lokaalspoorwegen. Immers het kan a in 
geen twijfel onderhevig zijn, of dc aanleg der lo
kaalspoorwegen zal , als men het nut er van be-
giijpt, krachtig door de Provinciën , de Gemeenten 
en het Rijk worden ondersteund , cn zal dan bij 
goed beheer en verstandig toegepaste tarieven 
een weldaad voor Nederland zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde redacteur! 

Naar aanleiding van een dezer dagen versche
nen brochure, getiteld. »fle aesthetiek en het mo
nument te Brielle" door .1. Ph. Koelman, wenschte 
ik in uw blad wel eens de navolgende korte ge
dachte, die mij bij het lezen te binnen schoot, op
genomen le zien Misschien kan zij haar nut 
hebben. 

Menigmaal, ja honderdmaal heb ik het verwijt 
gehoord, dat een kunstenaar zich zoo zeldzaam 
de moeite geeft, zijn eigen zaak in het publiek 
te bepleiten, en het oordeel over de kunst mees
tal in handen laat van letterkundigen die, vaar
dig met de pen, in de bres springen telken reize 
als de kunst te veel wordt aangerand. 

Zulk een oordeel is dan van meerdere of min
dere waarde , naarmate het standpunt van dien 
letterkundige meer of minder aan dat van den 
kunstenaar grenst, doch voor den laatste nog 
altijd vol van onjuistheden. Een man van het 
pentel, den beitel of passer betreurt in den 
regel zulk een oordeel. waaraan naar zijne mee
ning steeds de noodige kennis, bezieling of, in 
't algemeen, de laatste hand ontbreekt, doch houdt 
zijn klachten binnen de enge grenzen van het 
atelier, terwijl de kunst daar buiten steeds een 
deel van haar prestige verliest. 

De reden hiervan nu i s , j a , wel eens het on
vermogen van den kunstenaar om als spreker of 
schrijver in het publiek op te treden, doch, he
laas, ook niet zelden aan eigen twijfel of onver
schilligheid te wijten. Dikwijls is het hem ook 
niet zoozeer te doen om voor de belangen der 
kunst, als zoodanig, met vuur te strijden en pal 
te staan , als wel om zich eenvoudig tevreden te 
stellen met zijn flnantieel succes , dat zeker ver
minderen zou, naar zijne meening, indien hij 
pennestrijder werd. Hij zou zoo licht de ïneenin-
gen kunnen kwetsen van zijn patroons, zijn be
schermheiligen , die toch zoo vast in den waan 
verkeeren dat ook zij kunstkenners zijn niet al
leen , maar dikwijls zelfs een schoonheidsgevoel 
bezitten, een gave Gods hebben ontvangen boven 
die van den kunstenaar verheven. Immers al 
zijn zij geen uitvoerders op dat terrein , al heb
ben zij niet gestudeerd in de kunst, al bemoeien 
zij zich ook niet met die hooggeleerde weten
schap die men aesthetika noemt, wat doet dat er 
toe? Hun kunstenaars-talent dagteekent reeds 
van de wieg en is onsterfelijk: wat heeft de 
kunst met wetenschap te maken 

In den mond van een kunstenaar zijn zeker der
gelijke redeneringen hem onwaardig, omdat, zoo 
hij werkelijk dien titel met eere draagt, zijn 
eigen leven het heeft moeten bewijzen, dat, naast 
den grootsten aanleg, ccn onafgebroken studie 
noodzakelijk is geweest om dat standpunt te 
bereiken. 

In den mond van een leek bchooren ze, helaas, 
tot de orde van den dag. Daarom is het meer 
dan dringend noodig, dat voor dezulken de kun
stenaars steeds de pen opvatten, om hun te zeg
gen dat ze dwalen. Zij alléén kunnen dat met 
vastheid doen, omdat ze meer dan iemand anders 
het onderwerp machtig zijn, waaraan hun ge
heele leven gewijd i s , terwijl bovendien ook de 
taal der poëzie hun niet vieemd is, om elke ge
dachte in een schoonen vorm te hullen. 

Wanneer toch een kunstenaar op het doek of 
het papier, met schilderij en teekening, door een 
hem eigenaardigen stijl, met het talent om steeds 
eenheid en harmonie in zijne werken uit te stor
ten , in staat is tot de diepste schuilhoeken van 
het menschelijk hart door te dringen ; zouden dan 

al die talenten verdwijnen als hij teekent of schil
dert, niet in lijnen of kleuren, maai- met woorden? 

Wij geloovcn dit van enkelen ; zeker niet van 
allen. 

Ten allen tijde, de geschiedenis bewijst het ons, 
heeft dan ook de kunst gebloeid, als de kunste
naars zeiven met woord en daad voor het publiek 
optraden, als de eerste, als leeraars, het volk leid
den en kweekten en zoodoende de verzorging der 
kunst aan deskundige handen was toevertrouwd, 
zonder exclusief te zijn of tot een kaste-afdeeling 
te behooren. 

Indien nu echter de kunstenaars zwijgen, zoo
als in onze dagen in den regel geschiedt, hetzij 
uit onverschilligheid of vrees voor geldelijk na
deel — een reden die, helaas, maai' al te vaak wordt 
gebillijkt — dan bedenke men wel dat daardoor 
de kunst meer en meer in de algemeene schat
ting moet dalen en de klacht, die men dagelijks 
uit den mond van kunstenaars hoort, nam.: »het 
publiek heeft zoo weinig liefde voor de kunst" , 
helaas, omgekeerd iu den mond van het publiek 
voegt, dat men weigert op te leiden en te be
schaven. 

Nu is het wel waar, dat onze bouwkundige 
tijdschriften menig belangrijk stuk bevatten, waarin 
alle levensquaestiën behandeld worden, maar men 
kan toch niet verlangen dat het publiek zich die 
organen aanschaft, doorspekt met technische ter
men , die het niet verstaat, en geïllustreerd met 
figuren die het als hieroglyphen toeschijnen. 

Zou het publiek niet oneindig beter worden ge
diend , indien wij , zoowel in publieke bladen of 
geschriften als in alle gezelschappen en door volks
voordrachten, onze denkbeelden ontwikkelden, door 
welke middelen de positieve wetenschappen in den 
laatsten tijd , waaronder vooral de natuurweten
schappen behooren , veel terrein gewonnen hebben.' 

Dat, ten bewijze daarvan , het publiek geschrift, 
de brochure van den heer Koelman, indruk maakt, 
is zeker, en hoe kan het ook anders.' Men is niet 
gewoon zijn portret zoo exact geteekend te zien. 
Behalve de vele kunstenaars die zeggen... de man 
had het maar moeten laten, hij bezorgt er zich 
maar vijanden door . . . zijn er helaas ook nog velen 
die geen kunstwetenschap erkennen, en is het ge
tal dergenen ook groot, die zich bijv. wel op het 
terrein der kunst bewegen, maar er eigenlijk niet 
op te huis behooren. Aan dezulken heeft de schrij
ver de volgende zinsneden gericht: «Een inge
nieur, een burgerlijk bouwkundige, een historicus 
mogen over constructie spreken , of den kunste
naar te gemoet komen, wanneer hij somsin hun 
speciaal vak te kort mocht schieten, maar nim
mer over het kunstgedeelte in eenig werk eene 
beslissende stem uitbrengen, tenzij zij de bewij
zen leveren, dat zij gerechtigd zijn daarover mede 
te spreken." 

»Zal men, om eene rivier af te leiden , een pro
ces te voeren, of het plan voor een veldtocht, zich 
wenden tot een schilder, die beroemd is om zijn 
uitstekend koloriet, of misschien tot een poëet die 
nimmer anders heeft gedaan dan verzen maken.' 

«Stopwoorden als gevoel, smaak, enz., waar
mede men gewoonlijk het gebrek aan kunstkennis 
zoekt te bedekken, doen in deze niets af, aange
zien zonder grondige kennis van de te beoordee
ld) kunstzaak, schoonheidsgevoel en goede smaak 
slechts zeer gebrekkig ontwikkeld zijn. 

»Een ambtenaar, een ingenieur, of in meer 
algemeenen zin ieder individu, die niet al zijn 
krachten gewijd heeft aan het bestudeeren van de 
kunst, kan evenmin kunst beoordeclen, als een 
kunstenaar zaken waarmede hij zich nooit be
moeide." 

Dit, wat betreft het eerste deel dei- brochure. 

Nog een enkel woordje, met betrekking tot het 
tweede deel, »het monument te Brielle", moge ook 
hier zijn plaats vinden; niet zoozeer dat monu
ment zelf betreffende, aangezien ik het oordeel 
daarover liefst aan de mannen der beeldhouw
kunst overlaat, maar over de leidende gedachte, 
zoo ze al bestaat, die als beginsel bij het oordeel 
van enkele individuen voorzit. 

Men zegt bijv., waarom een Grieksche vrou
wenfiguur, een nimf, ten voetstuk verheven, en 
niet platweg daarop een watergeus gezet, dien de 
domste boer begrijpen kan ? 

Maar, waarde lezer, dan verlangt men immers 
van de kunst iets onmogelijks? Hoe zou men door 
een, altijd symbolieke, lijnenlaal, zich voor ieder 
individu verstaanbaar kunnen maken, terwijl wij 
dagelyks ondervinden, dat dit niet eens altijd door 
woorden mogelijk isf 

Voor het onwetend, dom publiek is niets be-
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vattelijk ; voor een beschaafd mensch alleen, kan 
een beschaafd spreker of schrijver zich uitdrukken. 

Zal een man van talent ooit spreken of een 
degelijk boek in de wereld zenden in platteland-
sche boerentaal of doorspekt met termen uit het 
onbeschaafde deel der maatschappij? 

Waarom verlangt men dat dan van den kun
stenaar , die alleen maar in de taal, waardoor hij 
zich uitdrukt, met een spreker of schrijver ver
schilt? 

De schrijver der bovengenoemde brochure schreef 
eens, eenige jaren geleden, «dat velen der platte
landbewoners, hun Genoveva-pienten voor de 
schoonste kunstwerken hielden." Moet dan een 
schilder, om algemeen begrijpelijk te zijn, steeds 
Genoveva's schilderen of met die soort van ba
nale kunst onze expositiezalen vullen? 

De hemel beware ons voor zulk een algemeen 
begrijpelijke kunst! 

Indien men een type der watergeuzen had kun
nen vaststellen, of in 't algemeen in een beeld 
dat volkje had mogen idealiseren in nobelen zin 
(wij meencn dat de ontwerper ook nog aan de 
hoofdcommissie heeft voorgesteld , Willem I, als 
representant onzer vrijheid, te vereeuwigen, doch 
welk verzoek geweigerd is), daartoe zeker zou zich 
de kunst wel geleend hebben; doch zou dan ieder 
individu, zelfs het domste, zulk een ideaal beeld 
met al zijne attributen en gestoken in een histo
risch kleed, wel begrepen hebben? 

Neen, voor hen die een platte taal eischen, 
roepe men geen kunstenaar, maar plaatse een
voudig een steen, waarop men niet duidelijke let
ters neerschrijft wat men vertellen wil . 

En nu nog een tweede punt ten slotte. 
Wanneer een kunstenaar spreekt van Grieksche 

kunst, of liever, wanneer iemand in 'tpubliek 
durft zeggen , dat zijn werk den Griekschen geest 
ademt, dan daagt er dadelijk een stroom van 
strijders op, om zijnen weg te versperren, een 
stroom veel grooter in getal, dan wanneer men 
zich een andere richting kiest. 

Van waar dat verschijnsel .' Dat men geen en
kelen stijl van het verleden gekopieerd wil zien, 
is duidelijk , maar tusschen een kopie van een 
kunstwerk en den geest daarin vervat is een groot 
verschil. Maar waarom juist zoo'n strijd hoofd
zakelijk tegen de Grieksche kunst.' Men zegt, de 
Grieksche geest is niet die van onzen tijd, even
min als Griekenland , Nederland is. Maai- wan
neer men dan, zooals bijv. hier iu Den Haag, 
niet welgevallen een gebouw bewoont als dat der 
Witte Sociëteit (onze bedoeling is niet. hier een 
oordeel over dat gebouw uit te spreken), en ver
schillende ineenloopende lokalen , met de weidsche 
litels «Salie Louis 13,14 en 15" en «Salie ii la re
naissance" , gedoopt ziet, kan men dan met recht 
beweren dat die stijlen, uit Italië op Eianschen 
bodem verplaatst en vervolgens naar Nederland 
overgewaaid voor een drietal ecuwen, wel over
eenkomstig den geest van onzen tijd en op onzen 
bodem zijn gekweekt.' 

Is dan, bij een dieper blik in het wezen der 
kunst, nog niet de positief-wetenschappeMjke 
geest der Grieken met hunne redegevende kunst, 
moer overeenkomstig ons tegenwoordig karakter 
van beschaving, dan die dweepzieke idealistisch 
spelende richting der 10de en 17de eeuw? 

Men meet met ongelijke maten. Van de we
tenschap vordert men het positivisme; van de 
kunst weigert men elke gezonde analyse; het 
zoeken en streven naar kunstwaarheid noemt men 
ijdel en haar oplossing dood. Waartoe die rede-
neering? Een kunstenaar n.oet zijn een gevleu
gelde genius zonder hoofd! 

Zoo dan de monumentale bouwwerken , de open
geslagen steenen geschiedboeken der volken zijn , 
wat een reeks van wanklanken worden er dan 
nog dagelijks, naast onze onderwijswetten en te 
midden van onzen hedendaagsche critisclien tijd
geest opgeworpen! 

Mogen deze regelen in uw blad een plaatsje vin
den, ontvang dan daarvoor bij voorbaat reeds 
mijnen welgemeenden dank. 

Haag, 12 Maart 1872. li. f. VOOEI.. 

Varia. 
Spoorwegongelukken. 

Uetal banen. Vervoerde reizigers, Gewonden Dooden. 
54 Duitsche (1808) . 97,990,051 32 14 
19 Oostenr. (1808) . 14,474,559 04 37 

Dus één gewonde: 
in Duitschland . . . op 3,002,395 reizigers, 

' Oostenrijk . . . . • 222,085 » 
v Engeland (1870). . » 281,499 » 

en een doode: 
in Duitschland . . . » 0,999,701 reizigers, 
» Oostenrijk . . . . » 391,204 » 
» Engeland (1870). . » 3,410,000 « 

In Amerika werden van 1862—1807 niet min
der dan 1268 personen gedood eu 4426 gewond. 
Hiervan door eigen schuld 97 passagiers gedood 
en 29 gewond. § 

VERBETERING. 
In Int eerste gedeelte van het opstel: »De lo

comotief Meyer" (nommer van 9 Maart) staat: 
«het niet ondersteunde, uitstekende of overhan
gende gedeelte (le porte-d-faux) van den ketel, 
die in het midden van den trein rust." Lees 
liever : het niet-ondersteunde gedeelte (le porte-
d-faux) vau den ketel boven de tusschem uiuite 
der twee trucks. 

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

Eene firma, die eene Stoom-Distilleerderij-
Likeurstokerij wil oprigten, wenscht zich in 
relatie te steil,ui met H.II. Ingenieurs of Bouw
kundigen , die iu dat vak de vereischte kennis 
bezitten of dergelijke inrigting tot stand gebragt 
hebben. 

Adres franco, onder de letters S. D. L . bij de 
lioekverkoopers M. WIJT en ZONEN te Rotterdam. 

Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 23 AfaaW 1872, des middags ten 

12 uur , zal van wege de Directie der Amster
damsche Kanaalmaatschappij , onder hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau der Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht X 522 te Am
sterdam , in één perceel worden aanbesteed : 

1". De aanleg van het Zijkanaal naar 
Nieuwendam. 

2". Het maken van het westelijk jaagpad 
van dat Zijkanaal. 

3«. Het verdiepen van de haven te Nieu
wendam. 

4°. Het leveren en plaatsen van meer
palen. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving volgens art. 16 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij, en aan het 
Sectiebureau te Schellingwoude 

Het is voorts aan het Technisch Bureau en te 
Schellingwoude op franco aanvraag te bekomen , 
tegen overmaking van 50 cents per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerst-
aanwezenden Ingenieur J. DIRKS, den Sectie-Inge
nieur J. G. V A N GENDT Sn. en den Opzigter 
J. DE RIJKE. 

Amsterdam, den 11 Maart 1872. 
J ITTA, 

Voorzitter. 
P. II. BRUIJN, 

Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING* 
(Voor Rekening van den Staat der Nederlanden) 

op Vrijdag den 5den April 1872, des middags 
ten 2 ure, aan het Centraalliureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek nu. 64. 
Het bouwen van eene WACHTKAMER 

met B U R E A U , aan de halte Oude 
Schoot, en het verbroeden van het 
begrind troittoir aldaar, ten behoeve 
van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art 24 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 14den Maart ter lezing 
aan het Centraalbureau, bij de Moreelse Laan , 
en aan het Bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
te Meppel en is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Sectie-Ingenieur te Meppel. 

De nanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 27sten Maart 1872. 

Utrecht, den l lden Maart 1872. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 25»tcu Maart 1S72, des mid

dags te twaalf uren , zal door Burgemeester en 
Wethouders van Leiden, in tegenwoordigheid dei-
Commissie van Fabricage, op het Raadhuis aldaar, 
aanbesteed worden: 

Het voltooijen der Stukadoorwerken 
van de nieuwe STADSZAAL. 

Het bestek ligt ter inzage aan de Stads-Tiin-
merwerf, op eiken werkdag, de besteding voor
afgaande, van 's voormiddags 10 tot 's namiddags 
i uren en is aldaar ad ƒ 0 . 1 0 verkrijgbaar. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij den Ge
meente-Architect te bekomen, terwijl Donderdag 
den 21»tcu Maait, aanwijzing in loco zal gedaan 
worden, des voormiddags te elf uren. 

AANBESTEDING. 
De DIRECTIE der ZEVENBERGSCHE SUIKER

FABRIEK te Zevenbergen, zal op Dingsdag den 
l'.Klcu Maarl 1872, des namiddags ten één ure, 
in het logement van den Heer II. DOLK aldaar, 
bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Den OPBOUW der voormelde Fabriek, 
met bijlevering der Materialen. 

De voorwaarden van aanbesteding zijn van af 
den Oden Maart aanstaande op franco aanvrage tegen 
één gulden per exemplaar te bekomen ten Kan
tore van bovengenoemde Directie en bij den Ar
chitect W. II. SEGBOER te Fijnaart, door wieu 
intussehen inlichtingen zullen worden verstrekt 
en aanwijzing in loco gedaan op Donderdag den 
14dcn e „ JJannJag j e „ ty , | o u jjaart aanstaande, 
van des middags 12 tot des namiddags drie ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING, 
op Dingsdag den 20»1'» Maart 1872, des middags 
ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
te Utrecht, vun 

(Bestek N°. 62.) 
Het Steiler opzetten van de Taluds der 

Kegels welke aansluiten tegen de 
vleugelmuren van- en het aanbren
gen van Ankers aan eenige bruggen 
gelegen in den spoorweg van Har
lingen naar de Pruissische grens. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 18 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 9*" Maart 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau en aan het Bureau 
van den heer Sectie-Ingenieur te Groningen, en 
is op franco aanvrage op gemelde plaatsen gratis 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den heer 
Sectie-Ingenieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 18J™ Maart 1872. 

Utrecht, den 7 J '" Maart 1872. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR P R T O N W E L L E N . 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN-
Civ. Ingenieurs en'Fabriekanten van Stoom- eu 
Handkrane ï , Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland eu Koloniën, 
J. J. VAN RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Botterdam, 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 16 Maart 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 5'tcn Apr i l 1872, des middags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen , bij de 
Moreelsc Laan tc Utrecht, van: 

rtestek N u . 05. 
Het bouwen van eene WACHTKA

MER met BUREAU, aan de halte 
Kropswolde, en het verbreeden en 
verhoogen van het begrind trottoir 
aldaar, ten behoeve van den spoor
weg van Harlingen naar de Pruissi-
sche grens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 24 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 14<1™ Maart ter lezing 
aan het Centraalbureau, bij de Moreelsc Laan , 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Groningen, door wien ook de noodige inlichtin
gen worden gegeven. 

Het bestek is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 29»tai Maart 1872. 

Utrecht, den 10>lcn Maart 1872. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den /jden April 1872, zal door 

Heeren Commissarissen van den Grindweg van 
Zutphen naar Emmerik, des middags ten 12 ure, 
aan het Gemeentehuis te Zutphen, in het open
baar worden aanbesteed: 

Het VERNIEUWEN van de in ge
noemden Grindweg gelegen Bruggen 
te Baak en te Laag-Keppel, met ge
metselde Landhoofden, ijzeren Leg
gers, dito Jukken enz. 

De bestekken liggen ter lezing in de tolhuizen 
langs genoemden grindweg, alsmede in de vol
gende logementen en koffijhuizen: tc Keppel bij 
de Wed. K E T S ; te Zutphen bij DE BRUIJN en 
L E E N D E R S ; te Arnhem bij M A I J E X ; te Panner
den aan den Molen ; te Groenlo bij STOTTELAAR 
en WIEGERINK; te Deventer bij V A N DER STOK : 
te Dieren bij de Wed. WESTHOF; en zijn verder 
te bekomen op franco aanvrage tegen overzen
ding van 50 cents in postzegels bij de Boekhan
delaren W. .1. THIEME Sc C°. te Zutphen. De 
teekeningen zijn ter inzage aan het Tolhuis te 
Baak en in het logement de Gouden Leeuw te 
Laag-Keppel. 

Nadere information zijn te bekomen bij den 
lloofdopzigter van voornoemden grindweg B. BERK
HOUT te Zutphen. 

Bepalingen omtrent de wijze van besteding en 
den tijd van aanwijzing zijn in het bestek gemeld. 

FREDERIK M U L L E R te Amsterdam zal 
in het begin van Apri l verkoopen : 
De uitmuntende Boekverzameling over Werk

tuigkunde, Technologie, Stoomwerktuigen, 
Stoomschepen en Zeewezen, l'hysica en 
Mathesis, — verzameld door den WelEd. Ge-
strengen Heer 

D . V A N D E N B O S C H , 
Gepen». Ingenieur van 's Rijks Stoomvaartdienst 

en wijlen den WelEdelen Heer 

J . D . Z O C H E R , 
in teven Architect te Haarlem. 

Hierin bevinden zich vele zeer kostbare en hier 
te lande zelden voorkomende werken over ge
noemde wetenschappen. 

De Catalogus is op aunvragc te bekomen. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co.,kARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

V an ouds gevestigde Fabrieken 
St. PAULINOS, WERKLUST EN DE tONCURENT, 

Te H E I L I G E R L E E , prov. (Jroningen, 

v a n B c r g o n , 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen cn Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Becrta , Veendam , enz. 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

>t Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-
neerbuizen en Metselsteenen. 

A . H . V A N B E R G E N . 

Verbeterde 
POT-EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indie 
"W HOVBJV efts ZOON , 

's Gravenhage cn Rotterdam. 

S T O O M F A B R I E K 
voon 

I 4 C H L E HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCIIAYERI.J EN HOUTHANDEL, 

VAN 
O . H O G G E N K A M P 

T E A P P I N G E D A M . 
PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Ken gelitbografeerd modelboek mei volledige Prijscourant 
it 75 IV ut. 

B E W E R K T E P L A N K E N . | A M E U B L E M E N T . 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKHEK1.EEDINO. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

DUNDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O Ü T P U I J E N . 
PARQUETVLOEREN. 

L 1.1 S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E G L IJ S T K N. 

1NSLUITLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
TAFELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN BANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

11 R O E I R A M E N. 
HEKLATTEN. 

II L O E M STOK K E N . 

VOOR D E SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N B O R D E N . 
G 1.1 M N A S T I E K-

W E R K T U I G E N . 

Fabriek en Hachineriën te Koop. 
UIT DE HAND TE KOOP worden aangeboden : 

1". ile Nederlandsche fabriek van stoom
werktuigen staande le Amsterdam, Roeiers-
eiland , gunstig aan het vvatei gelegen met al de 
daartoe behoorende Werktuigen, Machineriën 
enz. of wel : 

2". het Fabriekgebouw, en de verschillende 
Werktuigen, als voor Smederij , Draaijerij, 
Bankwerkerij, Ketelmakerij, Koperslagerij, 
Uzer- en Kopergieterij enz. en détail. 

Een en ander te bevragen bij den Heer H. C. 
V A N ROSSEM, vroeger Directeur, thans mede-
!k|uidatcur van voormelde Fabriek, wonende Roe-
tersciland W. 230, te Amsterdam. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Calqueerlinnen. 
Met nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
hei Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht 

W. IIULSCHER GJZN . tc Deventer heelt uitgegeven : 
DE GOEDKOJPE AANLEG VAN 

L O K A A L S P O O R W E G E N , 
door een voorbeeld i n Nederland 

TOEGELICHT DOOR 

E . H. B A U C K E , 
Ingenieur en Chef der afdeeling »\Vcg en Wer
ken" der Maatschappij ter Exploitatie van Staats
spoorwegen. Prijs 50 Cts. 

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaars en tegen 
overmaking van 50 Cts in postzegels bij den 
Uitgever. 

LEDEREN DRIJFRIEMËnT 
L E D E R E N S N A R E N . 

L E D E R E N KLEPPEN. 
ENZ. ENZ. 

a a n d e F a b r i e k v a n 

X X . J . W O L T E R , 

A m s t e r d a m , A m s t e l , Z. 031. 

Bij D. A . THIEME is ter perse eene brochure: 

W A A R I N B E S T A A T D I T ? 

EN 

WELKE BEZWAREN ZIJN ER TEGEN? 

DOOR 

den U i t v i n d e r . 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' erker A ButMingb, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n Orient A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Sp iege l - en E . i jMte i i fnbr . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek taNiel,bijAtitwer-

pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
H e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren cn plaatsen 

licelKcilcrtoesti'IIrn vnor gehouwen, plantenkassen, enz. 
l'nlques. Pauspapier van f8.10 en / 8.ini. a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
•Ine». P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinnen en dc Honde , Stoomtrasfabriek, Delft. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschvei binding. 

Bouwterre inen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N U L A N D aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
tc Delft cn J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 10 M a a r t 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 18 Haart. 
Dordrecht, te 8 ' / 2 uren, aan het bureau der 

gemeentewerken: het aanbrengen der illumination 
vanwege de gemeente bij de aanstaande feestviering. 

Dordrecht, te 10 uren, aau het bureau der 
gemeentewerken: het plaatsen van syphons, het 
leggen van afvoerbuizen cn riolen , in den nieuwen 
toegangsweg achter 's Lands werf. 

Sappemeer, te 11 uren, ten behoeve der 
peils-verlaging van het waterschap Noordzijde-
Hoogezand-en-Sappemeer: het maken van eene 
ijzeren draaibrug, het vernieuwen van het Win -
kelhoekster verlaat cn het graven van eenige 
kanalen, in 2 perceelen. 

's-Hage, te 11'/j uren, door het prov. be
stuur: het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede , van de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kicvits-
waard tot de Spieringsluis, onder Werkendam , 
met alle daarmede in verhand staande werken, 
in 2 perceelen; l e perc. het ter lengte van circa 
045 M . verhoogen en verzwaren der bedijking; 
het maken van een dijk ongeveer 500 M . lang 
cn het leggen van een houten uitwateringsduiker 
van voorhanden materialen. Raming f 73,800. 
2e perc.: het ter lengte van circa 2290 M. ver
hoogen en verzwaren der bedijking, en idem der 
leikade ter lengte van circa 135 M. Raming 
ƒ 97,100. Werkzaamheden aan beide perc. ge
meen : het maken van binnenberm langs dc be
dijking, het verhoogen der bestaande en bet 
maken van nieuwe opritten, begrinten, afroosteren 
en onderhoud tot 30 Juni 1873. 

's-Hage, te 11 '/j uren, door het prov. be
stuur: het verrichten van baggerwerk in het bed 
der Nieuwe-Merwede in de gemeenten Werkendam, 
Sliedrecht en Dubbeldam , in de provinciën Noord-
Brabant en Zuid-Holland, tusschen de peilraaien no. 
XXXIV en no. LVT , door middel der Rijks-stoom-
baggervaartuigen, tot een minimum van 250,000 
en een maximum van 300,000 M - 1 ; het vervoeren 
der gebaggerde spetie met de 2 Rijks-sleepstoom-
booten en 10 ijzeren grondschouwen naar aan te 
wijzen losplaatsen op een afstand van hoogstens 
4000 M . , met de bediening en het ouderhoud der 
baggervaartuigen tot 31 Maart 1873. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat in het 10e 
district te 's-Hage, den arrond.-ingenieur te 
Gorinchem en den ingenieur Welcker aldaar. 

s-Hage. te 11'/2 uren, door het prov. be
stuur : het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer enz., tot het doen van herstel
lingen aan Rijks stoom- en andere vaartuigen in 
gebruik van de Merwede en Killen, van 1 Apri l 
'72 tot ultimo Maart '73. 

Middelburg, te 1 uur, door burg. en weth. 
op het raadhuis: het maken van een hoofdriool 
tot verbinding der bestaande riolen aan de Punt, 
met dat nabij den Ouden Arnemuidschen weg. 
Aanw. en inl . door den gemeente-bouwmeester. 
Bilj . inz. uiterlijk 17 Maart aan het gemeente
bestuur. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth. op 
het raadhuis: l o . het leveren van ijzeren pijpen 
en putdeksels; 2o. het verhuren van paarden en 
karren voor bet ophalen van asch en vuilnis te 
Scheveningen. 

Lochem , te 1 uur, door de directie der So
ciëteit de Eendragt: een ijzeren afsluithek met 
inrijpoort, ter gezamenlijke lengte van 04 M . 
Inl. by J . Bosch, architect aldaar. 

Menaldnm (Friesland), te 1 uur, door het 
gemeentebestuur: de klinkerbestrating van het 
voetpad Boxum-Hylaard, ter lengte van circa 
840 M . 

Amsterdam, tc l 1 / , uren, door dc directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
stationsgebouw: het maken van de kunstwerken 
met de aansluitende gedeelten der aardebaan en 
eenige andere werken tusschen Amsterdam en 
Uitermeer. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur 
te Hiversum. Raming f480,000. 

Heerenveen: het bouwen van eene woonhui-
zingc te Heerenveen, op den Heerenwal bij de 

spoorwegbrug. Inl. bij den architect D. D. 
Duursma, tc Dragten. Hricfjes inleveren 18 
Maart bij den aanbestcdcr Mr. S. Rlceswijk , pro
cureur te Hcerenveen. 

Kampen, door bet gemeentebestuur: de le
vering der schoenen en van de uniformkleeding, 
benoodigd voor de dienaren van politie en het 
nachtwachtwezen , gedurende 1872. 

Berg-en-Dal, (bij Nijmegen), door dc directie 
van het hotel Berg-en-Dal: het verrichten van 
eenige verf- en glazenmakeiswerkcn aan dit hotel. 

Dinsdag, 19 Maart. 
Almelo , te 11 uren, door den heer Math. 

Becking, hij mej. de Wed. J . Leus: het houwen 
van zes woningen; aanw. 17 Maart, des namid
dags te 3 uren. 

's-Hertogenbosch, le 11 uren, door het 
gemeentebestuur: l o . het vervangen van den 
houten duikel', gelegen in den rechterdijk der 
Zuid-Willemsvaart, door een steenen duiker met 
bijbehoorende waterkeering door middel van 2 
schuiven; 2o. het daarstellen van eenige riolen; 
3o. het doen van herstellingen aan de bruggen ; 
4o. het maken en plaatsen van eenig ameuble
ment in de burgeravondschool. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth. 
op bet raadhuis: het dempen der gracht langs 
den Bagijnhof, henevens het maken van de daar
bij behoorende riolen en verdere werken. 

Delft, tc 12 uren. door de directie der artil
lerie-stapel- cn constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : de levering van 120,000 ki l . lood in staven, 
elk van 40—00 ki l . wegende; 7000 k i l . zink in 
blokken, wegende elk ongeveer 10—25 ki l . en 
hoogstens 5 c.M. dik; 0000 k i l . zinkplaat (tot 
nokken aan projectielen voor getrokken geschut), 
waarvan in platen van 
1000 ki l . langO.50; br. 0.25; dik 0.015 a 0.014 M. 
4000 » » 0.50; » 0.25; » 0.014 ii 0.013 » 
1000 » » 0.50; » 0.25; » 0.013 a 0.012 i 
ten behoeve van voorschreven magazijnen. 

Zevenbergen, te 1 uur, door de directie der 
Zevenbergsche suikerfabriek, by H. Dolk: den 
opbouw der voormelde fabriek, 'met bijlevering 
der materialen. Aanw. 18 Maart, van 12—3 uren. 

Delden, te 1 -'ur, in het logement De Drost 
van Twente: het herstellen en gedeeltelijk ver
nieuwen van het dak der Herv. kerk te Delden, 
in 2 perc. en in massa. Ie perc: timmer-, met
sel-, ijzer- en verfwerk; 2e perc.: loodgieters-
en leidekkerswerk. Inl. bij .1. Bosch, architect 
te Lochem. Aanw. op den dag der besteding, 
te 11 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door burg. en weth., 
ten raadhuize: de levering van ijzerwerk ten be
hoeve van het rivierveer aldaar. 

Nijmegen, te 2 uren, door de commissie 
voor de gemeente-gasfabriek, op het raadhuis: de 
levering van 20,000 hektol. Engelsche gaskolen 
en 50,000 kilogr. Cannel-kolen. 

Ternaard (Friesland), te 4 uren, door het 
gemeentebestuur van West-Dongeradeel: a. het 
opbreken van een gedeelte kunstweg en bestra
ten van datzelfde eind weg, van Holwerd tot 
voorbij Bongastate, ter lengte van 180 M . ; b. 
het maken van een straatweg over de Terp bij 
Foudgum tot de Zathe Mellema, ter lengte van 
585 M . ; aanw. des voormiddags te 11 uren, be
ginnende bij Holwerd. 

Woensdag, 20 Maart. 
Zevenhulzen (Zuid-Holland), te 12 uren, op 

het bouwterrein: het bouwen van eene nieuwe 
landbouwerswoning en aanhoorigheden. 

Heerjansdam, tc 12 uren, door burg. en 
weth., in het rechthuis: dc noodige verbouwingen 
aan een koetshuis, stal en werkhuis, tot het in
richten van raadkamer, secretarie en aanhooren, 
voor genoemde gemeente. Inl. bij den fabriek-
landmeter G. P. Schreuders, te Zwijndrecht. 
Aanw. des morgens te 10 uren. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth. 
ten raadhuize: het maken van een kaaimuur met 
bijbehoorende remming-, grond-en straatwerken, 
ter vervanging van den houten aanlegsteiger aan 
de Oosterkade. Inl. aan het Timmerhuis aldaar. 
Aanw. IS Maart, van 11—12 uren. 

Arnhem, te 2 uren, door den eigenaar van 
het Café-Unie in dit lokaal: het bouwen van eene 
verdieping op het huis C , n". 120, in de Wever
straat. Inl. bij den architect L. H. Eberson. 
Aanw. 19 Maart, te 10 uren. 

Sybrandaburen (Friesland), door kerkvoog
den der Herv. gemeente: het afbreken van de 
oude en het opbouwen van een nieuwe kerk. 
Inl. en aanw. 10 Maart, van 10—12 uren. Bilj. 
gemerkt K , uiterlijk 19 Maart, aau P..1. Wijtsma, 
administreerend kerkvoogd, te Sybrandaburen. 

Donderdag, 21 Maart. 
Amsterdam, te 11' uren, door het bestuur 

der vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse, 
in het Vosje: het bouwen van 42 woningen in 
de Willemsstraat (noordzijde) cn aan dc Lijnbaans-
gracht. Inl. bij den architect P. ,1. Hamer. Aanw. 
19 Maart, des voormiddags tc 11 uren. 

's-Hage. le 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoor
wegen : het maken van eene krib boven den 
noordelijken spoorwegdam , ten behoeve der over
brugging van het Hollandsch Diep. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Breda en den sectie
ingenieur S. J. Vermaes, te Willemsdorp. Ra
ming / 83,400. 

's-Hage , tc 12 uren , door den minister van 
binnenl. zaken : het inrichten tot brugwachters-
woningen van twee directieketen nabij de brug 
over de Oude Maas bij Dordrecht Raming 
ƒ 2990. 

Medemblik, tc 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van de Vier Noorder-koggen, in het 
Koggenhuis: het amoveeren en reconstueeren van 
p. m. 180 M. stcenglooiing, op de nommers 29 
en 30, bij Lambertschaag. Inl. bij den opzichter 
G. de Heer, te Medemblik. Aanw. 20 Maart, 
te 11 uren, tc beginnen op dijksnommer 29. 
(Herbesteding.) 

Haarlem, te 2% uren, door het prov. be
stuur: het doen van eenige herstellingen aan het 
slot te Muiden. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat tc Haarlem, en bij den ingenieur 
Du Celliée Muller te Amsterdam. Aanwijzing 
1(1 Maart. Raming / 1500. 

Amsterdam, des avonds tc 8 uren, door het 
bestuur van het Evang.-Luth. Diac. wees-, oude 
mannen-en vrouwenhuis, de levering van 100,000 
stuks lange turf en 400,000 stuks korte tuil'. 
Monsters te bezichtigen in voornoemd gesticht. 

Vri jdag , 22 Maart. 

Leeuwarden, te 10 uren, door het ge
meentebestuur van Leeuwaderadeel: de levering 
van 880 stère grint, ten behoeve der gemeente
kunstwegen. 

Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het uitdiepen van 2 gedeelten, het eene lang 
1000, het andere 400 AL, heide breed 20 M . , 
ter diepte van minstens 2.80 M. beneden A . P . , 
van het vaarwater tusschen de beide Ketelkribben 
aan de uitmonding van den Use l , iu Overijsel, 
door middel van een stoom-baggervaartiiig voor den 
waterweg van Zwolle naar zee. Raming f 14,000, 

Leeuwarden , te 12 uren, door het prov. 
bestuur : l o . het uitvoeren van eenige herstel
lingen en vernieuwingen aan de haven- en zee
werken te Harlingen, met het gewoon onderhoud 
van 1 Mei 1872 tot en met 30 April 1873; 2o. 
idem aan de havenwerken te Makkum ; 3o. idem 
aan de werken te Staveren en langs het Roode 
K l i f , met liet vernieuwen eener lengte van 30 
M . kistpaalrcgel langs het Schapenband te Staveren ; 
4o. idem aan de haven- en kistwerken te Lem
mer en Tacozijl; 5o. idem aan de zeesluis te 
Molkweiumeizijl en bijbehoorende werken, niet 
het gewoon onderhoud van 1 Mei 1872 tot en 
met 30 April 1875; Oo. idem aan den prov. L in -
dedijk , de daarin gelegen schutsluis en bijbehoo
rende sluiswachterswoning; aanw. 17 Maart. 

Wehe (Groningen), te 4 uren, door burg. 
en weth.: het bouwen van een armhuis te Wehe, 
met de levering der materialen. Aanw. op den 
dag der besteding, te 3 uren. 

Zaterdag, 23 Maart. 

Amsterdam, tc 12 uren, door de directie 
der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, aan haar 
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bureau i 1° den aanleg van het zijkanaal naar 
Nieuwendam; 2° het maken van het westelijk 
jaagpad van dat zijkanaal; 3" het verdiepen van 
de haven te Nieuwendam; 4° het leveren en 
plaatsen van meerpalen. Inl. door den eerstaanw. 
ingenieur .1. Dirks, den sectie-ingenieur J. G. van 
Gendt Jr. en den opzichter J. de Rijke. 

Utrecht, Ie 12 uren , door dijkgraaf en hoog
heemraden van den Lekdijk, in het gebouw van 
kunsten en wetenschappen : de levering van grint 
en zand. 

Zaandam , te 12 uren , door burg. cn weth , 
in het huis der gemeente : het uitdiepen en ge
durende zes jaren diephouden van sommige v a a l 
ten en slooten aan de oostzijde dier gemeente, 
in 3 perc, ingaande den dag van approbatie en 
eindigende ultimo December 1877. Aanw. 20 
Maart, des morgens te 9 uren, beginnende bij 
de Hanepadsluis. 

Utreoht, te 2 uren, door ged. staten van 
Utrecht en het gemeentebestuur van Amsterdam, 
aan het lokaal van het prov. bestuur: het on
derhouden van het zand- en jaagpad tusschen 
Breukelen en Ouderkerk, met al de gebouwen, 
bruggen, schoeiingen enz., daartoe behoorende, 
van 1 April '72—30 April '73, in 2 perc. Inl. 
bij den hoofding. van den waterstaat in het 8e 
district, den ingenieur W. II. Hubrecht en den 
opzichter J. van Dijk, allen te Utrecht, en ter 
stedelijke secretarie te Amsterdam. Aanw 20 
Maart, des morgens te 9% uren, aan de Nieu-
wersluis, en 21 Maart, des morgens te {H/j 
uren, aan den Voetangel. 

Standdaarbuiten, tc 3 uren, door dc firma 
van Doormaal, Beausar & O . , in het Rotter-
damsch veerhuis: het daarstellen van een gebouw 
tot eene stoom-ijzergieterij enz. Aanw. op den 
dag der besteding, te 1 uur. 

Maandag, 25 Maart. 

Middelburg , te 11'/, uren, door het prov. 
bestuur: het opruimen van een wrak van een iu 
de Beneden-Merwede tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. 

Bolsward, te 12 uren, door de commissie 
van administratie der gemeentelijke gasfabriek: 
l o . het maken van een derden gaskuip; en 2o. 
het maken en stellen van een ijzeren gashouder. 

Amsterdam, te l ' / j uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
Stationsgebouw: de levering van 2000 ton ijzeren 
spoorstaven met eindverbindingen en 50 ton haak
bouten , te leveren tusschen 1 Aug. en 1 Nov. 
1872 te Weesp en te Uitermeer. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur J. Kalll ' , te Hilversum. 

Dinsdag, 26 Maart. 

Grave , te 10 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur: l o . het eenjarig onderhoud der kazer
negebouwen ; 2o. het eenjarig onderhoud dei-
werken , beide onder het beheer der genie aldaar. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Willemstad , te 11 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur, in de Hoop: het herstellen van 
de hoofdbrug buiten de Landpoort te Willemstad. 
Inl. bij genoemden ingenieur. 

Gorinchem te 11 uien, door den komman-
dant der genie, in den Doelen: het eenjarig on
derhoud van de werken te Gorinchem; het een
jarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. tc 
Gorinchem; het eenjarig onderhoud van de wer
ken te Asperen, te Everdingen en aan het Spoel; 
alle onder het beheer der Genie te Gorinchem. 
Inl. bij voornoemden kommandant. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen aan haai' 
bureau: de levering van 1508 spoorstaven, zonder 
eindverbindingen, van verschillende afmeting. Inl. 
aan het centraal-bureau en bij de ingenieurs der 
maatschappij te Groningen, Zutfen, Breda en Venlo. 

Utreoht, Ie 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar bu
reau : het bepleisteren met Portlandcement van 
de buitenmuren van het hoofdgebouw op het sta
tion Steenwijk benevens het uitvoeren van daar
mede in verband staand binnenwerk. Aanwijzing 
18 Maart. Raming ƒ 556. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan haar 
bureau: het steiler opzetten van de taluds der 
kegels, welke aansluiten tegen de vleugelmuren 
van- cn het aanbrengen van ankers aan eenige brug
gen , gelegen in den spoorweg van Harlingen naai
de Pruiss. grens. Aanw. 18 Maart. Raming ƒ 1470. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat: het leveren en verwerken 
der noodige materialen voor het onderhouden dei-
boorden van de Ringvaart om dien polder in 1872, 
Inl. bij den hoofdopzichter tc Haarlem en de op
zichters te Haarlemmermeer. 

Wijnjeterp (Friesland), door kerkvoogden der 
Herv. gemeente: bet doen van eenige reparation 
aan de kerk en den toren aldaar; aanw. 23 Maart, 
des morgens te 10 uren. Briefjes inz. vóór of 
op 26 Maart bij den president-kerkvoogd B. A. 
Zwaga. 

Woensdag, 27 Maart. 
Onderdendam. tc 11 uren, in het water

schapshuis van Hunsingo : lo. het vernieuwen van 
de dubbele houten draaibrug aan de groote sluis 
te Zoutkamp, op twee wijzen; n. in hout, b. met 
een ijzeren bovenbouw. Aanw. 21 Maart, t e i l 
uren, te Zoutkamp: 2o. het herstellen van eenige 
panden dijk aan den rechteroever van hetReitdiep, 
van de zoogenaamde Pennings af tot aan de 
Schaphalstorzijl. Inl. bij den opzichter van Hunsingo. 

's-Hage, tc 12 uren, door den minister van 
marine: de levering van voor de directie der 
marine te Amsterdam; lo . grove maatkolen; 2o. 
smcekolen; 

voor de directie der marine te Willemsoord : 
3o. grove maatkolen ; 4o. smcekolen ; 7o. graauw-
dock , 8o. karl- en zeildoek; 9o. idem; lOo. ligt 
zeildoek; 

voor de directie der marine te Hellevoetsluis : 
5o. grove maatkolen; 6o. smeekolcn. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: 
de levering van 100 eiken palen, als : 50 stuks, 
lang 4 M . , zwaar aan het midden 13 bij 18 c.M., 
en 50 stuks, lang 3.50 M . , minstens even zwaar. 
Bilj. inz. uiterlijk 27 Maart , vóór 12 uren ter 
secretarie. 

losser (Overijsel), te 4 uren, bij G. M. Blok-
hof: het bouwen van een woonhuis voor den 
heer J . A . Warnaars te Losser, met bijlevering 
van materialen en arbeidsloonen. 

Rotterdam, te 6 uren , door de comm. voor 
het burg. armbestuur, in het Oude-mannenhuis : 
de levering van laken, leder, linnen-, wollen
en katoenen stoffen, saaiet, wollen dekens enz. 
Monsters liggen ter bezichtiging in voornoemd 
gesticht. Monsters inz. aan het bureau van het 
gesticht op 25 Maart, vóór 'savonds 0 uren. 

Donderdag, 28 Maart. 
Delft, le 10 uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van Delfland, in het gemeenelands-
huis: ]o. het herstellen van 28 stuks rijs- en 
steenen hoofden op het strand van dat hoogheem
raadschap , cn 2o. het transporteeren en verplan
ten van 10,000 bossen riet, langs dit strand. 
Inl. bij den fabriek-landmeter J . P. v. d, Berg Jr., 
aldaar. Aanw. 18 Maart , te 2 uren, te begin
nen aan de hoogheemraadscbuur te 's-Gravesande. 

Wassenaar, te H u r e n , door burg. en weth.: 
het bouwen van een gemeentehuis niet woning 
voor den bewaarder. Inl. bij den architect J . G, 
van Parijs, te Leiden. Bilj. inz. uiterlijk 27 
Maart, vóór 11 uren. Aanw. 22 Maart, des 
voormiddags te 11 uren. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine aldaar: de levering van 2500 bekt. 
gascoke. 

Zaterdag, 30 Maart. 
's-Hage, te 1 uur, door den ontvanger dei-

registratie en domeinen : het maken van een ge
bouw voor paardenstal en bergplaats , op de werf 
van de boschwachterswoning in het Haagsche 
Bosch. Aanw. 27 Maart , te 10 uren. 

Woensdag, 3 Apri l . 
Delft, te 12 uren, door den directeur der 

artillerie-stapel- en constructiemagazijnen: lo .de 
levering van gietijzer, in 2 perc.; ï c perc. 210,000 

ki l . gietijzer merk Monkland no. 1 ; 2e. perc. 
70,000 k i l . gietijzer merk Blaenavon no. 1; 

2o. de levering van band-, plaat- en staafijzer, 
in 1 perc. 8600 k i l . bandijzer, verdeeld als volgt: 

600 kilogram, breed 0.108, dik 0.007 meter. 
1000 » » 0.100, » 0.007 » 

500 » » 0.090, » 0.005 » 
300 » » 0.080, » 0.003 » 
400 » » 0.070, » 0.005 » 

1000 » » 0.052, » 0.006 « 
500 » » 0.052, » 0.005 » 

1000 » » 0.052, » 0.003 » 
500 » » 0.046, » 0.005 » 
200 » » 0.046, » 0.003 >. 
300 » •> 0.040, » 0.003 » 

1000 » » 0.034, » 0.005 
300 » » 0.030, » 0.005 » 
200 » » 0.030, » 0.003 » 
500 » » 0.020, » 0.006 » 
300 » » 0.018, » 0.00075 >. 
2000 » plaatijzer, dik 0.005 meter. 

38100 » staafijzer, verdeeld als volgt: 
1000 » plat, breed 0.235, dik 0.016 M . 
1000 » » » 0.180, » 0.020 » 

300 » » i> 0.130, » 0.030 » 
000 .) » » 0.130, » 0.010 » 
000 i) » )> 0.130, » 0.013 » 
400 » » » 0.124, » 0.010 » 

1200 » » » 0.100, » 0.010 » 
400 » » » 0.095, » 0.020 » 

7000 » » » 0.070, » 0.013 » 
1500 » » » 0.052, » 0.010 » 
1000 » » » 0.048, » 0.024 >• 

500 » » » 0.046, » 0.010 » 
700 » i) » 0.040, » 0.020 » 
500 » » » 0.040, i 0.010 » 
800 » » » 0.032, » 0.016 » 

2000 » » » 0.032, » 0.013 » 
500 » » » 0.020, » 0.010 • 

2500 » rond, dik 0.024 nieter. 
1000 » » B 0.016 » 
3000 » » « 0 013 » 
1000 » » » 0.011 » 

(100 » » » 0.010 i 
2500 » vierkant, » 0.026 > 
3000 » » » 0.024 » 
2000 » » » 0.020 » 
2000 » » » 0.016 » 

500 » y » 0.010 » 
Vlissingen, door den kommandant der genie, 

in het gebouw der hoofdwacht: l o . het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen enz. te Vlissin
gen, Middelburg en Breskens; 2o. het eenjarig 
onderhoud der metsel- en timmerwerken enz. te 
Vlissingen met Rammekens en te Breskens. Inl. 
bij genoemden kommandant. 

Donderdag, 4 Apr i l . 
' s-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidsche haven buiten de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arnemuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. Inl. door den eerstaanwezend 
ingenieur te Vlissingen. Aanw. 25 en 27 Maart, 
des morgens te 10 uren. 

's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken, leveren en opstellen 
van 2 waterkranen ten beboeve der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofding. te 's-Hage. 

Zutfen, te 12 uren , door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik , aan het 
gemeentehuis: het vernieuwen van den in ge
noemden grintweg gelegen bruggen te Baak en 
te Laag-Keppel, met gemetselde landhoofden, 
ijzeren leggers, dito jukken, enz. Inl. bij den 
hoofdopzichter van genoemden weg B. Berkhout, 
te Zutfen. 

Amsterdam, te 12 uren. door de directie 
der Neder). Handelmaatschappij : de levering van 
gereedschappen tot ambachten cn verdere werk
tuigen , in 55 perceelen, als : 

10784 stuks vijlen. 
Diverse ijzerwaren , (hang cn sluitwerk.) 

20500 kg. zinkwit. 
Divers glaswerk. 
Slijpsteenen enz. 

30 blokken met metalen bussen. 
Divers borstelwerk. 
Diverse ijzerwaren. 

Putkettingen en waterputkatrollen. 
Divers leder. 

33300«liter lijnolie en traan. 
Divers ijzer. 

1500 kg. staal. 
Koper , koperen spijkers , koperdraad enz. 

37785 kg. ijzeren spijkers. 
Spaden , schoppen enz. 

410000 stuks koffiezakken. 
2000 kg. azijnenhout. 

Pok- en palmhout. 
50O00 kg. Engelsche of Duitsche cokes. 

Maten en gewichten. 
1000 meter spring-zeildoek. 
400 rollen asphalt-vilt. 

30000 stuks escozijnsche vloertegels. 
Diverse schermbehoeften. 

3000 meter vlaggedoek. 
600 stuks slag- en snaarvellen. 
200 bectol. Portland-Cement. 
500 meter brandspuitslangen. 

10 stuks rammelschijven. 
3500 kg. pakwerk. 

10000 » loodwit. 
3000 stuks gordelriemen. 
1575 kg koehaar. 
1400 meter divers linnen. 

15000 stuks wasschijven. 
Diverse benoodigdheden. 
Lood , blik , zink en soldeer. 
Verfwaren , olieën enz. 

Maandag , 8 A p r i l . 
Maastricht, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het aanleggen eener keibestrating langs 
de oostzijde van de havenkom der Zuid-Willems
vaart, te Maastricht. 

's-Gravemoer. te 12 uren, door de gemeen
tebesturen vau Dongen en 's-Gravemoer, het gc-
i ceil maken der aardebanen, enz. en bestraten 
met mopklinkers van 2 bestaande wegen , te za
men ter lengte van 2684 M. Aanw. 30 Maart 
en 2 A p r i l , telkens te 10 uren, te beginnen te 
's-Gravemoer, bij de herberg van G. Akkermans. 
Inl. bij den opzichter van den waterstaat J. H. 
de Werd, te Ginneken. 

Brielle, te 12 uren, ten raadhuize : l o . het 
ophalen der asch in de gemeente; 2o. het opha
len van de straatvuilnis, mest, puin, gruis enz. 
binnen de gemeente vallende ; 3o. het aanvegen en 
schoonhouden van alle straten , pleinen , riolen , 
afwateringsgoten en urinoirs der gemeente, in 3 
perc, voor 5 jaren, ingaande 16 Juni 1872. Inl. 
bij den opzichter der gemeentewerken te Brielle. 

Dinsdag, 9 A p r i l . 
Gouda, tc 10' , ui i ' , door den eerstaanwezend 

ingenieur, in het gebouw Arti-I .egi: l o . het één
jarig onderhoud der werken te Woerden cn te 
Wierickerschons; 2o. eene verwing der werken 
aldaar; 3o. het éénjarig onderhoud der kazerne
gebouwen , enz. aldaar: 4o. eene verwing der 
kazernegebouwen, enz. aldaar; 5o. het éénjarig 
onderhond der kazernegebouwen, enz. te Gouda 
en 6o. dat der kazernegebouwen, enz. te Schoon
hoven. Inl. tusschen 10 en 12 uren bij voor
noemden ingenieur. 

Vri jdag , 12 Apr i l . 
's-Hertogenbosch, tc 10' , uren, door het 

prov. bestuur: het opruimen van ondiepten in 
het kanaal de Diezc cn zijne uitmondingen in 
Noord-Brabant. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Heemskerk, 28 Febr.: de bestrating van de 

Noorderlaan; minste inschrijver was P. Ootes, 
te Wognum, voor ƒ 2746. 

Venray, 29 Febr.: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning; ingekomen 11 bil
jetten, als : 
II. H. Jockin, te Venlo, ƒ 21,214. 
.1. Verschuren, » Oeffeit, » 18,777. 
T. Coend»rs, » Lottum, » 18,514. 
F. Niessen, » Roermond, » 18,045. 
J. II. I.omineus . » Herten, » 17,947. 
J. Ubachs, » Nieuwstad, » 17,804. 
M . Maassen, » Venray, » 17,863. 
F. van Wijlick, » Kessel, » 17,490. 
P. Grubben, » Blerick, » 17,400. 
A . W . Roelofs; » Mook, » 17,209. 
J. van Groenendaal, » Nunhem, » 16,537. 

Hil legom, 29 Febr.: het bouwen van een 
gemeentehuis met brandspuithuis en woning voor 
den gemeentebode; minste inschrijver was J , van 
Bleek, te Lisse , voor ƒ 7 7 7 7 . 

Amsterdam, 1 Maart: het bouwen van 3 
houwmanswoningen in den Oosteinder-Poelpolder 

J. W. dc Hcij, tc Haar-
leiiiiiicrmeer . . . . 

I, . Kieviet, idem . . . 
1'. Huiler, tc Amstelveen. 
II. J. Ter Weij, te Uit

hoorn 
G. v. d. Starre, te Sloten. 
A. Vermist, te Amstelveen. 
II. Kijneveld, tc Ouderk. 

auu «le Amstel. . . . 
('. Kigenhuis, tc Aalsmeer, 
gegund. 

Bolsward, 1 Maart: het bouwen van 7 wo
ningen voor het St.-Aiithonygasthuis; ingekomen 
4 biljetten , als: 
Homminga , 
Gerritsma, 
F. Hamburg, 
R. Fecnstra, 
Allen aldaar. 

Wieringerwaard, 2 
l o . een burgerwoonhuis 
derswoning; 3o. 

perc. 1. perc. 2. perc. 3. Massa 

ƒ 15,784 
14,3.12 
1.3,740 
13,612 

/ 13,184 
12,400 
11,360 
12,190 

/13,184 
12,550 
11,430 
12,040 

-
13,250 

11,14» 
— 

— 

12,240 10,230 10,280 
/ 36,78» 

32,700 

ƒ 8014. 
» 8250. 
I. 7074. 
» 7085. 

Maar!: het bouwen van 
2o. een dubbele arbei-

ecn dubbele arbeiderswoning, 
No. 1. No. 2. No 3. 

O. Bouwman, te Wieringerwaard , ƒ 30»3 ƒ 12U7 ƒ 1207. 
k. lilnauwnuer, te Anna l'nulownn, „ 278» ., 109.1 „ 1133. 
I'. Willem», „ idem „ 2697 „ 965 
P. Roest, ., Outlesluis, „ 2667 „ 1055 „ 1055. 
.Ib. Knap, „ Wieringerwaard, „ 2643 „ 1060 „ 1050. 

Perc. 1 en 2 aan de minste inschrijvers ge
gund, maar perc. 3 niet gegund, doch uit de 
hand aangenomen door Jb. Raap , voor ƒ 980. 

Hindeloopen, 2 Maart: l o . het maken eener 
steenglooiing, lang 85.75 M. bezuiden Staveren; 
a. werkloon : H. L . Cusveller te Staveren , ƒ 2044 ; 
b. levering van 170 last br ik: J. G. Steensma , 
te Veenvoorden, ./907.30 ; c. levering van 400 
last zuilenbazalt: Gebrs. Goedkoop, te Amster
dam , ƒ5877. 

2o. het maken van een houten bergplaats voor 
materialen op steenvoeting te Staveren, met ge
deeltelijke leverantie der benoodigde materialen; 
minste inschrijver was A. S. Kuperus, te Stave
ren , voor ƒ 485. 

Enkhulzen, 4 Maart: de leveringen aanvoer 
langs de binnenwegen van lo . 166,000 Waalsche 
straatklinkers: S. Otes, te Wognum, i ƒ 2 8 5 5 . 2 0 . 

2o. 375 kub. M . zand: F. Zeilemaker, te 
Hoorn , a ƒ775 . 

3o. 375 kub. M . grint met 212 kub. M . ge
klopte brik: J . de Boer, te Medemblik, a ƒ 2650. 

4o 397 kub. M. idem met 75 kub. M. idem: 
('. Mantel, te Enkhuizen, ü ƒ 2 0 0 . 

5o. 440 kub. M. idem met 123 kub. M. idem: 
L . Vorst, te Wijdenes, a ƒ2650. 

6o. 311 kub. M . idem met 95 kub. idem: C. 
v. d. Hulst, te Wognum, a ƒ2000. 

Klundert, 4 Maart: het doen van timmer
en metselwerken aan de domaniale goederen, in 
3 perceelen: l e perc, C. Vrins , te Klundert , 
ƒ 2 1 1 6 ; 2c pe rc : A. D. Lucas, te Zevenbergen, 
ƒ 1 8 2 9 ; 3e perc. C. Vr ins , ƒ625 . 

Zaasveld, 4 Maart: het leveren van 32 ei
kenhouten zit- en knielbanken voor de R. C. 
kerk; ingekomen 6 biljetten, als: 
G. Chr. Heeren, te Oldenzaal, ƒ 1480. 
G. J. ter Stege, » idem » 1320. 
J. Kamphuis, » Almelo, » 1200. 
A. Scholten, » Zaasveld, » 1194. 
G. .1. ten Helt, » Hengelo, » 1096. 
G. Scholten, » Oldenzaal, » 970. 

Medemblik: 4 Maart: het amoveeren dei-
bestaande en bouwen eener nieuwe pastorie in 
bovengenoemde gemeente; ingekomen 10 biljet
ten , als: 
P. Frans, 
J . Raap, 
H . van der Roest, 
J . Kistemaker, 
M . F. Wallen, 
Gebrs. Korff, 
P. Verheij, 
K . Smit, 
G. Bouwman, 
K, Blaauwboer, 
S. Rempt, 
Gegund. 

te Oudesluis. ƒ 12,383. 
j) Wieringerwaard, 9 9667. 
s Oudesluis, i' 9557. 
ii Zijbeearspel, 0 6599. 
ii Anna l'aulowna, » 6500. 
» Helder, » 0400. 
i idem 9 0328. 
s Avenhorn, 1 0290. 
» Wieringerwaard, 9 6124. 
11 idem i> 5900. 
11 Winkel , » 5780. 

Hontenisse, 6 Maart: het maken van 540 M-
steenglooiing van gesorteerde Vilvoordsche steen ; 
het leveren en verwerken van 1090 stuks nieuwe 
eiken perkoenpalen , en het verwerken van 160 
stuks oude dito; het leveren en verwerken van 
340 M " vletgrond; het uitbaggeren en vervletten 
van 550 M * modder of grond ; het toeren van al 
het bestaande houtwerk aan en in de havens; 
het maken en leggen van 540 M ' winterkram-
mat en het leveren en verwerken van 16 M 3 

grint; ingekomen 4 biljetten, als: 
.1. Kraaijveld, te Kruiningen, ƒ 3 3 1 0 . 
C. van der Hoofd, » Neuzen, » 3210. 
P. .1. van Remortel, » Hontenisse, » 3137. 
1'. Ebert, » idem. » 3100. 
Gemijnd door P. J . Remortel, voor » 3070. 

Kuikhorne, S Maart: bet bouwen eener 
nieuwe kerk met toren aldaar; ingekomen 10 
biljetten, als: 
K. Pijnakker , te Kollum, ƒ 7225. 
Gebrs. Zijlstra, » Ee, » 7097, 
J. S. Boersma, » id. » 6399. 
J. Deelstra, » Rinsumageest, » 6297. 
.1. Pijkstra, » Eestrum, » 6276. 
P. Lautenbacb, » Hardegarijp, » 6137. 
B. de Leeuw , » idem » 6100. 
M . v. d. Molen, ,> Buitenpost, » 0030. 
W. Talman , » Bergum , » 5995. 
L. Pijkstra, •> Kuikhorne, » 5995. 
Gegund. 

Winschoten, 7 Maart: eenige herstellingen 
aan den klinkerweg naar het stationsgebouw van 
den Staatsspoorweg; ingekomen 2 biljetten, als: 
E. van der Voort, ƒ 1218. 
H. Dik , » 1023. 
Beiden aldaar. 

Haren (Groningen), 7 Maart: het bouwen 
eener nieuwe school te Onnen ; ingekomen 7 bil
jetten , als: 
II. Jansen, te Groningen, ƒ 2831. 
•I. Brink , » Haren , » 2820. 
N . Koop, » Groningen, » 2700. 
R Brink , » Onnen, » 2490. 
M . G. Huizinga , » Zuidhorn, » 2400. 
H. Steenstra, » Zuidlaren, » 2395. 
II. Barteling, > Zuidiaren, » 2349. 

Amsterdam, 8 Maart, het maken van een 
gebouw in de Kerkstraat, ter vervanging van de 
perceelen CC 582/83/84; minste inschrijvers wa
ren Timmer en Furstner, voor ƒ30,425. 

's-Hage, 8 Maart: het daarstellen van eene 
kook-, wasch- en bad-inrichting door stoom iu 
het huis van verzekering te 's-Bosch; minste inschrij
ver was J . Dal , te Utrecht, voor ƒ 2 8 9 0 ; gegund. 

Middelburg, 8 .Maart: l o . het bouwen van 
een gemetselden bekleedingsmuur, ter lengte van 
33 M . , langs de Nieuwe haven: ingekomen 4 bil
jetten, als: 
A. Rinders, te Breskens, ƒ 2700. 
J . Sonius, » Middelburg, » 2680. 
Ditmars en Page, • idem » 2656. 
W. van Uije, » idem » 2498. 

2o. het herstellen van kaaimuren langs de bin
nenhavens met het vernieuwen van 25 kubieke 
M . metselwerk; geen biljetten ingeleverd. 

Sohiedam, 8 Maart: het maken en leveren 
van een ijzeren draaibrug over de haven nabij 
de Gerrit-Verboonstraat; minste inschrijvers wa
ren E. van Duyl en de Kruifl', te Delfthaven, 
voor ƒ 16,582; gegund. 

Groningen, 8 Maart: het wegruimen van 
het wrak van een vaartuig; slechts 1 biljet in
gekomen van R. J. Lodewijks, te Delfzijl, voor 
ƒ 4 5 0 0 , dat wegens te late inlevering niet in 
aanmerking kwam. 

Bodegraven, 8 Maart: het maken der ge
houwen en inrichtingen voor een stoomgemaal; 
ingekomen 12 biljetten , als: 
G. Visser, te Papendrecht, ƒ 19,09». 
P. Sehreuders. » Uselmonde, ? 16,595. 
M . Godvliet, » Hoorn, » 15,950. 
G. Luijendijk, » Gouda, » 15,900. 
Douwes Dekker, » Bodegraven, » 15,419. 
T. Scheer, » idem » 14,800. 
H. de Hoog, » Waarder, » 14,800. 
II. C. Dagterom, » Hazerswoude, » 14,800. 
J. Mulder, i> Gouda, » 14,789. 
N . A. Zwanenburg, » Woerden, » 14,740. 
A. v. d. Berg, » Boskoop, » 14,500. 
J. Spreij, 9 Koudekerk, » 13,933, 
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Afloop der aanbestedingen d.d. 8 Maart 1872 te Delft, van steenkolen en koke. 

Inschrijvers. 

Kraemer en Van 
der Pot, te Rot
terdam. 

D. G. Bingham, 
agentderHiber-
nia, te Rotter
dam. 

VV. Hoven & Zn., | 
tc Rotterdam. 

C. Ferber, te j 
Delft. 

J. K . de Groot, 
te Delft. 

De Kat en Cie. , j 
te Delft. 

Allooi) van ik aanbesteding van braudbluschgerccdscliappcn, 
d.d. 8 Maart 1872 tc Delft. 

Grove steenkolen. Fijne steenkolen. (Machinekolen). Fijne stcenkolc n. (Smet kolen). Koke (Engelsche 

Ie perceel. 2e perceel. 3e perceel. 4e perceel. 5e perceel. öe perceel. 7e perceel. 8e perceel. 9e pe rceel. of Shamrock). 

Delft. Il.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. Delft. H.v.D. 10c perc. He perc. 

» s » I 9,85 10,07 9,85 10,07 9,85 10,07 9,85 10,07 9,85 10,07 10,09 10,29 10,09 10,29 22,95 22,95 

13,40 14,00 13,40 14,00 10,85 11,45 10,85 11,45 10,85 11,45 10,85 11,45 10,85 11,45 10,30 10,90 10,30 10,90 l » 

20,30 26,70 26,30 20,70 10,00 10,30 10,00 10,30 10,10 10,40 10,10 10,40 10,25 10,55 10,72 11,00 10,72 11,00 26,86 20,86 

• » » l 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 l » i » 1 9 

1 > s 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 10,45 10,45 10,45 10,45 » 9 

* 
9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 

Duitsche Shamrock. 

16,85 16,85 10,85 10,85 9,56 9,56 9,50 9,56 9,50 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 10,22 10,22 10,22 10,22 18,80 18,80 

Inschrijvers. 

lhtijgeus & Cie., 
tc Schiedam. 

G.J. Leeuwenberg, 
tc Delft. 

N. F. Veldhuizen, 
te Alpheu. 

A. Bikkers & Zn., 
te Rotterdam 

W.C.Pasteur&Cic. 
te Rotterdam 

T. J . Muit», te 
Ni jmegen. 

11. J. Oleff, te Ley 
den. 

Dck-
kleedcu. 

8,60 

8,45 

8,5h 

12,00 

0,011 

8,(10 

8.50 

Huid-
brand
spuiten. 

49,25 

54,00 

45,85 

65,00 

57,60 

46,50 

54,00 

Slaugen tot 
liandbrand-
spuiteu. 

Korte. 

8,65 

»,5» 

415 

4,80 

2,62 

:),25 

8,60 

],augc 

6.70 

0,7t 

8,25 

7.0(1 

5,22 

5,05 

6,75 

Totaal 
bedrag. 

866,00 

«22,20 

826,84 

1120,00 

896,00 

s n o o t » 

923,00 

Botterdam, 8 Maart: het bouwen van een 
plantenhuis in de Diergaarde; ingekomen 4 bil
jetten , als: 
L . J . Hoos en Zn., te Rotterdam , ƒ 43,500. 
L . J . Enthoven en Co., » 's-IIagc, » 42,950. 
J . S. C. van de W a l l , » Rotterdam, » 41,800. 
Ravestein en Co., » idem » 35,700. 

C h a r l o i s , 9 Maart: het bouwen eener derde 
openbare school en het aanbrengen van eenige 

verbeteringen aan de eerste 
jetten, als: 
A. Kruithof, 
E. Harsman, 
C. A . Kusters 
II. K i p , 
J. Zaayer, 
A. Ketting, 

Ingekomen 6 bil-

te Charlois, ƒ 18,469. 
» Vlaardingen, » 18,177. 
» Vlaardingen, » 18,135. 
» Vlaardingen. i> 18,097. 

» Rotterdam. » 17.999. 
» Rotterdam. » 17,730. 

Voorloopig gegund, daar de inschrijving de 
raming verre overschrijdt. 

Leeuwarden, 11 Maart: l o . het maken cn 
leveren van eene ijzeren ophaalbrug ter vervan
ging van de Boomsbrug. 

2o. het maken en leveren van eene ijzeren 
draaibrug ter vervanging van de Vlietsterbrug; 
aangenomen door W. A. de Rapper , te Marssum, 
voor /"7950; 

3o. het maken , leveren en stellen van de voor 
deze bruggen beni odigde ijzerwerken; minste in
schrijvers L . J. Enthoven en Co., te 's-Hage 
voor ƒ 13,175. 

4o. de levering van 80,000 bekapte Luiksche 
keien en van 500 M. Escauzijnschen kantsteen: 
firma de Haan en Galley, te Amsterdam, de 
keien voor ƒ 87.25 per 1000 en de steen voor 
f 622,50; gegund. 

5o. het doen van eenige timmer- en metsel

werken in het zomerhuis van den stadstuin; min
ste inschrijver was .1. Swart, aldaar, voor f 670; 
gegund. 

Sas-van Gent. 11 Maart: het bouwen eener 
suikerfabriek. Ingekomen 3 biljetten, als: 
F. Migom, tc Gent, ƒ 00,293.50. 
E. L . Al lo , » Sas-van-Gent, » 04,411.15. 
L . F . Willems, » Selzaete, » 61,500.91. 

Groningen, 11 Maart: lo . het verrichten van 
eenige verfwerken aan het raadhuis ; 2o. het le
veren , wasschen enz. van glasgordijnen in het 
raadhuis in 1872; 3o. het leveren van 300 str. 
M . ruwe of onbevverKte Naainsche vloeren ; minste 
inschrijvers waren- voor no. 1, J . T. Huizinga, 
voor / 244; voor no. 2, Wed. J. 1'. üe l lebarre , 
voor (225.98; voor no. 3 , P. H. Korst, voor 
f 0.80 per str. M . ; allen aldaar. 

Amsterdam, 13 Maart: het onderhoud en 
vernieuwingen aan het Evang. Luth. Diac Wees , 
oude-mannen en vrouwenhuis , met ziekenhuis , 
schoolgebouw enz., minste inschrijver was G. .1. 
Gemke, voor ƒ 2898. 

's-Hage, 14 Maart: het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam; minste inschrijver was Kalis, te Slie
drecht, voor ƒ1 ,347.500. 

Uitgegeven te Arnhem bij I). A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . VAN DER VVIEL&C" 
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Üe u bon nemen tsprija vau dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A . T H I E M E te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maaudeu franco per post ƒ1 .65 . 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele noinincrs 
wordeu alleen bij vuoruitbestclling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 23 MAART 1X72. 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— eu voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

irj elke advertentie 10 eeuts voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 600 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prfjs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

LOCOMOTIEF MEYER. 
(Vervolg e» slot van . V . 10). 

Uitgaaf voor brandstof. 
Zie Tabel V. Omstandigheden, gunstig voor 

de besparing: 
l o . Minder dikwijls het vuur aanleggen. Het 

aanleggen kost telkens 5 tot 700 kilogr. brand
stof. Bij de locomotieven met acht gekoppelde 
raderen, b. v., moet gemiddeld dagelijks 12.5 
keeren het vuur worden aangelegd, tegen 9.21 
malen bij de machines met twaalf raderen. Dit 
is dagelijks 2310 kilogr. kolen bezuinigd, of 1.25 
kilogr. per asmijl. 

2o. Mindere duur der reizen. De duur der 
reizen heeft invloed op het verbruik door het 
verlies van warmte door de wanden van de ke
tels, van de lekken of spleten. Dit verlies is 
voor een zelfden ketel evenredig aan den duur 
eener reis. Het getal diensturen der machines 
met acht raderen is b. v. 176 tegen 100 bij die 
met 12 wielen. 

3o. Minder wegvoering of onrust van het water. 
Het verbruik hiervan door vier cilinders maakt 
het uitstroomen van den stoom des ketels naai
de cilinders meer geregeld en gestadig, en ver
mindert alzoo, alle overige zaken gelijk zijnde, 
het wegvoeren van het water. Deze wegvoering 
nu bedraagt gewoonlijk 30 tot 40 ten honderd 
van het gewicht van den verbruikten stoom. 

4". Grooter inhoud van de cilinders bij gelijke 
inspanning, en gelegenheid om met slechts twee 
cilinders te loopen, in plaats van vier, wanneer 
de uit te oefenen trekkracht slechts de adhaerentie 
of aanklemming van een enkelen der treinen van 
de machine vordert, dat is te zeggen bij klim
mingen van minder dan 8 of 10 m. m. op de 
onderstelde lijn. 

Deze gang is spaarzamer dan eene voldoende 
vermindering van toevoer tot de vier cilinders te 
gelijk, cn wel wegens het onvolkoinene van de 
verdeeling door de coulisse of den lei-schalm. Deze 
gang kan, volgens de ondervinding, eene bespa
ring van 15 tot 30 ten honderd geven op het ge
wicht van den besteden stoom, over al de ge
deelten van het onderstelde profiel, bij klimmin
gen van minder dan 8 of 10 m. in. 

5°. Minder eigen weerstand van dc locomotief 
ats voertuig cn als drijver. De basis van eiken 
trein is minder dan de afstand van de uiterste 
assen der machines met zes raderen. De mecha
nismen zijn lichter; de as-einden of spillen (? fusces) 
en krukpinnen (? tourillons) van kleiner middel
lijn ; de raderen grooter. Ten opzichte van de 
machines met acht gekoppelde raderen, b. v., is 
de vermindering van weerstand meer dan 500 
kilogr., een derde van het geheele weerstands
vermogen dier machines. 

De machines met twee treinen van zes raderen 
zouden. alleen loopende, zeker twee tot drie kilogr. 
minder verbruiken dan eene machine met 8 ra
deren, want de weerstand der twee machines is 
in verhouding van 3 tot 2. Deze besparing wordt 
in den dienst teruggevonden. Zij alleen zou in 
staat stellen op eene waterpas-baan een trein te 
sleepen , bijna het dubbele van dien der machines 
met acht raderen, zonder meer te verbruiken dan 
deze laatsten. 

6o. Langere en minder diepe vuurhaard , meer 
bevorderlijk aan de goede verbranding van de kolen 

dan in de machines met acht gekoppelde raderen 
en met niet ondersteunden haard (fogez en porte-
ii-faux). 

Uit al het gezegde besluiten wij , dat het 
door ons aangegeven cijfer van 23 kilogr. friet 
aanleggen van het vuur er onder begrepen) over
dreven is en gemakkelijk verminderd kan worden, 
ondanks de vermeerdering van de snelheid. Ove
rigens is dit cijfer, gelijk al de andere van de 
tabel V, vooral te beschouwen in zijne betrekkelijke 
waarde, meer dan in zijne volstrekte. 

Overal, waar zij in dienst is gesteld , heeft de 
proefinachine van het stelsel-Meyer. l'Avenir, 
eene aanzienlijke besparing van brandstof gegeven. 
Het laatst heeft zij op de geaccidenteerde lijnen 
van de Grande Compagnie du Luxembourg, waar 
zij gemiddeld 20 tot 50 ten honderd meer sleepte 
dan de machines met 6 gekoppelde raderen, voor 
eiken doorloopen kilometer slechts 17.59 kilogr. 
verbruikt in plaats van 19.93, die verstookt wer
den door de locomotieven van die maatschappij, 
welke dezelfde reizen deden ; dus eene besparing 
van l1.75°/ 0 , ondanks de aanzienlijke vermeerde
ring van den gesleepten last (18 wagens van vijf
tien tonnen in plaats van 13 wagens). Deze cij
fers van verbruik zijn gemiddelden . genomen in 
twee maanden dienst van de proefinachine en op 
de 8 of 9 locomotieven met 0 raderen van ge
noemde maatschappij. 

Onderhoud en Smeer. 
Uit een onderzoek van de tabel VI zal men kun

nen afleiden , dat het onderhoud van de machines 
met 12 raderen, in haar geheel genomen. min
der zal kosten dan als de trekking plaats had met 
de andere daarin vermelde locomotieven. 

Niet alleen is het aantal te onderhouden onder
deden grooter bij de gewone stoomwagens. maar 
deze onderdeden zeiven wérken onder omstan
digheden , die eene grootere slijting veroorzaken. 
De radbanden en de sineerbussen van die machi
nes worden meer belast en meer vermoeid bij het 
doortrekken van bochten De stukken van het 
mechanisme (zuigers, stoomschuiven, krukstangen) 
zijn zwaarder en slijten meer in hunne geledin
gen of verbindingen , omdat zij evenredig zijn aan 
eene aanklemming van 12 tot 13 tonnen per as, 
in plaats van 10. 

Eveneens is het getal ketels en hunne bijzaken 
(inspuiten, kranen van allerlei soort enz) het 
dubbel of ongeveer de helft grooter bij de trek
king door machines met zes of acht gekoppelde 
raderen. De geheele vcrhittingsoppervlakte en het 
getal rookpijpen en platen zijn ongeveer een derde 
tot de helft grooter in dezelfde gevallen. De hoe
veelheid kool, verbrand per vierkante el verhit-
tingsoppervlaktc, is ook een weinig grooter, be
halve voor de locomotieven der Oostei-maatschappij. 

Ook zijn de ketels bij het nieuwe stelsel vol
komen vrij in hunne uitzetting. Zij krijgen min
der schokken door tusschenkomst van hunne steun
punten. Men mag er dus op rekenen, dat zij 
meer waterdicht zullen zijn dan die van andere 
machines. 

Samenvatting. 
Vergeleken met de machines met 6 raderen, is 

de besparing hij machines met twaalf raderen 28% 
bij enkele trekking, 30°/o bij dubbele. 

Vergeleken met de locomotieven met acht ge
koppelde raderen en afzonderlijken tender, is zij 
24% bij enkele trekking, 25% by dubbele. 

Wat de gezamenlijke exploitatie-kosten betreft, 
geven de machines met twaalf raderen eene be
zuiniging van 14 tot 15% tegen die van zes ra
deren, en van 12 tot 12.5% tegen die van acht 
raderen. Deze verhouding zou nog gunstiger 
zijn in een land, waar de kolen meer kosten 
dan in België. 

Op eene li jn, die steiler klimmingen zou bevat
ten over eene grootere uitgestrektheid (in verge
lijking met de geheele lengte van de baan) dan 
hier ondersteld werd, of die, in het algemeen, 
eene grootere snelheid zou gedoogen, zouden de 
verkregene besparingen nog aanzienlijker zijn. 
De aangegeven bezuiniging is beneden de werke
lijkheid. Men kan er nog die op de volgende 
artikelen bijvoegen: 

l e . Schoonmaken en personeel voor het schoon
maken van de machines. Zoo men aanneemt, 
dat de kosten evenredig zijn aan de schoon te 
maken oppervlakten, zal de vermindering van 
uitgaven aanmerkelijk zijn. 

2*. Rente der kapitalen voor terreinen en ge
bouwen, bestemd tot het bewaren of plaatsen van 
de machines, want niet alleen heeft men minder 
machines noodig, maar zij zijn ook veel minder 
lang en nemen veel minder plaats in dan de lo
comotieven met 6 en 8 gekoppelde raderen en 
hare tenders. 

3'. Onderhoud van de baan, want de machi
nes zijn lichter en hebben meer stabiliteit. 

De overige exploitatie-kosten blijven gelijk. Soms 
echter zal men den nachtdienst kunnen afschafTen. 

Voor wie dc locomotief Meyer nog niet kennen , 
zij aangeteekend, dat zij bestaat uit twee voortbe
wegende trucks, waarop een gewone stoom voort
brenger, waaraan men de vooideeligste afmetin
gen kan geven. De twee trucks zijn aan elkan
der gekoppeld en «ie ketel wordt zoodanig door 
hen gedragen, dat de ramen der trucks op de 
haan in alle richtingen, vertikaal en horizontaal, 
even groote vrijheid behouden alsof zij op zich 
zeiven waren. De machine Meyer vermoeit alzoo 
de baan niet meer dan eene gewone kleine machine 
van het gewicht en de lengte van een der trucks. 
Zij heeft hoven de machine van Fairl ie , die ook 
van latere uitvinding (') i s , de volgende voor
deelen: 1' Grootere buigzaamheid. 2'. Meer licht-
luiid, ongeveer 20 tot 25% ten honderd, by ge
lijke verbittiiigsoppervlakte, en bijgevolg: 'J' Meer 
vermogen bij gelijk gewicht. De omstandigheid, 
dat in de machines Mey r de ontsnapping uit de 
vier cilinders plaats heeft in één en denzelfden 
schoorsteen, terwijl bij de locomotief Fairlie de 
cilinders, twee aan twee, in twee onderscheidene 
schoorsteenen den rook doen ontsnappen, verze
kert aan gene eene grootere verdamping voor de
zelfde veihittingsoppervlakte. 4". Meer stabili
teit en standvastigheid in de verdeeling van het 
gewicht over de veren en raderen. 5'. Minder 
verbruik van brandstof, daar één enkele ketel 
zuiniger den stoom voortbrengt dan de twee ke
tels van elke machine Fairlie. U'. Meer eenvou
digheid en minder kosten van onderhoud. 6'. Ge
ringer inkoopsprijs: 15 tot 18% ten honderd 
minder. 

(•) Dit ia minder juist. Het denkbeeld vau dubbelen truck 
kwam reeds iu 1631 iu Noord-Amerika in toepassing by eene 
door Horatio Allen gebouwde locomotief. Zie o. a. Organ 
t. d. ForUckr. enz., 1872, bl. 88. 
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Tot zoover de brochure. In de Chronique de 
l'Industrie leest men nog over dit onderwerp: 
De locomotief van het stelscl-Meycr, l'Avenir 
met twee trucks van vier (eerst later gaf men 
de voorkeur aan zes) gekoppelde raderen van 
l."3, is onlangs onderworpen geworden aan be
langwekkende proefnemingen op den spoorweg 
le Jura induttriel, van Neufchatel naar Chaux-
de-Fonds (Zwitserland). Deze machine, die bij 
eene klimming van 5 m . ' \ ('/,„„) 750 tonnen sleept, 
heeft den 5en, Oen en 7en Januari j l . drie speci
ale treinen van 53, 07 en 51 tonnen voortgetrok
ken op hellingen van 27 tot 29"." . , met eene 
maximum-snelheid van 48 , en eene minimum-
snelheid van 40 kilometers in het uur (3.2 tot 
2.7 omwentelingen van de raderen in een seconde). 
Op dorpels of by flauwe klimmingen heeft de 
snelheid 80 kilom. in het uur bereikt (5,4 slagen 
der raderen in het uur). Van Neufchatel tot 
Chaux-de-Fonds is de afstand 29 kilom., waarvan 
25 met eene stijging van 27 tot 29".". , aan de 
vier stations slechts afgebroken door zeer korte 
dorpels. De langste is niet meer dan 407 meters. 
Men gunde slechts twee minuten aan de machine 
voor haren aanloop. 
Uitgeoefende trekkracht 4145 kilogr. 
Gemiddeld gewicht van den trein 57 tonnen: gemidd. 
klimming 28 duizendsten; 57X28 = 1590 k i l . 
weerstand van den trein tegen rolling 
(wagens gesmeerd); 57 X 7 — 399 » 
Machine 50 tonnen; 50X28 = 1400 i 
Weerstand van de machine 50X15 ... 750 • 

Totale trekkracht 4145 » 
Snelheid 40 kilom. minimum, of l l m . l l i nde 

seconde; dus minimum van ontwikkelden arbeid 
11.11 

4145 x -> — 014 paardekrachten vau 75 ki-
75 

logrammetcrs. 
Daar de verhittingsoppervlakte slechts 152 vier

kante ellen bedraagt, waarvan niet meer dan 8 
voor den haard, heeft elke vierkante el gezamen
lijke verhittingsoppervlakte den arbeid van 4,03 
paarden geleverd. Deze buitengewone uitkomst 
is bijna het dubbel van den arbeid in de machi
nes met acht gekoppelde raderen. 

Met locomotieven van den type-Mever kan men 
aan de goederen-treinen de snelheid der machi
nes met zes gekoppelde raderen, 30 tot 40 kilom. 
in het uur, doen behouden, en tevens het gewicht 
der treinen vermeerderen in verhouding van 
3 tot 4. 

Ik laat aan de speciale ingenieurs over de voor
deden van het nieuwe stelsel grondiger te be-
oordeelen. Misschien deel ik later zulk een arbeid 
mede, die in dezen oogenblik door een' mijner 
Belgische vrienden wordt volbracht. 

De locomotief l'Avcnir heeft tc kleine wielen 
om normaal tc worden gebezigd voor snelheden 
van meer dan 45 kilom. in het uur. De hierbo
ven vermelde proef had hoofdzakelijk ten doel de 
mogelijkheid van eene "zeer snelle vaart bij groote 
stabiliteit te bewijzen , en dus te doen zien , dat, 
in strijd met eene zeer verspreide dwaling, de 
locomotieven met beweeglijke trucks voor snel
treinen kunnen worden aangewend. Eene machine 
van den type van l'Avenir, geplaatst op raderen 
van l , n .G0 tot l m . 8 0 , zou in al de diensten van 
eene groote lijn kunnen voorzien. Vermoedelijk 
zou eene locomotief met acht gekoppelde raderen, 
zelfs zonder anderen last dan haren tender, geene 
grootere snelheid dan die van ongeveer 50 kilom. 
in het uur kunnen| aannemen, tengevolge van 
de wrijving. Bij eene normale snelheid van 13 tot 
20 kilometers in het uur vereischt eene machine 
met acht gekoppelde raderen reeds voor hare 
eigene verplaatsing eene kracht van ongeveer 
I 500 kilogr., of 2:t"„ van de maximum-kracht, 
die /IJ kan uitoefenen. De locomotief l'Avenir 
daarentegen vereischt slechts eene kracht van 350 
kilogr., of 7 kilo's per ton van haar gewicht: 
dat is minder dan 0% van dc totale trekkracht. 

Br . , 11 Maart, '72. It. v. E. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN 
NIJVERHEID EN WETENSCHAPPEN 

TE GENT. 
Toen ik onlangs op de terugreis van een uit

stapje naar Brussel, mij korten tijd te Gent op
hield, maakte ik in een café, waar ik wegens 
den regen was binnengevlugt, toevallig kennis 
met iemand, die mij later mededeelde lid te zijn 
van 't algemeen bestuur van bovengenoemde maat
schappij. 

Nadat ik mij bij ZEd. omtrent verschillende za
ken, Gent betreffende, geïnformeerd had en ik hein 

te kennen gaf, dat ik de bouwkunst tot mijne 
studie had gekozen, stelde hij zich disponibel 
om mij den volgenden dag een en ander merk
waardigs tc laten zien. Ook deelde hij mij mede, 
dat er den volgenden avond eene voordracht 
zou zijn iu bovengenoemde maatschappij en noo-
digde mij daartoe niet alleen uit, doch stelde er 
prijs op, als ik meer in het bijzonder kennis 
wildi' i .aken met het doel dier inrichting. 

Een bezoek aan die instelling gebracht. beviel 
mij goed: ik wensch daarom het een en ander 
daarvan mede tc deelen. 

De grondslagen waarop deze maatschappij is 
gevestigd zijn ongeveer de volgende : 

lo. Het vereenigen van personen, die verschil
lende vakken beoefenen, ten einde onderling tc 
bespreken, wat nuttig kan zijn, ter bevordering 
van hun bediijf. 

2o. Het geven van onderwijs en het hou
den van voordrachten ter onderlinge beschaving. 

3o. Het aanmoedigen en ondersteunen tot me
dewerking aan openbare wedstrijden van nijver
heid eu wetenschap; en 

4o. Het ondersteunen van leden die in een 
hulpbehoevenden toestand zijn geraakt. 

De contributie is zeer gering en maakt de 
toetreding voor den werkman derhalve gemakke
lijk. Zij bedraagt vier francs, benevens één franc 
entrée-geld. Ook telt de vereeniging bescher
mende cn eercleden. 

De maatschappij bestaat sedert 1804 en heeft 
thans haar eigen gebouw, waarin een societeits-
lokaal, dat dagelijks voor de leden is geopend. 

Behalve verschillende couranten in dit lokaal, 
vindt, men er een leeskabinet, waarin tijdschrif
ten cn eene bibliotheek den leden ten dienste 
staan. De bibliotheek bevat thans 740 nommers, 
waarvan de meeste liollandsche werken zijn. Hier
onder treft men studieboeken over verschil
lende vakken, als ook ontspannings-lectuur aan. 
leder lid kan bueken ter leen bekomen. Een 
lokaal voor permanente tentoonstelling stelt de 
leden in de gelegenheid, voorwerpen door hen 
vervaardigd, ter bezichtiging te stellen. Ik vond 
daar voorwerpen op verschillend gebied, ook bouw
kundige ontwerpen. 

Vervolgens bezocht ik een paar leerkamers, 
waar onderwijs wordt gegeven in beschrijvende 
meetkunde, stelkunde, werktuigkunde, talen, re
kenkunde, bouwkunde, enz ; ook verecnigen zich 
leden tot het beoefenen van letterkunde . zang, 
en tooneel. 

Voorts heeft men er eene bestuurskamer en eene 
groote vergaderzaal tot het houden van voor
drachten, concerten, bals, enz. 

De voordracht, waartoe ik was uitgenoodigd, 
woonde ik bij en ik moet zeggen met genoegen. 
De heer van Keiitergheni, lid der maatschappij, 
schetste de treurige gevolgen waartoe oorlog aan
leiding gaf. met het oog op de jongst verloopen 
tijden. Na afloop hiervan werden eenige zang-
solo's voorgedragen en daarna zat men nog een 
uurtje vriendschappelijk, in het societcitslokaal, 
bijeen. Vele vrouwen en dochters vau de leden 
woonden deze vergadering bij en het was mij een 
genoegen den aangenanien geest te ontwaren, 
die er onder de leden heerschte. 

Bij deze gelegenheid maakte ik kennis met den 
President der maatschappij, de heer L . Schepens, 
kunstschilder en l'rofesseur ii l'ecole Industrielle 
de Gand (thans echter rustende van deze betrek
king). De vereeniging, welke in don aanvang 
van haar bestaan slechts door een' titelvoerendtn 
voorzitter bestuurd werd, mogt zich sedert de 
benoeming van dezen voorzitter in vele verbete
ringen verheugen. 

Zoo werden er tentoonstellingen georganiseerd 
waarvan de voorwerpen, door de leden zelve ver
vaardigd, alleen recht op bekroning hadden. 

Deze tentoonstellingen namen van lieverlede in 
omvang toe: bij die van het vorig jaar vooral, 
was een merkwaardige vooruitgang waartenemen. 

De maatschappij telt thans 027 werkende en 
85 beschermende leden en het is alleen aan hunne 
samenwerking onderling toe te schrijven, dat men 
gedurende het eerste vijfjarig bestaan reeds eene 
som van 26.000 fr. KOU besteden, voor het bou
wen van eene zaal, het mcubileeren der lokalen , 
aankoopen van boeken, enz. enz. 

Ik vertrouw, dat eene dergelijke maatschappij 
zeer gunstig werkt op de beschaving van den wer
kenden stand, vooral omdat deze niet, zooals veelal 
het geval i s , aan zichzelf is overgelaten , maar 
integendeel wordt gesteund en voorgelicht door 
leden van meerdere beschaving en ondervinding. 

Zoo zijn ook de lessen in de verschillende talen 

en vakken zeer dienstig voor die werklieden, welke 
hunne kennis willen vermeerderen, zonder dat 
het hun iets meer kost d a n . . . . eenige moeite. 
Immers nl die voorrechten zijn aan het lidmaat
schap verbonden! 

Wij wenschen. dat de zorg en moeite die het 
bestuur zich getroost, rijkelijk beloond mogen 
worden en dat de maatschappij in bloei moge 
toenemen en meer en meer een sieraad worden 
van Vlaandercn's hoofdstad. 

Middelburg, Maart 1872. I 
A. W. VAN KI'.K 1.1 . 

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

S Dc ontdekking der bouwvallen van Zimbahye, 
op 20°I4 B r . , 29»28' L . (beoosten Parijs), door 
Mauch, is den 16 J c l 1 Febr. j l . ook besproken ge
worden door de Fransche Société de Geographic. 
De Hevue politique el littéraire van 2 Maart 
deelt daaromtrent een en ander mede, waaruit 
wij leeren, dat men zelfs Peru, waar ook een 
Ophir l igt , heeft aangewezen als het land, van 
waar Salomo zijn goud haalde voor den beroemden 
tempel. Gekker kan het haast niet. Waarom 
niet Nieu w-Holland.' Daar vindt men immers 
ook edele metalen. De bouwvallen vertonnen 
een toren en muren van gehouwen graniet van 
4 m .70 dikte, met ingegrifte versieringen, die 
«onbetwistbaar" een Phenicischen oorsprong zou
den verraden. Er zijn nog andere bouwvallen 
in den omtrek. waar men zelfs obelisken zou 
hebben teruggevonden. Het land , twaalfhonderd 
ellen boven de zee gelegen, is zeer schoon en 
bewoond door nijvere, vreedzame landbouwers 
en herders. De heer Duveyrier herinnerde, dat 
reeds de Fransche aardrijkskundige Danville Ophir 
gezocht had in Zuid-Afrika, en dat in 1866 de 
heer George Thompson gelijke nieening geuit had 
in de Britsche Aardrijkskundige Maalschappü, 
maar hij zelf gelooft niet, dat deze bouwvallen 
van Phenicischen oorsprong zijn. Zoo er Pheni-
cische opschriften gevonden worden, moeten zij 
er later zijn ingegrift, volgens de gewoonte der 
Phenicische zeevaarders, die van nature geene 
bouwlustigen waren. Men mag onderstellen, dat 
deze bouwvallen hun aanzijn te danken hadden 
aan bewoners van Indië. Er zijn stroomen en 
winden , die de zeevaarders van Indië gemakke
lijk naar Madagaskar brengen en van daar terug
voeren. Men weet bovendien , dat de schrijvers 
van de 1'oerünus (godgeleerde cn wijsgeerige 
leerstellingen , i itueele en ascetische voorschriften 
en legenden, die in hunne tegenwoordige ge
daante nauw lijk- tot een vroegeren tijd dan de 
l i e of 12" eeuw van onze tijdrekening opklim
men, maar denkelijk aan oudere schiiften ont
leend zijn) bijzonderheden hebben medegedeeld 
omtrent de nieren van het Afrika onder de keer
kringen en omtrent dc binnenlanden van Zuid-
Afrika, — mededeelingen, die Speke, de ont
dekker der bronnen van den N i j l , heeft beves
tigd. Wat Karei Mauch ons tot heden heeft doen 
kennen van de bouwvallen, verzwakt Duveyrier's 
onderstelling niet. 

In dezelfde zitting vestigde de heer de Champ-
louis de aandacht op de bij het Belgische Mi 
nisterie van Oorlog gebruikelijke wijze van over
brengen en vergrooten van kaarten door middel 
van bladen kaoetsjoek , waarvan de uitrekkingen 
en inkrimpingen geregeld worden door een even 
eenvoudige als vernuftige inrichting, tcMülhausen 
uitgevonden voor het drukken op geweven stof
fen. De heer Maunoir meende, dat de uitkom
sten minder voldoen dan de heer de Champlouis 
zich verbeeldt. 

Naar aanleiding eener merkwaardige relief-
kaart van Frankrijk, uitgevoerd door een hoog
leeraar der school van Cluuy , herinnerde Le n i s 
sen r de prachtige, tegenwoordig een weinig te 
veel vergeten reliefs van Bordin. Het zijn mees
terstukken in hunne soort, en de Duitschers 
verzuimen dan ook niet ze te plunderen en, niet 
Duitsche saus overgoten , op te disschen, terwijl 
de l'ranschen ze in bestoven hoeken »rans" laten 
worden. Zoo werken zij pour le roi de Prusse. 
Niet zeer consequent in lieden, die alle dagen 
roepen: Revanchel 

ln deze bijeenkomst werd ook gesproken over 
de namen op kaarten, naar aanleiding eener 
kaart van Hongarije eu Transylvanië, aangeboden 
door den heer Sayous. Onze aardrijkskundigen, 
zeide die heer, bekommeren er zich niet over 
aan de plaatsen de namen te doen behouden, die 

de inwoners zeiven haar geven ; meestal verande
ren zij ze, onder voorwendsel ze te verfranschen: 
een bedenkelijke misslag, waarvan het gevolg is, 
dat de kaarten voor de Frnnschen zeiven dikwijls 
onbruikbaar zijn, als zij ze moeten gebruiken in 
een vreemd land, ook bij oorlog. Zoo wordt 
Wien — Vienne, Lemberg = Leopold, Chur =Coire, 
Schelde = Escaut, enz Maar er is nog een ander 
bezwaar, ui. dat zulke bescheiden aan de weten
schap der geschiedenis, der volkenkunde en der 
oudheidkunde alle toevlucht tot deze kaarten 
ontzeggen. «Maar , " zal men antwoorden, »zou 
een woordenboek er bij niet even goed zijn ?" — 
Neen. De aardrijkskundige namen ontlecnen 
dikwijls hunne beteekenis aan het gedeelte van 
den grond, waarop zij doelen , hetzij het de ge
schiedenis geldt, die voorbij gaat, hetzij de na
tuur, die blijft. Achter elkander geplaatst in 
een dik hoek, verliezen zij van hunne waarde. 

Het «Dagblad" heeft onlangs vermeld , hoe 
een diplomaat twee verschilt nde rivieren zag in 
de Schelde en VEseaut. 

Van dat verfranschen herinner ik mij een aar
dig staaltje, dat hier als hors d'oeuvre zijne plaats 
moge vinden. De Amsterdainsche archivaris P. 
Schcltema had getracht in eene verhandeling te 
bewijzen, dat Vondel niet «schraapzuchtig" was, 
gelijk sommigen beweerden. De Revue des deur 
mondes meende natuurlijk , d.it wij dit woord slechts 
hadden kunnen ontleenen aan het Fransche cra-
puleur; nam, volgens oorlogsrecht, haar goed 
terug en hield vol, dat iemand, die aan de Bank 
van Leening veel niet crapule in aanraking kwam , 
erapuleu.r moest zijn. Ter zake. De les van Sa
yous geldt ook ons. Wij doen Java opnemen door 
tal van Duitschers, die niet alleen in oorlogstijd 
kostbare geheimen kunnen verraden, maar ook 
de Javaansche namen belachelijk of onkenbaar 
maken, leder weet. hoe zij in Europeesche vreemde 
talen de b en p , de d en de I verwisselen. Zoo 
schrijven zij ook in plaats van het Oostersche pej-
raq (zilver): hejraq (zijn gevoeg doen). Men 
herinnert zich, dat de staf van den heer Stieltjes 
zich gek zocht (om eene parlementaire uitdruk
king van den heer Nierstrasz te bezigen) naar 
Sereep, dat op de etapen-kaart van den heer Von 
Schönermarck prijkte, en waarlangs, volgens den 
concessionaris Poolman , volstrekt de eerste spoor
weg op Java moest loopen. Het bleek een ge
hucht van vijf hutten tc zijn, gelegen op een 
heuvelrug of kam, en door de Javanen, ietwat 
willekeurig, Ngesrep geheeten (de c heeft een' 
doffen of stommen klank, gelijk in beraad b. v.) 
Djetis misvormen de Duitschers tot Tjèddèss. Nog 
een voorbeeld. De Javanen gebruiken meestal 
een geheel ander woord tot een meerdere dan tot 
een mindere, b. v. Een opmeter vraagt den naam 
van een dorp. De Javaan antwoordt eerbiedig in 
het Hoog-Javaansch: Séló tigö (Drie steenen). 
De onwetende Europeaan, de «pionnier der bescha
ving" , verstaat den naam niet goed, wordt boos, 
scheldt: Dummer Kerl. en vraagt nog eens. De 
inlander denkt bij zich zelven, dat wellicht de 
minder eerbiedige, de Laag-Javaansche naam dui
delijker zal klinken en zegt: Watoe têloc. (Drie 
steenen). De opnemer is de klis kwijt on besluit tot 
een vergelijk. En men kan in Versteeg's Atlas 
van Nederlandsch-Indië. «uit oflicieelc bronnen 
samengesteld," b. v. op de kaart van de resi
dentie Soerakarta, voorbeelden vinden , dat een 
dorp tot twee dorpen werd uitgebreid , waarvan 
het eene, met den Hoog-Javaanschen naam, op 
den rechteroever van de Solo-rivier l igt , en het 
andere, niet den Laag-Javaansehen, op den lin
ker. Hoe eerlijk verdeeld! Tot besluit nog één 
staaltje om le bewijzen , dat Sayou's wenk ook bij 
ons behartiging verdient. In Deniak ligt een hen-
vel , Ollog ójó. De naam duidt op den i ijkdom van 
zout in den grond van den omtrek. Een Duit-
scher, in dienst bij de opnemingen van het Mi
litair Departement, schreef Lokojo, wat geene 
beteekenis heeft. Wel wordt een kamergeleerde 
te Batavia belast met herziening van de spelling. 
Maar wie vermag op honderd uren afstand* zulke 
ketterijen te ontleden / Men zoude Clairvoyantes 
bij de opinetingen moeten in dienst stellen. 

— A Volgens mededeeling van de Duitsche 
vereeniging tot vervaardiging van steenen, enz. 
is de door haar voorgestelde en door de vereeni
ging van Duitsche architecten en ingenieurs aan
genomen normaal stl.envoi ln van '2"> . I 2 ,•: l i 1

 A 

centimeter tot nu toe door de volgende regeerin
gen voor de uitvoering van staaUbouwwerken voor
geschreven , als: Pruisen, Mccklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg-Strelitz, Saksen-Gotha, Saksen-Wei-

mar-Eisenach, Saksen-Altenburg, Brunswijk , 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershau-
sen, Schaumburg-Lippe en Lubek. 

Van verschillende regeeringen wordt bovendien 
de toetreding nog verwacht. 

— A Den 24 Februari j l . is de beslissing der 
jury van beoordeeling der ingekomen ontwerpen 
voor eene Protestantische kerk te Straatsburg 
bekend geworden. De jury bestond uit de hee
ren professor Semper , architect te Weenen ; Qiies-
tel architect van de paleizen te Versailles, Bös-
willwald, architect en inspecteur-generaal dei-
historische monumenten van Straatsburg en vier 
leden van het consistorium der nieuwe kerk. De 
eerste prijs ad. 5000 fr. werd niet toegekend. 
doch aan vijf ontwerpen werden dc navolgende 
prijzen toegekend: 3000 fr. aan de heeren Jean 
Bernhard, Henri Motte en Albert Tournade te 
Parijs; 2000 fr. aan den heer Stanislaus Bau te 
Parijs; 1000 fr. aan de heeren Laurent Farge en 
Eugene Saintier te Parijs; 1000 fr. aan den heer 
Salomon, te Straatsburg cn 1000 fr. aan den 
heer Roderer, uit Straatsburg: woonachtig te 
Parijs. 

— A De Munchener architecten Hugo Kafka en 
Otto Schulze zijn bekroond voor hunne ingezon
den ontwerpen voor een koerhuis te Langen-
Schwalbach. 

B I N N E N L A N D . 

s Gravenhage . Bij beschikking van den M i 
nister van Binnenlandsche Zaken is, met ingang 
van 15 Maart 1872, op verzoek eervol ontslag 
verleend aan den bouw- en werktuigkundige der 
2de klasse bij den aanleg der Staatsspoorwegen 
H. H . Herboth. 

' s-Gravenhage. Door den Gouverneur-Gene
raal van Ned. Oost-Indië zijn bij den Waterstaat 
en 's lands burgerlijke openbare werken : 

Henoemd tot ingenieur der 1= klasse, de in
genieur der 2c klasse A. F. Goudriaan; tot inge
nieur der 2c klasse, de ingenieur der 3<-' klasse 
J . A . de Gelder; tot ingenieur der 3c klasse, de 
adspirant-ingenieurs A. D. J. Groenemeijer en J. 
van Velzen ; tot adspirant-ingenieur A. van der Bijll. 

Ontslagen, op verzoek, eervol, wegens ziekte, 
onder toekenning van wachtgeld, de ingenieur 
der 3 e klasse H. W. de Roos. 

Verleend een tweejarig verlof naar Europa. we
gens ziekte, aan den ingenieur der 1° klasse Ch. 
W. Eekhout. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken is aan A. G. Huyskes, te He
del , tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoomsleepdienst op de Noordzee, de 
Zuiderzee en langs verschillende rivieren in de 
provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Hol
land , Utrecht en Overijsel. 

— Men leest in het Hat. Handelsblad van 3 
Febr. j l . 

«Onlangs was voor een genie-werk in de nabij
heid van Midden-Java's hoofdplaats, een zekere 
hoeveelheid Europeesche steenen noodig. Niette
genstaande er te Samarang millioenen Europeesche 
steenen op en in den grond gestapeld liggen, 
moeten die steenen voor de genie herwaarts e.r-
presselijk van Soerabaia worden aangevoerd! 

«Dit doet ons aaneen dergelijk feit denken, dat 
eenige jaren geleden is gebeurd. Te Kedong-Kebo 
moest door de genie een klein werkje, eene bad
kamer of eene latrine, worden gebouwd van Eu
ropeesche steenen; deze werden daartoe (waar
schijnlijk in heerendienst) gepikold van Samarang, 
en elke steen kostte toen tc Kedong-Kebo geleverd, 
«den lande" 30 cents! 

«Hiernaar kraaide echter geen haan . omdat de 
steenen zelven bij de genie, het transposition bij 
de militaire administratie verantwoord werd. 

Geen enkel officieel document dus, waaruit de 
kostende prijs der steenen te Kedong-Kebo kwam 
te staan 1 

»Voor de vestingwerken te Tjilatjap gebruikt men 
daarentegen geene Europeesche, maar, zeker met 
het oog op hun grooter weerstandsvermogen tegen 
projectielen uit getrokken geschut, gewone t'n-
tandsche steenen. 

«Het is waar, die kosten daar toch een fabu-
leuzen prijs, waarvoor men daar bij een weinigje 
overleg, zeer zeker ook Europeesche steenen krij
gen kon." 

Amsterdam. Naar men verneemt bestaat de 
commissie van beoordeelaars der ingekomen ont
werpen op de uitgeschreven prijsvragen der maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst uit de 

heeren A. N . Godefroy, W. Springer, J. H . Le» 
liman, A. L . van Gendt en C. Vermeys. 

— In de zitting van den gemeenteraad van 20 
dezer i . met bijna algemeene stemmen de defini
tieve voordracht van Burg. en Weth. tot verbou
wing van den stads-schouwburg aangenomen. 

De geheele verbouwing, waarvan de duur op 
16 maanden is berekend, zal circa f 200,000 kosten. 

— Wij ontleenen aan het voorloopig verslag 
omtrent het wetsontwerp tot bekrachtiging eener 
overeenkomst met dc Amsterdamsche Kanaal
maatschappij , dc volgende zinsnede: 

«Verscheidene leden wezen opnieuw op de 
zonderlinge betrekking, waarin de regeering of 
liever een paar hoofdambtenaren gezegd worden 
tot de Kanaalmaatschappij te staan. Men vroeg 
of het niet waar is, dat de hoofdambtenaar, die 
tot dagelijksche voorlichting van den minister van 
binnenlundsche zaken geroepen is in zaken vau 
waterstaat, eene jaarwedde geniet uit fondsen, 
door de Kanaalmaatschappij voor toezicht aan 
den lande uitgekeerd/ Er waren leden, die in 
het voortduren van dezen toestand een grond 
zouden vinden om nieuwe hulp uit de schatkist 
aan de Kanaalmaatschappij te ontzeggen." 

Het is een gelukkig teeken, dat de vertegen
woordiging zich deze zaak schijnt aan te trekken 
en wij zijn nieuwsgierig te vernemen wat de 
minister daaromtrent in zijne memorie van be
antwoording zal zeggen. 

S c h i e d a m . Door den gemeenteraad zijn in 
de openbare vergadering van 20 Maart benoemd : 
tot eersten opzichter over de gemeentewerken 
E. H. Overbosch, te Dordrecht, en tot tweeden 
opzichter E. D. van Wijngaarden te Medemblik. 

Hoorn, 19 Maart. In de gemeenteraadszit
ting van heden werd met groote meerderheid 
van stemmen besloten om voor f 250,000 deel te 
nemen in de leening ten behoeve van den Noord-
hollandsch-Frieschen spoorweg. Dit besluit werd 
genomen onder het stellen van eenige hoofdvoor
waarden door den raad zelven en onder voorbe
houd van zijne goedkeuring aan de voorwaarden 
te kunnen hechten, welke van wege de onder
nemers zullen gesteld worden. 

Correspondent ie . 

Het verslag van dc afdeeling Rotterdam dor 
maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en 
diverse andere stukken zijn wegens plaatsgebrek 
niet opgenomen geworden. 

A d v e r t e n t i ë n . 

EEN TEEKEN AAR, 
bekend met de constructie van Stoomboot- en 
vaste Machines, kan dadelijk geplaatst worden. 

Salaris naar bekwaamheid. 
Adres met franco brieven , onder het nummer 

7459 aan het Advertentie-Bureau van NUGII & 
V A N DITMAR, Wijnstraat te Rotterdam. 

Eene firma, die eene S t o o m - D i s t e l l e e r d e r i j 
L i k e u r s t o k e r i j wil oprigten, wenscht zich in 
relatie te stellen met H.H. Ingenieurs of Bouw
kundigen, die in dat vak de vereischte kennis 
bezitten of dergelijke inrigting tot stand gebragt 
hebben. 

Adres franco, onder de letters S. D. L. bij de 
Boekverkoopers M . WIJT en ZONEN te Rotterdam. 

Noord-Brabantech-Duitsche Spoorweg-Haatschappij. 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

A A N B E S T E D I R T Q . 
Op Zaturdag den 0 April 1872 des middags 

ten 12 ure aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch Duitsche Spoorweg-maatschappij, Weste-
Wagenstraat te Rottei dam van: 

Het maken van grondwerken, ten 
behoeve van het Stations-emplacement 
te Oennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl aan het Hoofdbureau voormeld de 
noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Gedrukte exemplaren van bestek en voorwaar
den worden nader verkrijgbaar gesteld. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op Woensdag den 3'" Apri l 1872, des voormid
dags ten elf ure. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 23 Maart 1872. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR van den POLDER ZUWLANT), 

zal op Woensdag den 10 Apri l 1872, des voor
middags ten elf ure, in de Herberg van JAN 
V A N ESSEN tc Zuidland, publiek besteden : 

De levering van 2300 stère Grind, 
op de voorwaarden alsdan bekend te maken. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
De COMMISSIE V A N ADMINISTRATIE OVER 

DE GEVANGENISSEN te Leiden zal , onder na
dere goedkeuring van Zijne Excellentie den beer 
Minister van Justitie, op den 4den April 1872, 
des voormiddags te elf ure , in een der localen 
van het huis van Militaire Detentie bij Leiden, 
in het openbaar aanbesteden : 

De levering van BOUWMATERIA
L E N , als. diverse Houtsoorten, Met
selsteenen, Schulpkalk, Tras, enz., 
benevens diverse IJzersoorten en Zink. 

De voorwaarden der aanbesteding zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Kommandant van 
hel Huis van Militaire Detentie. 

Ministerie van Justitie. 
GEVANGENISSEN. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 29 Maart 1872, des namid

dags ten één ure, zal , onder nadere goedkeuring 
van den Minister van Justitie, in een der loka
len van het Ministerie van Justitie, te '» Graven
hage, worden aanbesteed: 

«Het leveren en stellen van 500 
ijzeren alkoven met nachtlegers en 
zitbankjes in het Huis van Opslui

ting en Tuchtiging te Leeuwarden 
en van 148 dergelijke alkoven in het 

»Huis van Correctie te Hoorn." 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving 

volgens het bestek. 
Het bestek ligt ter lezing in het lokaal van 

het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage en 
is aldaar op franco aanvrage verkrijgbaar. 

Inlichtingen worden gegeven door don Inge
nieur-Architect voor de Gevangenissen cn Regts-
gebouwen, J. F. MEÏZF.I.AAR te 's Gravenhage. 

's Gravenhage, den 10 Maart 1872. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal. 
CLANT. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DELFT, 
in vereeniging met de COMMISSIE van de STE
DELIJKE G A S F A B R I E K , zijn voornemens. op 
Woensdag 3 April 1872, des namiddags ten 1 
ure, aan de Gasfabriek, bij openbare inschrijving, 
aan te besteden: 

De uitbreiding van het Zuiverhuis der 
Stedelijke Gasfabriek te Delft met 
de levering van toestellen en ma
terialen, in 2 perceelen, als: 

1". Het leveren en stellen der toestellen. 
2". Den uitbouw van localen. 
Bestek en voorwaarden met bijhoorcnde teeke

ningen zijn tegen betaling van ƒ 2.- verkrijgbaar 
aan de Gasfabriek, waar tevens nadere inlichtin
gen gegeven worden. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR P R T Ü N W E L L E N . 
P o m p e n 

VOOH 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. HOVEN E N ZOON. 
*s Gravenhage eu ïiotterdain. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente Groningen zijn voornemens, door hunnen 
Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, aan le 
besteden : 

De LEVERING van p. m. 60,000 
dubbel behakte K E U E N , uit de groe
ven van QUENAST, in België, groot 
0.16 bij 0.18 meter, onder bijlevering 
van alle daartoe noodige ARBEIDS-
LOONEN, TRANSPORTEN, ENZ. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter secretarie der gemeente ter lezing lig
gen, en aldaar a f 0.25 per exemplaar verkrijg
baar zijn, terwijl nadere inlichtingen te bekomen 
zijn aan het bureau der gemeentewerken. 

De op zegel gestelde inschrijvings-biljetten, 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den, moeten vóór ol' uiterlijk op Woensdag den 
3'hai April aan het Raadhuis worden bezorgd, 
terwijl de opening daarvan aldaar op Donderdag 
den 4<h,u A p r i l , des namiddags te 12'/ , uur, zal 
plaats hebben. 

GRONINGEN, 14 Maart 1872. 
Burgemeester en Wethouders: 

W. DE SITTER. 
De Secretaris: 

W. A. REIGER. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DB FA.BRIKKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Uosl-Indië 

HOVEN «*J ZOON , 
's Gravenhage eu Rotterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten . Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C'. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J. 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale L o c o m o b i e l s van 1— 20 pdk, 
geheel nieuw systeem. ond'*r garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden- eu ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken cn Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk vooi handen. 

K R O M & E E K H O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders , koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

EROM &. EEKHOUT. 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Mat hernat liisrlin en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analvsen, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Yuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
sGravenhage en Rotterdam. 

lüj D. A. THIEME is ter perse eene brochure 

LIERNURS SÏ.1!ISREI\IG1.\USSTELSEL 
W A A R I N B E S T A A T D I T P 

EN 

WELKE BF.ZWARBN ZIJN ER TEGEN ? 

DOOR 

den U i t v i n d e r . 

W. HULSCHER G.IZN. te Deventer heeft uitgegeven : 

DE GOEDKO )PK AANLEG VAN 

L O K A A L S P O O R W E G E N , 
door een voorbeeld in Nederland 

TOEGELICHT DOOR 

E. H. B A U C K E , 
Ingenieur en Chef der afdeeling »Weg en Wer
ken" der Maatschappij ter Exploitatie van Staats
spoorwegen. Prijs 50 Cts. 

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaars en tegen 
overmaking van 50 Cts in postzegels bij den 
Uitgever. 

Bij J. B. WOLTERS te Groningen verschijnt 
deze maand : 

DE DERDE AFLEVERING, 
met vijf platen 

VAN 

van Grieken, Handboek der Burger
lijke Bouwkunst. 

Te gelijk hiermede ontvangen de Intcekenaren 
gratis de eerste aflevering (plaat 1 —11) der 
hij dit werk behoorende albumplaten. 

NB. Zoodra het eerste deel (in 5 afleverin
gen a ƒ 1.25) compleet is, wordt de prijs aan
merkelijk verhoogd. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels « » 20.— 

B «•«•her A Biiddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Driegt A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaaft ook architraven, etc. etc. 

Honi i ik l . Spiegel- cn L i j ü t e i i f a b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teiVic(,bij/lntu«>--

pen, van .1. F. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
Itedeker A <'••„ Amsto'dam, leveren en plaatsen 

lieclwatcrtiH'Stellen vonr gebouwen, plantenkassen, enz. 
CalquCN. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con

tant, bij dc Erven THIERRY &- MENSINU, te 's Hage. 
.»n«". P l e y n i e r , te Scheveningen, fabrikant 

van ceinenl-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Vcriiuiea cn de Boude , Stuimlraslaliriek, Helft. 

H . J . W o l t e r , vimsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, dc Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen hij den aixhitect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Directeuren: PHILIP M. L1NDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNK. le Aoisterdum. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 2 3 M a a r t 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 25 Maart. 

Kouduin (Friesland), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur van Hemeluiner Oldephaert-en-
Noordwolde: de levering van 300 stère grint ten 
behoeve der gemeentekunstwegen. 

's-Hage, te 11% uren, door het prov. be
stuur: het opruimen van een wrak vaneen inde 
Beneden-Merwcde tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. 

Hoogvliet, te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het verbeteren en uitbreiden van het school
lokaal cn ameublement en het afbreken en ver
nieuwen der onderwijzerswoning; 2o. het afbre
ken der annexe raadkamer en het weder nieuw 
ophouwen van dezelve, met een veldwachterswo
ning. Inl. bij den architect Is. de Visser, te 
Rotterdam. 

Bolsward, te 12 uren, door de commissie 
van administratie der gemeentelijke gasfabriek: 
l o . het maken van een derden gaskuip; en 2o. 
het maken en stellen van een ijzeren gashouder. 

Leiden, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur: het voltooien der stukadoorwerken van de 
nieuwe stadszaal. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
l o . het metselen van 2 grafkelders op dc alge
meene begraafplaats; 2o. het rijden van sproei
wagens en karren gedurende het aanstaande 
zomerseizoen. 

Amsterdam, te 1' ., uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij in het 
Stationsgebouw: de levering van 2000 ton ijzeren 
spoorstaven met eindverbindingen en 50 ton haak-
boiten, te leveren tusschen 1 Aug. en 1 Nov. 
1872 te Weesp en te Uitermeer. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur J. Kalft", te Hilversum. 

Bedum (Groningen), te 4 uren, namens het 
kerkbestuur der Ned. Herv. gemeente, in het 
gemeentehuis; het afbreken van den ouden en 
bet bouwen van een nieuwen toren te Wester-
dijkshern. 

K o o g a/d. Zaan . door gecommitt. uit de ge
meentebesturen van Koog aan de Zaan en Zaan
dijk , in het gemeentehuis: het uitdiepen van de 
Begijnesloot, gelegen op de grensscheiding tus
schen genoemde gemeente; aanw. des morgens 
te 10 uren. 

Weidum (Friesland), door het gemeentebe
stuur van Baarderadeel: l o . het zooveel noodig 
vernieuwen en herstellen van de brug de Mon-
niketille, gelegen over de Franeker-Sneeker-Zeil-
vaart nabij Winsum; 2o. het maken van eene 
nieuwe houten brug in den Trekweg over de 
Huinser-opvaart; 3o. het herbestraten van den 
straatweg te Mantgum, over p. m. 900 M. 
lengte. 

Dinsdag, 26 Maart. 
Grave , te 10 uren, door den eerstaanwezend 

ingenieur: l o . het eenjarig onderhoud der kazer
negebouwen ; 2o. het eenjarig onderhoud der 
werken, beide onder het beheer der genie aldaar. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Willemstad , te 11 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur, in de Hoop: het herstellen van 
de hoofdbrug buiten de Landpoort te Willemstad. 
Inl. bij genoemden ingenieur. 

Oorinchem, te 11 uien, door den komman
dant der genie, in den Doelen: het eenjarig on
derhoud van de werken te Gorinchem; het een
jarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te 
Gorinchem; het eenjarig onderhoud van de wer
ken te Asperen, te Everdingen en aan het Spoel; 
alle onder het beheer der Genie te Gorinchem. 
Inl. bij voornoemden kommandant. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar 
bureau: de levering van 1508 spoorstaven, zonder 
eindverbindingen, van verschillende afmeting. Inl. 
aan het centraal-bureau en bij de ingenieurs der 
maatschappij te Groningen, Zutfen, Breda en Venlo. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen aan haar bu
reau : het bepleisteren met Portland-cement van 
de buitenmuren van het hoofdgebouw op het sta
tion Steenwijk benevens het uitvoeren van daar
mede in verband staand binnenwerk. Aanwijzing 
18 Maart. Raming ƒ556 . 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan haar 
bureau: het steiler opzetten van de taluds der 
kegels, welke aansluiten tegen de vleugelmuren 
van- en het aanbrengen van ankers aan eenige brug
gen , gelegen in den spoorweg van Harlingen naai
de Pruiss. grens. Raming ƒ 1 4 7 0 . 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den llaarlerninermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat: het leveren en verwerken 
der noodige materialen voor het onderhouden der 
boorden van de Ringvaart om dien polder in 1872. 
Inl. bij den hoofdopzichter te Haarlem en de op
zichters te Haarlemmermeer. 

Wijnjeterp (Friesland), door kerkvoogden der 
Herv. gemeente: het doen van eenige reparation 
aan de kerk en den toren aldaar; aanw. 23 Maart, 
des morgens te 10 uren. Briefjes inz. vóór of 
op 26 Maart bij den president-kerkvoogd B. A. 
Zwaga. 

Woensdag, 27 Maart. 
Onderdendam, te 11 uren, in het water

schapshuis van Hunsingo : Jo. het vernieuwen van 
de dubbele houten draaibrug aan de groote sluis 
te Zoutkamp, op twee wijzen; O. in hout, 6. met 
een ijzeren bovenbouw. 2o. het herstellen van eenige 
panden dijk aan den rechteroever van het Reitdiep, 
van de zoogenaamde Pennings af tot aan de 
Schaphalsterzijl. Inl. bij den opzichter van Hunsingo. 

Moordrecht, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland, 
in het poldergebouw nabij de Schutsluis: het on
derhoud der grintwegen indien polder, benevens 
de levering der daarvoor benoodigde grint, ge
durende 1872, 1873 en 1874. 

Rossum, te 12 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, in den Gouden Molen: het bou
wen eener nieuwe predikantswoning in de ge
meente Rossum. Aanw. 25 Maart en op den 
dag der besteding, des voormiddags te 11 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door den minister van 
marine: de levering van voor de directie dei-
marine te Amsterdam; l o . grove maatkolen; 2o. 
smeekolen; 

voor de directie der marine te Willemsoord : 
3o. grove maatkolen ; 4o. smeekolen ; 7o. grauw-
doek, 8o. kar!- en zeildoek; 9o. idem; lOo. licht 
zeildoek ; 

voor de directie der marine te Hellevoetsluis: 
5o. grove maatkolen; Go. smeekolen. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: 
de levering van 100 eiken palen, als : 50 stuks, 
lang 4 M . , zwaar aan het midden 13 bij 18 C.M., 
en 50 stuks, lang 3.50 M., minstens even zwaar. 
Bilj. inz. uiterlijk 27 Maart, vóór 12 uren ter 
secretarie. 

Zuidland (bij Brielle), te 3 uren, door het 
polderbestuur, bij J. van Essen: het ophoogen 
en onder profiel brengen van een gedeelte zeedijk, 
genaamd Zuidoordschendijk, ter lengte van on
geveer 1500 M . 

i.osser (Overijsel), te 4 uren, bij G. M. Blok-
hof: het bouwen van een woonhuis voor den 
heer J . A . Warnaars tc Losser, met bijlevcring 
van materialen en arbeidsloonen. 

Botterdam, te 6 uren , door de comm. voor 
het burg. armbestuur, in het Oude-mannenhuis : 
de levering van laken, leder, linnen-, wollen
en katoenen stoffen, saaiet, wollen dekens enz. 
Monsters liggen ter bezichtiging in voornoemd 
gesticht. Monsters inz. aan het bureau van het 
gesticht op 25 Maart, vóór 'savonds 6 uren. 

Sohagerbrug, bij J. Hagen: een nieuwe 
doorreedstal met bovenzaal, enz. Aanw. 26 Maart. 

Donderdag, 28 Maart. 
Leeuwarden: het bouwen eener hoerenhui-

zing en schuur aan den straatweg van Sneek 
naar de Lemmer, nabij llommerts, met bijleve
ring der materialen en arbeidsloonen. Bilj in
zenden uiterlijk 28 Maart bij Jhr. Mr. E. J. J. 
van Eysinga, te Leeuwarden. Aanw. 27 Maart, 
te 10 uren. 

Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Delfland, in het gemeenelands-
huis: lo . het herstellen van 28 stuks rys- en 
steenen hoofden op het strand van dat hoogheem
raadschap , en 2o. het transporteeren en verplan
ten van 10,000 bossen riet, langs dit strand. 
Inl. b:j den fabriek-landmeter J . P. v. d, Berg Jr., 
aldaar. 

Putten (bij Hardewijk), te 10 uren, door het 

gemeentebestuur: het bouwen van eene nieuwe 
onderwijzerswoning in de buurtschap Huinen. 

Perwerd. (Friesl.) te 11 uren, door burg. 
en weth. van Ferwerderadeel: het afbreken dei-
oude en het bouwen eener nieuwe onderwijzers
woning te Blija. Bilj . inzenden vóór 11 uren. 

Wassenaar, te 11 uren, door burg. en weth. .-
het houwen van een gemeentehuis met woning 
voor den bewaarder. Inl. bij den architect J . G, 
van Parijs, te Leiden. Bilj . inz. uiterlijk 27 
Maart, vóór 11 uren. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine aldaar: de levering van 2500 hekt. 
gascokc. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo . het schoonmaken en invoegen van gemetselde 
bruggen; 2o. het vernieuwen van overdekken van 
houten bruggen; 3o. het vernieuwen van een 
bruggetje op den Ouden Rijn, over de Burg
gracht, in 3 perceelen; 4o. het verrichten van 
diepwerken in de stadsgrachten. Inl. bij den ge
meente-architect. 

St-Maartensdijk (Zeeland), te 12 uren, door 
het dijksbestuur der Vrije Polders van St.-Maar-
tensdijk, ten gemeentehuize, de levering van 275 
kub. M . grint. 

Vrijdag, 29 Maart. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 

justitie, het leveren cn stellen van 500 ijzeren 
alcoven met nachtlegers en zitbankjes, in het 
huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwar
den , en van 148 dergelijke alcoven in het huis 
van correctie te Hoorn. Inl. bij den ingenieur
architect J . F. Metzelaar te 's-Hage. 

Makkum (Friesland), door kerkvoogden en 
notabelen der Herv. gemeente: het afbreken en 
wederopbouwen der torenspits en eenige herstel
lingen aan den toren. Bilj. inz. uiterlijk 28 
Maart bij den president D. de Jong, aldaar. 

Zaterdag, 30 Maart. 
De Wtik (Drente), te 11 uren, door burg. 

en weth.: het bouwen van eene nieuwe school 
tc Koekange, met bijlevering van alle materialen. 

Meppel, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur: het doen van herstellingen en vernieu
wingen aan- en het onderhoud van de gemeente
gebouwen en andere werken, uit te voeren in 
1872. Aanw. 25 Maart, des morgens te 9 uren, 
te beginnen met het gemeentehuis. 

Leeuwarden , te 12 uren, door burg. en 
weth.: het stichten van eene opzichterswoning en 
verdere gebouwen, behoorende tot het vierde ge
deelte der weiken tot verbetering van het Asch-
land. Bilj. inz. uiterlijk 29 Maart, vóó i ' s avonds 
8 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en 
weth.: het doen van eenige werken tot verbete
ring van den weg langs de Buitengracht, vanaf 
de Vrouvvenpoorts- tot de Verlaatsbrug aldaar. 
Biljr inz. uiterlijk 29 Maart, vóór 8 uren, ter 
secretarie. 

Utrecht, te I uur, door burg. en weth.: 
het witten en schoonmaken van lokalen en eenige 
stedelijke gebouwen. Aanw. 25 Maart, des voor
middags te 11 uren, te beginnen aan het stad
huis. 

's-Hage, te 1 uur, door den ontvanger der 
registratie en domeinen : het maken van een ge
bouw voor paardenstal en bergplaats , op de werf 
van de boschwachterswoning in het Ilaagsche 
Bosch. Aanw. 27 Maart , te 10 uren. 

Rottum (Groningen), te 6 uren, bij de Wed. 
J. F. Oost: het doen van eenige vertimmering 
aan de kerkelijke gebouwen der Herv. gemeente. 
Aanw. 23 Maart, des namiddags te 4 uren. 

Maandag, 1 A p r i l . 
Leeuwarden , door voogden van het gasthuis 

Vredenhof: het bouwen van zes woningen en eene 
portierswoning; aanw. 30 Maart, des voormiddags 
te 11 uren. Bilj . inz. aan Mr. U . H. Huber , 
advocaat te Leeuwarden. 

Dinsdag, 2 Apr i l . 
Alphen, te 11 uren, door het gemeentebe

stuur: het maken van eenige veranderingen in 
de bestaande openbare lagere school, in de kom 
dier gemeente. 

Woensdag, 3 A p r i l . 
Delft, te 12 uren, door den directeur de r 

artillerie-stapel- en constructiemagazijnen : l o . d e 

levering van gietijzer, in 2 perc.; l e perc. 210,00Q 

Uitgegeven te Arnhem by D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & O 



Bijvoegsel behoorende bij DE OPMERKER van Zaterdag 23 Maart 1872. Bijvoegsel behoorende bij DE OPMERKER van Zaterdag 23 Maart 1872. 

ki l . gietijzer merk Monkland no. 1 ; 2e. perc. . 
70,000 k i l . gietijzer merk Blaenavon no. 1 : 

2o. de levering van Land-, plaat- en staafijzer, 
in 1 perc. 8600 k i l . bandijzer, verdeeld als volgt: 

600 kilogram, breed 0.108, dik 0.007 meter. 
1000 » » 0.100, i 0.007 > 

500 » » 0.090, » 0.005 • 
300 » » 0.080, • 0.003 i 
400 » » 0.070, » 0.005 » 

1000 i » 0.052, » 0.000 » 
500 » » 0.052, » 0.005 » 

1000 » » 0.052, • 0.003 i 
500 » » 0.046, i 0.005 » 
200 » » 0.046. » 0.003 
300 » » 0.040, i 0.003 » 

1000 » » 0.034, i 0.005 
300 » » 0.030, » 0.005 B 
200 B B 0.030, l 0.003 » 
500 B » 0.020, » 0.000 » 
300 B B 0.018, • 0.00075 » 
2000 i plaatijzer, dik 0.005 meter. 

38100 B staafijzer, verdeeld als volgt: 
1000 » plat, breed 0.235, dik 0.016 M. 
1000 B » B 0.180, » 0.020 » 

300 i » B 0.130, B 0.030 B 
600 B 8 B 0.130, B 0.010 » 
600 » » B 0.130, B 0.013 » 
400 B B B 0.124, » 0.016 » 

1200 » B B 0.100, B 0.010 » 
400 B 8 8 0.095, B 0.020 B 

7000 . 8 B B 0.070, » 0.013 t 
1500 B B » 0.052, B 0.01 (i » 
1000 B B B 0.048, 8 0.024 » 
500 8 B 8 0.046, 8 0.010 s 
700 8 B B 0.040, B 0.020 » 
500 B B B 0.040, B 0.010 » 
800 8 8 B 0.032, B 0.010 » 

2000 B B » 0.032, B 0.013 » 
500 8 B B 0.020, B 0.010 » 

2500 8 rond, dik 0.024 meter. 
1000 B B B 0.010 8 

3000 » B B 0 013 B 
1000 8 B B 0.011 8 

600 )> » » 0.010 ' 
2500 B vierkant, B 0.026 » 
3000 B » B 0.024 » 
2000 B B 8 0.020 B 
2000 8 B B 0.010 8 

500 8 y B 0.010 B 

Delft, te 1 uur, door burg. en weth. en de 
commissie voor de stedelijke gasfabriek: de uit
breiding van het zuiverhuis der stedelijke gas
fabriek te Delft met de levering van toestellen 
en materialen, in 2 perceelen, als: 1°. het leve
ren en stellen der toestellen ; 2". den uitbouw van 
lokalen. 

'a-Hage te 2 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het bouwen van een schutsluis 
voor de doorgraving van de Uuigeplaat te Delfs-
haven. 

Besoijen. te 2 uren, op het raadhuis: het 
bouwen eener nieuwe school, met bijlevering van 
alle daartoe benoodigde materialen. Aanw. op den 
dag der besteding, te 10 uren. 

Vlissingen. te 11 uren, door den komman
dant der genie, in het gebouw der hoofdwacht: 
1o. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen 
enz. te Vlissingen, Middelburg en Breskens; 2o. 
het eenjarig onderhoud der metsel- en timmer
werken enz. te Vlissingen met Hatumekcns en te 
Breskens. Inl. bij genoemden kommandant. 

Middelstum. 's avonds te 8 uur: het bouwen 
eener villa te Middelstum, met bijlevering van 
materialen. Bilj. inz. uiterlijk 3 April ten kan
tore van den notaris aldaar. Inl. bij den archi
tect D. Duursma, te Dragten. Aanw. op den dag 
der besteding te 1 uur. 

Donderdag, 4 Apri l . 
's-Hertogenbosoh, t e i l uren, door den kom

mandant der genie inde 2de stelling, in het Café 
Restaurant bij I,. Cordens : l o . het eenjarig on
derhoud der werken te 's-Bosch; 2o. idem van 
kazernegebouwen enz. aldaar; 3o. idem der wer
ken te Crevecoeur, aan de Blauwe Sluis en van 
Nieuw-St.-Andries. Inl. bij voornoemden kom
mandant. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
'van binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidsrhe haven builen de Keersluis, 
bet maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arneinuiden, ten behoeve van de 

Staatsspoorwegen. De uit te voeren werken zijn : 
a. het uitdiepen van een gedeelte der Arnemuid-
sche haven ; b. het maken van aanlegplaatsen tc 
Arnemuiden; c. bet maken van een grintweg 
tusschen Arnemuiden en den grooten weg der 1e 
kl . no. 3 van Goes naar Middelburg; d. bet gra
ven van een gedeelte der Arnemuiden-Veerscben 
watergang met eenige bijkomende werken ; e. het 
leggen van een afsluitdam door de Arnemuidsche 
haven; ƒ het verbeteren en onderhouden van den 
straatweg op den Sloedam en dc bestrate toe
gangen daarheen. Inl. door den eerstaanw. inge
nieur tc Vlissingen. Aanw. 25 en 27 Maart, tc 
10 uren. Raming ƒ 77,000. 

's-Hage , te 12 men , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken, leveren en opstellen 
van 2 waterkranen ten beboeve der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofding. le 's-H3ge. 

Zutfen, le 12 uren, door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik, aan het 
gemeentehuis : het vernieuwen van den in ge
noemden grintweg gelegen bruggen te Baak en 
te Laag-Keppel, met gemetselde landhoofden, 
ijzeren leggers, dito jukken, enz. Inl. bij den 
hoofdopzichter van genoemden weg B. Berkhout, 
te Zutfen. 

Amsterdam, te 12 uren. door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij : de levering van 
gereedschappen tot ambachten en verdere werk
tuigen , in 55 perceelen , als : 

10784 stuks vijlen. 
Diverse ijzerwaren , (hang en sluitwerk.) 

20500 kg. zinkwit. 
Divers glaswerk. 
Slijpsteenen enz. 

30 blokken met metalen bussen. 
Divers borstelwerk. 
Diverse ijzerwaren. 
Putkettingen en waterputkatrollen. 
Divers leder. 

33300 liter lijnolie en traan. 
Divers ijzer. 

1500 kg. staal. 
Koper, koperen spijkers, koperdraad enz. 

37785 kg. ijzeren spijkers. 
Spaden , schoppen enz. 

410000 stuks koffiezakken. 
2000 kg. azijnhout. 

Pok- en palmhout. 
50000 kg. Engelsche of Duitsche cokes. 

Maten en gewichten. 
1000 meier spring-zeildoek. 

400 rollen asphalt-vilt. 
30000 stuks escauzijnsche vloertegels. 

Diverse schermhehoeften. 
3000 meter vlaggedoek. 

000 stuks slag- en snaarvellen. 
200 hektol. Portland-cement. 
500 meter brandspuitslangen. 

10 stuks rammelschijv«n. 
3500 kg. pakwerk. 

10000 B loodwit. 
3000 stuks gordelriemen. 
1575 kg koehaar. 
1400 meter divers linnen. 

15000 stuks wasschijven. 
Diverse benoodigdheden. 
Lood , blik , zink en soldeer. 
Verfwaren , oliën enz. 

Groningen, te 12'/, uren, door burg. en 
weth.: de levering van p. m. 00,000 dubbel be-
hakte qu. nastkcien, groot 0.16 bij 0.18 M . , met 
bijlevering der arbeidsloonen, transporten enz. 
Bilj . inleveren uiterlijk 3 April op het raadhuis, 
aldaar. 

Arnhem, in het gouvernementsgebouw: het 
van buiten verven der provinciale gebouwen te 
Arnhem in 1872. 

Capelle (N.-Brabant), door burg. en weth., in 
het rechthuis, aldaar: het bouwen eener school, 
met ameublement en onderwijzerswoning . in de 
Nieuwstraal onder die gemeente, met bijlevering 
van alle materialen. Aanw. 2 en 3 A p r i l , van 
10—12 uren. 

Vrijdag, 5 Apri l . 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het bouwen van een gemetselden kaaimuur 
langs de westzijde van het bovenpand van het 
kanaal van Neuzen, tc Sas-van-Gent. De uit te 
voeren werken zijn: het afbreken van den be-
staanden kaaimuur en het bouwen van een nieu

wen, met het bovenvlak op 0.70 M. boven ka-
naalpeil, in 2 gedeelten, lang 78.5 en 36.5 M. , 
ilik in aanleg 1.10 en van boven 0.77 M . ; het 
eerste gcd. bij «ie aansluiting aan het landhoofd 
der draaibrug dik 1.43, van hoven 1.10 M. 
Aanw. den Oden en 3den dag vóór de besteding. 
Raming ƒ 13,100. 

Beemster, te 11 uren, door burg. en weth : 
1°. het vergrooten der school aan den Oosthui-
zerweg, nabij den Middelweg, en 2°. het leggen 
van een ijzeren riool en het bestraten van eenige 
gedeelten aan de Middelbuurt aldaar. 

Groningen, te 12 uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: bet wegruimen van het wrak 
van het vóór de haven van Delfzijl gezonken 
Pruisische fregatschip nFerdinand Piekert". Her
besteding met wijziging van het bestek. De kos
ten der eerste aanneming komen mede ten laste 
van den aannemer. Inlichtingen bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Assen, bij den 
ingenieur te Groningen en bij den opzichter 
Raammaker, te Groningen. 

Purmerende, te 12 uren , door het R. K. paro
chiaal armbestuur, in den Doelen: bet amoveeren 
van een gebouw naast het St.-Catharinagesticht 
op het Venediën, en het bouwen op dat terrein 
van een school lang p. m. 27 M . , met daar bij
behoorende werken. Inl. bij den architect II. P. 
van den Aardweg, aldaar. Aanw. op den dag 
der besteding te 10'/ 2 uren. 

Utrecht, te 2 uren , door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
c.entraalbureau: het bouwen van een wachtkamer 
met bureau, aan de halte Kropswolde en het 
verbreeden en verhoogen van het begrinte trot
toir aldaar, ten behoeve van den spoorweg van 
Harlingen naar de Pruisische grens. Raming/1750. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen-
t raai bureau : het bouwen van eene wachtkamer met 
bureau, aan de halte Oudeschoot, en het ver
breeden van het begrinte trottoir aldaar, ten 
beboeve van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. Riming ƒ 1980. 

Zaturdag 6 A p r i l . 
Utreoht, tc 1 uur, door burg. en weth.: de 

levering van gegoten-ijzeren gaspijpen , hulpstuk
ken enz., ter uitbreiding van het pijpennet dei-
gasfabriek aldaar. Inl. bij den directeur der ste
delijke gasfabriek , dagelijks (uitgenomen des Zon
dags), van 9—12 uren 

Maandag. 8 Apr i l . 
Maastricht, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het aanleggen eener keibestrating langs 
de oostzijde van de havenkom der Zuid-Willems
vaart, te Maastricht. 

Naarden . te 10' , uren, door den eerstaan
wezend ingenieur, in het gemeentehuis: l o . het 
eenjarig onderhoud der kazernegebouwen; 2o. id. 
der werken ; 3o. het herstellen van bekleedings-
muren , onder het beheer der genie aldaar. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. 

's-Gravemoer, te 12 uren, door de gemeen
tebesturen van Dongen en 's-Gravemoer, het ge
reedmaken der aardebanen, enz. en bestraten 
met mopklinkers van 2 bestaande wegen, te za
men ter lengte van 2684 M. Aanw. 30 Maart 
en 2 A p r i l , telkens te 10 uren, te beginnen te 
's-Gravemoer, bij de herberg van G. Akkermans. 
Inl. bij den opzichter van den waterstaat J. H. 
de Werd, te Ginneken. 

Brielle, te 12 uren, ten raadbuize : l o . het 
ophalen der asch in de gemeente; 2o. het opha
len van de straal vuilnis, mest, puin, gruis enz. 
binnen de gemeente vallende; 3o. het aanvegen en 
schoonhouden van alle straten , pleinen , riolen , 
afwateringsgoten cn urinoirs der gemeente, in 3 
perc, voor 5 jaren, ingaande 16 Juni 1872. Inl. 
bij den opzichter der gemeentewerken te Brielle. 

Dinsdag, 9 Apr i l . 
Gonda. te 10"j ure, door den eerstaanwezend 

ingenieur, in bet gebouw Art i -Legi : l o . het één
jarig onderhoud der werken te Woerden en te 
Wierickerschans; 2o. eene verving der werken 
aldaar; 3o. het éénjarig onderhoud der kazerne
gebouwen, enz. aldaar; 4o. eene verving der 
kazernegebouwen, enz. aldaar; 5o. het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen , enz. te Gouda 
en 6o. dat der kazernegebouwn, enz. te Schoon
hoven. Inl. tusschen 10 <•>• "* -iren bij voor
noemden ingenieur. 

Donderdag, 11 Apr i l . 
Haarlem, te 2' ., uren. door het prov. be 

stuur: het wegruimen van een bij Marken gezon 
ken vaartuig. 

Vrijdag, 12 Apr i l . 
Middelburg, te 10 uren; door het prov be 

stuur: 1". het maken en plaatsen van een paar 
sluisdeuren op het kanaal van Neuzen; 2». het 
maken van den onderbouw met bijkomende wei 
ken voor eene draaibrug te Neuzen over den 
westelijken arm van het kanaal naar Gent. 

's-Hertogenbosoh, te 10' , uren, door het 
prov. bestuur: het opruimen van ondiepten in 
het kanaal de Dieze en zijne uitmondingen in 
Noord-Brabant. 

Amsterdam, te 11 uren, door den komman
dant der genie in de 3de stelling, in de cava-
lerie-kazerne, aldaar: het éénjarig onderhoud van: 
l o . de metsel- en timmerwerken in de linie van 
Amsterdam; 2o. de aardewerken in die linie; 3o. 
de kazernegebouwen te Amsterdam ; 4o. de ka
zernegebouwen te Haarlem , en 5o. de kazerne-
gebouwen te Hoorn ; alle onder het beheer der 
genie te Amsterdam. Inlichtingen bij voornoem
den kommandant, en bij de opzichters te Haar
lem en te Hoorn. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van een gedeelte paalregel en 
beschoeiing en het maken van een pakwerk 
langs de Wanneperveensche en Giethoornsche 
wegen. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: 1°. het doen der vereischte vernieuwin
gen en herstellingen aan dc: rijzen beslag- en 
steenoeverwerken op Ameland, met het onderhoud 
tot 30 April 1873; 2°. het onderhouden tot 30 
April 1873 van den dam door de geul de Balg 
op Ameland; 3°. het driejarig onderhoud der 
duinbeplantingen op Ameland; 4". het stellen 
van rijzen schuttingen en het doen van stroobe-
potingen iu de Tonneduinen bewesten Hollum en 
in die tusschen Hollum en Ballum. 

Dingsdag, 16 Apri l . 
Maasland, te 11 uren, door het bestuur van 

den Duifpolder, onder de gemeenten Maasland 
en Schipluiden, in de herberg de Pij nas: 1° . 
het maken van een machinegebouw, met machi-
nistwoning en verdere bijbehoorende werken. 2». 
het leveren en opstellen van een stoomwerktuig, 
met stoomketels, scheprad enz., ten dienste voor 
het te stichten stoom-schepradgemaal aan de Oost
kade van genoemden polder. Inl. bij T. van 
der Dol l , bouwkundige, te Maassluis. 

Donderdag, 25 A p r i l . 
's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen en het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Kmpel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats
spoorwegen. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur 
te Utrecht en den ingenieur E. J . de Savornin 
Lobman te Empel. Aanwijzing 15 en 17 Apr i l , 
te H uren. 

O p later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door de vereeniging 8Help u 

zeiven" : het bouwen van 50 arbeiderswoningen 
c. a., op een vrij terrein buiten de voormalige 
Iloeksterpoort. Aanw. 23 Maart, des voormiddags 
te 11 uren. 

Leeuwarden , het doen eener belangrijke ver
bouwing aan de huizing C, no. 54 , op de Twee-
baksmarkt, aldaar. Inl. bij den architect H . R. 
Stoett Fz. Aanw. 27 Maart, des middags te 
12 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Leeuwarden, 6 Febr.: de levering van ge

zwingeld vlas: E. en S. en C. Saint Martin en 
Co. te Rotterdam, ii ƒ 0 . 9 8 4 4 ; Gebrs. v. d. Meu-
len te Leeuwarden, ƒ 0 . 8 5 5 0 ; 

ruw jutegaren (ketting) no. 10: G. Bonneke 
en Zn. te Amsterdam, a ƒ 0.75; J . Elias te Strijp, 
I ƒ 0 . 0 0 . 

Dito no. 12: G. Bonneke en Zn., ii ƒ 0 . 8 0 ; J . 
Elias, ü ƒ 0 . 6 9 5 . 

Ruw werkgaren no. 10: J. Elias, ii ƒ 0 . 8 1 ; G. 
Bonneke en Zn., ii ƒ0.8025. 

Dito no. 14: J . Elias, ii ƒ 0 . 9 1 ; G. Bonneke 
en Zn., ii ƒ 0 9075. 

Ruw vlassen garen ketting no. 12: J . Elias, ii 
ƒ 1 . 1 3 ; G. Bonneke en Zn., a ƒ 1.05. 

Dito no. 14: ,1. Elias a ƒ 1 . 1 3 ; G. Bonneke cn 
Zn., ii ƒ 1 . 0 4 . 

Dito no. 18: J. Elias, u ƒ 1 . 2 2 ; G. Bonneke 
en Zn., a ƒ 1.21. 

Dito no. 20: .1. F.lias, a ƒ 1 . 2 7 ; G. Bonneke 
en Zn., ti ƒ 1 . 3 1 . 

Dito no. 28: J . Elias, ii ƒ 1 . 5 4 ; mach. vlas
spinnerij te Groningen, a ƒ 1 . 4 4 ; G. Bonneke en 
Zn., a ƒ 1 . 4 0 . 

Creamed vlasgaren: 
J. Elias, 

Inslag no. 7 
Ketting no. 8 

B 8 12 
8 B 14 
8 8 20 

mach 

ƒ1.41 
1.41 
1.41 
1.42 
1.54 

v. Heek en Co., 
te Enschede, 

Kett. 

ƒ1 .15 
1.23 
1.33 
1.55 

vlasspinnerij, ii ƒ1 .64 . 
gebleekt vlassengaren: 

J. Elias, Z. Kamer- G. Bonneke 
ling& Zn. en Zn., 
te Almelo, 

ƒ1.31 ƒ1 .44 
12 1.53 1,34 1.40 
18 1.59 1.60 1.60 
18 1 59 1.58 1.5350 
20 1.59 1.60 1.4975 
28 1.98 1.95 1.90 
28 1.98 2.— 1.95 
35 1.95 — 2.17 

G. Bonneke 
en Zn., 

ƒ 0 . 9 0 
0.95 
1.36 
1.36 
1.5250; 

Inslag no. 10 ƒ1.53 
Kett. 

i 
Insla' 

Mach. 
vlassp. 

ƒ1.57 

1.80 

Ruw katoenen kettinggaren no. 14 prima : L-
E. Hofkes en Co. te Almelo, a ƒ 1 . 4 9 ; Gebrs. 
Scholten en Co. te Ambt-Almelo, ii ƒ 1.48. 

Dito no. 14 secunda: L . E. Hofkes en Co., a 
ƒ 1 . 4 7 ; Gebrs. Scholten en Co., a ƒ1 .40 . 

Ruw katoenen inslaggaren: 
Terkuijle L .E . Hof- v. Heek Geb. Schol

en kes & Co., & Co., ten & Co., 
Stroink te 
Enschede, 

no. 6 prim, ƒ1.2950 
» 6 secund. 1.0250 
» 10 8 1.0950 
8 14 B 1.24 
B 16 prim. 1.4250 

ƒ1.43 ƒ1.29 ƒ1.44 
1.22 1.02 1.15 
1.23 1.06 1.18 
1.32 1.31 1.39 
1.49 1.41 1.54 

Heedegaren: G. Bonneke cn Zn., ii ƒ 0 . 9 9 . 
Wollen kettinggaren voor dekens: J. Pannen-

tier en Zn. te Leiden, ii ƒ 2 . 1 9 5 ; Gebr. van Wijk 
en Co. idem, a ƒ 2. 

Wollen inslaggaren: Gebrs. van Wijk en Co. 
voor dekens ïi ƒ 2 . 5 0 ; voor karsaai, a ƒ 3 ; voor 
tarentijn, ƒ 2 . 5 0 ; J . Parmentier en Za., voor 
dekens, a ƒ2 .18 ; karsaai, ƒ 1.9750; tarentijn, 
a ƒ 2.045. 

S l o t e n , 4 Maart: l o . het vernieuwen van de 
platte brug over het Diep te Sloten; minste in
schrijver was T. Visser, te St.-Johannesga, voor 
ƒ 1 0 9 0 . 

2o. de vertimmering van het huis bij die brug 
in gebruik bij J . Turfstra; minste inschrijver was 
T. Hofman, te Sloten, voor ƒ 7 9 5 

A m s t e r d a m , 5 Maart: het maken van aarde-
en eenige andere werken, voor het stations-em
placement te- en een gedeelte baan bij Weesp; 
ingekomen 6 biljetten, als: 
J . v. d. Velde, te Papendrecht, ƒ 169,000. 
C. Bot Pz., 8 Sliedrecht, i 166,900. 
W. v. d. Berg, B Haarlem, • 163,300. 
J . Vernimmen, B Heerenveen, B 154,500. 
A. S. Schaafsma, B Harlingen, B 149,800. 
F. Linskens, B Blerick (Limb.), B 143,400. 

H o o r n , 6 Maart: het aanleggen van een 
stukje plantsoen; minste inschrijver was K. de 
Hart, te Schardam, voor ƒ 3 9 5 . 

S c h i e d a m , 8 Maart: de levering van: lo . 
metselmaterialen ; minste inschrijver was de erven 
H . Tr ip , te Utrecht, voor ƒ 6 1 5 . 

2o. 50,000 Luiksche keien; minste inschrijver 
was T. J. Smits, te Dordrecht, voor ƒ 87.87. 

3o. grint; minste inschrijver was H. den Bree-
jen, te Hardinxveld, a ƒ 1 . 8 2 per kub. el. 

4o. straatklinkers; minste inschrijvers waren 

Gebrs. Stolk, te Druten, a ƒ 1 2 . 3 2 per duizend' 
So. houtwaren; minste inschrijver was L . A. Vree

burg, te Schipluiden, voor ƒ 2 8 6 8 . 
Oo. zand ; minste inschrijver was J . B. Pauwels, 

aldaar, voor ƒ0 .485 per kub. M . 
Wommsls. 9 Maart: l o . de leverantie van 

450 stère grint; minste inschrijver was D. R. 
Palstra, te Franeker, voor ƒ 1 8 6 4 . 

2o. hei-bevloering van de bestrating door IJtens 
en Rien, ter lengte van 370 M . ; minste inschrij
ver was J . Mulder, te Rien, voor ƒ220.15. 

3o. verven van bruggen enz.; minste inschrij
ver was T. I. Zijlstra, te Wommels, voor ƒ 1 3 0 . 

Zaandam, 9 Maart: het verbouwen der school 
op de Gedempte Gracht; ingekomen 7 bilj., als: 
J. Leguit .Ir., ƒ 3194. 
D. Verlaan, te Zaandijk, i 3180. 
H. Dekker, » 3143. 
J. en D. Eilman, 0 3147. 
W. Verlaan, » 2999. 
J. B. Heijdeman, » 2944. 
D. Verlaan en Zn., » 2855. 

Overigen aldaar. 
Assen, 11 Maart: het bouwen eener ijzeren 

draaibrug over de Drentsche hoofdvaart ter ver
vanging van de Veene- of Galgenkampsbrug te 
Meppel; ingekomen 5 biljetten, als: 
Harm Winters, te Assen , ƒ 7100. 
H. de Vries, » idem » 6947. 
F. Aberson, B Steenwijk, 1 6938. 
R. Hunse, » Assen, 1 6863. 
S. H. v. d. Veen, B Meppel, p 6784. 

Nieuwveen, 12 Maart: het verbouwen dei-
openbare school en de vernieuwing van de on
derwijzerswoning ; minste inschrijver was J. Spij
ker, aldaar, voor ƒ10,462. 

Botterdam, 13 Maart: de levering van 4200 
hekt. tras, benoodigd voor den onderbouw dei-
brug over de rivier de Maas bij Gennep; minste 
inschrijver was W. van Haarlem, te Rotterdam, 
ii ƒ 9 4 ' / , per hektoliter. 

Botterdam, 13 Maart: de levering van 
I, 000,000 kilogf. gegoten-ijzeren buizen: 

Volgens tec- Volgens Bedekking 
kening A. teckeu. p, 1000 

eu B. 3B. kilogr. 
v. d. Berg & Co. te Ams. ƒ 132167.00 / 130844 f 1.80 
I,. J. Kntnovcn & Zn. ' 

te 's-Hage, „ 126967.69 „ 123870 „ 2.10 
R. S. Stokvis & Zn. te 

Rotterdam. „ 108056.00 „ 106736 „ 1.80 
Delft, 13 Maart: het doen van eenige ver

bouwingen aan de kazerne St.-Agatha, aldaar; 
minste inschrijvers waren B. Veth en Zn., aldaar, 
voor ƒ3700. 

Wormerveer, 13 Maart: het bouwen van een 
bestedelingenhuis; ingekomen 8 biljetten, als : 
J . en ü . Eijlman, te Zaandam, ƒ 2799. 
D. Verlaan en Zn., B idem B 2740. 
J. A . Heijdeman, B idem 8 2700. 
W. Verlaan, » idem B 2678. 
G. v. d. Meer Jzn., i Zaandijk, » 2675. 
R- Kos , B Koog a/d Zaan, B 2424. 
D. Verlaan, » Zaandijk, B 2347. 
i. Groot Dzn., > Wormer, B 2263. 

Bolsward. 13 Maart: l o . herstellingen aan 
eenige bruggen enz.; ingekomen 2 biljetten, als: 
S. Homminga, ƒ 1578. 
F. S. Ypma, » 1495. 

2o. het leveren en stellen van 6 urinoirs; 
minste inschrijver was S. Homminga, voor ƒ 2 5 1 ; 
beiden aldaar. 

Vrfjhoeven-Capelle, 13 Maart: het bouwen 
eener nieuwe school met ameublement en onder
wijzerswoning. Afgemijnd op ƒ 7440; niet ge
gund ; gaat begrooting te'boven. 

Utrecht, 14 Maart: het maken van een pa
rallelweg op het station Zeist-Driebergen ; minste 
inschrijver was W. A . G. Jansen, te Utrecht, 
voor ƒ 1 7 4 5 . 

Utreoht, 14 Maart: de levering der benoo
digde magazijngoederen, als: 

Perc. 1, verfwaren en drogerijen : de Boer en 
van der Schuijt te Amsterdam, ƒ 10,686.65 ; A. 
J . Kop tc Rotterdam, ƒ10,381.46; C F . Fleumer 
te Amsterdam, ƒ10,261.10. 

Perc. 2, verfkwasten, penseelen, enz. : Gebr. 
Jonker te Amsterdam, ƒ 640.50; de Boer en v. 
d. Schuijt, ƒ615 ; A. J . Kop, ƒ 6 1 0 . 6 5 ; II. Stulte 
te Utrecht, ƒ 5 6 9 . 1 6 ' . 
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Perc. 3 , gutta percha: J . v. Zanten en Cie te 

's-Hage, ƒ 3 9 4 . 6 5 : R. S. Stokvis en Zn. te Rot
terdam, ƒ 387.75. 

Perc. 4 , kaarsen: P. J . Willeins te Schiedam, 
ƒ 4 4 0 5 . 2 5 ; .1. v. d. Berg Wz. te Amsterdam, 
'ƒ 4340.62 s . 

Perc. 5 , diverse oliën en traan: F. Alberdingk 
en Zn. te Amsterdam, ƒ45 ,466 .41 ; L . Vliegent-
hart te Zwijndrecht, ƒ 45,182.50; G. J. Teerink 
te Amsterdam, ƒ 44,992. 

Perc. 6, lampekousjes, lampkatoen, enz. : M. 
F. Niermeijer .Ir. en Cie te Amsterdam , ƒ 414.30; 
G. G. Jansen te Utrecht, ƒ 4 0 3 . 9 4 ; C. van Wijk 
Dz. idem, / 361.44. 

Perc. 7, lijne hennep, diverse touwsoorten, 
enz.: D. Meren Dz. tc Haarlem, ƒ 2275.50; .1. 
Trip te Utrecht, ƒ 2 1 0 5 ; A. I.lselstein te Gouda, 
ƒ 2 0 9 9 . 9 7 5 ; P. A . v. Buitendijk te Utrecht, 
ƒ 2 0 3 3 . 7 5 . 

Perc. 8, borstelwerk,zeemlederen lappen, enz.; 
Gebr. Jonker, ƒ 1 5 9 5 . 

Perc. 9 , vuurlak , standolie enz.: T. P. v. d. 
Berg en Zn. te Utrecht, ƒ 1125.80; H . Keller Jr. 
te Amsterdam, ƒ 1 0 2 6 . 7 5 ; H. Bantink, idem, 
ƒ 9 5 4 . 7 5 . 

Perc. 10 , diverse glasruiten : J . Fischer en 
Cie te Amsterdam, ƒ1900 . 

Perc. 1 1 , diverse dakruiten: W. Hoven en Zn. 
te 's-Hage, ƒ 3 0 7 . 4 5 ; .1. Fischer en Cie, ƒ 272.57\ 

Perc. 12 , diverse glassoorten: M. F. Niermei
jer Jr. en Cie te Amsterdam, ƒ 9 7 4 . 4 8 ; .1. F i 
scher en Cie., ƒ 759.45. 

Perc. 13 , beuken-, esschen-, wilgen- en iepen
hout: Wed. D. Vrijdag en Zn. te Amsterdam, 
ƒ 2 4 3 6 ; II. Kromwijk Cz. te Linschoten, ƒ 2 3 5 9 ; 
G. T. Coers te Arnhem, ƒ 1 7 1 0 ; de Goederen 
en Zn. te Linschoten, ƒ 1 6 9 3 ; L . Kleijn en Zn. 
te Rotterdam , ƒ 1 5 5 1 . 

Perc. 14, eikenhout, wagenschot, enz.: Gebr. 
Sebbelce tc Amsterdam, ƒ 8 2 2 5 ; P . M . en J. 
Jongeneel te Utrecht, ƒ 6 1 9 5 ; G. T. Coers, 
ƒ 6089. 

Perc. 15 , greenen-, vuren- en dennenhout: 
Gebr. Sebbelee, ƒ12,568.60; C. en A. Kost te 
Amsterdam, ƒ 1 2 , 5 1 4 . 5 0 ; J. P. Desmons, idem, 
ƒ 12,234.50; G. T. Coers, ƒ9892 .80 ; P. M . en 
J. Jongeneel, ƒ9728.40. 

Perc. 16, mahoniehout: L. Kleijn en Zn, ƒ400: 
H. v. Ophemert en Zn. te Rotterdam, ƒ 3 4 0 . 

Perc. 17, diverse vijlen: D. S. M . Calcar te 
Amsterdam, ƒ 7 2 5 . 9 3 ; van Noorden en Schwerzel 
te Rotterdam, ƒ 5 9 7 . 7 0 ; H . J. Kleijn de Jongh 
te Amsterdam, ƒ 585.04; G. Watson en Zn. te 
Rotterdam, ƒ 5 2 6 . 6 9 . 

Perc. 18, staaf-, plaat-, band- en hoekijzer: 
Hotz en Cie. te's-Hage, ƒ32 ,784 .55; Chr. Schmidt 
te Utrecht, ƒ 3 0 , 3 6 7 . 3 5 ; dezelfde, ƒ28,764. 

Perc. 19, spijkers, houtschroeven en draadna
gels: R. S. Stokvis en Zn., ƒ 4 8 5 5 . 8 7 ; J. v. Zan
ten en Cie., ƒ 4593.08; L. v. Emden te Zwolle, 
/ 4509.05; Wed. H. J. J. Holten, idem, ƒ 4 2 4 4 . 4 3 . 

Perc. 20, diverse ijzer- en koperwaren: Wed. 
H. J . J. Bolten, ƒ 4 2 8 8 . 8 5 ; J. v. Zanten en Cie., 
ƒ 4 2 2 0 . 6 2 ; L . v. Embden, ƒ3852.90. 

Perc. 21 , verschillende soorten van leder: E. 
Wessels en Zn. te Utrecht, ƒ 3 3 5 7 ; B. Storman 
te Amsterdam, ƒ 3241. 

Perc. 22 , kalk, tras, enz : Erve II. Trip te 
Utrecht, ƒ 1 2 3 4 ; A. Pos, idem, ƒ1021.50. 

Perc. 23 , zeildoek, linnen, katoen, enz. : W. L . 
Nieuwenhuizen tc Utrecht, ƒ 6 0 0 5 . 0 1 ; dc Grijs en 
van Rooijen, idem, ƒ5793 .80 ; L . Prins te Amster
dam , ƒ5788 .68 . . 

Perc. 24, verschillende papiersoorten: T. J. 
Dobbe te Utrecht, ƒ 3942.48; Wed. S. Benedic-
tus te Rotterdam , ƒ 3673.08 ; J. Smulders en Cie. 
te 's-Hage, ƒ3375 .85 ; Gebr. Uijt den Boogaard 
te Amsterdam, ƒ3317.52. 

Perc. 25, verschillende kantoorbehoeften: Wed. 
L. Lazare en Zn. te's-Hage, ƒ2407 .54 ; J. Smul
ders en Cie. ƒ 2 2 3 2 . 8 3 ; Wed. S. Benedictus, 
ƒ 2 1 3 1 . 5 7 ; T. J. Dobbe, ƒ2099.22. 

Perc. 20, passement, rijtuigbekleeding: de Grijs 
en van Rooijen, ƒ 4 7 3 3 ; Benthem en Rau te Borne, 
ƒ4384 37; L. Prins te Amsterdam, ƒ4108 .75 . 

Perc. 27, blikwerk: G. G. .lansen, ƒ 7 1 5 . 7 2 ; 
J . v. Zanten en Cie. / 687.74 ' / j . 

Perc. 28, handspaken, remblokken : G. T. Coers, 
ƒ 600.75; H . Cromwijk Cz., ƒ 5 7 9 ; de Goederen 
en Zn., ƒ 5 3 2 ; L . Kleijn en Zn., ƒ 527. 

Perc. 29, diversen : 

Perc. 1 , flambouwen : C. F. v. d. Meulen , te 
's-Bosch, ƒ 9 0 0 ; P. A. van Buijtendijk te Utrecht, 
ƒ 8 6 0 ; F. Klomp te Dcndermonde, ƒ 7 7 0 . 

Perc. 2 , houtskolen : E. N . Heijmans te Utrecht, 
ƒ 2 5 3 . 5 0 ; II. Priem te Amersfoort, ƒ 2 4 0 . 

Perc. 3 , .lava-riet: II. Rijfsnijder te Amsterdam, 
ƒ 2 0 4 ; de Hoer en v. d. Schuijt, ƒ 1 8 6 . 

Perc. 4, koper : A . D. Hamburger te Utrecht, 
ƒ 4 9 7 0 ; .1. v. Zanten en Cie.. ƒ 4800; B. J . Nij-
kerk te Amsterdam, ƒ 4487. 

Perc. 5 , kootteer: W. Hoven en Zn., ƒ 3 7 0 ; 
E. N . Heijmans, ƒ 3 4 9 ; J. Tr ip , ƒ290 . 

Perc. 6, koehaar: E. Wessels cn Zn. te Utrecht, 
ƒ 7 5 ; Gem. werkinrichting te Delft, ƒ48 .75 . 

Perc. 7, oud lood: A. D. Hamburger, ƒ111.50; 
B. J. Nijkerk, ƒ103.90. 

Perc. 8, laarzen: A. A. v. d. Sande te Boxtel, 
ƒ 1 8 7 . 5 0 ; A. G. Donkers te Rotteidam, ƒ 150; 
VV. Thoen, idem, /144.75. 

Perc. 9 , paardenhaar: Gem. werkinrichting te 
Delft, ƒ 2742. 

Perc. 10. palmolie: .1. v, d.Berg Wz., ƒ 1 0 1 0 ; 
de Boer en v. d. Schuijt, ƒ 994. 

Perc. 11, poetskatoen: C. H. Meijer te Olden-
zaal, ƒ 7 2 0 0 ; .1. v. d. Berg Wz., ƒ 7 1 5 0 ; S. Ben
dien en Zn. te Almelo, ƒ 7 0 0 0 ; W. Hoven en Zn , 
ƒ 0 9 5 0 ; Wertheim en Cie. te Burgh Steinfurth, 
ƒ 6 8 0 0 ; J. 11. Scholten en Cie. te Amsterdam, 
ƒ 0 6 9 3 ; S. M. Baggerag en Cie. te Eibergen, 
ƒ 6 4 7 4 ; F. Klomp, ƒ5800 en ƒ 3 8 0 0 ; ook nog 
ingeschreven door van Zeppelin en Cie. te Haar
lem , a / 50, ƒ 5 5 en / '52; Serphos en Zn. te En
schedé, a ƒ 7 0 en Osti en Cie. te Amsterdam, a 
ƒ54 en a ƒ 4 9 per 100 kilogr. 

Perc. 12, rijtuiglaken: M. Oostmcijer te Am
sterdam, ƒ 2 1 0 0 ; Gebr. Mutsaers te Ti lburg , 
ƒ 1 9 9 8 ; 1'. .1. Schepper te Amsterdam, ƒ1880 . 

Perc. 13, rijtuigtapijt: L . Prins ƒ800 . 
Perc. 14: schuierwagens: de Goederen en Zn., 

ƒ 83.25; A. Kievits te Ameide, ƒ 77.50. 
Perc. 15, stibium: Osti en Cie. te Utrecht, 

ƒ 7 2 ; A. I). Hamburger, / 09 .80 : B. J . Nijkerk, 
ƒ 59.80. 

Perc. 16, t i n : R. S. Stokvis en Z n . , ƒ 4 7 5 0 ; 
Osti en Cie., ƒ 4 7 0 0 ; B. J. Nijkerk, ƒ 4 0 2 9 ; A . 1). 
Hamburger, / 4500. 

Perc. 17, hard vet: B. A. v. Draanen te Utrecht, 
ƒ 1 2 , 0 0 0 ; .1. H. Godschalk te Zwolle, ƒ 11,980, 

C. F. v. d. Meulen te 's-Bosch, ƒ 1 1 , 1 8 0 ; J . v. 
d. Berg Wz., ƒ 1 1 , 0 8 0 ; P. J. Willems te Schie
dam , ƒ 10,800; Carl Jacob te Dinslaken, ƒ 10,400. 

Perc. 18 , paarden vet: E. Wessels en Zn., ƒ 45. 
Perc. 19 , vil t : E . Wessels en Zn., ƒ 9 9 7 . 5 0 . 
Perc. 20 . gonje zakken: de Boer en van der 

Schui j t , / 012 ; C. H . Meijer te Oldenzaal, ƒ 540. 
Perc. 21 , groene zeep: P. Zuijdhoek en Cie. 

te Amsterdam, ƒ 8 0 6 . 2 5 . 
'l-Hage, 14 Maart: het leveren van palen cn 

schoorpalen ten behoeve van den rijkstelegraaf: 
J. Hoogendoorn te Giessendam, 12 perc; J . v. d. 
Eerde Pzn. idem ' 8 % perc; J. A . v. d. Eerde 
Wzn te Boxtel, 20 ' / 4 perc; L . J. v. d. Steenho
ven te Dordrecht, 21' / , perc; G. A . Smits te 
Ouder-Amstel, 23 perc; A. A . v. d. Sande te 
Boxtel, 26 perc.; G. Dekker te Dordrecht, 29 
perc; L . .1 v. d. Steenhoven 29% ; J. H. v. Hoo-
gerwou te Boxtel, 30° / , u perc; v. d. Made en 
Gips te Dordrecht, 32% perc.; H . v. Wijlick te 
Kessel, 37 l , / 1 0 perc ; ailes ben. tarief. 

's-Hage. 14 Maart: bet maken, leveren en 
opstellen van eene draaischijf van 13.50 M . mid
dellijn ; D. A. Schretlen , Leiden, ƒ 0540. 

's-Bosoh, 14 Maart: het bouwen van twee 
nieuwe steenen uitwateringsluisjes in den linker
en regter-Aa-oever bij de vestinggracht te 'sllerto-
genbosch. Ingek. 4 bilj., als: L . v. d. Hurk te 
's Bosch, ƒ 2 9 8 7 ; J .B. Wolfsbergen, idem, ƒ 2 9 7 5 ; 
C. van der Ven, idem, ƒ 2700; J. Hillen, te 
Grave, ƒ 2080. 

Leiden, 15 Maart: het vergrooten der fabriek 
van Jan Zuurdeeg en Zoon. Ingek. 4 bilj. als: 
P. Kapteijn den Bouw

meester, te Leiderdorp, ƒ 12,397. 
G. Rietbergen, » Leiden, i> 11,478. 
A. Blansjaar, » id. » 10,270. 
J. .1. Ilasselbach en 

H . van Gelder, » id. » 9,945. 
Zwolle, 15 Maart: het leggen eener telegraaf

lijn met één draad van Almelo over Wielden 
naar Rijssen: R. Westerhof, te Zwolle, ƒ515 . 

Enschede. 15 Maart: het bouwen eener school; 

minste inschrijver was H. Tönis, aldaar, voor 
ƒ 12,800; gegund. 

Middelburg, 15 Maart: het verbouwen en in
richten van een woonhuis en gewezen pakhuis tot 
een Rijks-telegraafkantoor en directeurswoning 
aldaar; minste inschrijver was de (Irma M. K. 
Jeras & Zonen, aldaar, voor ƒ 9 1 9 5 ; gegund. 

Canne (Limb.), 13 Maart: het bouwen van 
een schoollokaal met onderwijzerswoning; minste 
inschrijver was Gilson , van Eymdel, voor ƒ 28,775. 

Amsterdam, 18 Maart: het maken der kunst
werken met de aansluitende gedeelten der aarde-
baan enz. tusschen Amsterdam en Uitermeer 
(Oosterspoorweg); minste inschr. was Osinga, te 
Middelburg, voor ƒ474,400. 

's-Hage, 18 Maart: het verhoogen der be
dijking langs den linkeroever der Nieuwe-Mer
wede enz. met alle daarmee in verband staande 
werken: l e . perc. het verhoogen en verzwaren dei-
bedijking over 945 M. enz.; minste inschr. was 
G. de Jong, te Hardinxveld, voor ƒ 7 4 , 0 8 0 ; 2e 
perc. het verhoogen cn verzwaren der bedijking 
over 2290 M. en der leikade over 135 M . ; minste 
inschr. was C. v. d. Plas, te Hardinxveld, voor 
ƒ 1 0 9 , 0 0 0 ; in massa aangenomen door van der 
Velde, te Papendrecht, voor ƒ 189,000. 

2". het verrichten van baggerwerk in het bed 
der Nieuwe-Merwede; minste inschr. was O v. d. 
Plas, te Hardinxveld, voor ƒ 0 . 1 7 % met- en 
ƒ0.17 zonder vervoer. 

's-Hage, 18 Maart: de levering van voorwer
pen van gegoten en gesmeed ijzer enz. tot her-
stellirgen aan Rijks stoom- en andere vaartuigen; 
minste inschrijvers waren Lemm & Stornebrink, 
te Kralingen, tegen 14% beneden tarief. 

s-Hage, 18 Maart 1°. de levering van ijzeren 
pijpen cn putdeksels; het eenig ingek. bilj. was van 
Stokvis Zoon, te Rotterdam, voor ƒ 3195; 2". 
het verhuren van paarden en karren voor het 
ophalen der asch en vuilnis te Scheveningen ; 
minste inschrijver was Van der Kley , te Scheve
ningen, voor ƒ 19.75 per week. 

Deventer, 18 Maart: de levering van steen
kolen voor de gasfabriek; minste inschrijvers wa
ren B. Hagendoorn & Zoon, te Amsterdam, voor 
88% ct. per hektol. 

Middelburg. 18 Maart: l o . het maken van 
een hoofdriool tot verbinding der bestaande rio
len aan de Punt met dat nabij den ouden Arne-
muidscheii weg; ingekomen 7 biljetten, als ; 
J. Sonius, te Middelburg, ƒ 9837. 
L . .1. van Pagé, » idem » 9798. 
J- F i l i s , » Vlissingen, » 9080. 
W. van Uije J.Jz., » Middelburg, » 9388. 
F. de Jong, i> Vlissingen, » 9250. 
A. J. Bos, » Sliedrecht, » 9180. 
A. Binders, » Breskens, » 8989. 

2o. de levering van 248 zinken naamplaatjes; 
minste inschrijver was 1). Schuilwerve , aldaar , 
voor ƒ75 . 

3o. het schilderen dier naamplaatjes; minste 
inschrijver was A. Geldof, aldaar, voor ƒ 5 0 . 

4o. het aanbrengen van die plaatjes; minste 
inschrijver was M . A. v. d. Heil, voor ƒ 8 4 . 4 5 . 
Alles voorloopig gegund. 

Delft, 19 Maart: de levering van: lo . lood 
in staven. Ingekomen 3 biljetten, als: 
Wed. G. Dooremans & Zonen, Rotterdam ƒ 24.34. 
G. J. Leeuwenberg, te Delft, » 24.29. 
L . J. I litho ven & Co. , » ' s l lage , » 23.50. 

So. zink in blokken. Ingek. 2 biljetten, als : 
L. J. Enthoven & Co. , te 's Hage, ƒ 25.50. 
Becht & Dyserinck, » Amsterdam, » 23.68. 

3o. zinkplaat. Ingekomen 2 biljetten, als: 
R. S. Stokvis & Zonen, te Rotterdam, / 52.00. 
G. J. Leeuwenberg, » Delft, » 44.82. 

Dordrecht. 19 Maart: het dempen der gracht 
langs den Bagijnhof met de daarin te maken rio
len; minste inschrijver was .1. Rijkhoek, aldaar, 
voor ƒ 2 4 , 3 4 5 ; gegund. 

Rotterdam, 20 Maart : het maken van een 
kaaimuur met bijbehoorende remming-, straat-
en grondwerken ; ingekomen 8 biljetten , als : 
J . W. Bi j l , te Hardinxveld, ƒ 34,500. 
C. Bosman, » Arnhem, » 28,289. 
A. Zuiderhoek B l . , » Sliedrecht, » 27,980. 
J. S. C. v. d. W a l l , i> Rotterdam, » 27,800. 
M . Zondag, » idem » 26,900. 
L . H . Beijsens , » Kralingcn , » 25,400. 
J . van Leeuwen, » idem » 24,589. 
.1. M . Haagen, » Rotterdam, » 23,000. 
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De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij D . A. T H I E M E te A r n h e m ver
schijnt , bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich vuor een jaargang. Enkele uouimers 
worden alleen bij voomitbestclling aau den uitgever eu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën vau een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1 — en voor eiken regel meer /-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 eeuts voor eeu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnemeutcu voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargaug worden tegeu verminderden prijs aan
genomen eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

Uitgegeven te Arnhem bij I). A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER W I E L & C 

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

A De ingekomen ontwerpen op eene prijsvraag 
voor een gedenkteeken. ter eere der overwinning, 
in Altona op te richten, zijn door eene jury be
oordeeld, waarvan de leden onbekend zijn. De 
meeste inzenders waren in of nabij Altona woon
achtig, doch de prijs is toegekend aan het ont
werp van den architect Ferdinand Lutbmer, te 
Bellijn. 

— Uit Antwerpen wordt geschreven, dat bin
nen korten tijd een begin zal worden gemaakt 
met den aanleg van den spoorweg, die zal aan
sluiten met de Vlissingsche lijn. Zoodra deze 
gereed is, zal het traject Vlissingen—Antwerpen 
in twee uren kunnen afgelegd worden. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heeft den heer C. Ge-

nis, op zijn voi'zoek, ooi-vol ontslagen als land
meter der 1ste klasse bij het kadaster en bevor
derd tot landmeter der 1ste klasse, den landme
ter der 2de klasse R. Oostingh. 

's-Gravenhage. Bij ministerieele beschikking 
is aan R. J. Kramer en J. H. Tadema, te Koot-
stertille, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoombootdienst tot vervoer van per
sonen , goederen en vee tusschen Kootstei tille eu 
Groningen; met intrekking van de vergunning 
aan A. P. van Veen , te Leeuwarden, voor een 
soortgelijken dienst verleend; — aan J. Laming 
en Zonen, te Rotterdam, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een schroefstoomboot-
dienst tot vervoer van goederen en vee tusschen 
Hoorn en Rotterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenl. Zaken is aan G. J . van Leeuwen, te Alk
maar, voor het tijdvak van Vrijdag 5 April tot 
en met Vrijdag 14 Juni 1872 , vergunning ver
leend voor een stoombootdienst, bestemd voor 
veevervoer, van het stoomgemaal de Lynden naar 
Leiden en tusschengelegen plaatsen. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië is verleend een tweejarig verlof naar 
Nederland, wegens ziekte, aan den adspirant-
ingenieur bij den waterstaat en 's lands burger
lijke openbare werken P. A . de Feijfer. 

— Door den Directeur der bui-gelijke openbare 
werken in Ned. Oost-Indië zijn bij den water
staat en dc burgerlijke openbare werken de na
volgende besluiten genomen : 

Ingetrokken de detacheering bij het departe
ment van marine van den ingenieur der 3*' 
klasse C. L . F. Post en den adspirant-ingenieur 
M. Couvée D.Jzn , met bepaling, dat zij bij hun 
kader terugkcerende, respectievelijk worden ge
plaatst te Batavia en Soerabaia. 

Gedetacheerd bij liet departement van marine 
de opzichters der 2 J l klasse A. V. de Calonne en 
J. W . Volmering, met bepaling dat zij gedurende 
hunne detacheering bij hun kader zullen worden 
gevoerd voor memorie. 

Overgeplaatst van Batavia naar Tagal de in
genieur der 3 J ï klasse C. L . F. Post; van ludru-
maioe (Cheribon) naar de hoofdplaats Cheribon, 
de adspirant-ingenieur J. E. de Meijier; van de 
hoofdplaats Pasoeroeau naar Making (Pasoeroean) 
de adspirant-ingenieur J. VV. le Comte. 

Geplaatst, respectievelijk te Soerabaia en te 
Banjoemas, dc benoemde opzichters der 2* klasse 
W. Keijzer en H. Begemann. 

Belast met de waarneming der betrekking van 
opzichter der 3d* klasse , de ambtenaar op onder
stand II. .1. N. Poth, laatstelijk opzichter der 2 d < 

klasse. 
— In dc zitting van de 2 * Kamer der Staten-

Generaal van 22 dezer is het wetsontwerp tot 
verstrekking van tijdelijke hulp aan de Amster
damsche Kanaalmaatschappij tot een bedrag van 
een millioen gulden, niet 38 tegen 20 stemmen 
aangenomen. 

— In dezelfde zitting kwam aan de orde het 
rapport nopens het adres van Gebr. Schoonenburg, 
aannemers van het fort in Bijlmerpolder , waar
van de conclusie luidde: 

1°. Den wensch uit te spreken, dat nader 
worde toegelicht, op welke gronden het ver
zoek van adressanten, om eene andere wijze van 
.werken te mogen volgen , gev^igerd is. 

2°. Aan de Regeering in overweging te geven , 
of er niet redenen van billijkheid bestaan, om 
aan de adressanten vergoeding voor de geleden 
schade te verleenen. 

3". Dit verslag te doen drukken en ronddeelen 
eu daarvan een afschrift te zenden aan den M i 
nister van Oorlog. 

Deze conclusie gaf aanleiding tot zeer langdu
rige beraadslagingen, en werd v e r d e d i gd door 
den heer de Lange en de vijf rapporteurs : de 
heeren Storm, de Roo, Stieltjes, van Wassenacr en 
v. Kappeijne. 

N° 1 der conclusie werd aangenomen, doch n° 2 
werd met 32 tegen 25 stemmen verworpen. 

— De Purmcrcnder Ct. bevat een staat van 
de inschrijvingen voor den Noordhollandsch-Frie-
schen spoorweg. Daaruit blijkt, dat tot dus
verre is deelgenomen in aandeelen officieel voor 
ƒ676,550 en officieus ƒ264 ,770 , en in subsidie 
voor ƒ10,625. 

Dordrecht. De gemeenteraad heeft, in zijne 
zitting van 20 Maart, aan den directeur der ge
meentewerken , op de meest eervolle wijze, on
der betuiging van zijn dank, tegen 1 Mei e. k. 
ontslag verleend als tijdelijk directeur der gas
fabriek , welke betrekking hij, gedurende den tijd 
van twee moeitevolle jaren, waarin de uitbrei
ding dier fabriek onder zijne leiding is tot stand 
gebracht, belangeloos vervulde. 

Ingaande met bovengenoeinden datum werd tot 
directeur der gasfabriek benoemd de hr. J. A. 
Francois, thans adjunct-directeur, op een salaris 
van ƒ 2 0 0 0 , met vrije woning, vuur en licht en 
vrijstelling der drie eerste grondslagen der per-
soneele belasting. 

— Door de benoeming van den heer Overbosch, 
als le opzichter bij de gemeentewerken te Schie
dam, wordt een der opzichtcrsplaatsen alhier vacant. 

Het salaris aan die betrekking verbonden be
draagt, volgens besluit van 't jaar 1804, ƒ 0 0 0 
ii ƒ 1 0 0 0 ; sollicitanten zullen eersdaags worden 
opgeroepen, zich aan te melden ter secretarie 
der gemeente. 

Rotterdam. Bij de gemeentewerken alhier 
wordt een opzichter gevraagd op een salaris van 
ƒ 8 0 0 tot ƒ1100 'sjaars. Sollicitanten kunnen 
zich tot eu met den 13den April a. s. bij den 
Directeur der gemeentewerken aanmelden. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
In uw veelgelezen weekblad van den 24sten 

Februarij II. wordt het volgende, door Bato mede
gedeeld, gelezen : 

«Wij verwachtten dat de Residentie het voor
beeld van Rotterdam gevolgd en het beheer van 
de waterleidingen aan haren kundigen gemeente
architect toevertrouwd zou hebben. Maar de raad 
was een ander gevoelen toegedaan en op voorstel 
van zijn medelid, den Ingenieur Fijnje, werd deze 
betrekking opgedragen aan den Ingenieur Wal
dorp, en dat wel op een traktement van ƒ 8 0 0 0 
's jaars." 

Daar deze mededeeling in strijd is met hetgeen 
in den gemeenteraad van 's-Gravenhage voorviel, 
zoo vermeende ik u te mogen vragen mijne op
merkingen als rectificatie te plaatsen. 

De verslagen van den gemeenteraad nagaande, 
zal men vinden dat reeds vóór het tijdstip dat de 
heer Fijnje als l i d van den raad zitting nam, 
de concessie voor de waterleiding door den heer 
Watson werd gevraagd, en was het van algemeene 
bekendheid, dat de heer Waldorp bij die onder
neming als Ingenieur zou optreden. 

In de raadsvergadering van 20 September 1871 
is het verleenen van genoemde concessie behan
deld en trad toen de heer Fijnje op als voor
stander van het voorstel-de Pinto, strekkende tot 
aanleg voor rekening der gemeente. 

De door dat lid gegeven adviezen hebben zeker 
veel tot de genomen beslissing bijgedragen, het
geen door velen, ook door Bato, werd toegejuicht. 

Het voorstel van Burgemeester en Wethouders, 
gedaan in de vergadering van 10 October, strek
kende om een Ingenieur tijdelijk aan te stellen, 
werd door den heer Fijnje bestreden, want hoe
wel hij aannam dat het voorstel slechts geschiedde 
om een bewijs van vertrouwen te erlangen en hij 
dit volgaarne wilde verleenen, zoo meende hij , 
dat door het aanstellen van een Ingenieur, voor 
bepaalden tijd, de keuze van Burgemeester en Wet
houders te beperkt zou worden, en moest daarom 
zijns inziens het woord »tijdelijk" wegvallen. 

Herhaalde malen kwam hij hierop terug, daar
bij te kennen gevende, dat het wenschelijk was een 
goed Ingenieur aan de gemeente te verbinden. 

Zijn voorstel werd echter met 22 tegen 7 stem
men verworpen. 

Bij het behandelen van die zaak heeft de heer 
Fijnje den Ingenieur Waldorp niet op het oog 
kunnen hebben , want in de eerste plaats is het 
bekend, dat het gemeentebestuur, vóór het bij 
iemand anders aanzoek deed, in onderhandeling 
trad met den heer van den Bergh, Ingenieur bij 
den bouw van de brug over den Moerdijk, zijnde 
die onderhandeling afgesprongen, zonder dat daar
voor redenen worden vermeld. 

Ten andere mag men niet aannemen, dat de 
heer Waldorp zich voorgoed aan de gemeente 
verbinden en zijne betrekking bij het Rijk opofferen 
zou, want liet is toch niet hetzelfde of men on
bepaald verlof vraagt, dan wel zijn ontslag neemt. 

In de vergadering van 5 December, die niet 
door den Heer Fijnje werd bijgewoond, is de In
genieur Waldorp door Burgemeester en Wet
houders, de eenige daartoe bevoegde personen, 
als Ingenieur der Waterleiding voorgesteld en dit 
voorstel, dat dus niet door den heer Fijnje on-
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dersteund kon worden, werd met algemeene stem
men aangenomen. 

Het ligt niet in mijne bodoeling om den heer 
Bato te bestrijden, doch ik wensch te doen uit
komen, dat de heer Fijnje niet heeft voorgesteld 
den heer Waldorp te doen benoemen en tot die 
benoeming niet heeft medegewerkt. 

Verder veroorloof ik mij de bewering, dat de 
afstemming van het voorstel-Fijnje in de verga
dering van 10 October betreurd moet worden. 

In eene stad als 's-Gravenhage, waar de water-
terleiding, de gasfabriek, de aschvaalt, de hoo-
gere burgerschool en misschien weldra het riool
stelsel van gemeentewege worden uitgevoerd , is 
naar veler overtuiging, naast den architect, een 
kundig Ingenieur noodig, die zich door weten
schappelijke ontwikkeling en ondervinding, bij de 
uitvoering van groote werken opgedaan, onder
scheidt. 

Zoodanig Ingenieur moet zich geheel aan de 
gemeente toewijden en niet tijdelijk verbonden zijn. 

A l de hier bovengenoemde werken aan de zorg 
van den gemeente-architect op te dragen, zou ge
lijkstaan met het vorderen van het onmogelijke. 

Ik maak deze opmerking zonder in het minst 
aan de bekwaamheden , zoomin van den heer Wal 
dorp als van den Stads-architect te willen te 
kort doen. 

Met de plaatsing dezer opmerking zult gij ver
plichten. Brinio. 

MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING LEIDEN EN OMSTREKEN. 
Vergadering gehouden 13 Maart 1872. 

Tegenwoordig 30 leden: 
Na verwelkoming van een nieuw lid en goed

keuring der notulen, deelde de President mede, 
dat ten opzichte der Fröbel-iuethode door het be
stuur nog geen stukken waren ontvangen om die 
zaak te kunnen onderzoeken , zooals in de vorige 
vergadering besloten was. Een der commissiele
den, van de afdeeling der Maatschappij tot Bevor
dering van Nijverheid , beloofde daar zoo spoedig 
mogelijk voor te zullen zorgen. 

Omtrent de wijze van publiceering der loonsver-
hooging had het bestuur zich wel onderling ver
staan, doch meende vooralsnog eene gecombineer
de vergadering te moeten houden met het bestuur 
van de vereeniging «Bouwkunst cn Vriendschap", 
daar van die vereeniging het eerste voorstel 
was uitgegaan en men dus hierin gezamenlijk 
diende te handelen; alsdan zouden de gewijzigde 
tarieven van de fabricage-vverken der gemeente 
Leiden, waarschijnlijk ook afgedrukt en ter ver
gadering aanwezig kunnen zijn. 

Hierna volgde eene kunstbeschouwing, bestaande 
uit eene collectie platen van den heer G. H. Bel 
trand, waarna door den Voorzitter de vraag beant
woord werd , welke in de brievenbus was gevon
den en aldus luidde: 

»De toren van de St.-Bartholomeus- of Oude kerk 
te Delft, gesticht door zekeren Bartholomeus van 
der Made in 1240, wil men, dat voorbedachtelijk 
naar den eenen kant hellende is gebouwd, om de 
kunst van den architect meer te doen uitkomen; 
ja zelfs dat het onkunde verraadt, indien men 
het tegendeel wil beweren." Spreker had tot toe
lichting zijner rede een model doen vervaardigen 
van een toren, welke op een voetstuk staande, 
eerst den vorm had van een parallellopipidum , 
waarop een losse pyramiedvormige toren ge
plaatst werd. Hij toonde aan , door met eene 
stelschroef het grondvlak in schuinen stand te 
brengen, hoe sterk zich een ligchaam in hellen
den stand kan bevinden, zonder om te vallen. 

Verticalen uit de zwaartepunten neergelaten, 
deden zien , dat, zoo lang die binnen den voet van 
het lichaam bleven, alsdan nog geen vrees be
hoefde te bestaan; doch zoo spoedig die er maar 
even buiten vielen, dat het lichaam alsdan om
kantelen moest. 

De toren te Delft, waarvan de bouw in 1240 
was begonnen, had reeds in de verschillende eeu
wen daarna stof tot bespreking gegeven en de 
omliggende bewoners steeds in angstige spanning 
gehouden , zelfs zoodanig, dat men in de 10e en 
17e eeuw reeds met de Hooge Regeering had 
onderhandeld, om hem te mogen afbreken. Een 
onderzoek in 1831 ingesteld, gaf aan dat de 
helling toen was 77 Rijnlandschc duimen, het
welk ongeveer 2 meter is , waarbij tevens ver
klaard werd , dat geene meerdere afwijkingen van 
den laatsten tijd zichtbaar waren. en als de mee

ning der deskundigen werd verklaard, dat men 
begonnen zou zijn met den bouw van den toren, 
dat, die opbouwende, reeds de overhelling zou zijn 
waargenomen en zeer kennelijk de vorm in ver
band met de hoogte eenigszins was gewijzigd: 
dat daarna de kerk daartegen zou zijn gebouwd, 
betgeen op te merken was, omdat geene bijwer
kingen te bespeuren waren. 

Ware echter de bedoeling geweest den toren 
hellende te bouwen, dan zouden de balklagen 
en vloeren enz. toch daarin niet deelen, maar in 
een horizontaal vlak moeten liggen. 

Sprekers bepaalde meening was dus, dat de 
toren niet hellende gebouwd, maar de fundeering 
aan eene zijde te zwak was geweest. Om echter 
aan te toonen dat er vooralsnog volstrekt geene 
vrees behoefde te bestaan, had hij teekeningen 
van den hellenden toren te I'isa, welke 00 meter 
hoog is en 4 meter helling heeft; van dien te 
Bologna, welke 45 meter hoog is en 3 meter 
helling heeft , alsmede van dien in Londen bij 
Londonbridge , welke 5 meter overhelt. 

Verder deelde de Voorzitter mede, dal eene vraag 
was ingekomen aldus luidende : «Waarom wordt de 
tras in metselspecie bij vriezend weer afgekeurd/ 
Wat is de reden daarvan.' Welke maatregelen 
in het algemeen zijn de beste om metselwerken 
voor stukvriezen te bewaren? 

De leden werden uitgenoodigd om daarover te 
denken, en het resultaat daarvan met hunne prac-
tische ondervinding en mogelijke theoretische be
schouwingen of proeven als anderszins aan de 
leden te willen mededeelen in de aanstaande 
vergadering, wanneer zoo mogelijk deze vraag 
aan de orde zou wezen. Tot slot werd een span
jolet kantschuif aau de vergadering ter bezichti
ging gegeven , welk model algemeen als zeer doel
matig werd beschouwd. De Voorzitter deelde 
mede, dat deze, evenals de vroeger bezichtigde 
patent-rolschijven, bij den heer van den Brink op 
de Erwtenmarkt te Amsterdam verkrijgbaar wa
ren. Twee velschillende soorten van kolkranden 
en een gootsteenrooster, als een met los emmer
tje, waardoor stankafsluiting en vermijding van 
verstoppingen in kolken, de andere met tuime-
lenden onderhak, mede met stankafsluiting, waren 
door den heer Beltrand ter bezichtiging gezon
den en werden door hem verklaard. De heer 
A. Verhoog was de tolk der vergadering, door 
den Voorzitter voot de aangename leiding dezer 
bijeenkomst dank te zeggen, waarna bij rondvraag 
niemand iets meer voor te stellen hebbende, 
de vergadering werd gesloten. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

In de op den 15en dezer gehouden vergadering 
werden door den heer C. B. van der Tak , als ver
volg op zijne verhandeling over de in aanbouw 
zijnde drinkwaterleiding hier ter stede, nog eenige 
mededeelingen verstrekt, nl. over de stichting 
door particulieren of de gemeente, over den 
watertoren, het hoog-reservoir, over de dikte der 
buizen en over de kosten die, bij eene distributie 
van 5000 M s per dag, worden begroot op l 1 / , 
millioen gulden. Wordt de te leveren hoeveel
heid opgevoerd tot 15,000 M 3 , dan wordt boven
dien nog eene som van ƒ 300,000 gevorderd voor 
de vergrooting van filters, bassins, enz. 

Men vleit zich, dat in de helft van het jaar 
1873 een groot gedeelte van de waterleiding in 
gebruik kan genomen worden. 

De heer W. Lorentz leverde een antwoord op 
de vraag over het kunstmatig drogen en creo-
soteeren en met zink-chloor bereiden van hout 
tegen bederf. 

Spreker vangt aan met in herinnering te bren
gen de voorbehoedmiddelen , welke vroeger alleen 
tot beveiliging van bet hout werden toegepast, 
bekend onder den naam van verven en teren, 
hetwelk na meer of minder tijd behoort herhaald 
te worden om aan het doel te kunnen beant
woorden , alsmede het cai boniseeren van hout. 
Eerst bij het maken van spoorwegen en telegraaf
lijnen werd naar andere en min kostbare mid
delen omgezien om het doel te bereiken, en wel 
op eene wijze, dat de bewerking éénmaal behoeft 
toegepast te worden. Men is hierin door ver
schillende middelen geslaagd, en wel door het 
doen opnemen van creosoot-olie, koper-vitriool, 
kwikzilver-sublimaat, chloorzink, en/., in het 
hout. Alvorens tot de vermelding van de wijze 
van bewerking voor de twee in de vraag ge
noemde stoffen over te gaan , wordt de wijze, 
waarop het hout kunstmatig gedroogd wordt, 
vermeld. Bij de Rheiuische Eisenbahn worden 

de dwarsliggers, welke gecreosoteerd zullen wor
den , eerst omstreeks 8 weken in overdekte 
loodsen , door de doorstroomep.de lucht gedroogd 
en daarna, naar een overwelfd drooghuis over
gebracht, alwaar het hout 12—14 uren aan een 
temperatuur van 75" Celsius wordt blootgesteld, 
en daardoor volkomen uitdroogt. Onder creoso- . 
teeren verstaat men. het inpersen in het hout 
van creosoot-olie , die door destillatie uit gewone 
steenkolenteer verkregen wordt. Voor de berei
ding van hout moet zij vrij van water en vreemde 
hestanddeelcn zijn. 

De bereiding geschiedt in een prescilinder of 
ketel van geslagen ijzer of staal, welke onder 
eene helling van 2 ' / 2 tot 5 millimeters op den 
meter liggen. De ketel wordt aan beide einden 
door deksels luchtdicht gesloten. Onderin den 
ketel zijn zes rijen ijzeren of koperen verwar
mingsbuizen, wijd 4 a 0 centimeter, met 2 af-
sluitkranen, bevestigd aan ijzeren liggers, op 
welke ook de glijplaten voor de wagentjes, 
waarop het hout in den ketel geplaatst wordt, zijn 
aangebracht Aan het lage eind van den ketel is 
een' pijp met kranen voor het allaten van water 
en plantensappen. Middenop den ketel staat de 
met een halven bol gesloten luchtcilinder, waarin 
de buis uitkomt, die aan de luchtpomp is ver
bonden ; ook zijn bovenop den ketel nog aange
bracht twee kranen om de vulling na te gaan, 
en twee veiligheidskleppen. Bij den perscilinder 
staat de creosootbak, voorzien van een stoom-
dichte ijzeren ol koperen pijp, wijd 4 a 6 cen
timeter, die drie- of viermaal langs de wanden 
loopt. Deze pijp staat aan het eene einde met 
den stoomketel in verbinding; het andere einde 
komt uit in de open lucht. In den bak staat een 
peilschaal met een op eeu koperen drijver beves
tigde lat, welke van een nonius voorzien i s , 
waarmede '/,„ millimeter kan afgelezen worden. 
Fen en ander bestemd om nauwkeurig de hoe
veelheid olie in den bak te kunnen meten. De 
bak is afgedekt en voorzien van twee thermo
meters. 

Een stoomwerktuig dient, om de lucht- en 
perspompen in beweging te brengen. De stoom 
moet tevens de olie in den bak eu den ketel ver
wannen. Als de ketel met hout gevuld i s , wor
den alle deksels en kranen gesloten , behalve een 
der aflaatkranen voor de sappen en die, welke in 
de pijp naar de luchtpomp zijn, wunina du lucht 
in den ketel zooveel noodig verdund wordt, waar
door sappen en vochten uit het hout gedreven 
worden, welke kunnen afvloeien. Tegelijkertijd 
wordt de olie in den bak tot 75" Celsius ver
warmd, waarna de kraan aan de aanvoerpijp van 
den bak naar den ketel wordt geopend en de olie 
door de drukking der lucht in den ketel gedre
ven wordt, tot deze bijna vol is; waarna men 
met de verwarming van de olie en den ketel aan
vangt en de perspomp in werking brengt, om 
den ketel geheel te vullen. Is de ketel geheel ge
vuld, dan wordt de stand der olie in den bak 
wcêr nauwkeurig opgenomen, om te ontdekken , 
hoeveel olie nog moet ingeperst worden, om aan 
de gemaakte bepalingen te voldoen. Dit inper
sen wordt met een druk van 8 tot 10 atmo
sferen zoolang voortgezet, totdat uit den stand 
van de olie in den bak blijkt dat de voorgeschre
ven hoeveelheid door het hout is opgenomen, 
waarna de kraan van de afvoerbuis wordt ge
opend en de olie uit den ketel afvloeit. Is dat 
geheel geschied, dan wordt de stand van den bak 
weder opgenomen en door vergelijking met de 
meting vóór de vulling van den ketel vergele
ken , waarna bepaald kan worden, hoeveel olie 
werkelijk verwerkt is. Het blijkt dus, dat het 
niet zeer moeilijk is , om te constateeren of de 
bepaalde hoeveelheid olie in het hout is geperst. 

De bereiding met chlooizink geschiedt op ver
schillende wijzen. 

Die, door middel van inpersen , met dezelfde, 
iets gewijzigde toestellen als de boven omschre-
vene. De vloeistof wordt echter niet verwarmd ; 
wel de ketel vóór de vulling, om het hout tij
dens het luchtledig zooveel mogelijk van sappen 
te ontlasten. 

In de fabriek van de firma van der Made en 
Gips te Dordrecht werden telegraafpalen op die 
wijze bereid met verdund chloorzink, bestaande 
uit een volume chloorzink-oplossing, die 25% 
metaliek zout bevat, op 50 volumen water. De 
inpersing geschiedt onder een druk , opklimmende 
tot 10 atmosferen, aan welken druk het hout 
een uur wordt blootgesteld. Heeft het hout dan 
nog niet de verlangde hoeveelheid opgenomen, 

dan wordt het zoolang aan die drukking onder
worpen, tot dit wel het geval is. In dezelfde 
fabriek zijn de liggers en planken voor de spoor
wegbrug over de Oude Maas te Dordrecht op 
dezelfde wijze bereid , en wel I volume chloor 
zink-oplossing op 30, 40, en 50 volumen water, 
teneinde te kunnen beoordeelen, welke verhou
ding dc voorkeur verdient. 

Voor een Duitschen spoorweg worden sedert 
1852 dwarsliggers bereid op de volgende wijze 
Op 10 kilogram oud zink wordt 42.5 kilogram ge 
woon zoutzuur gegoten, waarbij na volkomen op
lossing 798 kilogram water gevoegd wordt. De 
vloeistof wordt in open houten bakken, tot 75 
a 88° Celsius met de daarin gelegde liggers ver 
warmd. Zij blijven minstens 24 uren in de af
koelende vloeistof. De uitkomsten van deze be
werking worden gunstig vernield. 

Bij een anderen spoorweg worden de greenen 
liggers 6 a 9 maanden opgestapeld om te dro
gen, en dan 14 dagen in eene koude oplossing 
tan 1 deel chloorzink op 40 deelen water gelegd, 
waarna zij minstens 14 dagen in de lucht ge
droogd woiden. Elders geschiedt de bereiding 
van greenen liggers, door indompeling gedu
rende 3 4 4 dagen in een koude oplossing van 
1 deel chloorzink op 29 deelen water. Deze wijze 
schijnt slechts dan goed te zijn, als het hout 
vooraf volkomen gedroogd is. 

Van 1852 tot 1857 werden voor een spoorwea 
de liggers bereid met chloorzink van 25% zink
gehalte 30voud verdund; doch na 4 jaren moes
ten eenige van die greenen liggers reeds door 
andere vervangen worden, wat aanleiding gaf tot 
het vermoeden dat een te groot zinkgehalte ver
nietigend op dehoutvezcls zou kunnen werken. Men 
verdunde dus later öüvoud. Na 5 en 10 ja
ren werden onderzoekingen ingesteld, waaruit 
bleek, dat eiken en beuken liggers met 30voud 
verdunde oplossing bereid, beter waren gebleven 
dan die met ÖOvoudige verdunning, terwijl bij 
greenenhout het omgekeerde werd bevonden. 
Tevens ontdekte men, dat liggers van de gen. 
houtsoorten, welke eerst 0 a 12 weken na de 
bereiding werden gelegd, beter waren gebleven 
dan die, welke onmiddellijk na de bereiding in 
gebruik waren genomen. 

Eenige verschillen tusschen uitkomsten van be-
bereide en onbereide liggers zijn: 

Eiken onbereid. Na 2 jaren onveranderd; na 
10 jaren op de kern na geheel verteerd. 

Eiken bereid. Na 4 jaren bijna onveranderd; 
na 10 jaren, behalve aan de oppervlakte, nog 
volkomen gaaf. 

Beuken onbereid. Na 1 jaar geene verande
ring; na 4 jaren geheel verteerd. 

Beuken bereid. Na 4 jaren onveranderd; na 
10 jaren tot 2 ii 5 centimeter diep aangedaan, 
doch overigens nog gaaf. 

Greenen onbereid. Na 1 jaar onveranderd: na 
5 tot 8 jaren geheel verteerd. 

Greenen bereid. Na 5 jaren slechts gering 
aangetast; na 10 jaren nog voor een groot deel 
gaaf. 

Eene vergelijking van het meer of minder goede 
van de beide bercidings-stoffen is moeielijk te 
geven. Nu eens is het de creosoot-olie, dan 
weder het chloorzink dat beter schijnt Door elk
ander schijnt echter de eerste den voorrang te 
bezitten. 

De kosten zijn verschillend. Volgens eenige 
opgaven zouden zij bij bereiding met chloorzink 
in open bakken tegenover die met creosootolie 
staan, voor eikenhout als 1 tot 2 en voor gree
nenhout als I—3. Wordt het chloorzink ook in
geperst, dan wordt de verhouding wel anders, 
doch blijft steeds belangrijk ten voordeele van 
het chloorzink. Het hangt er nu maar van af, 
of de verhouding in duurzaamheid ook in dezelfde 
reden bestaat. Hieromtrent ontbreken nog de 
noodige opgaven. 

In hoeverre het bereiden van hout voordeel 
zal afwerpen, hangt geheel van de boutprijzen 
af. In sommige streken van Duitschland, waar 
'lei eikenhout goedkoop is , laat men het berei
den , als geen finantieel voordeel opleverende, na. 
Dok in ons land doen zich bevoegde stemmen in 
die richting hooren. 

Daarna was aan de orde de vraag over het 
Wet stoom vervaardigen van timmerwerken. 

De heer P. J. Rietschoten zegt, niet op eene 
goede beantwoording voorbereid te zijn, doch 
dat hij wenscht mede te deelen wat hij, kort 
geleden, bij een door hem bezochte fabriek in 
tugeland heeft waargenomen. Aldaar waren 850 
aiannen werkzaam; 150 uitsluitend met het ma

chinaal vervaardigen van timmerwerken belast; 
de overigen met het vervaardigen van machines. 
De kosten van machinaal timmerwerk zijn moeie
lijk op te geven, dewijl die veel van het dagloon 
afhangen. In den regel is het '/j van die met 
handenarbeid vervaardigd, en bovendien beter. 
De heer C. B. van der Tak maakt melding van 
eene Friesche prijscourant van met stoomkracht 
vervaardigde timmerwerken, en dat veel dergelijk 
vervaardigd timmerwerk aan gemeentegebouwen 
is toegepast, hetwelk lof verdiende. Van een dooi
de gemeente aangeschaft werktuig voor het ma
ken van pennen en gaten wordt weinig of geen 
gebruik gemaakt. 

Nadat verscheidene leden over dit onderwerp 
hunne beschouwingen hadden medegedeeld, cn 
iu- ook op gewezen werd dat bij den heer Stok, 
architect en Mr. timmerman, alhier, een gas-mo-
teur, volgens het systeem van Otto en Langen 
te Keulen (eigenlijk een atmosferisch werktuig, 
luchtledig verkregen door explosie van een 
mengsel gas- en dampkringslucht) met vrucht in 
gebruik was, werd besloten de vraag in de vol
gende vergadering opnieuw ter tafel te brengen. 

Vervolgens deed dc heer W. Lorentz eenige 
mededeelingen omtrent de bij het trekken van 
palen opgedane ervaringen. 

De palen hier bedoeld hadden gediend voor 
den steiger om een der pijlers van de voor de 
Nieuwe Maas in aanbouw zijnde spoorwegbrug. 
Men had zich ten doel gesteld te onderzoeken of 
de waarde van de getrokken paal tegen de kos
ten van het uittrekken kon opwegen, en deze 
liepen nog al hoog, zoodat later besloten werd 
dergelijke palen van den steiger voor een anderen 
pijler maar eenvoudig door een stoomboot te la
ten omtrekken. De voor het uittrekken gebruikte 
toestel bestond uit twee houten bokken, lang 
10.10 M . , breed 3.50 M . , met diepgang van 
0.30 M . ; over de breedte werden zij door 
zware balken en kettingen op 0.90 M. afstand 
aan elkander gekoppeld. Boven de tusschen-
ruimte was aan de voorzijde een 8kant windas 
gemaakt op een houten raam, en aan beide einden 
met een ijzeren beslag met een dubbele rij paltan-
den en door een lichten ketting daaraan beweeg
baar bevestigde eiken hefboomen met een beugel, 
welke in de paltanden greep. Aan het boven
einde was een tegen het afglijden beschermd 
touw bevestigd, welks ander einde om een windas 
van kleiner afmeting geslagen was, wat mede 
op het zelfde raam stond en ook van een palrad 
voorzien was. Dit windas werd door handspaken 
rond bewogen. 

Uit deze omschrijving van den gebruikten toestel 
zal het duidelijk zijn, op welke wijze het werk 
verricht werd. Het tweede windas werd rond 
bewogen en beurtelings de een of andere van de 
eerstgenoemde hefboomen in het werk gebracht. 
Was de paal los, dan werd hij door een lier, mede 
op de bokken geplaatst, verder opgevoerd. 

Om dc kracht te leeren kennen, benoodigd 
voor het losmaken van den paal, werd de indom
peling van de bokken waargenomen, waardoor 
de verplaatste hoeveelheid water bekend was en 
daaruit de aangewende kracht kon afgeleid wor
den. Dit bekend zijnde, was nog alleen de lengte 
en zwaarte van den paal, voor zoover die in den 
grond stond, op te maken, om tot de wetenschap 
te geraken, hoeveel de aangewende kracht per 
vierk. meter paaloppervlakte bedroeg. 

Er zijn 27 palen getrokken, waarbij de boven
genoemde waarnemingen nauwkeurig konden ge
daan worden. 

De paalpunten stonden van 11.00 tot 15 meter 
onder A P . , terwijl bij ontgraving in de werk
kamer gevonden werd: tot 13.75 onder AP. klei, 
van daar tot 14.75 meter veen met een weinig 
klei , van 14.75 tot 15.75 meter zand met klei 
en dieper alleen zand, dat, hoe langer hoe die
per, grover werd, zoodat door vele palen niet 
on door sommige ternauwernood de zandlaag 
bereikt werd. Het is dus alleen de k le i , die 
hier voor de wrijving op dc paal-oppervlakte in 
aanmerking komt. 

De grootste klacht bedroeg 17,584 kilogram 
by een dicprond van 10.20 meter in den grond 
en 0273 vierk. meter paal-oppervlakte, wat per 
vierk. meter 2803 kilogram bedraagt. De klein
ste kracht bedroeg 3590 kilogram bij eindaf-
stand van 9.40 meter in den grond en 4982 
vierk. meter paal-oppervlakte, wat per vierk. 
meter geeft 7 21 kilogram. 

Het grootste verschil bedraagt dus (dat is tus
schen de twee bovenbedoelde palen) 2082 k i 
logram per vierk. meter. Nemen wij echter 

het verschil tusschen dc beide daarop volgende 
de gemakkelijkst» en de meest moeielijk getrok
ken palen, dan daalt het verschil tot 1247 kilo
gram per vierk. meter, terwijl voor de gemid
delde kracht om de 27 palen uit den grond te 
trekken benoodigd is geweest 1860 kilogram 
per vierk. meter paal-oppervlakte. 

Nu is het de vraag, of aangenomen mag wor
den dat een grootere belasting noodig is om een 
paal dieper te doen zakken, dan de kracht welke 
aangewend moet worden om dienzelfden paal weder 
uit den grond te trekken. Om hiertoe tot een be
sluit te komen, moet aangemerkt worden dat in 
het eerste geval de paal, door zijn kegelvormig 
toeloopen en het altijd eenigszins stompe onder
vlak, grond moet verplaatsen, terwijl in het laatste 
geval hij de geringste opheffing reeds theoretisch 
alle wrijving van den grond opgeheven wordt. 

Uitgaande van de vooronderstelling dat de eerste 
vraag toestemmend moet beantwoord worden, 
zou een paal die 18 meter in de hier gevonden 
grond geslagen, aan de punt 0.18 en van bo
ven 0.30 nieter middellijn heeft, bij aanneming 
van 1800 kilogram wrijving per vierk. meter 
paal-oppervlakte belast worden met ruim 25,000 
kilogram. Bij groote bouwwerken wordt voor 
zulk een paal van 10 tot 15,000 kilogram draag
vermogen gerekend. 

Spreker zegt ten slotte niet in staat te zijn den 
staat der palen hier bedoeld te kunnen opgeven, 
omdat daarvan, als slechts voor een tijdelijk werk 
bestemd, geene volledige aanteekening is gehou
den. Zij zijn met de gewone Hollandsche heistel
ling en een blok van 500 kilogram geheid. 

Nadat de heeren van Erkel , van der Tak, W. 
Lorentz en Metzelaar over het beproeven van 
Portlandsche cement van gedachten hadden ge
wisseld, werd de vergadering, onder dankzegging 
aan de sprekers, gesloten. 

Correspondentie. 

Het verslag van de afdeeling 's-Gravenhage 

van de maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

?n het stuk getiteld »de vermindering van het 

getal werkuren" kunnen, wegens plaatsgebrek , 

niet worden opgenomen. 

Varia. 
Ontp lof f ingen i n E n g e l a n d i n 1870. 

Aantal. 
OulpK.riing.n. UeJuoUe periun. Gewonde pen 

Ijzerwerken . . . 10 2» 59 
Kolenmijnen . . . . 15 13 25 
Verwarming v. ruimten. 13 0 11 
Papierfabrieken . . . 4 0 9 
Spoorwegen . . . . 3 2 4 
Chemische fabrieken . 3 7 0 
Zaagmolens . . . . 3 5 2 
Steenbakkerijen . . . 2 5 9 

2 2 1 
Graanmolens . . . 2 3 6 
Spinnerijen . . 2 2 2 
Scheepswerven . . . 2 1 3 

. , 1 0 0 
Brouwerijen . . . 1 3 1 

. . 1 1 0 

Totaal. . 70 85 138 
Hiervan : 

A. Door gebreken in de 
constructie, die door 
proeven hadden kun
nen worden gevonden 
(zwakte) 19 27 47 

B. Door gebreken, die 
men bij inspectie zou 
hebben gevonden (slij
ting) 18 29 38 

C. Door gebreken, die 
bij meer zorg verme
den zouden zijngowor-
den (ketelsteen4 gebrek 
aan water , te groote 
spanning) 33 29 53 

De drie gesprongen ketels in de vijfde rubriek 
behoorden aan locomotieven, waarvan ééne te 
zwak geconstrueerd, ééne uitwendig en ééne in
wendig afgesleten was. (j 

http://doorstroomep.de


DE OPMERKER. — Zaterdag, 30 Maart 1872. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Opzichter. 
Op een salaris van /'800 tot 1100 's jaars wordt 

by de G e m e e n t e w e r k e n te Rotterdam een OP
ZICHTER gevraagd. 

Vereischten zijn, bij bekwaamheid in het prac-
tische en theoretische der bouwkunde en der aan
verwanten vakken , goed en vlug schrijven en re
kenen. 

Adres met franco brieven, onder overlegging 
van getuigschriften omtrent bekwaamheid , gedrag , 
ouderdom, tegenwoordige of vroegere betrekking 
enz., aan den Directeur der Gemeentewerken te 
Rotterdam, vóór den 14 April 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag den 16den April 1872, des middags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen , te Utrecht, 
van : 

Bestek N». 00. 
Het herstellen van het WACHTHUIS 

no. 21 bij de brug over de Linge. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 19 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 27»ten Maart 1872 ter 

lezing aan het Centraalbureau, en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur te Utrecht, en is 
op franco aanvrage op gemelde plaatsen gratis te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer 
Sectie-Ingenieur te Utrecht. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 9d™ Apri l 1872. 

Utrecht, den 24»'en Maart 1872. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 15 April 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het bouwen van eene UITWATE-
RINOSCHUTSLUIS aan het einde van 
de Nieuwe Vaart, binnen den Ooste-
telijken afsluitdijk, nabij het huis 
Zeeburg. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te , tegen betaling van 50 Cents, en liggen voorts 
ter lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het 
Raadhuis, aan het gebouw genaamd Zeeregt, 
op het bureau van den Heer Ingenieur J. G. V A N 
NIFTRIK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
28 Maart 1872. DE NEÜFVILLE. 

ER WORDT TE KOOP A A N 
GEBODEN : 

een terrein opgehoogde Grond, 
gelegen aan de zuidzijde van den Hoogen Zeedijk, 
strekkende tot in de rivier den Usel , onder de 
gemeente Cappelle aan den Usel, te zamen ter 
grootte van 07 Aren en 91 Centiaren, zeer goed 
geschikt voor een Beetwortel-Suikerfabriek 
of anderszins, franco te bevragen bij den Heer 
E. 0UER1EDO, Kerkstraat bij den Amstel, W. 
334, tc Amsterdam. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
's Gravenhage en Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente Groningen zijn voornemens, door hunnen 
Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, aan te 
besteden: 

De LEVERING van p. m. 60,000 
dubbel behakte KEIJEN, uit de groe
ven van QUENAST, in België, groot 
0.16 bU 0.18 meter, onder bijlevering 
van alle daartoe noodige ARBEIDS
LOONEN. TRANSPORTEN. ENZ. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter secretarie der gemeente ter lezing lig
gen, en aldaar a f 0.25 per exemplaar verkrijg
baar zijn, terwijl nadere inlichtingen tc bekomen 
zijn aan het bureau der gemeentewerken. 

De op zegel gestelde inschrijvings-biljetten , 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den, moeten vóór of uiterlijk op Woensdag den 
3den April aan het Raadhuis worden bezorgd, 
terwijl de opening daarvan aldaar op Donderdag 
den 4den A p r i l , des namiddags te 12 ' / 2 uur, zal 
plaats hebben. 

GRONINGEN, 14 Maart 1872. 

Burgemeester en Wethouders: 
W. DE SITTER. 

De Secretaris: 
W. A. REIGER. 

Op Dingsdag, den 9 April 1872, 's morgens 
ten 10 ure, zal door den Ontvanger der Regis
tratie en Domeinen te Venlo, ten overstaan van 
den Notaris W . CANOIJ, te Venlo, in het Kof-
fljhuis «de Fontein" bij de Wed. BOURS, aldaar, 
overgegaan worden tot de publieke veiling bij 
opbod van : 

1°. Het fort St. Michel, te Venlo, aan 
den linker Maasoever, met daarin 
staande Magazijnen en Wachthuis, 
groot ruim 26 hectaren, in 13 ka
vels, en 

2°. eenige daarbij gelegen Spoorweg-
overhoeken. 

De perceelen zijn op het terrein door kielspit
ten en nommerpalen aangeduid. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Za
turdag den Oden en Maandag den 8«te" April a. s., 
des voormiddags ten 10 ure. 

Tegen betaling van 50 cent, is de catalogus, 
houdende de voorwaarden van verkoop met tee
kening en perceelsbeschiijving, ten Kantore van 
voornoemden Ontvanger verkrijgbaar. 

Aldaar zijn ook alle nadere inlichtingen te be
komen. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR P R T O N W E L L E N . 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT D l FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Seder-
land en Oost-Indië 
"W" HOVEN €*5 ZOON , 

's Gravenhage en Rotterdam. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Fabriek en Machineriën te Koop. 
UIT DE HAND TE KOOP worden aangeboden: 

1". de Nederlandsche fabriek van stoom
werktuigen staande te Amsterdam, Roeters-
eiland, gunstig aan het watei gelegen met al de 
daartoe behoorende Werktuigen, Machineriën 
enz. of wel: 

2». het Pabriekgebouw, en de verschillende 
Werktuigen, als voor Smederij , Draaijerij, 
Bankwerkerij, Ketelmakerij, Koperslagerij, 
Ijzer- en Kopergieterij enz. en détail. 

Een en ander te bevragen bij den Heer H. C. 
V A N ROSSEM, vroeger Directeur, thans mede-
liquidateur van voormelde Fabriek, wonende Roe-
terseiland W. 239, te Amsterdam. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN-
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom, en 
Handkranen, Stoom- cn Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën , 
J. J. VAN RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Botterdam. 

Bij D. A. TIIIEME is ter perse eene brochure 

L I E R 1 R S STADSREIMI1SSTELSEL 
W A A R I N B E S T A A T D I T P 

EN 

WELK F. BEZWAREN ZIJN EK TEGEN? 

DOOK 

den uitvinder. 

A dr e ssen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels « « 15.— 
drie regels » » 20.— 

B: 
: 
e e k e r A. B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n D r i e s t dc C' Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n L i j n t e n f a b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek te.ViW.bij.lnftcer-
pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I t e i l e k e r & t'".. Amsterdam, leveren en plaatsen 
lieetwalertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van ƒ8.10 en fX.'.H), k con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

. l a e» . P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n n e n e n de H o n d e , Sluoinlraslalmek, Delft. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Hock Paving Company. 
Directeuren! PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

Z a t e r d a g 30 M a a r t 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 1 A p r i l . 
Leeuwarden , door voogden van het gasthuis 

Vredenhof: het bouwen van zes woningen en eene 
portierswoning; aanw. 30 Maart, des voormiddags 
te 11 uren. Bilj. inz. aan Mr. U . II. Iluber, 
advocaat te Leeuwarden. 

Dinsdag, 2 Apr i l . 
Alphen, te 11 uren, door het gemeentebe

stuur: het maken van eenige veranderingen in 
de bestaande openbare lagere school, in de kom 
dier gemeente. 

Haarlem , te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den llaarlemmermeerpolder, ter secre
tarie van dien polder: het herstellen der brug 
over de hoofd vaart van den llaarlemmermeerpol
der, in den Vijfhuizerdwarsweg. Inl. bij den op
zichter J G. Michiele, tc Aalsmeer. 

Woensdag, 3 Apr i l . 
Vlissingen , tc 11 uren, door den komman-

dant der genie, in het gebouw der hoofdwacht: 
l o . het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen 
enz. te Vlissingen, Middelburg en Breskens; 2o. 
het eenjarig onderhoud der metsel- en timmer
werken enz. te Vlissingen met Rammekens en te 
Breskens. Inl. bij genoemden kommandant. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en constructiemagazijnen: lo .de 
levering van gietijzer, in 2 perc.; l e perc. 210,000 
k i l . gietijzer merk Monkland no. 1 ; 2e. perc. 
70,000 k i l . gietijzer merk Blaenavon no. 1; 

2o. de levering van band-, plaat-en staafijzer, 
in 1 perc. Zie omtrent de verdeeling ons nommer 
van 10 Maart. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het bouwen eener schutsluis voor 
de doorgraving van de Ruigeplaat te Delfshaven. 
De uit te voeren werken zijn: het maken van o. 
twee sluishoofden; 6. eene dubbele ijzeren draai
brug voor voetgangers over het noordelijk sluis-
hoofd; c. ccne Echutkolk met wanden van rijs-
pakwerk; d. stortebedden met steenbezetting vóór 
en achter de schutsluishoofden; e. het aanleggen 
van dijken aan beide zijden der sluishoofden en 
schutkolk; f. het bouwen eener sluiswachterswo
ning , groot 5 bij 8 M. Inl. bij den hoofd-inge-
nieur Galland te 's-Hage, en den ingenieur Kluit 
aan den Hoek van Holland. Raming f 123,000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door burg. en 
weth., ten gemeentehuize: het doen van herstel
lingen aan walmuren in die gemeente over 1872. 
Bilj. inz. uiterlijk 2 Apr i l , voor's avonds 8 uren. 

Delft, te 1 uur, door burg. en weth. en de 
commissie voor de stedelijke gasfabriek: de uit
breiding van het zuiverhuis der stedelijke gas
fabriek te Delft met de levering van toestellen 
en materialen, in 2 perceelen, als: 1». het leve
ren en stellen der toestellen; 2». den uitbouw van 
lokalen. 

B e s o i j c n . te 2 uren, op het raadhuis: het 
bouwen eener nieuwe school, met bijlevering van 
alle daartoe benoodigde materialen. Aanw. op den 

Middelstum, 's avonds te 8 uur: het bouwen 
eener villa te Middelstum, met bijlevering van 
materialen. Bilj . inz. uiterlijk 3 April ten kan
tore van den notaris aldaar. Inl. bij den archi
tect D. Duursma, te Dragten. Aanw. op den dag 
der besteding te 1 uur. 

Donderdag, 4 Apr i l . 
's-Hertogenbosoh, te 11 uren, door den kom

mandant der genie in de 2de stelling, in het Café 
Restaurant bij L . Cordens: l o . het eenjarig on
derhoud der werken te 's-Bosch; 2o. idem van 
kazernegebouwen enz. aldaar; 3o. idem der wer
ken te Crevecoeur, aan de Blauwe Sluis en van 
Nieuw-St.-Andries. Inl. bij voornoemden kom
mandant. 

Leiden, te 11 uren, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen, in een der 
lokalen van het huis van militaire detentie: de 
levering van bouwmaterialen, als: diverse hout
soorten, metselsteenen, schulpkalk, tras, enz., 
penevens diverse ijzersoorten en zink. 

Sliedrecht. tc 11 uren, op den Helpolder 
over het Middelveer: de verhooging der kaden 
van den Heipolder en van het verleggen eener 
kade van den polder Kort- en Lang-Ambacht, 
beiden onder Sliedrecht. Inl. bij den opzichter 
A. Kalis, aldaar, cn Mr. C W. O. van Dorsser, 
te Dordrecht. Aanw. 3 cn 4 A p r i l , te 9 uren. 

'S-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: het uitdiepen en het afslui
ten der Arnemuidschc haven buiten de Keersluis, 
het maken van een grintweg en eenige verdere 
werken bij Arnemuiden, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. De uit te voeren werken zijn : 
a. het uitdiepen van een gedeelte der Arnernuid-
sche haven ; b. het maken van aanlegplaatsen te 
Arnemuiden; c. het maken van een grintweg 
tusschen Arnemuiden en den grooten weg der le 
k l . no. 3 van Goes naar Middelburg; d. het gra
ven van een gedeelte der Arnemuiden-Veerschen 
watergang met eenige bijkomende werken : e. het 
leggen van een afsluitdam door de Arnemuidsche 
haven; / . het verbeteren en onderhouden van den 
straatweg op den Sloedain en de bestrate toe
gangen daarheen. Inl. door den eerstaanw. inge
nieur te Vlissingen. Raming f 77,000. 

's-Hage, te 12 u ien, door het ministerie van 
binnenl. zaken ; het maken, leveren en opstellen 
van 2 waterkranen ten behoeve der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den hoofding. te 's-Hage. Ra
ming ƒ 1 3 5 0 . 

Z u t f e n , te 12 uren, door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik, aan het 
gemeentehuis: het vernieuwen van den in ge
noemden grintweg gelegen bruggen te Baak en 
te Laag-Keppcl, met gemetselde landhoolden, 
ijzeren leggers, dito jukken, enz. Inl. bij den 
hoofdopzichter van genoemden weg B. Berkhout, 
te Zutfen. 

Amsterdam, te 12 uren. door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij : de levering van 
gereedschappen tot ambachten en verdere werk
tuigen , in 55 perceelen (zie hieromtrent ons 
nommer van 10 Maart.) 

Belanghebbenden bij de levering van staal 
(perc. no. 16) wordt medegedeeld, dat de 500 
kilo Eng. geslagen staal, merk Gn. , moeten zijn 
vierkant en van 0.026 in stede van 0.26 M . , zoo
als in het bestek vermeld. 

Wijders dat de toevoeging »no. 2" bij de 600 
kilo vierkant en rond staal, merk A K W , alléén 
betrekking heeft op de afmetingen en niet op de 
qualiteit, moetende de qualiteit van al het staal 
prima zijn. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het inrichten tot brugwachters
woningen van twee directieketen, nabij da brug 
over de Oude-Maas bij Dordrecht. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Rotterdam. Heibe
steding. De kosten der eerste besteding zijn 
mede ten laste van den aannemer. 

Groningen, te 12'/4 uren, door burg. en 
weth.: de levering van p. m. 60,000 dubbel be
hakte quenastkeien, groot 0.10 bij 0.18 M . , met 
bijlevering der arbeidsloonen, transporten enz. 
Bilj. inleveren uiterlijk 3 April op het raadhuis, 
aldaar. 

Groningen, te 1 2 ' , uren, door burg. en 
weth. : lo . het daarstellen van overdekte riolen 
langs de zuidzijde van het Martini-kerkhof en 
door de St.-Jansstraat; 2o. idem in de Nieuwstad ; 
3o. de levering van gegoten ijzerwerken , ten 
dienste der riolen, met bijlevering der bouw
stoffen, arbeidsloonen, transporten enz. Bilj. inz. 
uiterlijk 3 Apri l op het raadhuis aldaar. 

Arnhem, in het gouvernementsgebouw: het 
van buiten verven der provinciale gebouwen te 
Arnhem in 1872. 

Capelle(N.-B.), t e luur , door burg. en weth., in 
het rechthuis, aldaar: het bouwen eener school, 
met ameublement en onderwijzerswoning. in de 
Nieuwstraat onder die gemeente, met bijlevering 
van alle materialen. Aanw. 2 en 3 A p r i l , van 
10—12 uren. 

Uithuistermeeden (Groningen), te 3 uren, 
door het gemeentebestuur: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning en schoolgebouw te Ooster-
nieland; aanw. op den dag der besteding, te 
10 uren. 

S e x b i e r u m (Friesland), te Buren , door kerk
voogden der Herv. gemeente: het bepleisteren 
met Portland-cement van- en het doen van eenig 
timmer- en metselwerk aan den toren aldaar. 

Vrijdag, 5 A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het prov. be

stuur: het bouwen van een gemetselden kaaimuur 
langs de westzijde van het bovenpand van het 
kanaal van Neuzen, te Sas-van-Gent. De uit te 
voeren wei ken zijn: het afbreken van den be-
staanden kaaimuur en het bouwen van een nieu
wen, met het bovenvlak op 0.70 M . boven ka-
naalpeil, in 2 gedeelten, lang 78.5 en 30.5 M. , 
dik iu aanleg 1.10 en van boven 0.77 M . ; het 
eerste ged. bij de aansluiting aan het landhoold 
der draaibrug dik 1.43, van boven 1.10 M . 
Aanw. den Oden en 3den dag vóór de besteding. 
Raming f 13,100. 

Beemster, te 11 uren, door burg. en weth: 
1». het vergrooten der school aan den Oosthui-
zerweg, nahij den Middelweg, en 2». het leggen 
van een ijzeren riool en het bestraten van eenige 
gedeelten aan de Middelbuurt aldaar. 

Bergen-op-Zoom, te 11 uren, door den 
eerstaanwezend ingenieur, in het bureau der 
genie, Pottenstraat: lo . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen, enz. aldaar; 2o. het ver
ven van die gebouwen ; 3o. het verven van wer
ken aldaar. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: het wegruimen van het wrak 
van het vóór de haven van Delfzijl gezonken 
Pruisische fregatschip «Ferdinand Piekert". Her
besteding met wijziging van het bestek. De kos
ten der eerste aanneming komen mede ten laste 
van den aannemer. Inlichtingen bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Assen, bij den 
ingenieur te Groningen en bij den opzichter 
Raammaker, aldaar. 

Purmerende, te 12 uren , door het R. K. paro
chiaal armbestuur, in den Doelen: het amoveeren 
van een gebouw naast het St.-Catharinagesticht 
op het Venediën, en het bouwen op dat terrein 
van een school lang p. m. 27 M . , met daar bij
behoorende werken. Inl. bij den architect H. P. 
van den Aardweg, aldaar. Aanw. op den dag 
der besteding te 10'/, uren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het bouwen van een wachtkamer 
met bureau, aan de halte Kropswolde en het 
verbreeden en verhoogen van het begrinte trot
toir aldaar, ten behoeve van den spoorweg van 
Harlingen naar de Pruisische grens. Raming/1750. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen
traalbureau : het bouwen van eene wachtkamer met 
bureau, aan de halte Oudeschoot, en het ver
breeden van het begrinte trottoir aldaar, ten 
behoeve van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. Raming ƒ 1 9 8 0 . 

Enspijk Gelderland), te 3 uren, door het 
dorpspolderbestuur, bij D. van Soest: de leve
ring van 200 M. gewasschen grint. 

Zaterdag, 6 A p r i l . 
Amsterdam, te 11 uren, door den directeur 

der marine: 
voor Marine 

1. 100,000 kilo Noordsche hennep 
2. 7,000 » Italiaansche id. 

voor Koloniën 
3. 80,000 kilo afgeslagen inl . schil-hennep. 
4. 53,750 » Noordsche hennep 
5. 1,600 » Italiaansche id. 
6. zeilgaren 
7. idem. 
8. bind- en pekdraadgaren 
9. pekdraadgaren 

10. roet of talk 
11. tonsteenen en ijzeren dookoogen 
12. afval van katoenen garens (poetskatoen) 
13. idem idem 
14. gevulcaniseerde gom-elastique , India-rubber 

in pijpjes en pakkingstof 
15. gevulcaniseerde gom-elastique 
10. idem idem en pakkingstof 
17. idem idem en idem. 
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Monsters Noonlsche en Italiaansche hennep in
zenden 2 dagen vóór de besteding, alsook dc 
biljetten, uiterlijk 0 A p r i l , vóór 11 men , aan 
de directie der marine tc Amsterdam. 

Rotterdam, te 12 uren , door de directie der 
Noordb.-Duitsche spoorwegmaatschappij aan haar 
bureau: het maken van grondwerken, ten be
hoeve van het stations-emplacement te Gennep. 
Aanw. 3 Apr i l , te 11 uren. 

Utreoht, tc 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering van gegoten-ijzeren gaspypen , hulpstuk
ken enz., ter uitbreiding van bet pijpennet der 
gasfabriek aldaar. Inl. bij den directeur der ste
delijke gasfabriek , dagelijks (uitgenomen des Zon
dags), van 9—12 uren. 

Renesse. te 2 uren , door het gemeentebe
stuur: het vergrooten van het schoolgebouw; 
aanw. op den dag der besteding, des morgens 
te 10 uren. 

Groningen, 's avonds te 8 uren, door Mr. 
van Ronkel, ten huize van H . Kisch: het ver
bouwen eener heerenbeliuizing in de Heerenstraat, 
aldaar, met bijlcvering van alle bouwstoffen. 
Ililj. inz. 0 A p r i l , vóór 12 uren. Aanw. 29 Maart, 
te 11 uren. Inl. bij den architect N . W. L i t , 
aldaar. 

Grootegast (Groningen), te 3 uren, door het 
gemeentebestuur: het afbreken der oude en we-
deropbouwen eener nieuwe school en onderwij
zerswoning te Opende; aanw. op den dag der 
besteding, des morgens te 10 uren. 

Haarlem, door de Holl. IJzeren-spoorweg
maatschappij : het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen en verdere inrichtingen op bet ^station 
aldaar. Inl. bij den sectie-opzichter H. Ooster
ling, aldaar. Aanw. 4 A p r i l , des middags te 
12 uren. 

Maandag, 8 A p r i l . 
Geatlcht De Kruisberg" (bij Ooctincbem), 

te 10 uren, door de comm. van administratie: 
eiken-, greenen-, vuren- en iepenhout, gehorde 
grint, Dordsche tras en Portland-cement, met
selsteen , verglaasde tegels, dakpannen en pot
huizen , staaf-, plaat- en bandijzer, gegoten en 
gesmeed staal, b l ik , zink en roodkoper in bla
den , glas, lijnolie en verfstoffen, zool- en over-
leder, teenen voor mandenwerk, spart of helm 
en stramien, in 10 perc. Inl. bij den hoofdop
zichter over den arbeid W . C. Peters, aldaar. 

Maastricht, te 10 uren, door het prov. be
stuur : het aanleggen eener keibestrating van 
1125 M ' langs dc oostzijde van de havenkom 
der Zuid-Willemsvaart, te Maastricht. Raming 
/ 3780. 

Kaarden, tc 10'/2 uren, door don eerstaan
wezend ingenieur, in het gemeentehuis: l o . het 
eenjarig onderhoud der kazernegebouwen; 2o. id. 
der werken ; 3o. het herstellen van buklecdings-
muren , onder het beheer der genie aldaar. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur, in het hoofdwacht: l o . het éénjarig 
onderhoud van de werken der koninlijke militaire 
academie; 2o. idem van de kazernegebouwen, 
enz.; 3o. eene verving van deze gebouwen; 4o. 
bet maken van veranderingen binnen het hoofd
gebouw der koninklijke militaire academie. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. 

Makkum . te 11 uren, door het dijksbestuur 
der Vijf deelen Buitendijks, bij Westra, in De 
Prins ; de aan de zeeweringen van dit waterschap 
uit te voeren onderhoudswerken in 1872. 

Amersfoort, te 11 uren, door hetgemeente-
bestuur : l o . het afbreken en weder opbouwen 
van een gedeelte van den muur aan de Helle
straat; 2o. het schilderen, behangen en stuka
doren van eenige werken in 7 perc.; aanw. 3 
Apr i l , des morgens te 10 uren. 

Heusden, te 11 uren, door den eerstaanwe
zend ingenieur in het Wapen van Amsterdam: 
het éénjarig onderhoud: l o . van dc werken al
daar; 2o. van de kazernegebouwen enz. aldaar. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. 
op het raadhuis : het maken van een uitwatering
en scheepvaartkanaal door de Stads-Kietlanden , 
door het verbreeden, verdiepen en verlengen van 

de Nieuwe Vaart (buiten), benevens het vervoe
ren en deels verwerken van de daarvan afko
mende specie. Inl. bij den ingenieur J. G. van 
Niftrik. 

'S-Gravemoer, te 12 uren, door de gemeen
tebesturen van Dongen en 's-Gravemoer, het gc-
i eedmaken der aardebanen, enz. en bestraten 
met mopklinkcrs van 2 bestaande wegen , te za
men ter lengte van 2084 M. Aanw. 30 Maart 
en 2 A p r i l , telkens te 10 uren, te beginnen te 
's-Gravemoer, bij de herberg van G. Akkermans. 
Inl. bij den oplichter van den waterstaat J. H. 
de Werd , te Ginneken. 

Brielle, te 12 uren, ten raadhuize : l o . het 
ophalen der asch iu de gemeente; 2o. het opha
len van de straatvuilnis, mest, puin, gruis enz. 
binnen de gemeente vallende ; 3o. het aanvegen en 
schoonhouden van alle straten , pleinen , riolen , 
afwaterlngsgoten en urinoirs der gemeente, in 3 
perc, voor 5 jaren, ingaande 10 Juni 1872. Inl. 
bij den opzichter der gemeentewerken tc Brielle. 

Middelburg , te 1 uur, door bet gemcentebest.: 
het veranderen van een gedeelte van den noor
delijken leidijk in de Nieuwe haven aldaar. 

Dinsdag, 9 A p r i l . 
Gouda, te 10" 2 ure , door den eerstaanwezend 

ingenieur, in het gebouw Ar t i -Leg i : lo . het één
jarig onderhoud der werken tc Woerden en te 
VVicrickerschans; 2o. eene verving der werken 
aldaar; 3o. het éénjarig onderhoud der kazerne
gebouwen , enz. aldaar; 4o. eene verving der 
kazernegebouwen, enz. aldaar; 5o. het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen , enz. te Gouda 
en 6o. dat der kazcrnegebouw«n, enz. te Schoon
hoven. Inl. tusschen 10 » J > l J -ïren bij voor
noemden ingenieur. 

Dordreoht, te 11 uren, door den kommandant 
der genie te Gorinchem, in het Hotel Bellevue : 
lo . het éénjarig onderhoud der werken ; 2o. idem 
der kazernegebouwen enz. te Dordrecht. Inl. bij 
voornoemden kommandant en bij den opzichter 
van fortificatiën te Dordrecht. 

Selmien (bij Drachten), bij J . L . Bosma: het 
doen van eene belangrijke vertimmering der boe-
renbehuizing te Zuider-Drachtcn; aanw. 4 Apri l , 
van 9—12 uren. 

Woensdag, 10 A p r i l . 
Amsterdam, te 11 uren, door den ontvanger 

der registratie en domeinen, in het W.I.slacht
huis : het uitvoeren van herstellingen en ver
nieuwingen aau het VVestindische Slachthuis, als
mede het dagelijksch onderhoud van dat gebouw, 
gedurende 1872, '73 , '74. Aanw. 4 A p r i l , te 
10 uren. 

Vlissingen, te 12 uren, door de voedings-
connnissie van het 3e regent, infanterie, aldaar 
in garnizoen , op het bureau van den komman-
decrenden officier: de levering van coaks, steen
kolen en Amerikaansche bezems. 

Zuidland (bij Brielle), te 11 uren, door het 
bestuur van den polder .Zuidland, bij Jan van 
Essen : de levering van 2300 stère grint. 

Donderdag, 11 Apr i l . 
Vlieland, te 10 uren, door den burgem. op 

het raadhuis: het bouwen van eene zeevaart
kundige school, aldaar. Inl. bij den burgemeester. 

Haarlemmermeer, te 12 uren, door burg. 
en weth., ten raadhuize in het Hoofddorp : l o . 
het bouwen van eene onderwijzerswoning bij school 
no. 9, op den Ringdijk bij Halfweg; 2o. het bou
wen van eene onderwijzerswoning bij school no. 
10, op den Ringdijk bij Sloten; 3o. het vergroo
ten van school no. 4 in het Hoofddorp ; alles met 
bijlevering van alle materialen, gereedschappen 
en arbeidsloonen. Aanw. 10 A p r i l , voor no. 1 
te 11 u ien , voor no. 2 te 1 uur, en voor no. 
3 tc 3 uren. 

Utrecht, te 12'/2 uren, door de directie van 
den Ned. Rbijnspoorweg: het maken van eenige 
werken ten behoeve der verbinding van de stations 
van den Staats- cn den Ned. Rhijnspoorweg te 
Utrecht. Aanw. 3 en 4 A p r i l , te 9'/, uren. 

Haarlem, te 2'/-t uren, door het prov. be
stuur: l o . het wegruimen van een bij Marken ge
zonken vaartuig; 2o. o. het verbeteren van het 
beslag vóór het paalscherm der Petterner zeewe
ring; b. het leveren van brik, zet- cn stortsteen 
en het bestorten der Helderschc zeewering, in 

twee perceelen. Inl. bij den hoofd-ing. van den 
waterstaat te Haarlem, bij den ingenieur J . M. 
F. Wellan te Alkmaar, en bij den opzichter W. 
Pb. de Kruijll te Helder; 3o. het verdiepon van 
eenige gedeelten van het Noordhollandsche kanaal, 
in 2 perc. en in massa: perc. 1 over 2751 M . , 
perc. 2 over 5000 M . Aanw. 6 April . Raming 
perc. 1, ƒ 1 1 , 3 5 0 ; perc. 2, ƒ 25,580. 

Vri jdag , 12 Apr i l . 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur: 1°. het maken en plaatsen van een paar 
sluisdeuren op het kanaal van Neuzen. Raming 
ƒ 7500; 2". het maken van den onderbouw met 
bijkomende werken voor eene draaibrug te Neuzen 
over den westelijken arm van het kanaal naar 
Gent. Inl. bij den hoofding. te Middelburg en 
bij den ingenieur te Neuzen. Aanw. 6 en 8 
Apri l . Raming ƒ 25,500. 

Middelburg, te 10 uren, door het prov. be
stuur : het maken cn plaatsen vaneen paar sluis
deuren op bet kanaal van Neuzen. Aanw, den 
6en en 4en dag vóór de besteding. 

's-Hertogenbosch, te 101 , uren, door het 
prov. bestuur: het opruimen van ondiepten in 
het kanaal de Dieze cn zijne uitmondingen in 
Noord-Brabant. Raming ƒ 8 0 2 0 . 

Amsterdam , te 11 uren, door den komman
dant der genie in de 3de stelling , in de cava-
lerie-kazerne, aldaar: het éénjarig onderhoud van: 
l o . de metsel- en timmerwerken in de linie van 
Amsterdam; 2o. de aardewerken in die linie; 3o. 
de kazernegebouwen te Amsterdam; 4o. de ka
zernegebouwen te Haarlem , en 5o. de kazerne-
gebouwen te Hoorn ; alle onder het beheer der 
genie te Amsterdam. Inlichtingen bij voornoem
den kommandant, en bij de opzichters te Haar
lem en te Hoorn. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van een gedeelte paalregel en 
beschoeiing en het maken van een pakwerk 
langs de Wanneperveensche en Giethoomsche 
wegen. Raming ƒ 0 0 0 0 . 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: 1°. het doen der vereischte vernieuwin
gen en herstellingen aan de rijzen beslag- en 
steenoeverwerken op Ameland, met het onderhoud 
tot ,30 April 1873 . Raming f15 ,000 ; 2°. hot 
onderhouden tot 30 April 1873 van den dam 
door de geul de Balg op Ameland. Raming 
ƒ 5 0 0 0 ; 3°. het driejarig onderhoud der duin
beplantingen op Ameland. Raming ƒ 2 9 0 4 per 
jaar; 4°. het stellen van rijzen schuttingen en 
het doen van stroobepotingen in de Tonneduinen 
bewesten Hollum en in die tusschen Hollum en 
Ballum. Raming ƒ1500. 

Roptazijl (Friesland), te 12 uren, door het 
dijksbestuur der Vijf Deelen Zeedijken Binnen
dijks, in het Contributiehuis: de aan de zeewe
ringen vau dit waterschap uit te voeren onder
houdswerken in 1872. 

Zaterdag, 13 Apr i l . 
Utreoht, te 10 uren, door den kommand, 

der genie , in het gebouw voor kunsten en weten
schappen : l o . het éénjarig onderhoud der wer
ken te Utrecht en bijgelegen forten; 2o. idem 
der werken te Honswijk en te Vreeswijk; 3o. id. 
der werken van den verruimden Krommen Rijn ; 
4o. eene verving van kazernegekouwen, enz. al
daar ; 5o. het éénjarig onderhoud van de kuzer-
negebouwen, enz., aldaar; 6o. het herstelleu van 
hellingen, bestratingen, enz., van het fort bij 
Vechten ; 7o. het vernieuwen cn verbeteren van 
de voederbakken, ruiven, enz., in de stallen no. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 bij de kazerne Het Kin
derhuis aldaar ; 8o. het herstellen van muren , 
plafond, enz., van 's Rijks hospitaal en van vloe
ren in kazernegebouwen aldaar. Inl. dagelijks, 
van 10—12 uren, op het bureau van voornoem
den kommandant. 

's-Hage, 's avonds te 8 uren, dooide heeren 
Léon Antenne en Co., ten hunnen kantore (Ko
ningstraat 183): het bouwen van een fabriekge-
bouw voor stoom- en andere werktuigen. 

Nijmegen, te 10 uren, door den kommandant 
der genie, in bet gemeentehuis: het éénjarig 
onderhoud: l o . der werken; 2o. der kazerncge-
bouwen enz. aldaar. Inl. bij voornoemden kom
mandant. 

Maandag, 15 A p r i l . 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth. : 

de levering van 200,000 straatklinkers. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth., 

op het raadhuis : het bouwen van eene uitwate
ring-schutsluis aan het einde van de Nieuwe 
Vaart, binnen den oostelijken afsluitdijk, nabij 
het huis Zeeburg. Inl. bij den ingenieur J. G. 
van Niftrik. 

Dinsdag, 16 Apri l . 
Venlo, te 10 nren , door den eerstaanwezend 

ingenieur tc Maastricht, in de kazerne aan de 
Roermondsche poort: l o . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz.; 2o. bet maken van 
eene waschkamer bij de kazerne aan de Roer
mondsche poort. Inl. hij voornoemden ingenieur 
en bij den opzichter van fortificatiën te Venlo. 

Maasland, tc 11 uren, door het bestuur van 
den Duifpolder, onder de gemeenten Maasland 
cn Schipluiden, in de herberg de Pijnas: 1". 
het maken van een machinegebouw, met machi -
nistwoning en verdere bijbehoorende werken. 2°. 
het leveren en opstellen van een stoomwerktuig, 
met stoomketels, scheprad enz., ten dienste voor 
het te stichten stoom-schepradgemaal aan de Oost
kade van genoemden polder. Inl. bij T. van 
der Doll , bouwkundige, te Maassluis. 

Weesp , te 11 uren , door den eerstaanwezend 
ingenieur in het gemeentehuis : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken te Muiden en te Weesp ; 
2o. het éénjarig onderhoud der werkeu van de 
forten en redouten ; 3o. eene verving van werken 
te Muiden en te Weesp, alles onder beheer dei-
genie aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Emmen (Drente), te 11 uren, door volmachten 
en commissie uit de Weerdinger Markgenooten , 
bij II. P o l : het graven van ongeveer 1000 M. 
lengte kanaal in het Weerdingerveen. 

Woensdag, 17 Apr i l . 
Roermond, te 11 uren, door den eerstaan

wezend ingenieur te Maastricht, in de kazerne 
het Oud-Klooster : het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz. te Roermond. Inl. bij 
voornoemden ingenieur en bij den opzichter van 
fortificatiën te Roermond. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: l o . het oplioogen van den 
dam in de rivier het Scheur, aan den Hoek van 
Holland; 2o. het afgraven van gronden nabij den 
bovenmond der doorgraving door den Hoek van 
Holland. 

Donderdag, 18 Apri l . 
Maastricht, te 10 uren, door den eerstaan

wezend ingenieur , op het bureau der genie : l o . 
het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz.; 
2o. het herstellen van het 2e blok der Brusselsche 
barakken; 3o. idem van muren en daken dei-
kazerne het Kruisheeren-klooster. Inl. bij voor
noemden ingenieur. 

Zaterdag, 20 Apr i l . 
Staveren, te 11 uren , door het dijksbestuur 

van Hemelumcr-Oldephaert en aanhoorige Zee
dijken: l o . het maken van heiwerken enz. aan 
de zeedijken ; 2o. het leveren van 520 last brik; 
3o. idem van 100 last Drentsche of Noordsche 
steen; 4o. het leveren van 00 kub. M . grint, 
in verschillende perceelen. Aanw. 19 April door 
de opzichters Dijkstra en De Boer, te Staveren. 

Woensdag, 24 Apr i l . 
Boroulo , te l'<, uren, door burg. en weth., 

bij B. Drost: het vernieuwen der houten brug 
over de Bolksbeek te Gelselaar, genaamd »de 
Sluapsbrug". 

Donderdag, 25 A p r i l . 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen en het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Empel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats" 
spoorwegen. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur 
te Utrecht en den ingenieur E. J . de Savornin 
Lobman te Empel. Aanwijzing 15 en 17 A p r i l , 
te 11 uren. 

Vrijdag, 26 Apri l . 
Weesp , te 11 uren , door den eerstaanwezend 

iegenieur, in het gemeentehuis: l o . het herstel- I 

len van de brug vóór de Klomppoort aldaar; 2o. 
het herstellen van bruggen te Muiden ; 3o. het 
herstellen van het verdedigbaar gebouw in het 
fort Hinderdam , alles onder het beheer der genie 
aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Donderdag, 2 Mei. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van een stationsge
bouw bij de Beurs te Rotterdam, ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Aanw. 23 en 20 A p r i l , des voormiddags 
te 11 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden : het bouwen van een hecren-

huizinge met houtstek c. a. op perceel 15 der 
voor de uitbreiding der gemeente bestemde ter
reinen. Aanw. 3 A p r i l , des voormiddags te 11 
uren. Inl. bij den architect J. D. Bruns, aldaar. 

Leeuwarden.' het bouwen van een hoeren
huis enz. op het nieuwe bouwterrein aldaar. Inl. 
bij den architect II. R. Stoett F'z. 

Afloop van Aanbestedingen. 
H o o r n , 21 Febr.: de levering van : 

1. Wit gebl. line garen Leas 28 nat gesponnen : 
Z. Kamerling en Zn. te Almelo, a ƒ 1 . 9 5 ; G. 
Bonneke en Zn. te Amsterdam, a ƒ 1.945; J. 
Elias te Strijp, a / 1 . 9 4 , Mach. vlasspinnerij te 
Groningen', ii ƒ 1 . 7 9 ; 

2. 800 kg. wit gebleekt dito 28 droog gespon
nen: J. El ias , a / 1 . 9 7 ; Z. Kamerling en Zn., a 
ƒ 1 . 9 5 ; G. Bonneke en Zn., a ƒ 1 . 9 1 5 . 

3. 1700 kg. dito 20 nat gesponnen : Z. Kamer
ling en Zn., u ƒ 1 . 5 9 ; G. Bonneke en Zn., ii 
ƒ 1.571/j. 

4. 1000 kg. dito 20 droog gesponnen: Z. Ka
merling en Zn., a ƒ1 .50 ; J . Elias, a ƒ 1 . 5 9 ; G. 
Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 5 6 ; 

5. 180 kg. dito i8 droog gesponnen: J . El ias , 
a ƒ 1 . 5 9 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ1 .57 ; 

6. 680 kg. wit gebl. touwgaren Leas 12 nat 
gesponnen: J. Elias, a ƒ 1.83; G. Bonneke en Zn., 
ii ƒ 1.20; 

7. 660 kg. dito Leas 10 droog gesponnen : G. 
Bonneke en Zn., a ƒ 1 . 1 2 7 5 ; J . Elias, a ƒ 1 . 1 2 ; 

8. 150 kg. Creamed line garen Leas 20 nat 
gesponnen.' G. Bonneke en Zn., a ƒ 1 . 5 2 1 / , ; J . 
Elias, ii ƒ 1.44 ; 

9. 1490 kg. dito 14 nat gesponnen: J. Elias, 
a ƒ 1 . 4 2 ; Z. Kamerling en Zn., ii ƒ 1 . 3 6 ; G. 
Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 3 3 ; 

10. 970 kg. dito 12 droog gesponnen : G. Bon
neke en Zn., k/i.ii1^; J . Elias, ii ƒ 1 . 1 2 ; 

11. 900 kg. ruw line garen Leas 28 nat ge
sponnen : J. Elias, ii ƒ 1 . 5 2 ; G. Bonneke en Zn., 
a / 1.4375; Mach. vlasspinnerij, ii ƒ 1 . 4 3 ; 

12. 420 kg. dito Leas 20 nat gesponnen: J. 
Elias, ii ƒ 1 . 2 7 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 2 6 ; 

13. 290 kg. dito Leas 18 nat gesponnen, J. 
Elias, ii ƒ 1 . 2 2 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 1 9 ; 

14. 200 kg. ruw tow garen Leas 14 nat ge
sponnen : J. Elias, ii ƒ 1; G. Bonneke en Zn., ii 
ƒ 0.89. 

15. 400 kg. dito Leas 12 droog gesponnen: 
J . Elias, ü ƒ 0 . 8 9 ; G. Bonneke en Zn., a /0 .85 ' / 2 ; 

16. 1000 kg. dito Leas 12 nat gesponnen: J. 
Elias, ii ƒ 0 . 9 0 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ 0 . 7 9 ; 

17. 350 kg. ruw jute garen line no. 8 ketting: 
J. Elias, a ƒ 0 . 6 8 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ0 .04; 

18. 330 dito garen tow no. 3 en 5 inslag: J. 
Elias, ii ƒ 0 . 6 5 ; G. Bonneke en Zn., ii ƒ 0 . 4 9 ; 

19. 450 dito line 28 ketting: J . Elias , i i / ' 0 .G0 ; 
G. Bonneke en Zn., ii ƒ 0 . 5 2 ; 

20. dito 28 inslag: j . Elias, a ƒ 0 . 0 0 ; G. Bon
neke en Zn., ii ƒ 0 . 5 1 ; 

21. 140 kg. paarsch jute garen line 28: G. 
Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 1 7 ; .1. Elias, ii ƒ 1 . 1 0 ; 

22. 100 kg. rood jute garen line 28: G. Bon
neke en Zn., ii ƒ 1 . 2 5 ; J . Elias, ii ƒ1 .10 ; 

23. 270 kg. heedegaren 31/50 : Mach. garen-
spinnerij te Gouda, ii ƒ 0 . 7 4 ; G. Bonneke en Zn., 
ü ƒ 0 . 5 4 ; 

24. 940 kg. dito 51/100: G. Bonneke en Zn., 
a ƒ 0 . 8 4 ; Mach. garenspinnerij, ii ƒ 0 . 7 4 ; 

25. 550 kg. katoenen kettinggaren 14 secunda: 
niet ingeschreven. 

26. 400 kg. katoenen inslaggaren 14 secunda: 
G. Bonneke en Zn., ii ƒ 1 . 5 0 . 

Koudum , 11 Maart: het bouwen eener nieuwe 
onderwijzerswoning enz. te Warns; minste in
schrijver was S. W. Alkema, aldaar, voor ƒ 2535; 
gegund. 

E n s c h e d é . 15 Maart: het bouwen van de 2e 
openbare school voor lager onderwijs aldaar; in
gekomen 9 biljetten, als: 
A. Scholten, tc Almelo, ƒ 15,673. 
J. II. Vos, » idem » 15,648. 
II. ten Weele, » Enschedé, » 13,960. 
M . (leerling, » idem » 13,940. 
II. Eggink, » idem » 13,747. 
F. W. Buma, » idem » 13,590. 
G. Derksen, » idem » 13,000. 
J. Fijlstra, » idem » 12,828. 
H. Tunis, » idem » 12,800. 

Boxtel, 16 Maart: het maken van een koets
huis met stalling en aanbehooren , benevens tim
mer- en metselwerken; ingekomen 5 bilj . , als; 
H . Roelofs, te Boxtel, ƒ 6555, 
P. van Krugten, » idem » 6550. 
A. Smulders, » Oisterwijk , » 6549. 
C. Hombergen, » idem » 6540. 
P. van Liempt, » Boxtel, » 6500. 
G. van Heerenbeek, » idem » 6300. 
P. H. van der Heijden, » idem » 6225. 
J . A . v. d. Eerden Wzn , » idom » 5944. 
A . Willaert, » idem » 5555.55 
G. Bloem, » idem » 5294. 

Amsterdam, 18 Maart: het maken van kunst
werken enz. tusschen Amsterdam en Uitermeer 
(Oosterspoorweg); ingekomen 10 biljetten, als: 
L . I de Borst Ver

doorn, te Ameide, ƒ 566,000. 
J . de Breij, » Rotterdam, » 526,000. 
F. v. Wijlick, » Kessel (Limb.) » 525,000. 
J . Boshouwers, » Bunnik , » 519,000. 
A. S. Schaafsma, » Harlingen, » 508,600. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 507,000. 
J . Vernimmen, » Heerenveen , » 493,000. 
J. de Klerk, » Werkendam, » 492,500. 
F. Linskens, » Blerick, » 488,000. 
F. K . Osinga, » Middelburg, » 474,400. 

Delden, 19 Maart: het herstellen en gedeel
telijk vernieuwen van een dak , in 2 perceelen : 
perc. 1, J . R. Gerritsen te Dieren, ƒ 2 7 3 1 ; J . 
VV. ter Braak te Haaksbergen, ƒ 2 6 9 3 ; J. II. 
Vos te Almelo, ƒ 2 5 5 0 ; J. H . Vixebokse, idem, 
ƒ 2 5 1 0 ; A. J. Nossent te Lochem, ƒ 2 4 9 7 ; M . 
A . J . Taverne te Hengelo, ƒ 2 4 9 0 ; G. Schurink 
te Zutfen, ƒ 2 1 3 7 ; — perc. 2 , C. II. Peters te Uit
hoorn, ƒ 2 5 0 0 ; H. G. Blom te Zutfen, ƒ 2 3 4 0 ; 
A. Blom te Doetinchem, ƒ 2 2 1 9 ; J . R. Gerritsen 
te Dieren, ƒ 1 9 2 2 ; .1. Schools, ƒ 1 8 5 0 ; G. Meijer 
te Almelo, ƒ 1 8 3 5 : J . W. Bloemink te Haaks
bergen, ƒ 1880 ; J . Brenderte Deventer, ƒ 1 8 1 8 ; 
J. Kok en Zn., idem, ƒ 1 7 9 7 ; Meijbergen en Zn. 
te Almelo, / 1795; A . v. d. Sigtenhorst en Zn. 
te Deventer, ƒ 1 7 3 8 . — Massa: M. A. J. Taverne 
te Hengelo, ƒ5280 ; H. G. Blom te Zutfen, ƒ4792; 
D. J . Vinkenborg te Doetinchem, ƒ 4 7 6 8 ; J . R. 
Gerritsen te Dieren, ƒ 4553; J . H . Vixebokse te 
Almelo, ƒ 4 3 5 2 ; A . J. Nossent te Lochem, ƒ4349; 

G. Schurink te Zutfen, ƒ3728. 
Nijmegen. 19 Maart: de levering van 20,000 

hektol. Eng. gaskolen en 50,000 kilogr. Cannel-
kolen: W. Hoven en Zn. te Rotterdam, ii ƒ0.92 8 / , , , 
per hekt. Eng. gaskolen en ƒ 2 4 per 1000 k i l . 
Cannel-kolen; A. van der Leeuw en Zn. en Co. 
te Rotterdam, Eng. gaskolen u 92 ' / 2 cents per 
hekt., Cannel-kolen ii 48 1 / , gulden per 1000 k i l ; 
H . Koper en Zn. te Schiedam, Eng. gaskolen ii 
89 cents per hekt. en Cannel-kolen a ƒ 1 9 per 
1000 ki l . 

Zevenbergen, 19 Maart: de opbouw der 
suikerfabriek, aldaar; ingekomen 5 bilj., als : 
C. J . Sonneveld, te Willemstad, ƒ 103,640. 
A. Lucas, » Zevenbergen, » 100,700. 
P. Sehreuders, » Uselmonde, » 99,000. 
A. C. Vink, » Utrecht, » 97,528. 
A. Korteweg, » Zevenbergen, » 91,988. 

's-Bosch, 19 Maart: l o . het maken van een 
steenen duiker; minste inschrijver was .1. v. d. 
Bruggen, aldaar, voor ƒ 1533; 

2o. het maken van eenige riolen; minste in
schrijver was M . Beks, aldaar, voor ƒ 17.80 
per M*. 
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3o. het vernieuwen van de bovenstukken der 
bruggen; minste inschrijver was L . v. d. Hiirck, 
aldaar, voor ƒ 7 1 3 . 

4o. het maken en plaatsen van eenig ameu-
blemant; minste inschrijver was J. C. Schellekens, 
aldaar, voor ƒ894. 

Ternaard, 19 Maart: ... bet opbreken van 
een gedeelte grintweg en het daarna bestraten 
van diens eindweg van Holwerd tot juist voorbij 
Bonga-state, ter lengte van 180 M. en breed 
(de bestrating) 4 M . ; 6. het maken van een straat
weg over de terp te Foudgum, tot de zathe 
Meiloma, lang 585 M . , met cene breedte van 
de aardebaan van G.50 M . en van de straatbaati 
van 2.50 M. ; gegund aan T. M. Kingma, te Oude-
Bildtzijl, 1e perc. ƒ 1 4 8 7 ; 2e perc. ƒ 2 9 6 2 . 

Bedum , 20 Maart: de begrinting van den 
kleiweg door Ellerhuizen ter lengte van 2475 M . ; 
ingekomen 9 bilj., als: 
B. Harmsen, te Ruischerbrug, ƒ 9990. 
S. Kremer, » Bedum, » 8958. 
H. J . Kroon, » Groningen, » 8585. 
T. Bos, » Bedum, » 8492. 
R. Zwolsman, » Kuinre , » 8423. 
H. B. Harkema, » Warf huizen , » 8091. 
C. de Jong, » Nieuwolda, » 8000. 
J. Doornbos, » Oldcboorn, » 7980. 
1'. Dopheide, » Groningen. » 7844. 

Heerlansdam. 20 Maart: het verbouwen van 
een koetshuis, stal en werkhuis tot raadkamer, 
secretarie enz.; minste inschrijver was D. Over-
gaauw, aldaar, voor ƒ 1 3 0 4 . 

Arnhem, 20 Maart: het bouwen van eene 
verdieping op het huis in de Weverstraat C 126; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
G. van Berkum; ƒ 3890. 
H . Heuvels, « 3390. 
J. Amersfoort, » 3300. 
G. H. In den Bos, » 3200. 
S. H. van der Steen, » 3100. 
H . Welsing en J . Lucassen, » 3060. 
M . Jansen, » 3047. 
H . van Sand, » 2890. 
J . Welsing Jr., » 2798. 
G. Bodt, » 2625. 
Allen aldaar. 

Amsterdam, 21 Maart: de bouw van 42 ar
beiderswoningen in de Willernstraat; ingekomen 
14 biljetten, als: 
H. J . Willems, ƒ 67,521. 
J. E. Lange, » 58,888. 
H. van Buuren Jr., » 58,691. 
Gebrs. Meijers, » 57,950. 
p. N . Wolff en Zn., » 56,876. 
J . J. Boekholtz, » 55,100. 
A. Aalders, » 54,680. 
P. Warners, » 53,286. 
C . J . Maks Jbz., » 52,999. 
A. W. van Kleeff, » 52,553. 
F. Jalink, » 52,446. 
W . J. Lijbrand, » 51,980. 
D. Oerlijn, » 51,880. 
H. Seelen, te Haarlem, » 48,983. 
Overigen allen aldaar. 

's-Hage 21 Maart: lo . het inrichten van 2 
directieketen tot brugwachterswoning nabij de 
brug over de Oude Maas te Dordrecht; ingeko
men 3 biljetten, als: 
A. Hogerzijl, te Dordrecht, ƒ 4200. 
J. v. d. Vlugt Jzn., » Rozenburg, » 3900. 
C. J . Louwmans, » Dordrecht, » 3571. 
Niet gegund. 

2o. liet maken van eene krib boven den noor
delijken spoorwegdam, ten behoeve van de over
brugging van het Holl. Diep; ingekomen 9 bil
jetten, als: 
C. Bot Pz., te Sliedrecht, ƒ 91,000. 
O. Hartog, » idem .. 90,300. 
C. van der Plas, » Hardinxveld, » 89,000. 
J . de Jong Pzn., » idem » 87,900. 
P. M. Bot , » Sliedrecht, » 84,200. 
A. de Borst, » Papendrecht, » 83,300. 
A. S. Schaaisraa, » Harlingen, » 83,000. 
D. Volker, i> Dordrecht, en 

A. Volker Lzn., » Sliedrecht, » 79,800, 
P. Koedam, » Gorinchem, » 76,400. 

Haarlem, 21 Maart: l o . het doen van eenige 
herstellingen aan het slot van Muiden; minste 
inschrijver was D. C. Roost, te Muiden, voor 
ƒ 1 3 8 1 . 

2o. het onderhoud der bakens in het IJ en in 
de Voorzaan van 1 Mei 1872—1 Mei 1873; 
minste inschrijver was B. van de Bas, te Schel
lingwoude, voor ƒ642 . 

Haarlem, 21 Maart: het maken van een dub
bel riool met toegangkokers, drie verbindings-
putten , steenen rioolbuizen en een gedeelte ijze
ren huis, in bet Kenaupark; minste inschrijvers 
waren Meijer & Dyserinck, voor ƒ 8081.21; 
gegund. 

Hedemblik, 21 Maart: het amoveeren en 
reconstrueeren van 180 M. steenglooiing; minste 
inschrijver was H. C. Cusveller, te Staveren, 
voor ƒ 5350. 

Leeuwarden. 22 Maart: l o . het uitvoeren 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan 
de haven- en zeewerken te Harlingen, met het 
onderhoud van 1 Mei 1872—'73; minste inschrij
ver was A. S. Schaafsma, te Harlingen, voor 
ƒ 3 1 8 8 . 

2o. idem aan de havenwerken te Makkum; 
minste inschrijver was M . A . Dijkstra , te Zurich, 
voor ƒ 690. 

3o. idem aan de werken te Staveren en langs 
het Roode K l i f , met vernieuwing van 30 M. 
kistpaalregel; minste inschrijver was C. P. Bak
ker , te Staveren , voor ƒ 2738. 

4o. idem aan de haven en kistwerken te Lem
mer en Tacozijl; minste inschrijver was E. S. 
de Boer , te Lemmer , voor ƒ 4033. 

5o. idem aan de zeesluis te Molkwerumerzijl , 
met het onderhoud van 1 Mei 1872 — 75 ; minste 
inschrijver was J . J . de Jong, te Koudum, voor 
ƒ1398. 

6o. idem aan den Lindendijk, de schutsluis en 
bijbehoorende sluiswachterswoning, van 1 Mei 
1872—75; minste inschrijver was K. 11. Dijkman, 
te Schoterzijl, voor ƒ 4064. 

Zwolle, 22 -Maart: het uitdiepen door een 
stoom-baggervaartuig van een deel van het vaar
water tusschen de ketelkribben aan de uitmonding 
van den Usel; minste inschrijver was C. Hartog, 
te Sliedrecht, voor ƒ 1 4 , 5 0 0 . 

Amsterdam, 23 Maart: de aanleg van een 
zijkanaal naar Nieuwendam , met jaagpad , en het 
verdiepen van de haven te Nieuwendam; minste 
inschrijver was A. Korteweg, voor ƒ 9 1 , 9 8 0 ; 
gegund. 

Utrecht, 23 Maart: het onderhouden van het 
zand- en jaagpad van Breukelen naar Ouderkerk, 
met de daarbij behoorende kunstwerken , in twee 
perceelen, ingaande den len April 1872 en ein
digende den 30en April 1873. 

perc. 1. perc. 2. 
P. Leenders, te Utrecht, ƒ 3 8 9 7 ƒ 9 8 0 . 
A. Rijneveld, » Ouderkerk 

a/d Amstel, » 3840 » 800. 
II. Griffioen, » Breukelen, » 3825 » 801. 
J. v. Schaik, o Abcoude, i> 771. 
G. Bunt, » Nieuwersluis, » 3830 » 795. 
W. v. Schaik, o idem » 3787 « 
J. H . v. d. Wilt, » Breukelen, » 3830 » 815. 
A. Krook, » Loenen, » 3880 i> 799. 
Raming .. 3550 i> 708.67 

Amsterdam, 25 Maart: lo . de levering van 
2000 ton ijzeren spoorstaven met eindverbindin
gen ; minste inschrijvers waren Dorlodot Frères, 
te Acoz, voor ƒ236,000. 

2o. idem van 50 ton haakbouten; minste in
schrijvers waren Van Noorden & Schwerzel, te 
Rotterdam, voor ƒ 8325. 

'•-Hage, 25 Maart: l o . het metselen van twee 
grafkelders op de algemeene begraafplaats; minste 
inschrijver was J. de Swart, aldaar, voor ƒ 424; 
gegund. 

2o. het rijden van spoorwagens en karren ge
durende het aanstaande zomerseizoen; minste in
schrijver was A. W. v. d. Kroft, aldaar, voor 
ƒ 8 per dag. 

's-Hage, 25 Maart: de opruiming van het 
wrak van een tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig; minste inschrijver was D. Broekman, 
te Hardinxveld, voor ƒ 3 4 9 0 ; gegund. 

Leiden, 25 Maart: het stukadoorwerk der 
Stadszaal; minste inschrijver was A. Boekwijt, 
aldaar, voor ƒ 4447. 

Hoogvliet, 25 Maart: de verbetering en uit
breiding van het schoollokaal en de vernieuwing 

der onderwijzerswoning, alsmede van de annexe 
raadkamer* met eene veldwachters woning : ingeko
men 12 biljetten, als; 
voor het schooll. cn onderwijzersw. voor de 

raadka
mer, c. a. 

E. Dorsman, te Vlaardingen, ƒ14,499 ƒ 4 3 1 4 . 
C. A. Kusters, » idem » 14,100 i> 4007. 
H. Kip, > idem » 14,000 » 4000. 
J. Meijboom, i Hoogvliet, » 13,860 » 3830. 
W. Warnaar, » idem i> 13,000 » 4100. 
.1. Onderdclinden, » idem «13,500 ? 4000. 
J. VermaatHzn., » Poortugaal, » 13,499 » 3999. 
A lbs. Ketting Tz., » Rotterdam, «13 ,425 « 4200. 
M . Visser, » Papendrecht, » 13,383 » 3550. 
.1. C. Speelman, » Pernis, « 12,587 »3696. 
J. J . Speelman, » Hoogvliet, «12 ,287 » 3566. 
Ph. Vermaat. » Poortugaal, » 11,990 » 3 3 1 1 . 

Raming voor beiden » 14,650. 
Sappemeer , 25 Maart: «. het maken eener 

ijzeren draaibrug; b. het vernieuwen van het 
Winkelhoeksterverlaat en het graven van eenige 
kanalen voor het waterschap Noordzijde-Hoogczand 
en Sappemeer; l e perc , ingekomen 6 bilj., als: 
Th. Kok, tc Groningen , ƒ 24,600. 
E. Kampen, » Sappemeer, » 23,135. 
D. Offringa, » idem » 22,873. 
H. Vos, E. Kampen 

& D. Offringa, » idem » 22,640. 
A. S. Schaafsma, » Harlingen, » 21,180. 
H. Offringa, » Groningen, » 21,170. 

2e perc.; ingekomen 3 biljetten, als : 
G. Rottinghuis, te Delfzijl, ƒ 19,595. 
A. S. Schaatsina, » Harlingen, » 15,780. 
J. Mandema, i> Sappemeer, » 14,224. 

Massa: 
II. Offringa, te Groningen, ƒ 40,170. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 37,790. 
A. S. Schaafsma, » Harlingen, » 36,800. 
R. Zwolsman , » Kuinre, » 36,300. 

Utrecht. 26 Maart: l o . het steiler opzetten 
van de taluds der kegels aansluitende tegen de 
vleugelmureu van- en het aanbrengen van ankers 
aan eenige bruggen, gelegen in den spoorweg 
Harlingen—Pruisische grens. Ingekomen 2 bi l 
jetten , als: 
R. Tichelaar, te Groningen, ƒ 1720. 
B. Mohrman & Co., » Leeuwarden, » 1632. 

2o. het bepleisteren met Portland-cement der 
buitenmuren van het hoofdgebouw op het sta
tion Stcenwijk, benevens het uitvoeren van daar
mee in verband staand binnenwerk. Ingekomen 
3 biljetten, als: 
D. Spekman, Stcenwijk, ƒ 677. 
J. Voerman Sr., id. » 654. 
Eokke Aberson, id. « 626. 

's-Hage, 27 Maart: de levering van: voorde 
directie der marine te Amsterdam: i o . grove 
maatkolen , 2o. smeekolen ; voor die te Willems
oord : 3o. grove maatkolen, 4o. smeekolen; voor 
die te Hellcvoetsluis: 5o. grove maatkolen , 6o. 
smeekolen; voor die te Willemsoord: 7o. grauw-
doek, 8o. karl- en zeildoek, 9o. idem, lOo. licht 
zeildoek. Minste inschrijvers waren: voor per
ceelen 1 , 2 , 3 en 4 Hagedoorn, tegen ƒ12.68 
en ƒ 12.60 per 1000 k i l . maatkolen. 83«/ 1 0 ets. 
en 73 7 / | 0 ets. per hekt. smeekolen; perceel 5 
Wibaut tegen ƒ13 .79 per 1000 k i l . ; perceel 6 
Zelleken tegen 81 ets. per hekt.; perceel 7 en 
8 respectievelijk voor ƒ 6994 en ƒ 15,084.10; 
perc. 9 van Leyden & Zonen voor ƒ 15,055; 
perc. 10 A. van IJzeren voor ƒ 4 6 . 2 5 per rol. 

Onderdendam, 27 Maart: de bezoding van 
eenige gedeelten van den Reitdiepsdijk; minste 
inschrijver was J . Veendijk, te Groningen, voor 
ƒ 3 0 8 ; gegund. 

Zevende jaargang 14. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
V O O B . 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T V G E N D T J G z . , 

met medewerkinj? van Dr. T. V A N DONSBURGH, C. J . V A N DOORN, D. GROTHE. J . II. 1, K M MAN', H. L I N S E , S. E. W. ROORDA V A N E ï S I N G A , H . P . VOGKI. en a n d e r e » . 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A . T I I IEME te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.00. 
Men abonneert zien voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij voornitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 6 APRIL 1872. 
Dc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

ƒ 1 . — en voor clkcu regel meer /-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 ecuts voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER W I E L & C 0 . 

DE VERMINDERING V A N HET GETAL 
W E R K U R E N . 

Even gevaarwekkend als gewetenloos blijft de 
houding van de fabrikanten en andere arbeidge-
vers tegenover de arbeiders in het «vrije" Neder
land, in dat rijke land, waar zij volkomen vrij 
zijn om honger te lijden. Even verblind of hard
vochtig blijft de houding van vele leden onzer 
Kamer, dat «palladium der vrijheid", volgens den 
«geachten spreker" van Kerkwijk, niet alleen on
der de mummies van het behoud, maar zelfs on
der de «veteranen" der «liberale oude garde.'* 
De heer Stieltjes zeide in Oct. j l . in de Gids: 
«Ik begrijp niet, hoe een minister van oorlog sla
pen kan, zoolang het middel niet is gevonden om 
in oorlogstijd des winters het ijs bij ons open te 
houden." Zoo kan men ook zeggen : «Ik begrijp 
niet, hoe onze Regeering slapen kan, zoolang de 
rechtmatige ontevredenheid van de daglooners 
blijft voortduren." 

De doctrinaire staatshuishoudkundigen en de 
«liberalen", die lekker leven, hebben nog al
tijd dezelfde middeltjes uit de oude apotheek: 
«Laissez faire, laissez passer! Beschaaf de ar
beiders. Onderwijs hun de beginselen van staats
huishoudkunde. Leer hun niet te vloeken tegen 
de werktuigen en het kapitaal, want ook hunne 
handen zijn werktuigen en kapitaal. Kapitaal is 
slechts opgehoopte arbeid," enz. De arbeider 
vindt dat alles tamelijk mooi. Het zal hem wer
kelijk pleizier doen, als zijne kinderen weten, wat 
hij niet wist. Maar hij heeft honger en lijdt ge
brek. Hij werkt meer dan hij kan. Hij verslijt 
vóór den tijd. Hij is een «practisch man", gelijk 
zijn arbeidgever, en wil iets, dat dadelijk helpt. 
Hij gevoelt het zegenrijke van onbeperkte mede
dinging cn voortbrenging minder levendig dan 
zijn «baas" of «patroon." Hij wi l vermindering 
van het getal werkuren. Hij dreigt zelfs. 

De «patroon" is «liberaal" cn «modern." Ons 
liberalisme, ons modernisme en de hemel weet, 
hoe die «vodderijen'' heeten, zijn oester-en mos
selnaturen. De lichamelijke mensch ontving van 
de natuur beenderen, tanden en nagels om zich 
te verdedigen. Oe inenschelijke natuur behoort 
daarmede in overeenstemming te zijn. Maar mos
sels zijn dat niet. Zij kruipen in hun schulp, 
druipen af en iaten aan anderen over den aanval
ler te recht te zetten. Als de arbeider, door nood 
of hartstocht gedrongen, «buiten de grenzen" 
gaat, volgt eene tplaitite" bij den officier van 
justitie. De arbeider wordt gestraft en dus heeft 
dc «patroon" gelijk. Maar in 't oog van den 
weldenkende blijft deze veroordeeld. 

De Nederlanders hebben dezer dagen den eersten 
Apri l gevierd, zonder de heeren Groen en Tliijin. 
De werklieden zullen behooren tc vergeten, en 
te vergeven volgens Schimmel, die niets te ver
geven heeft. Ik heb geen geld voor de nimf 
(niet of zonder vlag) en zelfs niet voor een zee-
licden-asyl. Maar om toch iets te doen, wensch 
ik een woord te spreken in het belang der geu
zen van de negentiende eeuw, van de proletariërs 
of daglooners. Ik zal dit doen aan dc hand en 
met de pen van den heer H. Denis, die in het 
jongste Maart- en Aprll-nommer van het tijdschrift: 
La philosophic positive eene reeks artikelen over 
het tegenwoordige streven der Europeesche «pro
letariërs" begon met een opstel: La reduction 

des heures dc travail. Enkele bevooroordeelde 
lezers van dit weekblad kunnen daaruit opnieuw 
leeren, dat wijsbegeerte niet bestaat in «droo-
mcrij", gelijk zij beweren, maar, gelijk Spinoza 
reeds zeide, in «levensbespiegeling." De uiteen
zetting van het onbillijke der kapitaal-heerschappij 
is daarin zoo kalm, dat zelfs een Nederlandsen 
«patroon" ze lezen kan. 

Auguste Comte heeft met opmerkelijk ruimen 
blik het karakter van de maatschappelijke vlucht 
der nijverheid in de middeleeuwen geschetst, haar 
streven om de verstandelijke en zedelijke waarde 
van den individu te doen toenemen, Mn zijne vat
baarheid voor sympathie of medegevoel te ont
wikkelen , om den band van het huisgezin te 
versterken, om vooral de normale leefwijze te 
veranderen, die voortaan vreedzamer zijn moest, 
tengevolge der vervanging van het militaire régime 
door dat van de nijverheid. 

De omwenteling, die de arbeiders der negen
tiende eeuw willen, vertoont dezelfde karakter
trekken als de vrijmaking vau de gemeenten. G c r 
lijk in de middeleeuwen, nemen al de gedeelten 
van het Westen, nauw door solidariteit verbon
den , daaraan deel, en nog meer dan in de mid
deleeuwen jagen de werklieden tegenwoordig de 
verheffing van den mensch in waardigheid en in 
vrijheid en de bevestiging van het gezin na, zoo
wel als de afschaffing van een militairen toestand, 
die, door eene smartelijke tegenstrijdigheid, op
nieuw Europa beheerscht. 

Under de hervormingen, die zij trachten te 
verwezenlijken, is er geene enkele, hoe beschei
den zij ook schijne, die niet door deze karakter
trekken wordt gekenmerkt. Zoo is het ook niet 
de vermindering van hel getal werkuren. Zij 
moet niet alleen, in de oogen der proletariërs , 
hunnen arbeid verlichten, hunne lichaamskrach
ten sparen, zij moet economische verhoudingen 
wijzigen en dc macht van hel kapitaal over den 
arbeid beperken; zij moet de genietingen van 
het huisgezin brengen binnen het bereik van de 
meerderheid; zij moet dc geestesvlucht van den 
individu begunstigen en hem in staat stellen 
meer en meer deel te nemen aan het verstande
lijk kapitaal, door de maatschappij bijeengegaard. 

Vooral door deze laatste zijde raakt het vraag
stuk, waarvan ik spreek, de stellige wijsbegeerte. 
Wat zal de invloed der toegankelijkheid van de 
wetenschap voor den werkman zijn / In hoeverre 
zal zij terugwerken op de rcgeeringloosheid, die 
op het gebied van het verstand heerscht cn de 
negentiende eeuw bedroeft? 

Ik geloof, dat zij er een eind aan zal maken; ik 
geloof, dat de zedelijke en verstandelijke herschep
ping van de muatschappij geen anderen hechten 
steun heeft dan den dagloonersstand, en dat, hoe 
meer hij stijgen zal in kennis cn zelfgevoel, des 
te meer in Westelijk Europa die stellige opvat
ting van de wereld en van de geschiedenis de 
overhand zal behalen, die de keurnaturen onder 
de geleerden aannemen, die de massa der be
voorrechten echter verwerpt of misvormt. 

Ik houd dus voor zeker de zedelijke en ver
standelijke zelfregeering van cene klasse, waar
aan tot dusverre de kennis met karige hand is 
uitgedeeld geworden, en ik ontken, dat de be
voorrechte standen het recht hebben behouden, 
hetwelk zij zich aanmatigen, de dagloonersklasse 
te besturen, wat ook de omvang van hun mono

polie op het gebied van den geest moge zijn. Ik 
ontveins mij niet, hoe stout zulk eene bewering 
is, maar als men de machteloosheid der bevoor
rechte standen ziet om uit een godgeleerden en 
bovennatuurkundigen baaiert van den nieuweren 
tijd tc komen , als men ziet, hoe weinig de les
sen der geschiedenis hen roeren, als men ziet, 
dat zelfs de voortgang der wetenschap hun scep
ticisme doet toenemen, zoo hij niet hunne voor-
oordeelen meer bitter en opgewonden maakt —, 
kan ik mij niet weerhouden mij weder tot den 
dagloonersstand te wenden, wiens zedelijke een
heid schitterend in het oog valt. 

Reeds Comte meende, dat de stellige wijsbe
geerte , wanneer zij tot de proleratiërs zoude zijn 
doorgedrongen, er ongetwijfeld een gelukkiger 
onthaal zou vinden dan overal elders. 

Hun tegenwoordige geestestoestand bevestigt 
reeds deze voorspelling van den wijsgeer. Er is 
geen land in Europa (behalve Nederland , helaas!), 
waar de proletariërs van de nijverheid niet stre
ven naar eene snelle vrijmaking van alle godge
leerdheid ('); in alle landen van Europa daaren
tegen gaan de gegoede standen, zoo zij niet aan 
de godgeleerdheid de leiding van de geesten over
laten , eene schandelijke (verstaat gij ? modernen !) 
onderhandeling inet haar aan, of bepalen zich er 
toe haar te vervangen door eene ijdele bovenna
tuurkunde («buitenissigheden"). De daglooner zal 
dit bovennatuurkundig tijdvak van het denken 
niet kennen. Die eenvoudige en krachtige na
turen , dorstende naar vrijheid, vijandig jegens 
elk huichelachtig vergelijk, jegens a l , wat klaar
heid mist, zullen zich terstond wenden tot de 
stellige wetenschap. Wat hen verwijdert van de 
godgeleerdheid en wat hen verwijderen zal van 
de bovennatuurkunde, i s , dat zij tegenwoordig 
eene opvatting hebben van de maatschappij, on-
vereenigbaar met de godgeleerdheid en de boven
natuurkunde eu slechts vereenigbaar met de we
tenschap , en dat doet, in mijn oog, de versprei
ding van dc stellige wetenschap nauw samenhan
gen mei den vooruitgang van den dagloonersstand. 
Ilij verklaart, in strijd met de godgeleerdheid, 
dat de maatschappelijke verhoudingen NIET gere
geld worden door onveranderlijke wetten ( i ) , en 
beweert, in strijd met de bovennatuurkunde, dat 
de maatschappelijke verschijnselen slechts gewij
zigd kunnen worden door met oordeel te werken 
op de voorwaarden , die ze voortbrengen. Door 
deze nieuwe zienswijze over de maatschappij is 
de vlucht van den arbeidersstand, hoe groot ook 
zijne onwetendheid zij , iu noodwendig verband 
niet die van de stellige wijsbegeerte. Maar de 
meerderheid onder de bevoorrechte standen ver
werpt deze nieuwe zienswijzen en werpt zich we
der in de armen van de bovennatuurkunde cn 
de godgeleerdheid. 

De tusschenkomst der gezamenlijke krachten 

(1) Daarom ook was het ecu gelukkig deukbeeld van dcu 
gemeenteraad te Brussel, dc hoofdstad vau het kat ludieke 
Belgio, deu ongeloovigcu Stévart te beuoeuien tot hoogleeraar 
in de Staatshuishoudkunde aau bet Museum voor My verheid. 
In Nederland zou Inj juist oin /.ijii ongeloof verworpen ziju 
geworden. Dc Engelsche werklieden hebben ecu ougcloovig 
orgaan, onder redactie vau Bradlaugli eu getiteld „The Na. 
tional Reformer." R. v. E. 

(2) Jezus immers zeide : „De arineu hebt gij altijd by u", 
eu iu het Voorloopig Verslug over het l'rausche wetsontwerp 
tegeu de Internationale leest luon vau de „onvennijdelijkheiil 
der ellende." H. v. li. 
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in het bestuur van dc maatschappij is dus een 
kenmerk der nieuwe beweging van de Europccsche 
arbeiders, en al moest ook hunne eerste over
winning eene maatschappelijke bewerktuiging, zoo 
ingewikkeld als de onze , slechts onmerkbaar wij
zigen , is bet onmogelijk onverschillig te blijven 
voor de inspanning van die massa's die voort
brengen en lijden. 

I. 
Eenige leden van den Parijsehen gemeenteraad 

hebben den 5 J , n October 1871 eene memorie over 
den toestand der l'arijsche lakken van nijverheid 
na de nederlaag der Commune openbaar gemaakt. 
Dit stuk heelt de openbare meening levendig ont
roerd ; hoezeer heelt het niet den wijsgeer en 
den ontleder van maatschappelijke kwalen moe
ten bezighouden! De daarin medegedeelde cijfers 
zijn verre van zeker; toch zullen zij volstaan 
om getuigenis te geven, dat een klein getal nij
verheidstakken op zich zelf eene ontzettende 
schatting heeft geleverd aan de onderdrukkers 
van den opstand. Zoo hebben alleen de meubel
makers zes duizend mannen verloren, die gedood, 
verspreid of gevangengenomen zijn; de kleer
makers vijf duizend, de schoenmakers TWAALF 
DUIZEND mannen. Het getal meubelmakers werd 
daardoor verminderd met dertig ten honderd, dat 
der schoenmakers vijftig, dat der kleermakers 
meer dan vijftien. Waarom zijn juist deze tak
ken van nijverheid zoo wreed beproefd geworden? 
Waarom hebben zij zooveel strijders en slacht
offers geleverd? Deze ongelukkigcn verdienen al
thans, dat men het geheim van hun rampzalig 
lot opspore. 

Welnu, het is, omdat iu deze takken van nij
verheid Je arbeid minder gewaarborgd , omdat 
de prijs van den arbeid meer gedaald en dc waar
digheid van den arbeider nog meer verlaagd was 
dan overal elders. Dat is de stellige reden van 
die bloedige oilers, daarin ligt dc sleutel eener 
omwenteling, waarvan partijzucht den aard trouwe
loos heeft voorgesteld, en die de haat en de vrees 
onverklaarbaar hebben willen maken, zoo men 
ook al den naam van omwenteling of socialis
tisch streven kan geven aan eene beweging, be
proefd onder het kanon van honderd duizend 
Duitschers. De meubel-, kleer- on schoenmakers 
hebben ons tot tweemalen hun geheim gezegd, 
namelijk in hunne verslagen over de tentoonstel
lingen te Londen en Darijs in 1857 cn 1807. 
Deze verslagen zijn openbaar gemaakt onder het 
Keizerrijk ; heeft men ze herlezen onder de Repu
bliek? Zij leggen de algemeene oorzaken der tegen
woordige eischen van dc Europeescbe proletariërs 
bloot, en stellen ons in staat het staatshuishoud
kundige vraagstuk der vermindering van het ge
tal werkuren te berde te brengen. 

Wij zien er vooreerst i n , dat er eene bijna 
stand nasi igc betrekking bestaat tusschen dc ver
mindering van den prijs van den handenarbeid 
en dc verlenging van den werkdag. «Opdat voor 
«den prijs, door de iiicesters-klecdermakers betaald, 
«de werklieden het voor hun bestaan noodige loon 
«kunnen verwerven, moeten zij gedurende 14, 16 
»en zelfs 18 uren daags aanhoudend arbeiden.'' 
Wat de Kamer van Koophandel te Darijs zegt van 
de meerderheid dor l'arijsche kleermakers, is waar 
voor de kleermakers te Londen, voor de kleer
makers te Uerlijn ; wij zien er ook nog uit, dat 
de meubelmakers op stuk arbeiden , hunnen werk
dag onbepaald verlengen, en, — zegt het verslag 
hunner afgevaardigden — van alle Fransche nij
verheidstakken is het meubelmakersambacht het 
minst voordeelige voor den werkman. De meu
belmakers van Uerlijn hebben gelijkluidende klach
ten uitgebracht. De schoenmakers voeren dezelfde 
taal: hun verslag is een doorgaand bitter protest 
tegen de hedendaagsche inrichting van dc nijverheid. 

Het komt er nu op aan dit feit, dat sterk in 
het oog valt, le verbinden aan verder liggende 
feiten en er de wet van op te sporen. 

Onderstel zeker getal werkers, dezelfde mid
delen van voortbrenging bezigende, die gedurende 
een zelfde aantal uren gebruikt worden, en wier 
bedrijf een bepaalde vakkennis en inspanning van 
de spieren eischt; de gemiddelde voortbrenging 
door deze verschillende individuen, nauwkeurig 
begrensd, wat den tijd betreft, zal vrij wel de
zelfde zijn, en dc loonen, gecvenredigd in aan 
den duur van den arbeid' cn aan de hoeveelheid 
voortbrengselen, zullen dezelfde waarde hebben 
of equivalent zijn. Zoo gij nu, de eene na de 
andere, deze voorwaarden van den arbeid wijzigt, 
zal de reeks wijzigingen eene identieke uitkomst 
kunnen teweegbrengen, gelijk wij gaan aanloonen. 

S te l , om tc beginnen , iu dc plaats van den 

beperkten duur den onbeperkten duur van den ar
beid, cn maak het loon niet meer evenredig aan den 
tijd van den arbeid, maar aan het getal product-
eenheden , gelijk gebeurt in het werken naar een 
model of patroon. Aangevuurd door de hoop op 
eene grootere winst, zullen velen onder onze werk
lieden den dour van hunnen werkdag opvoeren, 
van 10 tot 11, 12, 13 , 14, l o uren bij voor
beeld ; zoo de gemiddelde individueele voortbren
ging in den aanvang gelijk 1 was , zullen zij ach
tereenvolgens voortbrengen als '/, — , % — , 
Va — , '/,, — , '/,. i w a ' z a ' er nu gebeuren? 
Een geringer getal menschen zal toereikende zijn 
om dezelfde voortbrenging te verkrijgen , en de 
verlenging van den werktijd zal dezelfde gevol
gen hebben als eene vermeerdering van het ge
tal werklieden. 

Wijzig vervolgens de middelen van voortbren
ging; breng werktuigen in de werkplaats of ver
beter de bestaande: ieder onzer werklieden zal 
meer kunnen voortbrengen, en de uitwerking dezer 
hervorming zal weder dezelfde zijn als die eener 
vermeerdering van het getal werklieden. 

Verminder, in de derde plaats, door hetzelfde 
middel, de voor eene zelfde voortbrenging vereischte 
spierkracht; de rijen van onzen oorspronkclijkcn 
troep zullen breeder kunnen worden en zwakker 
werklieden, vrouwen en kinderen, kunnen op
nemen. Hier is de toeneming van hun aantal 
een werkelijk feit. 

Ofwel , verminder, door verdeeling van arbeid, 
de noodige vakkennis; minder bekwame arbeiders 
zullen zich kunnen voegen bij de anderen , ener 
zal weder eene werkelijke vermeerdering van hun 
aantal plaats hebben te gelijk met eene toene
ming der nuttige werking van ieder hunner. 

Zoodanig nu is de algemeene methode der nij
verheid van den nicuweren tijd. Zij streeft er 
o. a. naar het getal werklieden als het ware kunst
matig te vermeerderen, door aan de eene zijde 
meer cn meer te besparen op de hoeveelheid ar
beid, noodig voor dezelfde product-eenheid, en 
door aan den anderen kant de voorbrengende groep 
te vergrooten door het invoeren van zwakker me
de-arbeiders of van minder vakkennis. 

Beschouwen wij slechts de wijze van vermeer
dering van het getal arbeiders, die overeenkomt 
met eene standvastige toeneming van hunne nut
tige werking; zoo de arbeiders, door eene ver-
ecnigde handeling, er in geslaagd waren traps
gewijze den duur van hunnen arbeid te vermin
deren , zouden zij aan ieder hunner vast werk cn 
een billijk loon hebben kunnen waarborgen, zonder 
de totaal opbrengst te beruiken, door slechls een 
aandeel tc hebben in dc buitengewone winsten , 
behaald door de kapitalisten , en door de werking 
der mededinging te vertragen, die spoedig de 
groote nijverheid moest stellen in de plaats van 
de kleine ; zij zouden er dan toe hebben medege
werkt om allengskcns arbeid en loon te verzekeren 
aan de nieuw aangekomeuen, die de vooruitgang 
van de nijverheid hun moest toevoegen. De be
weging op het gebied der nijverheid zou dan ge
regeld zijn geworden , de economische krachten 
zouden dan zijn aangewend geworden tot de 
verstandelijke en zedelijke vrijmaking van de 
meerderheid. 

Het regelend bestanddeel van de maatschappij 
der nijveren zou dan geweest zijn de collectiviteit 
of de werkliedcn-verceniging, welk te lang mis
kende werkkring de verhevenste en de waardigste 
moest zijn. Maar de werkliedcn-verceniging is 
dc laatste economische kracht, die zich heeft doen 
gelden; intusschen zijn alle veranderingen op nij-
verheidsgebied overgelaten geworden aan dc wer
king van het kapitaal. En het is niet waar, dat 
deze vrije werking van het kapitaal, zonder eenig 
tegenwicht, al de economische belangen van do 
maatschappij in werkelijk evenwicht gebracht 
heeft; men geeft een laatsten vorm aan de ver
derfelijke godgeleerde of bovennatuurkundige the
orie der eindoorzaken door aan het laisser-fairc 
die macht toe te kennen, die eene begoocheling 
is. En juist omdat dc waarborgen voor den arbeid 
vooral verminderden naar mate der vereeniging 
van de kapitalen, is de vverklieden-vereeniging 
eindelijk te voorschijn getreden en heeft zij vasten 
voet gekregen ; daarin ligt hare historische ver
klaring. 

Laat ons, om tc blijven binnen de perken van 
het vraagstuk, dat ons bezighoudt, en alvorens 
de oorzaak van den onmatigen arbeid aan te wij
zen, zeggen, dat de nijverheid er niet alleen meer 
cn meer naar streeft, tc besparen op den arbeid, 
maar dat ook verschillende oorzaken er toe lei
den om alle pogingen tot besparing op den duur 

van den arbeid tegen te werken ; men ziet ge
makkelijk i n , wat de gevolgen moeten zijn der 
vercenigde werking van dit tweeërlei streven. 
Zoo veroorloven, in de eerste plaats, de verbe
teringen in werktuigen of gereedschappen , door 
bet verminderen van de noodige spierkracht, den 
werktijd te verlengen zonder den werkman uit 
te putten; ten tweede: hoe grooter het belang 
van het vaste kapitaal i s , des te meer is de ar-
beidgevcr geneigd den duur van den arbeid tc 
rekken; immers, als een werkman de spade ver
laat, volgens het woord van een Engelschen in
dustrieel, laat hij een kapitaal van Iwee francs 
dood liggen; als een enkele spinner zijn stoel 
verlaat, laat hij een kapitaal van eenige duizen
den francs improductief. Ten derde: de mede
dinging tusschen de arbeidgevers vergoedt de on
gelijkheid der middelen van voortbrenging dooi
de verlenging van den werktijd, het laatste wa
pen der kleine nijverheid, en men komt tot de 
gevolgtrekking: hoe minder, in zulk eene ver
schrikkelijke worsteling, de winsten van het ka
pitaal werkuren vertegenwoordigen, des te groo
ter is daarentegen het getal uren, waaraan het 
loon beantwoordt. 

De nijverheid van onzen tijd zoude dus, naar 
mate van hare verbeteringen en van haren voor
uitgang, er altijd toe moeten leiden zeker getal 
werklieden uit de werkplaats te verdringen, of, 
wat hetzelfde i s , zij schept onophoudelijk naast 
het leger, dat voor de voortbrenging noodig is , 
wat Karl Marx genoemd heeft: een «reserve-le
ger", en de vorming hiervan geeft aan de nij
verheid onvastheid. De staatshuishoudkundigen 
beweren gewoonlijk , dat de rampvolle invloed van 
de werktuigen, bij voorbeeld, slechts voorbij
gaande kan zijn; dat de goedkoopheid van de 
voortbrengselen noodwendig de vraag naar werk 
in zulk eene mate zal doen toenemen, dat het 
verbroken evenwicht zich zal herstellen. Zij hou
den weinig rekening van het tijdperk van over
gang, en nog minder van dit hoogst gewichtig feit, 
dat, in verscheidene streken, tengevolge van de 
aanhoudende wijzigingen in de werktuigen, de 
tijdperken van overgang elkander onbepaald op
volgen ; eu welk onderscheid is er dan tusschen 
eene onbeperkte reeks van voorbijgaande ram
pen en eene blijvende ramp , die alleen het ge
volg is van de tusschenkomst der werktuigen? 
Maar dit is niet alles. Geene enkele gezonde 
wijze van redeneeren gedoogt te beweren, dat 
de invloed der werktuigen noodwendig slechts 
voorbijgaand is; bijzondere waargenomene feiten 
zijn niet voldoende om te machtigen tot eene 
algemeene stelling, die ij lel blijkt te wezen. Ze
ker zoude het meestal het geval kunnen zijn, 
zoo de voortbrengingskosten juist in dezeltde ver
houding afnamen als de hoeveelheid van den tot 
voortbrenging aangewenden arbeid. Maar de 
voortbrengingskosten bestaan niet alleen uit de 
loonen, en de werktuigen vermenigvuldigen door 
het vervormen evenmin de grondstoffen als zij de 
algemeene onkosten doen verdwijnen. Deze on
mogelijk te verwezenlijken voorwaarden ontbre
ken om aan de toeneming van de vraag naar 
voortbrengselen zulk eene snelheid te geven, dat 
zij het evenwicht herstelt. Daar het loon niet de 
eenige factor der voortbrengingskosten is, is dus 
dc blijvende afneming van de vraag naar werk 
in het algemeen een noodwendig gevolg van de 
tusschenkomst der werktuigen. Met andere woor
den: hoe geringer het aandeel van de loonen in 
de voortbrengingskosten is, wat het- geval is , 
naarmate dc vaste kapitalen meer in ééne hand 
vereenigd worden, des te meer beeft de vermin
dering van vraag naar mcnschelijken arbeid kans 
belangrijk te worden en een vast karakter aan 
te nemen. Deze stelling, toepasselijk op de werk
tuigen, is het ook op de andere middelen, die 
de voortbrenging bevorderen. 

De vooruitgang in de vervaardiging van ka
toen in Engeland en zijne uitwerking op de vraag 
naar arbeid, zoo dikwijls aangehaald door staats
huishoudkundigen , die slechts de aandacht inrie
pen voor op zich zeiven staande of absolute cij
fers en niet voor betrekkelijke cijfers of verhou
dingen , zal het eenige voorbeeld zijn, dat wij 
zullen kiezen. 

Het valt gemakkelijk, met behulp van de ver
slagen der inspecteurs over de fabrieken, de nut
tige werking van de katoen-vervaardigende ar
beiders in verschillende tijdperken te berekenen. 
Laat ons slechts de jaren 1850 tot 1871 nemen. 

(Wordt vervolgd). 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft aan deu eervol 
ontslagen hoofdingenieur der marine A. ,1. 11. 
Beeloo, met ingang van den eersten November 
1871, een wachtgeld toegekend ad ƒ 1 7 0 0 'sjaars. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
op 0 Apr i l a. s. eene vergadering houden in het 
lokaal Diligentia. Onder de punten van behan
deling komen voor: mededeelingen en voorstellen 
van den raad van bestuur wegens de feestelijke 
viering van het vijfen twintig jarig bestaan van 
het Instituut; mededeelingen van den heerP. Ca-
land over het Hellegat; idem van den heer P. van 
Dijk over een verbeterd veer-spaakwiel; idem van 
den heer M. van Ruth over een seiutoestel voor 
spoorwegen en verklaring van dc werking daar
van, volgens een model door den heer Michaë-
lis; circulaire, enz. betreffende eene Exposition 
universelle et internationale d'économie doines-
tique, te Parijs. 

— Door den Minister van Finantiën is bepaald, 
dat op 1 .luli e. k. en volgende dagen te 's-Gra
venhage examen zal worden gehouden voor de 
betrekking van landmeter 3de klasse bij het ka
daster. Voor de commissie tot afneming van dat 
examen zijn benoemd: 1°. tot voorzitter, de heer 
A. Bevers, ingenieur-verificateur van het kadas
ter bij het departement van Finantiën ; 2°. tot 
leden, de heeren W. F. Bruinier, landmeter lste 
klasse, E. Barenbroek, B. J. Hiddink en E. C. Last 
(laatstgenoemde tevens tot secretaris), landmeters 
2de klasse. 

Amsterdam. Ter gemeente-secretarie is o. a. 
ter lezing gelegd een rapport der commissie voor 
de publieke werken, eenstemmig adviseerende om 
Burg. en Weth. te machtigen tot het nemen eener 
proef met eene bestrating met natuurlijk asphalt 
uit de groeven van Val-de-Travers, in Zwitser
land, op een gedeelte van den Nieuwendijk. 

De meerderheid der commissie stelt daarenbo
ven voor Burg. en Weth. mede te machtigen, 
eene overeenkomst voor 15 jaren aan te gaan 
met de «Bituminous Rock Paving Company", we
gens het vernieuwen en onderhouden der geas-
phalteerde voetpaden, overeenkomstig het concept
contract, bij het rapport overgelegd en zulks over 
eene oppervlakte van 5304 centiaren, gedetail
leerd in een staat, en tegen betaling van ƒ 3 . 5 0 
per centiare voor oppervlakten kleiner dan 10 
centiaren; en ƒ 3 per centiare voor oppervlakten 
grooter dan 10 centiaren; zullende bij kleinere 
oppervlakten dan centiare, altijd '/j centiare 
in rekening worden gebracht. Onder die prijzen 
zijn de kosten van heistelling der bedding, als
mede die van gereedschappen, materialen, ver
voer, enz. begrepen. 

— Ter secretarie is mede ter lezing gelegd 
eene te behandelen voordracht van Burgemeester 
en Wethouders, over het Noordzeekanaal door 
Holland. 

In dit uitvoerig stuk, wordt door Burge
meester en Wethouders op den voorgrond ge
steld de geldelijke verlegenheid , waarin de Ka
naalmaatschappij zich bij voortduring bevindt en 
de veldwinnende overtuiging, dat de voltooiing 
van het kanaal in 1870 in geenen deele is ver
zekerd. Om het groote belang, dat Amsterdam 
bij het Kanaal heeft cn waarvoor het reeds zes 
millioen heeft toegezegd, acht de meerderheid 
van het college van Burgemeester en Wethouders 
het wenschelijk, thans, nu eene nieuwe ondersteu
ning, van rijkswege aan de K. M. te verleenen, 
aanhangig is, eene krachtige poging te doen, om 
de voltooiing van het Kanaal te verzekeren door 
uitvoering van regeeringswege. Om aan dien 
wensch klem bij te zetten, stellen zij voor aan 
de Regeering, op voorwaarde , dat zij de zaak 
van de K. M. binnen ecu jaar overneme en in 
1870 voltooie, nog een bedrag van drie millioen 
uit te keeren en daarbij nog te bedingen, dat de 
Staat geene rechten, tollen of sluisgelden op het 
kanaal zal heffen en zich met het onderhoud zal 
belasten , en dat Amsterdam steeds volledige mede
deeling erlange van alles wat de kanaalzaak be
treft. Daar de tollen op slechts ongeveer 2 mil
lioen worden geschat en de Staat bij overneming 
der zaak eigenaar der in te polderen gronden zal 
worden, meenen Burgemeester en Wethouders 
dat het aanbod voor den Staat zeer aannemelijk 
is. Amsterdam zal zoodoende voor 9 millioen — 
de helft ongeveer van de kosten — een kanaal 
verkrijgen met vrije vaart, zonder tollen enz., 

cn onbezwaard met onderhoudslast, en de Slaat 
zal behalve de indirecte voordeden uit vermeer
derde welvaart, 500 Heet. uitnemenden grond 
erlangen en bevrijd zijn van eene rentegarantie 
over de Kanaalleeuing van 8% millioen. Als de 
regeering het verlangt — hetgeen bij de ruimte 
van kas onwaarschijnlijk voorkomt — zullen Bur
gemeester en Wethouders de nieuwe bijdrage van 
3 millioen zelfs bij termijnen betalen vóór de 
voltooiing, te beginnen zoodra de voortzetting 
van staatswege is aangevangen. Deze voorstellen 
zullen de gemeente jaarlijks met een last van 
ƒ 4 8 0 . 0 0 0 bezwaren, waarvoor de plaatselijke di
recte belasting met ongeveer twee ten honderd 
zou moeten worden verhoogd. Burgemeester en 
Wethouders meenen echter «het uiterste te moe
ten beproeven , onder beding, dat de toekomst 
van Amsterdam's handel verzekerd zij ." 

— Door heeren Commissarissen der Amster-
damschc Kanaalmaatschappij is heden besloten 
een adres te zenden aan den Gemeenteraad, om 
te protesteeren tegen het voorstel van B. en W. 
aangaande de kanaalzaak. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 'S-GIIAVENIIAGE. 

Vergadering van 21 Maart 1872. 
De heer Singels deed eene mededeeling over 

de fabrikatie van glas. A l dadelijk beantwoordde 
hij de vraag: «wat is glas ?" en trad daarna in 
bijzonderheden omtrent de geschiedenis der ver
schillende glassoorten. Vervolgens besprak hij 
de scheikundige gesteldheid van het glas, wees 
de kenmerkende eigenschappen van goed glas 
aan cn deed opgaven omtrent het specifiek ge
wicht van gemeld bouwmateriaal. Alsnu ging 
hij over tot de eigenlijke fakrikatie van het 
venster- of tafelglas, zooals het in den handel 
voorkomt, en gaf de verschillende grondstoffen ter 
bezichtiging, die in de glasbereiding voorkomen. 
Hierop trad spreker in bijzonderheden omtrent 
de kroezen, Jiet de stoffen zien waarvan die wor
den vervaardigd en toonde aan, hoe het vormen 
der kroezen geschiedt. Vervolgens beschreef spr. 
de glashutten of gasfabrieken met hare ovens en 
kanalen, alles door duidelijke teekeningen toege
licht. Uitvoerig werd daarna door spr. uiteen
gezet hoe de smelting, de ontlading, eu bet 
glasblazen geschiedt, terwijl de inrichtingen dei-
strek- en koeloevens in bijzonderheden werden 
toegelicht. Ook het slijpen cn polijsten werd 
besproken, terwijl eindelijk de vervaardiging van 
matglas en mousseline-glas werd verklaard. Spr. 
eindigde met de belofte, later de fabrikatie van 
liet spiegelglas tc behandelen. Deze mededeeling 
werd met zeer veel belangstelling en onverdeelde 
aandacht aangehoord. 

De heer de Wijs voerde alsnu het woord over 
den speculatieven huizenbouw, naar aanleiding 
eener vraag door de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst gesteld, luidende : «In welke 
opzichten is de speculatieve huizenbouw van on
zen tijd voor- en nadeelig te achten? Men ver
langt opheldering door voorbeelden en feiten." 
Na eenige algemeene mededeelingen over den 
speculatie-bouw cn de wijze waarop die iu onzen 
tijd wordt geëxploiteerd, trad spr. betreffende 
het eerste gedeelte der vraag in beschouwingen, 
op welke wijze een kunstenaar zich moet vormen 
om der kunst bevorderlijk te kunnen zijn, en 
naar aanleiding daarvan maakte spr. de conclusie, 
dat de kunst geen voordeel kan vinden als het 
bouwen geschiedt door onbevoegden en spotters 
met waarheid en schoonheid. 

«Wij zeggen het Opzooiner na, zegt spr.: «bet 
«zou een belachelijke eigenwaan zijn, als het kind 
«de orakels der wetenschap wilde verkondigen , 
«maar het is niet minder belachelijk als iedereen 
«zich gerechtigd acht om in - het heiligdom 
«der kunst, zoo al niet als priester, dan toch als 
«koorknaap, op tc treden en het gewijde wie-
«rookvat in de hand te nemen. Ook hier mag 
«het op den ingang der voorhoven geschreven 
«s taan: gaat weg, gij oningewijden!" 

Betreffende het 2e gedeelte der vraag (de na
deden) deelt spr. mede, hoe de verschillende stij
len ontwikkeld zijn uit een kiem, naar gelang 
van godsdienst en beschaving, en hoe de kiem 
van schoonheidsgevoel door materieele denk
beelden wordt verstikt. De bouwkunst wordt op 
industrieel gebied teruggebracht, daardoor wordt 
de kunst overwonnen cn haar een groot nadeel 
toegebracht. 

Dc demoralisatie van den werkman slaat nauw 
hiermede in verband. En zoude ook hierin niet 
voor een deel gelegen zijn de ontevredenheid des 
werkmans in den laatsten lijd ? Maar wie kan de 
tijdgeest veranderen? Toch is het noodig dat wij 
elkander op de bestaande gebreken ook in dit 
opzicht wijzen. 

De heer Mctzelaar treedt hieromtrent in be
schouwingen . waaruit blijkt, dat hij in zijne 
eischen ten deze niet zoover gaat. 

Het is niet mogelijk, zegt hij, van een huis 
van zeshonderd ii duizend gulden huur een kunst
stuk te maken. 

De heer Rose komt tot eene tegenovergestelde 
conclusie en wijt het besproken gebrek niet aan 
degenen die op speculatie bouwen, maar wel aan 
hen die den speculatie-bouw aanmoedigen b. v. 
door aankoop der speculatie-huizen. 

Dit verschil in gevoelen lokt eene wisseling 
van denkbeelden uit, waaraan ook andere leden 
deelnamen. 

Door een der leden werd de meening geuit, dat 
het bouwen in strijd met regelen der aesthe
tics een correctief zou vinden, wanneer daarom
trent nu en dan in de dagbladen eene critiek 
werd geleverd, met bepaalde aanwijzing der ge
bouwen die werkelijk van wansmaak getuigen. 

Ten slotte werd voorloopig het denkbeeld van 
een der leden besproken, of het nuttig zoude 
kunnen zijn in den volgenden winter openbare 
voordrachten te houden over aesthetica. 

Correspondentie. 
J . v. B. te R. De Redactie heeft uw opstel 

ontvangen, doch kan zulks niet opnemen. De 
redenen van weigering zal zij u dezer dagen 
mededeelen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

i ll. D, 
l i . VV. P. DE VRIES, te Amsterdam, zal in de 

volgende maand verkoopen de uitmuntende verza
meling BOEKEN en PLAATWERKEN over 
Bouwkunst, Schilderkunst, Schoone Kun
sten enz., Prenten, Teekeningen eu Me
dailles , een antieke Kast enz. enz. nagelaten 
door wijlen den WelEd.Geb. Heer D. D. BüCHLER, 
oud bestuurder der Maatsch. v. Bouwkunst, Rid
der der orde v. d. Nederl. Leeuw enz. te A m 
sterdam. 

11H. Bouwkundigen die bij deze auctie iets wen
schen bij tc voegen, worden verzocht dit voor 
15 April a. s. te zenden bij den Boekhandelaar 
R. W. P. B E V R I E S , Warmoesstraat over St. An-
nastraat J . 508, te Amsterdam. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
8stcu April 1 8 7 2 , ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het maken van een UITWATERINO-
en SCHEEPVAARTKANAAL door 
de Stads Rietlanden, door het ver-
breeden, verdiepen en verlengen van 
de Nieuwe Vaart (buiten), benevens 
het vervoeren en deels verwerken 
van de daarvan afkomende aard-
specie. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
tegen betaling van 20 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan het gebouw genaamd Zeeregt, op 
het Bureau van den Heer Ingenieur J . G. VAN 
NIFTRIK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam , 25 Maart 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DEN TEX. 
De Secretaris, 

DE NEUFV1LLE. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, C April 1872. 

Opzichter. 
Op een salaris van ƒ 8 0 0 tot 1100 'sjaars wordt 

bij de G e m e e n t e w e r k e n te Rotterdam een OP
ZICHTER gevraagd. 

Vereischten zijn, bij bekwaamheid in het prac-
tische en theoretische der bouwkunde en der aan
verwanten vakken , goed en vlug schrijven en re
kenen. 

Adres met franco brieven, onder overlegging 
van getuigschriften omtrent bekwaamheid , gedrag, 
ouderdom , tegenwoordige of vroegere betrekking 
enz , aan den Directeur der Gemeentewerken te 
Rotterdam, vóór den 14 April 1872. 

OPZIGTER-GEMEENTEWERKEN. 
Bij de G E M E E N T E W E R K E N te Dordrecht wordt 

gevraagd een VASTE OPZIGTER. 
Aan deze betrekking is verbonden eene .laar-

wedde van ƒ 600 a ƒ 1000. De door de Solli
citanten in te zenden stukken worden vrachtvrij 
ingewacht ter Secretarie van de Gemeente, vóór 
of op den 7 April eerstkomende. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VERNIEUWINGSFONDS. 
Ingesteld bij art. 55 van de voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij dc Wet van den 
3deu Julij 1803 (Staatsblad n". 101). 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 22» t r° Apri l 1872, des mid

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen , tc Utrecht, van 

(Bestek N°. 12.) 
De levering van STALEN PUNT-

STUKKEN. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 21 van het bestek. 
Het bestek ligt van den 2*" April 1872 ter 

lezing aan het Centraalbureau en op de bureaux 
van de Ingenieurs der Maatschappij te Groningen, 
Zutphen en Rrcda, en is aldaar op franco aan
vraag te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau der Maatschappij cn bij de Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 29"™ Maart 1872. 

Op Dingsdag, den 9 April 1872, 's morgens 
ten 10 ure, zal door den Ontvanger der Regis
tratie en Domeinen te Venlo, ten overstaan van 
den Notaris W. CANOI.I, te Venlo, in het Kof-
fijhuis »de Fontein" bij de Wed. BOURS, aldaar, 
overgegaan worden tot de publieke veiling bij 
opbod van: 

1". Het fort St. Michel, te Venlo, aan 
den linker Maasoever, met daarin 
staande Magazijnen en Wachthuis, 
groot ruim 26 hectaren, in 13 ka
vels, en 

2°. eenige daarbij gelegen Spoorweg 
overhoeken. 

De perceelen zijn op het terrein door kielspit-
ton en nommcrpalcn aangeduid. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Za
turdag den 6d™ en Maandag den 8»tcn April a. s., 
des voormiddags ten 10 ure. 

Tegen betaling van 50 cent, is dc catalogus, 
houdende de voorwaarden van verkoop met tee
kening en perceelsbcschrijving, ten Kantore van 
voornoemden Ontvanger verkrijgbaar. 

Aldaar zijn ook alle nadere inlichtingen tc be
komen. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e cn R o t t e r d a m . 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P O M P E N VOOR N O R T O N W E L L E . 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N E N Z O O N . 
's Gravenhage en Rotterdam. 

op Woensdag en Donderdag 10 en 11 April 
1872, des avonds te half zes uur, 

V A N EENE RIJKE 

B O E K V E R Z A M E L I N G 
over MECHANICA en INDUSTRIE, STOOMWERK

TUIGEN. ZEEWEZEN en STOOMSCHEPEN, 
BOUWKUNDE enz. 

Eenige werken over KOSMOGRAPIIIE, 
NATUURLIJKE HISTORIE cn GENEESKUNDE. 

Verzameld door den WelEd. Gestr. Heer 
D. V A N DEÏST B O S C H , 

gepensioneerd Ingenieur van 's llijks Stoomvaartdienst, 
EN NAGELATEN DOOR 

wijlen den WelEd. Geboren Heer 
J O H . D A V . Z O C H E R , 

Architect te Haarlem. 
Door en ten huize van FREDERIK M U L L E R , te 

Amsterdam. 
Te zien Maandag en Dinsdag, den 8»tca en 

9dcn A p r i l , van 10—3 uur. De Catalogus is op 
aanvrage te bekomen. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M . den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C-. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A X O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E D P I T H S C I I 

I N S T E U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Brief balansen, Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B . IIOLSBOER. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 

Verbeterde 
P O T - E N DRAINEERBUIZEN 

UIT DE KAURIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
W HOVEN c*3 ZOON , 

's Gravenhage en Rotterdam. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
HVHIKit.i JiHVMIE.X nun, 

J F l O T T E ! R I D J \ . TSJL* 
Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 

genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten Ijzer. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J . 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale Locomobiels van 1 —20 pdk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veilighe'ds-
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. VoortsAmerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden- en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K II O U T 

maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten cn deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM & EEKHOUT. 

B o e k e & H u i d e k o p e r , 
Landbouw- en Werktuigkundigen 

te GHOXÏÏXKEX. 
zyn e e n i g e vertegenwoordigers van de firma 
W. & B. DOUGLAS, Middlclown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam cn Rotterdam. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad / 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

eekcr & Huddinjrh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENOT te Arnhem. 

Driegt & C. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiege l ' en LiJMtenfabr. Gcfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN riK BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek tcA'tW,bij,l>iiu«r-

pen, van J. E. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
Itedeker A C"., Amsterdam, leveren cn plaatsen 

heetvvatertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
t ' a l qn t 'M. Pauspapier van /'8.10 en ƒ8.90, i c o n . 

tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NC, te's Ha^o. 
•Ine*. P l e y o i e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinaeg en de Honde , Stuoinlraslabrick, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, dc Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architoct NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Directeuren: PHILIP M. LINDO cn T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

Zaterdag 6 Apr i l 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Baandag , 8 A p r i l . 
Gesticht De Kruisberg" (bij Doetinchem), 

te 10 uren, door de comm. van administratie: 
eiken-, greenen-, vuren- en iepenhout, gehorde 
grint, Dordsche tras en Portland-cement, met
selsteen, verglaasde tegels, dakpannen en pot
huizen, staaf-, plaat- en bandijzer, gegoten en 
gesmeed staal, b l ik , zink en roodkoper in bla
den , glas, lijnolie en verfstoffen, zool- en over-
leder, teenen voor mandenwerk, spart of helm 
en stramien, in 10 perc. Inl. bij den hoofdop
zichter over den arbeid W. C. Peters, aldaar. 

Maastricht, tc 10 uren, door het prov. be
stuur: het aanleggen eener keibestrating van 
1125 M ' langs de oostzijde van de havenkom 
der Zuid-Willemsvaart, te Maastricht. Raming 
/ 3780. 

Naarden, te 10','., uren, door den eerstaan
wezend ingenieur, in het gemeentehuis: l o . het 
eenjarig onderhoud der kazernegebouvven; 2o. id. 
der werken ; 3o. het herstellen van beklecdings-
muren , onder het beheer der genie aldaar. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. 

Breda, tc 11 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur, in het hoofdwacht: l o . het éénjarig 
onderhoud van de werken dei' koninlijke militaire 
academie; 2o. idem van de kazernegebouwen, 
enz. j 3o. eene verving van deze gebouwen; 4o. 
het maken van veranderingen binnen het hoofd
gebouw der koninklijke militaire academie. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. 

Makkum te 11 uren, door het dijksbcsttiur 
der Vijf deelen Buitendijks, bij Westra, in De 
Prins : de aan de zeeweringen van dit waterschap 
uit te voeren onderhoudswerken in 1872. 

Amersfoort, te 11 uren, door het gemeente
bestuur : l o . het al breken en weder opbouwen 
van een gedeelte van den muur aan de Helle
straat; 2o. het schilderen, behangen en stuka
doren van eenige werken in 7 perc. 

Heusden, te 11 uren, door den eerstaanwe
zend ingenieur in het Wapen van Amsterdam: 
het éénjarig onderhoud: l o . van de werken al
daar; 2o. van dc kazernegebouweu enz. aldaar. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. 
op het raadhuis : het maken van een uitwatering
en scheepvaartkanaal door de Stads-Rietlanden , 
door het verbreeden, verdiepen en verlengen van 
de Nieuwe Vaart (buiten), benevens het vervoe
ren en deels verwerken van de daarvan afko
mende specie. Inl. bij den ingenieur J. G. van 
Niftrik. 

's-Oravemoer, te 12 uren, door de gemeen
tebesturen van Dongen en 's-Gravemoer : het ge
reedmaken der aardebanen, enz, en bestraten 
met mopklinkers van 2 bestaande wegen, te za
men ter lengte van 2084 M. Inl. bij den op
zichter van den waterstaat J. H . de Werd, te 
Ginneken. 

Brielle, te 13 uren, ten raadhuize : l o . het 
ophalen der asch in de gemeente; 2o. het opha
len van de straatvuilnis, mest, puin, gruis enz. 
binnen de gemeente vallende ; 3o. het aanvegen en 
schoonhouden van alle straten , pleinen , riolen , 
afwateringsgoten en urinoirs der gemeente, in 3 
perc, voor 5 jaren, ingaande 10 Juni 1872. Inl. 
bij den opzichter der gemeentewerken te Brielle. 

Oronlngen, te 12' 2 uren, door burg en 
weth.: het afsteken, herstellen en witten van 
stukadoorwerken in het raadhuis in 1872, met 
bijlevering van alle bouwstoffen, transporten , 
arbeidsloonen enz. Bilj. inz. uiterlijk 6 April op 
het raadhuis. 

Middelburg, te 1 uur, door bet gemcentebest.: 
het veranderen van een gedeelte van den noor
delijken leidijk in de Nieuwe haven aldaar. 

Mlerlo (Noord-Brabant), te 4 uren , door het 
gemeentebestuur : het bouwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning in dc gemeente Mierlo, 
ter plaatse genaamd het Hout, met de levering 
van eenige bouwmaterialen; aanw. des morgens 
tc 10 uren. 

Dinsdag, 9 A p r i l . 
Gouda, te 10"} ure, door den eerstaanwezend 

ingenieur, in het gebouw Arti-I.egi: lo . het één
jarig onderhoud der werken te Woerden en tc 
Wierickerschans; 2o. eene verving der werken 
aldaar; 3o. het éénjarig onderhoud der kazerne-
gebouwen , enz. aldaar; 4o. eene verving der 
kazernegebouwen, enz. aldaar; 5o. het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen , enz. te Gouda 
en Oo. dat der kazernegebouwan, enz. te Schoon
hoven. Inl. tusschen 10 <"•» ' ° iren bij voor
noemden ingenieur. 

Dordrecht, t e i l uren, door den kommandaut 
der genie te Gorinchem , in het Hotel Bellevue : 
lo . het éénjarig onderhoud der werken ; 2o. idem 
der kazernegebouwen enz. te Dordrecht. Inl. bij 
voornoemden kommandant en bij den opzichter 
van fortificatiën te Dordrecht. 

Roermond, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het afbreken van den ouden en het 
wederopbouwen van een nieuwen stadhuistoren. 

Kuilenburg, te 12 uren, door den dijkstoel 
van het polderdistrict Kuilenburg, ten raadhuize: 
de levering van 1000 kub. M. grint. 

Selmlen (bij Drachten), bij J . L . liosma: het 
doen van eene belangrijke vertimmering der boe-
renbehuizing te Zuider-Drachten. 

Woensdag, 10 A p r i l . 
Amsterdam, te 11 uren, door den ontvanger 

der registratie en domeinen , in het W. I. slacht
huis : het uitvoeren van herstellingen en ver
nieuwingen aan het Westindische Slachthuis, als
mede het dagelijksch onderhoud van dat gebouw, 
gedurende 1872, '73 , '74. Aanw. 4 A p r i l , te 
10 uren. 

Zuidland (bij Brielle), te 11 uren, door het 
bestuur van den polder Zuidland, bij Jan van 
Essen : de levering van 2300 stère grint. 

Vlissingen, te 12 uren, door de voedings
commissie van het 3e regem. infanterie, aldaar 
in garnizoen , op het bureau van den komman-
deerenden officier: de levering van coaks, steen
kolen en Amerikaansche bezems. 

Varik , te 1 uur, door den dijkstoel van het 
polderdistrict Tielerwaard, bij W. Clement: het 
verhoogen en verzwaren van den Waaldijk te 
Varik, in afstandspalen n°. 82, 83, 84 en 85 , 
ter lengte van 325 M . Inl. bij den dijksopzich-
ter ' tHoen, te Tui l . Raming ƒ 1600. 

Budel (Noord-Brab.), tc 3 uren, door het ge
meentebestuur: het herstellen van het bestaande 
raadhuis. Aanw. op den dag der besteding, tc 
10 uren. 

Bolsward, bij D. v. d. Werf Os.: het ver
bouwen van het woon- en winkelhuis van den 
heer II. van den Oever. 

Moordrecht, door dijkgraaf en heemiaden 
van den Zuidplaspolder in Schieland, in het pol
dergebouw: de levering van 7500 hektol. Ruhr-
kolen en 112 1/, ton Sitnderlandsche kolen. 

Donderdag, 11 A p r i l . 
Vlieland, te 10 uren, door den burgein. op 

het raadhuis: het bouwen van eene zeevaart
kundige school, aldaar. Inl. bij den burgemeester. 

Leersum (Utrecht), te 11 uren, door het 
gemeentebestuur bij G. Ilouman: lo . het ver
nieuwen van de beer en duiker aan de Snel bij 
de Gooierwetering; 2o. het doen van eenige her
stellingen aan het schoollokaal, het cachot en 
het haarhuis op het kerkhof en het leveren van 
nieuwe schooltafels; aanw. 8 A p r i l , van de beer 
en van den duiker van 9—11 uren, en van de 
herstellingen en schooltafels te 2 uren. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door den kom
mandant der genie: het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz. aldaar, onder het beheer 
der genie te Groningen. Inl. bij den opzichter 
van fortificatiën te Leeuwarden. 

Haarlemmermeer, te 12 uren, door burg. 
en weth., ten raadhuize in het Hoofddorp: l o . 
het bouwen van eene onderwijzerswoning bij school 
no. 9, op den Ringdijk bij Halfweg; 2o. het bou
wen van eene onderwijzerswoning bij school no. 
10, op den Ringdijk bij Sloten; 3o. het vergroo

ten van school no. 4 in het Hoofddorp ; alles met 
bijlevering van alle materialen, gereedschappen 
en arbeidsloonen. Aanw. 10 A p r i l , voor no. I 
te 11 uren. voor no. 2 te 1 uur, cu voor no. 
3 te 3 uren. 

Utreoht, te 12 'A uren, door de directie van 
den Ned. Rhijnspoorweg: het maken van eenige 
werken ten behoeve der verbinding van de stations 
van den Staats- en den Ned. Rhijnspoorweg te 
Utrecht. 

Haarlem, te 21., uren, door het prov. be-
staur: het voorzien der boorden van- en het uit
voeren van verdere werken aan het Noordhol-
landsche kanaal, in 4 perceelen; l e p e r c , het 
maken van 295 M . waterbeschoeiing en het ma
ken van rasterwerk om de ligplaats voor sluis
deuren. Raming ƒ 0 0 0 0 : 2e perc. het maken 
van 503 M. waterbeschoeiing, het besteken en 
veranderen van 383 M . idem, het veranderen 
en besteken van 200 M. idem. Raming ƒ 9590; 
3e perc, het maken van 2100 M . waterbeschoeiing. 
Raming ƒ 1 5 , 0 0 0 ; 4e perc. het veranderen van 
2750 M. tafelbeschoeiing. Raming f 10,000. 

Haarlem, te 2' , uren, door het prov. be
stuur : hel leveren van meerpalen en het uitvoe
ren van verdere werken aan het Noordhollandsche 
kanaal, in 2 perceelen en in massa; l e perc. 
het leveren van 52 meerpalen , elk lang 7 M. , 
zwaar op 1 M . van den kop 0.40 bij 0.40 M. 
Raming ƒ 4 0 1 0 ; 2c perc. het leveren van 107 
meerpalen als boven, het aanbrengen vau stut-
stoelen tegen 30 bestaande meerpalen , het maken 
van 5 nieuwe stutstoelen Raming ƒ10,120. 

Haarlem, tc 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: 1o. het wegruimen van een bij Marken ge
zonken vaartuig; 2o. a. het verbeteren van het 
beslag vóór het paalschenn der Pettcmer zeewe
ring ; b. het leveren van brik , zet- en stortsteen 
en het bestorten der Heldersche zeewering, iu 
twee perceelen. Inl. bij den hoofd-ing. van den 
waterstaat te Haarlem, bij den ingenieur J . M. 
F. Wellan te Alkmaar, en bij den opzichter W. 
Ph. de Kruijlf te Helder; 3o. het verdiepen van 
eenige gedeelten van het Noordhollandsche kanaal, 
in 2 perc. en in massa: perc. 1 over 2751 M . , 
perc. 2 over 5000 M . Aanw. 0 Apri l . Raming 
perc. 1, ƒ 1 1 , 3 5 0 ; perc. 2 , ƒ 2 5 , 5 8 0 . 

Vri jdag , 12 A p r i l . 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : 1°. het maken en plaatsen van een paar 
sluisdeuren op het kanaal van Neuzen. De uit 
te voeren werken zijn : a. het maken cn plaatsen 
van een paar nieuwe ebdeuren in de Westbin-
ncnsluis te Neuzen; b. het maken van een hoogte 
mal van deze deuren; c. het uitnemen cn opbre
ken der bestaande deuren. Raming ƒ 7500, Aanw. 
0 en 8 Apr i l . Inl. bij den hoofd-ing. van den 
waterstaat te Middelburg en bij den ingenieur 
van den waterstaat te Neuzen. 

Middelburg, tc 10 uren, door het prov. be
stuur : het maken van den onderbouw met 
bijkomende werken voor eene draaibrug te Neuzen 
over den westelijken arm van het kanaal naar 
Gent. De uit te voeren werken zijn: o. het 
houwen van 2 gemetselde landhoofden en 2 stee
nen pijlers; b. het maken van toegangswegen 
naar de brug; c. het voorzien van de kanaal-
boorden onder de brug; d. het maken van 4 
dukdalven. Inl. bij den hoofding. tc Middelburg en 
bij den ingenieur te Neuzen. Aanw. 6 en 8 
Apri l . Raming f 25,500. 

Woudriohem, te 10 uren, door den kom
mandant der genie, bij J . Spronks l o . het één
jarig onderhoud der werken; 2o. idem der ka
zernegebouwen , enz.; 3o. het herstellen van be-
kleedingsmuren aldaar; 4o. eene verving van 
werken te Woudrichem, Loevestein en Altena. 
Inl. bij voornoemden kommandant te Gorinchem 
en aan het bureau der genie te Woudrichem. 

' « - H e r t o g e n b o s c h , te 10' , uren, door het 
prov. bestuur: het opruimen van ondiepten in 
het kanaal de Dieze cn zijne uitmondingen in 
Noord-Brabant. De uit te voe: en werken zijn : 
a. het opruimen van 10,400 M» grond uit de 
ondiepten in het kanaal de Dieze, van zijn ver-
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ecniging met de Zuid-Willemsvaart te 's-Bosch, 
tot aan de schutsluis hij Crevecoeur; «. het op
ruimen van 350(1 M ' grond uit de ondiepten in 
het buitenkanaal der schutsluis te Crevecoeur; 
c. het opruimen van 810 M- 1 grond uit de on
diepte in de uitmonding van den linker Diozc-
arm; d. het onderhouden der Rijkspeilschaal in 
de haven te 's-Bosch. Raming ƒ 8 0 2 0 . Aanw. 
den 4en dag vóór de besteding. Inl. bij den 
hoofd-ingenieur van den waterstaat, den ingenieur 
Hoogenboom cn den opzichter Verdoorn, allen 
te 's-Ilosch. 

Amsterdam, tc 11 uren, door den komman
dant der genie in de 3de stelling, in de cava-
lerie-kazerne, aldaar: het éénjarig onderhoud van: 
l o . de metsol- en timmerwerken in de linie van 
Amsterdam; 2o. de aardewerken in die linie; 3o. 
de kazernegebouwen te Amsterdam ; 4o. de ka
zernegebouwen te Haarlem, en 5o. de katerne
gebouwen te Hoorn ; alle ouder het beheer der 
genie te Amsterdam. Inlichtingen bij voornoem
den kommandant, cn bij dc opzichters te Haar
lem en tc Hoorn. 

Geertruidenberg , tc 11 uren, door den 
eerstaanwezend ingenieur: lo. het éénjarig on
derhoud der werken; 2o. id. der kazernegebouwen 
enz.; 3o. het bekleeden van de dakschilden der 
zolders no. 11 en 12 in de kazerne aan de Markt, 
aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van een gedeelte paalrcgel en 
beschoeiing en het maken van een pakwerk 
langs de Wanneperveensche en Qiethoornsche 
wegen. De uit te voeren werken zijn : o. het 
trekken en opruimen van een gedeelte paalrcgel 
en het weder inheien van palen ; b. bet oprui
men van beschoeiing; c . het leveren en verwer
ken van 10,000 bos rijshout, kleizand enz. Ra
ming ƒ 0 0 0 0 . 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: 1°. het doen dei' vereischte vernieuwin
gen en herstellingen aan de rijzen beslag- en 
stcenoeverwerken op Ameland, met het onderhoud 
tot 30 April 1873. De uit te voeren werken 
zijn: a. het vernieuwen van 878,750 M 2 rijsbe-
slag; b. het vernieuwen der betuiningen op ver
schillende plaatsen der beslagwerken over 195,000 
M. lengte; c . het vervangen van 400 M . brik
glooiing, breed 2 M . onder Ballum, door glooiing 
van schrotbazalt of puin, breed 3 M . ; d. het 
herstellen der uitgeslagen en verzakte brikglooi
ingen, over te zamen 200 M 1 , met bijlevering 
van brik en ontbrekende palen; c. het onderhou
den van al de rijzen beslag- en stcenoeverwerken 
en der 15 hardsteenenz uilenbazalt-steenen oever-
palen. Raming ƒ 15,000. 

2o. het onderhouden tot 30 April 1873 van 
den dam door de geul de Balg op Ameland. 
Dc uit te voeren werken zijn: a. de rijzen , met 
bazaltsteen bezetten dam door de geul de Balg, 
op de plaat den Zuiclwal, met zijne beslagwerken, 
grondslagen, enz.; b. de om den dam op den 
Zuidwal aanwezige lei- of keerdammetjes; c. de 
aardebaan sluitende aan- en iu de strekking van 
den sub a genoemden rijzen dam tot aan de Bal-
lumerdijken, met het beslagwerk. De levering 
der benoodigde materialen is als volgt: 5000bos 
groot- of dijkrijs; 2200 bos palen; 2500 bos lat
ten ; 800 bos bladriet; 200 M* grove harde brik; 
220,000 kg. bazaltsteen. Raming f5000 

3°. het driejarig onderhoud der duinbeplan-
tingen op Ameland. De hiertoe behoorende 
werken zijn: 1o. het in elk onderhoudsjaar leve
ren en verwerken van 32,000 bos stroo; 4200 
bos rijs en 30,000 bos wasbare helm; 2o. het 
doen van de noodige diiiniuollingen: 3o. het huren 
van een magazijn tot berging van den voorraad 
stroo en rijs; 4o. het onderhoud van de merk
palen. Raming ƒ 2 9 0 4 per jaar. 

4". het stellen van rijzen schuttingen cn het 
doen van stroobepotingen in de Tonncduincn 
bewesten Hollum en in die tusschen Hollum en 
Ballum. De uit te voeren werken zijn: het leve
ren cn verwerken van 5000 bos tlaastcrlandsch 
berken rijshout, en van 18,000 bos stroo. Ra
ming f 1500. Aanw. den 4cn dag vóór de be
steding. Inl. bij den hoofd-ingenieur en den ing. 
Brevet, beiden te Leeuwarden. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: het onderhoud van de metsel- en tim
merwerken , behoorende tot het kanaal van Dok-
knm naar Stroobos, van 1 Mei 1872 tot cn met 
30 April 1873. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat in het 2e district P. .1. II. l lay-
ward en den ingenieur Jhr. A. O. van den Sant-
heuvel, beiden te Leeuwarden. Aanw. 8 April . 

Roptazijl (Friesland), te 12 uren, door het 
dijksbestuur der Vijf Deelen Zeedijken Binnen
dijks, in het Contributiehuis; de aan de zeewe
ringen van dit waterschap uit te voeren onder
houdswerken in 1872. 

Zwoller kerspel (Overijsel), to 1 uur, door 
het dijksbestuur in het 3e dijksdistrict, in het 
gemeentehuis: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan dc Streukclerzijl bij Hasselt. 

Zaterdag, 13 A p r i l . 

Utrecht, Ie 10 uren, door den kommand, 
der genie, in het gebouw voor kunsten en weten
schappen : lo. het éénjarig onderhoud der wer
ken te Utrecht en bijgelegen forten; 2o. idem 
der werken te Honswtjk en te Vreeswijk; 3o. id. 
der werken van den verruimden Krommen Ilijn; 
4o. eene verving van kazernegekouwen , enz. al
daar ; 5o. het éénjarig onderhoud van de kazer
negebouwen, enz., aldaar; Oo. het berstelleu van 
hellingen, bestratingen, enz., van het fort bij 
Vechten ; 7o. het vernieuwen en verbeteren van 
de voederbakken, ruiven, enz , iu de stallen no. 
1,, 2, 3, 4, 5, 0 en 10 bij de kazerne Het Kin
derhuis aldaar ; 8o. het herstellen van muren , 
plafond, enz., van 's Rijks hospitaal en van vloe
ren in kazernegebouwen aldaar. Inl. dagelijks , 
van 10—12 uren, op het bureau van voornoem
den kommandant. 

Nijmegen, te 10 uren, door den kommandant 
der genie, in het gemeentehuis: het éénjarig 
onderhoud: l o . der werken; 2o. der kazernege-
bouwen enz. aldaar. Inl. bij voornoemden kom
mandant. 

Sexbierum , te 12 uren, door den burgem. 
van Barradeel , ter secretarie: het maken van 
schoolbanken voor 430 leerlingen en van eenige 
schoolborden enz., voor de openbare scholen te 
Almenum en tc Tzummarum. 

Elden (Gelderland), te 12 uren, bij do Wed. 
Langguth: het bouwen van eene boerenhofstede 
onder Elden , gemeente Kist. 

Delfzijl, te 1 uur, door den kommandant der 
genie, in het gemeentehuis: l o . het éénjarig on
derhoud der werken; 2o. het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz.; beide aldaar en onder 
het beheer der genie te Groningen. Inl. bij den 
opzichter van fortificatiën te Delfzijl. 

s-Hage, 's avonds tc 3 uren, door de heeren 
Léon Antenne en Co., ten hunnen kantore (Ko
ningstraat 183) : het bouwen van een fabriekge-
bouw voor stoom- en andere werktuigen. 

Haandag, 15 A p r i l . 

Deventer, te 10 uren, door burg. en weth. : 
de levering van 200,000 straatklinkers. 

Amersfoort , te 11 uren , door den kommand, 
der genie, in het gebouw der arrond.-rechtbank : 
1o. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen 
aldaar; 2o. idem der werken op de legerplaats 
bij Milligen. Inl. bij voornoemden kommandant. 

Zutfen, te 11 uren, door den kommandant dei-
genie, in de Hollandsche Tu in : lo . het éénjarig 
onderhoud der werken aldaar; 2o. der kazernege
bouwen aldaar; 3o. der werken te Doesburg; 
4o. der kazernegebouwen te Doesburg; 5o. der 
kazernegebouwen te Arnhem. Inl. bij voornoem
den kommandant. 

Groningen , te 11 uren, door den kommand, 
der genie, in het hoofdwachthuis: l o . het één
jarig onderhoud der werken; 2o. het éénjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen enz., beide 
aldaar. 

's-Hertogenbosoh, te 11 uren, door den 
beer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oude 
Stads Koffiehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren; aanw. 13 
A p r i l , des morgens te 10 uren. 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth., 
op het raadhuis : het bouwen van eene uitwate
ring schutsluis aan hot einde van dc Nieuwe 
Vaart, binnen den oostelijken afsluitdijk, nabij 
het huis Zeeburg. Inl. bij den ingenieur J. G. 
van Niftrik. 

Amsterdam, te V/2 uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: het vergrooten van de hoofdge
bouwen op de stations Anna-Paulowna, Noord-
Scharwoude en Hugowaard, in 3 perc. Inl. bij 
den ingenieur van den weg te 's-Hage. Aanw. 
12 A p r i l , tc 12 uren. 

Dinsdag, IS Apr i l . 

Venlo , te 10 uren , door den eerstaanwezend 
ingenieur tc Maastricht, in dc kazerne aan dc 
Roermondsche poort: l o . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz.; 2o. het maken van 
eene wnsebkamer bij de kazerne aan de Roer
mondsche poort. Inl. hij voornoemden ingenieur 
cn bij den opzichter van fortificatiën te Venlo. 

Haasland, te 11 uren, door het bestuur van 
den Duifpolder, onder de gemeenten Maasland 
en Schipluiden, in de herberg de Pijnas: 1". 
het maken van een machinegebouw, met machi
nistwoning en verdere bijbehoorende werken. 2". 
het leveren en opstellen van een stoomwerktuig, 
met stoomketels, scheprad enz., ten dienste voor 
het te stichten stoom-schepradgemaal aan de Oost
kade van genoemden polder. Inl. bij T. van 
der Dol l , bouwkundige, te Maassluis. 

Weesp , te 11 uren , door den eerstaanwezend 
ingenieur in het gemeentehuis : lo . het éénjarig 
onderhoud der werken tc Muiden en te Weesp; 
2o. het éénjarig onderhoud der werkeu van dc 
forten en redouten ; 3o. eene verving van werken 
le Muiden en tc Weesp, alles onder beheer dei-
genie aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Emmen (Drente), te 11 uren, door volmachten 
cn commissie uit de Weerdingcr Markgenooten , 
bij II. Po l : het graven van ongeveer 1000 M . 
lengte kanaal in het Weerdingerveen. 

Weesperkarspel, te 12 uren, door het be
stuur van den gemeenscbaps-polder, in het loge
ment Gaasperzicht: het bouwen van een nieuwen 
achtkanten wind-vijzel-watermolen, meteen vlucht 
van 25 M. , alsmede het verrichten van andere 
werken. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het herstellen van het wachthuis 
no. 21 bij de brug over dc Lingc. Raming f 702. 

Nijmegen, te 2'/2 uren, door de commissie 
voor de gemeente-gasfabriek, op het raadhuis: 
het opbouwen der stokerij en het maken en stel
len van een ijzeren kap aan genoemde fabriek. 

Woensdag, 17 A p r i l . 

Delft, te 11 uren, door den kommandant der 
genie, in het bureau voor de schutterij bij den 
Doclo: l o . het éénjarig onderhoud van werken; 
2o. het éénjarig onderhoud van de kazernegebou
wen ; 3o. het herstellen van beschoeiingen ; 4o. 
eene verving van werken ; alles onder het beheer 
der genie aldaar. 

Roermond , te 11 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur te Maastricht, in de kazerne 
het Oud-Klooster : het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz. te Roermond. Inl. bij 
voornoemden ingenieur en bij den opzichter van 
fortificatiën te Roermond. 

's-Hage, te 12 men, door het ministerie 
van binnenl. zaken: 1o. het ophoogen van den 
dam in de rivier het Scheur, aan den Hoek van 
Holland. Raming ƒ 35,000 ; 2o. het afgraven van 
gronden nabij den bovenmond der doorgraving 
door den Hoek van Holland. Raming f 0.80 per 
kub. M . 

Donderdag, 18 Apr i l . 

Maastricht, te 10 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur, op het bureau der genie: l o . 
het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz.; 
So. het herstellen van liet 2e blok der Bi ussclsche 
barakken; 3o. idem van muren en daken dei-

kazerne het Kruisheeren-klooster. Inl. bij voor
noemden ingenieur. 

Hoedekenskerke (Zeeland), te 11 uren, dooi
de dijksdirectie van de watering Hoedekenskerke, 
in het gemeentehuis: het verbeteren en onder
houden der gewone aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingwerken enz. aan den zeedijk van den pol
der Hoedekenskerko, gedurende het dienstjaar 
1872; aanw. 15, 16 en 17 Apri l . 

Haarlem, te 2% uren, door het prov. be
stuur : het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning te Westzaan; bilj. inz. daags vóór de 
besteding vóór 12 uron; aanw. 13 Apri l . 

Vrijdag, 19 Apr i l . 
Goes, te 11 uren, door de dijksdirectie der 

breede watering, bewesten Yerseke, in De Prins 
van Oranje; l e perc, het maken van buitenge
wone werken ter voorziening van het onverdedigd 
oevervlak beneden laagwater tusschen de peil-
raaicn 14—16, bestaande in : het leveren en 
plaatsen van twee rijzen zinkstukken, elk lang 
H O M., breed 19 M . De dikte der rijshelling 
bedraagt, in drie rijslagen 0.43 M . . met levering 
van 300 kub. M . vlotgrond tot zinken; 1000 
schecpstonnen gewonen Vilvoordschen steen; 1600 
id. Doornikschcn steen en 800 id. afval van 
lloornikschen of Lessinischen steen ; 2e perc, het 
maken der gewone kram- en Vilvoordsche steen-
glooiing-werkcn , aan den zeedijk van gcmeldcn 
polder, met het onderhoud daarvan tot 15 April 
1873; aanw. 17 en 18 A p r i l ; bilj. inz. bij den 
dijkgraaf, uiterlijk daags vóór de besteding. 

Brielle, te 1 uren, door de eerstaanwezend 
ingenieur te Hellevoctsluis, op het raadhuis: l o . 
het éénjarig onderhoud der metsel- en timmer
werken; 2o. idem der kazernegebouwen; 3o. id. 
der aardewerken; 4o. het herstellen van de Ra-
velijnsbrug buiten de Zuidpoort, alle te Brielle. 
Inl. bij voornoemden ingenieur te Hellevoctsluis, 
en bij den fortificatie-opzichter te Brielle. 

Zaterdag, 20 A p r i l . 

Staveren, tc 11 uren, door het dijksbestuur 
van Hcmelumer-Oldephaert en aanhoorige Zee
dijken: l o . het maken van heiwerken enz. aan 
de zeedijken; 2o. het leveren van 520 last brik; 
So. idem van 100 last Drentsche of Noordsche 
steen; 4o. het leveren van GO kub. M. grint, 
in verschillende perceelen. Aanw. 19 April door 
de opzichters Dijkstra en De Boer, te Staveren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, op het cen
traalbureau: de levering van stalen puntstukken. 
Inl. op het centraalbureau en bij dc ingenieurs 
der maatschappij te Grouingen, Zutfen cn Breda. 

Woensdag, 24 A p r i l . 

Boroulo, te uren, door burg. cn weth., 
bij B. Drost: het vernieuwen der houten brug 
over de Bolksbcek te Gelselaar, genaamd tde 
Slaapsbrug". 

Donderdag, 25 A p r i l . 
's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen en het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Kmpel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats
spoorwegen. Inl. bij don eerstaanw. ingenieur 
le Utrecht cn den ingenieur E. .1. de Savornin 
Lobman tc Empel. Aanwijzing 15 en 17 A p r i l , 
te 11 uren. 

Vrijdag, 26 A p r i l . 
Weesp, te 11 uren , door den eerstaanwezend 

ingenieur, in hel gemeentehuis: l o . het herstel
len van de brug vóór de Klomppoort aldaar; 2o. 
het herstellen van bruggen te Muiden ; 3o. het 
herstellen van het verdedigbaar gebouw in het 
fort Hinderdam, alles onder het beheer der genie 
aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Kampen, tc 12 uren, door het gemeentebe
stuur: lo. het maken van de landhoofden en 
pijlers voor de brug over den IJsel voor Kampen; 
So. het maken van den ijzeren bovenbouw eener 
vaste brug met beweegbaar gedeelte over idem; 
3o. het maken en stellen van portieken on torens 

op dc Inndhoofdcn en pijlers van idem. Inl. bij 
J. Swets, directeur der stads-waterwerken aldaar. 
Aanw. voor no. 1 en 3 op 1 5 , en voor no. 2 
op 16 Apr i l , telkens te 12 uren. 

Dinsdag, 30 Apr i l . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

oorlog: dc levering van de benoodigde brand
stoffen en kaarsen aan de militaire wachten in 
het geheele Rijk, over het tijdvak van 1 Juli 
1872 tot en met 30 Juni 1873. 

Donderdag, 2 Mei. 
's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van een stationsge
bouw bij do Beurs te Rotterdam , ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Aanw. 23 en 26 A p r i l , des voormiddags 
te 11 uren. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: bat maken van een haven-sta
tionsgebouw te Vlissingen en eenige verdere 
werken ten behoeve van den spoorweg cn het 
kanaal door Walcheren. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Vlissingen. Aanw. 22 en 
25 Apr i l , te 10 uren. 

Op latar te bepalen datum. 

Leeuwarden: het afbreken en wederop-
bouwen der huizinge Lett. C C , no. 00o, in de 
Kruisstraat, aldaar. Inl. bij den architect H. R. 
Stoett Fz. , aldaar. Aanw. 8 April . 

Leeuwarden: het bouwen van een heeren-
huizinge met houtstck c. a. op perceel 15 dei-
voor de uitbreiding der gemeente Leeuwarden 
bestemde terreinen. Inl. bij den architect I. D. 
Bruns, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Leens, 22 Maart: het bouwen van een bur
gerlijk armhuis met bijlevering van materialen 
in de gemeente Leens ; ingekomen 5 bilj., als: 
P. van Dijk, te Den Hoorn, f 4020. 
A. van Dijk, » Wehe, » 4549. 
M . G. Huizinga, » Zuidhorn, » 4495. 
E. Reitsma, » Leens, » 4400. 
E. de Jonge, » Eenrum , » 4266. 
Gegund. 

Standdaarbuiten, 22 Maai t: hel daarstellen 
van eene ijzergieterij enz. voor de firma van 
Doormaal Beausai' on Co.; ingekomen 8 biljet
ten , als : 
D. Lukas, te Lage Zwaluwe, f 7000. 
L. de Lange, » Willemstad, » 7000. 
A. Blommcrde, » Standdaarbuiten , » 6900.50 
C. van Boxel, » idem » 6585.50 
A. van Meer, » idem » 6425. 
H. Oostdijk, » Fijnaart, » 6400. 
C. Sonneveld, » Willemstad, » 5999. 
P. Bogaarts, » Standdaarbuiten, » 5970. 

Bolsward, 25 Maart: het maken van eene 
nieuwe gaskuip : 1e perc. metsel- en timmerwer
ken ; minste inschrijver was B. Gerritsma, al
daar, voor f 3 6 9 5 ; 2e perc. ijzerwerk; minste 
inschrijvers waren L. I. Enthoven en Co., te 's-llage, 
voor ƒ 2 8 2 5 . 

Bedum, 25 Maart: het afbreken van den 
ouden en het bouwen van een nieuwen toren te 
Westerdijkshorn ; ingekomen 6 biljetten, als: 
II. Janssen, te Groningen, ƒ 4872. 
B. Harms, » Ruisscherbrug, » 4160. 
A. Benninga, » 4086. 
,1. Klippus, » 3935. 
T. Bos, » 3848. 
J . K . van Dijk, » 3524. 
De overigen allen aldaar; gegund. 

Weidum, 25 Maart: lo . het herstellen van 
de brug de Monniketille; ingekomen 5 bilj., als: 
B. II. Kamstra, te Jorwerd, ƒ 740. 
W. F . Nauta, » Hijlaard, » 650. 
A. J . v. d. Leij, c Baijum , » 649. 
T. O. Schuurmans, » Oosterlittens, » 584. 
S. II. Jaustra, » Baard, » 437. 

2o. het maken eener nieuwe houten brug over 
dc Huinseropvaart; ingekomen 5 biljetten, als: 
B. H. Kamstra, ƒ 730. 
W. F. Nauta, » 675. 
J . v. d. Le i j , » 560. 
T. H . Jaustra, » 419. 
T. O. Schuurmans , » 414. 

3o. herbestrating te Mantgum ; minste inschrij
ver was E. II. Ilempenius, te Bolsward, voor /560 . 

Willemstad, 26 Maart: het herstellen van 
de hoofdbrug buiten de Landpoort; minste in
schrijver was A. van Sliedregt, aldaar, voor 
f 3750. 

Grave, 26 Maart: 1o. het éénjarig onderhoud 
iler kazernegebouwen; minste inschrijver was A. 
Abels, aldaar, voor ƒ 1770. 

2o. idem der werken ; minste inschrijver was 
dezelfde, voor f 895. 

Gorinchem, 26 Maart: l o . het éénjarig on
derhoud van de werken; minste inschrijver was 
A. G. de Pater, aldaar, voor ƒ 2 3 6 0 . 

2o. idem der kazernegebouwen; minste in 
schrijver was C. Snoek v. Muijlwijk, aldaar, 
voor 'ƒ 2300. 

3o. idem der werken te Asperen, te Evcrdin-
gen en aan het Speel; minste inschrijver was 
dezelfde, voor f 760. 

Zuidland, 27 Maart: het ophoogen en onder 
profiel brengen van een gedeelte zeedijk , genaamd 
Zuidoortschendijk, onder den polder Zuidland, ter 
lengte van ongeveer 1500 M. en ter breedte van 
4 M . Ingekomen 10 biljetten, als : 
II. K . Zaane Pz., » Ammerstol, ƒ 4174. 
I. van Al l en , te Geervliet, » 3985. 
P. v. d. Vlugt, » Giessendam , » 2099. 
A . Buitendijk, » Zuidland, » 1835. 
L . den Breejen, » Hardinxveld, » 1800. 
I. de Waard Az., » Sliedrecht, » 1739. 
C. de Jong, » idem » 1700. 
A. Kraaijeveld, » idem » 1650. 
M . van Rees Pz . , » idem » 1625. 
I. van Bodegom Az., » Spijkenisse, » 1250. 

Rossum, 27 Maart: het bouwen eener nieuwe 
predikantswoning aldaar; ingekomen 3 bil j . , als: 
H . G. Waanders, te T i e l , ƒ 6970. 
G. J . Groot, » St.-Anna, » 6798. 
J. II. Nagelvoort, » Rossum, » 4960. 

Losser, 27 Maart: het bouwen van een huis 
voor den heer Warnaars; minste inschrijver was 
Reehuis, aldaar, voor ƒ 2 8 2 1 . 

Moordrecht. 27 Maart: het onderhoud dei-
grintwegen in dien polder, gedurende 1872, 
1873 en 1874, in 2 pe rc : l e perc. (onderhoud 
der wegen), H. J. van Weelden te Moordrecht, 
ƒ 4 3 0 0 ; A. van Det te Gouda, f4250; A. v. d. 
Loo te Waddinxveen, ƒ 4 1 4 1 ; J . H . Perk te 
Moordrecht, ƒ 3 8 9 0 ; K . dc Vries Kz., idem, 
f 3 6 4 9 ; 2e perc. (levering van 2100 kub. M . 
grint), A . Goudriaan te Ouderkerk a/d IJsel, 
f4995 ; Bloem en Co. te Weurt, /"4620. 

Delft, 28 Maart: l o . het herstellen van 28 
stuks rijzen en steenen hoofden, op het strand 
van Delfland; minste inschrijver was P. A. Bos, 
te Sliedrecht, voor f 17,495. 

2o. het transporteeren en verplanten van 10,000 
bos r iet , langs dat strand; minste inschrijver 
was I'. Boon, te 's-Gravesande, voor f667 . 

Leiden, 28 Maart: l o . het schoonhouden cn 
invoegen van gemetselde bruggen; minste in
schrijver was .1. Verhoog, aldaar, voor ƒ 2 9 0 . 

2o. het vernieuwen van overdekken van houten 
bruggen ; minste inschrijver was P. L . van Eikel, 
aldaar, voor f 1085. 

3o. het vernieuwen van een brugje op den 
Ouden Rijn, over de Burggracht; minste in
schrijver was J. van der Drift, aldaar, voor f769. 

4o. het verrichten van diepwerken in dc stads
grachten; minste inschrijver was P. Kapteyn den 
Boumeester, te Leiderdorp, voor ƒ 1264. 

Leeuwarden, 28 Maart: het bouwen van 50 
arbeiderswoningen, minste inschrijvers waren A. 
Ooiman en Co., voor ƒ44 ,444 .44 . 

's-Hage, 29 Maart: de levering van ijzeren 
alcoven, in 3 perc : l e perc, 250 stuks ten be-
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ingeko-boeve van de govangenis te Leeuwarden 
men 3 biljetten, als: 
D. A . Schretlen en Co., te Leiden, ƒ 27,000 
13. Mohrman en Co., » Leeuwarden , » 23,850 
II. Hotz, » 's-Hage, » 19,725. 

2e perc., 250 stuks idem ; ingekomen 2 bil 
jetten, a ls : 
II. Mohrman en Co., ƒ 13,850. 
II. Hotz, » 20,500. 

3e perc, 148 stuks ten behoeve van het huis 
van correctie te Hoorn ; ingekomen 4 bilj., als : 
II. Hotz, ƒ 11,310.08. 
H. J. Weiiers, te Amsterdam, » 10,974. 
G. Driessen, » idem » 10,101. 
P. Blaauw, » Hoorn, » 9,250. 

's-Hage, 30 Maart : het maken van een ge
bouw voor paardenstal en bergplaats op de werf 
van de boschwachterswoiiing in het Haagschc 
bosch ; ingekomen 9 bilj., als: 
M. Zondag, te Rotterdam, 
K. Dorsman, » Vlaardingen , 
L . C. J . de Zwaan , 
P. L . Horghans, 
I. Stellers en Co., 
S. v. d. Kamp, 
J. v. d. Vet, 
I. II. de Zwart , 
G. van Essen, 
Overigen allen aldaar. 

E n s c h e d é , 30 Maart: het boawen eener l'a-
briekschool; minste inschrijver was F. W. lluma , 
voor ƒ 5175. 

De W i j k , 30 Maart: het bouwen eener nieuwe 
school te Koekange, met bijlevering der mate-

biljetten, ah 
te Meppel, 

De Wijk 

f 5900. 
» 5750. 
» 4750. 
» 4040. 
» 4010. 
» 4010. 
» 4389. 
» 3904. 
i 3890. 

Halen ; ingekomen 7 
It. Bruintjes, 
J. Hanlo , 
II. Hazelaar, 
G. Broenink, 
W . Heideman, 
J. W. Ringeling, 
I. Holties, i 
Gegund. 

Meppel, 30 Maait 

ƒ 

Meppel, 
Koekange, 
Meppel, 

idem 
Koekange, 

3280. 
2897. 
2884. 
2881. 
2790. 
2015. 
2335. 

het verrichten van eenige 
herstellingen aan de gemeentewerken; minste in
schrijvers waren: voor perc. 1 (gebouwen), H . 
Danser, voor ƒ 1598; perc. 2 (bruggen), G. ten 
Oever, voor /"230; perc. 3 (wallen), H. Danser, 
voor ƒ 259; perc. 4 (verfwerk), H. Haarsma, voor 
ƒ 2 8 0 ; allen aldaar; gegund. 

Leeuwarden, 30 Maart: l o . het stichten van 
eene opzichterswoning en verdere gebouwen, be-
hcorende bij de werken tot verbetering van het 
Aschland; 2o. het doen van eenige werken 
tot verbetering van den weg langs de buiten
gracht ; beide werken aangenomen door J. van 
Reenen, respectievelijk voor ƒ 1 0 , 5 3 0 en /'796G. 

Tilburg , 30 Maart: het maken eener smede
rij , privaat-gebouw, afsluitingen en andere wer
ken ten behoeve der gasfabriek ; minste inschrij
ver was J. de Beer, aldaar, voor ƒ 1 3 , 0 8 0 . 

's-Hage, 3 A p r i l : het bouwen eener schut
sluis voor de doorgraving van de Ruigeplaat te 
Ilclfshaven; minste inschrijver was .1. S. C. v. d. 
W a l l , te Rotterdam, voor ƒ 1 1 9 , 7 0 0 . 

Groningen, 4 A p r i l : l o . dc levering van 
straatkeien; minste inschrijvers waren Kloos & 
van Limburgb, te Rotterdam, voor ƒ 1 3 9 . 4 5 
per 1000. 

2o. het maken van eenige overdekte riolen; 
en 3o. het maken van idem in de Nieuwstad; 
minste inschrijver voor beide perceelen J . L i m -
borg, te Groningen, respect, voor ƒ 3457 en 
f 3844. 

4o. de levering van gegoten ijzerwaren ten 
dienste der riolen, met bijlevering der bouwstof
fen enz.; slechts één biljet ingekomen van P. 
Brugman & Co., te Leeuwarden, voor ƒ 597. 

's-Hage, 4 A p r i l : l o . het inrichten tot brug
wachterswoningen van twee directieketen, nabij 
de brug over de Oude Maas; minste inschrijver 
was A. Hogerzeil, te Dordrecht, voor ƒ3309. 

2o. het uitdiepen en afsluiten der Arnemuid-
sche haven, het maken van een grintweg en 
eenige verdere werken bij Arnemuiden; minste 
inschrijver was G. M. Sigmond, te Werkendam , 
voor ƒ 7 0 , 7 0 0 . 

3o. het maken, leveren en opstellen van twee 
waterkranen; minste inschrijvers waren L . J. 
Enthoven & Co., aldaar, voor ƒ 1 4 4 0 . 

Arnhem, 4 A p r i l : het van buiten verwen 
der provinciale gebouwen te Arnhem in 1872; 
minste inschrijver was G. F. Burgers, aldaar, 
voor ƒ 224. 
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iederen Zaterdag bij II. A . T H I E M E te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post I J.G5. 
Men abonneert zien voor eeu jaargang. Enkele uommers 
worden alleen bij vooruitbestelling aau deu uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën van een tot vijf gewoue regels kosteu 
ƒ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor eeu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegeu verminderden prfjs aan
genomen eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE VERMINDERING V A N HET GETAL 
W E R K U R E N . 

(Vervolg van n". 14). 
II. 

Tengevolge van de wijzigingen in het gereed
schap en de toeneming van de snelheid bij de 
werktuigen, is de nuttige werking slechts 44'/ 0 

toegenomen. Het getal werklieden nu, die be
ziggehouden werden, was 331,000 in 1850; het 
bedraagt 449,000 in 1871. Het blijkt dus, dat 
dit aantal absoluut vermeerderd is met ongeveer 
30°/,. In dit opzicht hebben de staatshuishoud
kundigen gelijk. Maar om dezelfde verhouding 
te doen beslaan tusschen de nuttige werking en 
het getal arbeiders in beide tijdvakken, zou het 
getal der laatsten in 1871 hebben moeten klim
men tot 480,000. Zoo dus dit getal absoluut is 
vermeerderd met 118,000, is het betrekkelijk ver
minderd met meer dan 30,000. En daarin juist 
ligt het vraagstuk. Om dus het evenwicht in de 
vraag naar werk te handhaven, zou het verbruik 
van katoen hebben moeten toenemen met 109% 
in plaats van 92%, het officieele cijfer. Of wel, 
en een andere uitwey bestaal er niet: de werk
dag , die gemiddeld op 10 uren is gebleven, had 
moeten worden ingekrompen tot 9 uren en 20 
minuten. 

En nu is het de mededinging tusschen dat nij
vere, telkens aangroeiende reserve-leger en de 
werkelijk in dienst zijnde daglooners, die dit dub
bele verschijnsel teweegbrengt, waargenomen 
bij de meubelmakers en kleermakers: ontoerei
kende loonen, onmatige arbeidsduur. Zij is het, 
die de ongelukkigsten beweegt een arbeid , gelijk 
aan dien der meest begunstigden, aan te bieden 
voor een geringer loon, en die hen vervolgens 
veroordeelt tot meer arbeid om tot hetzelfde loon 
te komen, en zoo veranderen de rollen altijd 
en worden de buitengewone werkuren één voor 
één opgenomen in den normalen werkdag. De 
juiste verhouding tusschen de hoeveelheid arbeid 
en het loon, die in overeenstemming is met de 
rechtvaardigheid, zal altijd kunnen bestaan, ge
lijk in het werken naar een model of patroon; 
maar de prijs van de arbeids-eenheid zal dalen, 
ondanks enkele tijdperken van vastheid , die den 
ijver der werklieden zullen aanvuren, hun tijde
lijke verbetering zullen vei schallen en ten slotte 
hunne hoop vernietigen; hij zal dalen, omdat 
mededingers een grooter getal arbeids-eenheden 
zullen kunnen aanbieden door een grooter getal 
uren te werken, zonder meer welvaart te eischen. 
Deze wisselingen in den duur van den arbeid 
zullen, door het toenemend ingewikkelde onzer 
middelen van voortbrenging, meer en meer een 
vreeselijk gewicht krijgen. 

De tijd immers is de meest algemeene maat 
van den arbeid, van den arbeid in al zijne vor
men, hij worde uitsluitend door den mensch ver
richt, hij zij al of niet verdeeld, hij zij bijna ge
heel automatisch of werktuiglijk. Dus is de vol
strekte hoeveelheid arbeid, voortgebracht gedu
rende de eenheid van tijd, de rechtstreeksche 
uitkomst van het vermogen der voortbrengings-
middelen, die de ingewikkelde verhoudingen zijn 
waarin de arbeid zich aan ons voordoet. Dus, 
hoe ingewikkelder de vormen zijn, des te meer 
voortbrengselen voegt de verlenging van den ar
beidsduur bij de reeds verkregene hoeveelheid. 

Aan den anderen kant hebben wij zooeven ge
zien, dat de einduitkomst van de invoering der 
werktuigen, bij voorbeeld, niet is eene noodwen
dige herstelling van het aanvankelijk evenwicht 
tusschen de vraag naar arbeid en het bod. Men 
moet derhalve uit dit dubbele feit besluiten, dat 
hoe hooger de wijzen van voortbrenging op nij-
verheidsgebied staan, des te meer de verlenging 
van den arbeidsduur de mededinging doet toe
nemen en hare gevolgen vermenigvuldigt. 

In dezen verschrikkelijken cirkel hebben onder 
het tweede Keizerrijk tevergeefs zij rondgespar-
teld, die sedert gevallen zijn als slachtoffers van 
het algemeene gebrek aan solidariteit. 

In de allereerste plaats hadden de Parijsche 
meubel-, schoen- en kleermakers te kampen, en 
zij, die hun overleven, kampen nog tegen de 
buitenlandsche werklieden , dat overschot van den 
economischen kamp op een verder verwijderd too
neel. Er zijn, de jongste Memorie van den Pa-
rijschen gemeenteraad getuigt het, afkomstig uit 
het buitenland: 3000 meubelmakers, 5000 kleer
makers, 10,000 schoenmakers, die den Parijze-
naren werk betwisten en verlaging van de loo
nen veroorzaken. 

De in de voortbrenging aangebrachte wijzigin
gen hebben slechts het gevoel van onvoldaanheid 
doen stijgen. Onder de meubelmakers hebben 
de afwisselende wijzen van bewerking er om 
strijd toe bijgedragen den arbeider uit te putten 
en het loon te verminderen. Het werken op 
stuk in de fabriek, het werken te huis naar een 
model of patroon, het werken op de kamer door 
arbeiders, die zich het hout en andere grondstof
fen op nadeelige voorwaarden aanschaffen en 
hunne voortbrengselen tegen lagen prijs verkoo-
pen, — al deze wijzen van voortbrengen heb
ben , door op elkander terug te werken , de me
dedinging doen toenemen , het loon doen dalen , 
den arbeidsduur verlengd. 

De loonen van de kleermakersknechts zijn zoo 
afgenomen, dat zij vrouw en kind aau een ar
beid moesten zetten, die meer en meer uren van 
den dag vorderde. 

Zoo men de wetten wil waarnemen, volgens 
welke de prijzen van naar een model vervaardigde 
voorwerpen zijn afgenomen, raadplege men het 
verslag van de spijkermakers: in 1850 legde de 
uitvinder van eene nieuwe werkwijze aan zijne 
daglooners een tarief op, dat de helft lager was 
dan het oude. Uit gebrek zijn zij verplicht het 
aan te nemen. Zijne mededingers volgen hem na, 
en om zich te handhaven, nemen zij, de een vóór, 
de ander na, vrouwen en kinderen in de fabriek. 
Voor de mannen wordt de mededinging meer en 
meer eene onmogelijkheid, want voor een zelfden 
arbeid is het loon der vrouwen lager. In 1807 
hebben zekere firma's de tarieven voor vrouwen 
besnoeid. Wie kan zich dan nog verwonderen 
over de onbeperkte verlenging van den arbeids
duur, telkens als zij mogelijk is? In een anderen 
tak van nijverheid, de blikslagerij, zijn er werk
lieden, die hunne helpers (kinderen) tot elf uren 
des avonds moeten doen arbeiden om het noodige 
levensonderhoud te winnen. 

In de meubelmakerij heeft de vooruitgang in 
de verdeeling van den arbeid het werk zóó ver
eenvoudigd , dat een groot aantal middelmatige 
knechts in het strijdperk hebben kunnen treden 
met de bekwame meubelmakers. Bij de kleer

makers neemt men hetzelfde verschijnsel waar, 
dat verderfelijk werkt op het peil der loonen. 

Behalve de meubelmakerij, bieden deze nijver
heidstakken minder dan die der lijnwaden en der 
constructie-ateliers de gelegenheid om den in
vloed der werktuigen te doen uitkomen, maar de 
einduitkomst der inwendige worstelingen van den 
Parijschen handwerkstand treedt te voorschijn in 
uitgegevene verslagen. Een groot aantal budget
ten der inkomsten en uitgaven van arbeiders-ge
zinnen zijn daarin opgemaakt; zrj SLUITEN BIJNA 
ALLEN MET EEN TEKORT , en de jaarlijksehe loo
nen der meubel-, schoen- en kleermakers zijn 
onder de laagste. 

Er zijn vergelijkende budgetten opgemaakt ge
worden voor 1806 en 1840. De lederbereiders, 
die, door de werktuigen in hunne belangen be
nadeeld, zich aau minder en minder billijke ta
rieven hebben moeten onderwerpen, leden in 1866 
een aanmerkelijk tekort. De drukkers in beschil
derd papier, die ook door de werktuigen zwaar 
beproefd zijn geworden, brengen dit tekort op 
veertig ten honderd. 

Zoo men de feiten, die van den onmatigen 
arbeidsduur afhangen en rechtstreeks de proleta
riërs raken, omvat, wordt men getroffen door 
deze drievoudige tegenstrijdigheid: de verlenging 
van den arbeidsduur verschaft slechts tijdelijk 
een loon, dat het strikt noodige te boven gaat; 
door zijn werktijd te rekken, gaat de werkman 
tegen zijn doel in. 

Ten tweede: nauwlijks heeft zij den een in 
staat gesteld den arbeid van den ander geheel 
of gedeeltelijk op te koopen, of zij keert zich 
tegen deze opkoopers van éénen dag en maakt 
hunnen arbeid wisselvalliger, en wat waar is 
voor de individuen, is waar voor de groepen 
op nijvei heidsgebied , voor de natiën. 

Eindelijk: het schijnt, dat de maatschappij, 
door de invoering van steeds machtiger voorl-
brengingsmiddelen goed te keuren, ten doel ge
had heeft van den werkman eene steeds mindere 
inspanning van spierkracht te vorderen en hem 
eene steeds grootere inspanning van den geest 
te veroorloven; welnu, in de tegenwoordige om
standigheden heeft juist het tegendeel plaats: de 
rust, den arbeider gegund, is ternauwernood 
toereikende om zijne krachten te herstellen, de 
inspanning van den geest wordt tot het minimum 
gebracht, het verstand dooft langzamerhand uit 
met de ontbinding van het gezin en de ontaar
ding van het ras. 

Dat hebben de proletariërs van West-Europa 
in de laatste tijden ingezien, en onder het uit
roepen van hunne solidariteit en het eischen van 
hun recht op een verstandelijk en zedelijk leven 
en op de voortdurende verhooging van hunne 
waardigheid, hebben zij besloten in de eerste 
plaats een normalen werkdag af te dwingen. 

De geschiedenis deze beweging van Mei tot 
December 1871 ga ik schetsen; ik zal er de on
middellijke en waarneembare uitkomsten van bloot
leggen. Ik behoef niet te zeggen, dat deze uit
komsten vooraf beperkt zijn door den aard der 
dingen; dat de gezamenlijke kracht van deu dag
loonersstand thans slechts wordt uitgeoefend op 
den meest algeineenen vorm van den arbeid en 
niet op de meer en meer ingewikkelde vormen , 
die hij heeft aangenomen, en die onafhankelijk 
van den tijd zijn. Maar ik wijs hier op bet 
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groote, stellige, practische karakter van de volks
methode; door eerst te werken op de eenvoudigste 
wetten van de statica in de verschijnselen der 
nijverheid, besparen de werklieden zich menige 
teleurstelling en zijn onkwetsbaar voor de weten
schap. 

(Wordt vervolgd.) 

NOG EENS DE A A N L E G V A N SPOOR
W E G E N DOOR DEN STAAT. 

Behalve »De Opmerker" is er onder de Neder
landsche organen nog één, dat onpartijdig ge
noeg is om den aanleg van spoorwegen door par
ticulieren te bestrijden. De Wetenschappelijke 
Bladen van deze maand bevatten een artikel : 
»Nijverheids-monopoliën", vertaald uit de West
minster Bivicw. Ik zal niet naief genoeg zijn aan 
de bladen der kapitaal beleggers te verzoeken hierop 
de algemeene aandacht te vestigen. Om niet te 
streng jegens hen te zijn, zij herinnerd , dat de 
Britsche dagbladpers niet beter is dan zij. Althans 
de schrijver van het bedoelde opstel zegt: «Zelfs 
de pers, die anders vlug genoeg er bij is om de 
Regeering en het Parlement te gispen wegens de 
zonden der maatschappijen, zal . als het er op 
aankomt, bij het bespreken van de zaak. de quaestie 
van winst voor den kapitaalbeleggei- van meer 
gewicht achten dan die van het belang van het 
publiek." 

Voor de Redactie van »De Opmerker" rnoet het 
ook eene voldoening zijn te lezen, wat daar tegen 
gasmaatschappijen wordt aangevoerd, redeneerin
gen, die nog versterkt zullen worden, zoodra er 
behoefte bestaat aan vervanging van het tegen
woordige geslacht door het oxhydrische licht. De 
stad Manchester, die zelve het gas aan de burgers 
levert, wint jaarlijks daarop zes tonnen gouds. 
Maar blijven wij bij de spoorwegen: aan de Re
dactie van dit weekblad overlatende uit het ge
noemde maandwerk over te nemen. wat haar 
toelacht. 

Het belang der maatschappijen. zegt de schrij
ver, is slechts tot zekere hoogte het belang van 
het publiek. Het is haar belang het verkeer te 
ontwikkelen, zoolang die ontwikkeling aan de 
meerdere kosten gcëvenredigde winsten oplevert. 
Ook hebben de maatschappijen er geen belang 
bij, of meenen dat althans maar al te dikwijls, 
dat zij samenwerken en eikaars verkeer uitbrei
den. Er is geene afdoende poging gedaan om 
in die gevallen te voorzien. Men heeft zelfs niet 
getracht de schatkist in staat te stellen, ten slotte 
eenig voordeel te oogsten van de groote win
sten, welke men verwachtte, dat die groote mo
nopoliën zouden maken. Wel heeft men bepa
lingen in het leven geroepen (die het publiek 
niet raken) omtrent het kapitaal der maatschap
pijen en haar vermogen om gelden te krijgen. 
De wettelijke beperking van de vrachten heeft 
zeer weinig te beduiden , daar deze hooger zijn 
dan 't belang van de maatschappijen toelaat. Zij 
mist alle werking, zoo zij niet periodiek herzien 
wordt. Wat bij 't begin der exploitatie een laag 
tarief mag heeten, kan soms later buitenspo
rig zijn. 

Het lievelingsdenkbeeld: aan de winsten bij de 
wet zekere grens te stellen, is ook eene zinsbe
goocheling. Niet altijd vloeit in den zak van den 
verbruiker wat onttrokken wordt aan de maat
schappij. Zij kan b. v. veel geld verspillen aan 
personeel en andere zaken. Het publiek heeft 
meer belang bij tariefsvermindering dan bij winst
beperking. De dwaasheid of de schelmerij der 
spoorwegbeheerders en de gebrekkige inrichting 
der concession hebben dan ook belet, dat men 
het tot tien ten honderd winst (de wettelijke 
grens) bracht. Wat het vermogen tot naasting be
treft, de gestelde voorwaarden maakten dit tot 
een overbodigen wenk aan de maatschappijen, 
dat de Regeering te eeniger tijd wel eens voor
stellen aan de volksvertegenwoordigers zou kun
nen doen tot aankoop van spoorwegen. Ook is 
het wenschelijk, dat het beheer van den spoor
weg en dat van de brievenpost in ééne hand zijn 

(zie aldaar bl. 107—112). 
Onder de bezwaren, door onze Tweede Kamer 

tegen aanleg van spoorwegen op Java door den 
Staat aangevoerd, zijn er enkele, die slechts een 
schouderophalen verdienen. Zoo maakt zij zich 
ongerust (lach niet!) dat de particuliere planters 
geene handen meer voor den arbeid zullen vin
den! Vroeger heetten die planters «bloedzuigers", 
die geweerd moesten worden. En zouden deze 
heeren dan minder aan het verlies van werklie
den blootstaan, zoo eene particuliere spoorweg

maatschappij door hooge bezoldiging daglooners 
lokte en wierf? En hoe te verklaren, dat juist 
de planters uit Solo en Djogja per telegram hun
nen bijval betuigden.' Zij betalen bijna niets dan 
hunne arbeiders en moesten dus nog eerder bang 
zijn voor volksverloop. 

Eene andere bedenking is, dat de Regeering 
eerder op Sumatra spoorbanen moest aanleggen. 
Als zij voorgesteld bad op Sumatra daarmede een 
aanvang te maken, zou zij natuurlijk het verwijt 
hebben gehoord: „Waarom niet op Java be
gonnen ! „Java is de schoonste parel aan onze 
kroon, de kurk, waarop Nederland drijft" enz 
De andere helft is net hetzelfde. 

Dat de maatschappij van de heeren Pooltnan 
de Bordes enz. in betrekkelijk korten tijd betrek 
kelijk veel tot stand heeft gebracht,' is waar 
maar zij heeft tevens over veel geld kunnen b 
schikken: in vier jaren maakte zij zeventien mill) 
oen gulden op. De Staat geve ook veel geld e 
zijne ingenieurs zullen ook veel voortbrengen 

Dat er op Java niets tot stand kwam, is eene 
«onjuistheid." Sinds twintig jaren werden d 
meeste militaire en burge hjke openbare werken 
in vrijen arbeid volvoerd. Dat de meeste vestin 
gen nu weder gesloopt moeten worden , is niet 
te wijten aan de vrijwillige daglooners, die 
opbouwden, maar aan de strategische ketterijen 
van onze Regeering, legeraanvoerders, genie 
directeuren, enz. 

Het is alsof een adem van broederschap de we 
reld doorwaait; zij, die aan de menschheid twij 
felden, voelen wel, dat eene zuiverder zedenleer 
ontkiemt en dat zij uit den schoot van den dag-
luonersstand te voorschijn zal treden. Later neemt 
de pers Hink de partij op tegen de zelfzucht en 
koppigheid der arbeidgevers , het nationaal gevoel 
teckent er verzet tegen aan , leden van het Par 
lement stellen zich tusschen de strijdenden. Het 
tijdvak van de vredelievende gedachtenwisseling 
wordt geopend ; men eindigt met een vergelijk ; 
iets, dat eene verovering van louter vorm zou 
schijnen, wordt door de arbeidstakers verkregen , 
te beginnen van den eersten Januari 1872; de dag 
van negen uren zal de normale arbeidsdag van 
de werktuigkundige daglooners zijn. De normale 
dag zal door de arbeidgevers nog soms verlengd 
kunnen worden, maar het normale karakter wordt 
erkend; het is eene wet, die vasten voet krijgt 

Daarna neemt de beweging der negen uren 
eene zoo groote snelheid aan , dat het moeilijk is 
er den voortgang van te volgen. 

(Wordt vervolgd). 

Berichten en mededeelingen. 

ingenieur, directeur der Koninklijke fabriek van 
waskaarsen, te Amsterdam ; P. Ridder van Rosen
berg, Nederlandsch consul-generaal te Weenen; 
B. de Poorter, hoogleeraar, directeur van de 
Rijks-akademie van beeldende kunsten, te Am
sterdam ; J. G. Vogel, voorzitter van het schil
derkundig genootschap Pulchri Studio, te 's-Gra
venhage , en R. t'raeyvanger, voorzitter van de 
maatschappij Arti el Amicitiae, te Amsterdam. 

— De eerste kamer der Staten-Generaal heeft 
10 dezer het ontwerp, tot tijdelijke tegemoetko
ming van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, 
met algemeene stemmen aangenomen. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië zijn belast met de waarneming der be
trekking van adspirant-ingenieur) bij den Water
staat en 's lands burgerlijke openbare werken , 
F. J. Th. N . Beukman van der Wijck en H . G.van 
Sillevoldt, laatstelijk ingenieurs der 3de klasse 
bij den Waterstaat en 's lands burgerlijke open
bare werken, onlangs van verlof uit Nederland 
teruggekeerd. 

— De inschrijvingen voor den Noordhollandsi.li-
Frieschen spoorweg bedragen , volgens opgaven in 
de l'urmerender Courant, reeds meer dan an
derhalf millioen. Van verscheidene commissien in 
de provinciën zijn nog geen berichten ingekomen. 

Venlo. Den 9>>"> dezer had alhier de open
bare verkoop plaats van vestinggronden en wel 
van het fort St. Michel en eenige spoorweg-over
boeken. Het eigenlijke fort, met een groot ge
deelte buiten de grachten , werd toegewezen aan 
den heer Linskens, terwijl het geheel de aanzien
lijke som van f 27.560 opbracht. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den 
minister van Binnenlandsche Zaken is de vergun
ning voor een schroefstoombootdienst tot vervoer 
van personen , goederen en vee tusschen Amster
dam en Leiden, bij laschikking van 3 Maart 
1809 verleend aan J. aan der Tang te Rijnsa-
terwoude, overgeschreven ten name van J . van 
der Tang en Cie. aldaar. 

— Bij beschikking van 9 April 1872 is aan 
J. Knijlf Az. te Zoeterwoude, tot wederopzegging 
vergunning verleend voor een stoombootdienst, 
tot vervoer van personen , goederen, en vee en 
geldswaarde van Aalsmeer naar Amsterdam en 
Leiden en terug, en aan G. Peters & C°. te Pan
nerden, voor een stoornsleepdienst in de prov. 
Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland. Noord-
Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg. 

Bij Kon. besluit van 11 April is ingesteld eene 
hoofdcommissie ter behartiging van de belangen 
der Nederlandsche inzenders bij de in 1873 te 
Weenen te houden internationale tentoonstelling 
van voortbrengselen van nijverheid , landbouw en 
schoone kunsten, en zijn in die commissie be 
noemd: tot lid en voorzitter, de heer J. W. L . 
van Oordt, Staatsraad in buitengewonen dienst, 
directeur der Nederlandsche maatschappij tot be
vordering van nijverheid, te Rotterdam; tot le
den , de heeren : dr. E. H . von Raumhauer, hono
rair hoogleeraar, directeur der Nederlandsche 
maatschappij tot bevordering van nijverheid, te 
Haarlem; A. J. Blijdenstein, fabrikant en land
bouwer te Enschedé; D. Grothe, hoogleeraar aan 
de Polyt. school te Delft; J. P. de Bordes, inge
nieur, te 's-Gravenhage; A. II. Eigeman, voor
zitter der vereeniging van en voor NederI. indus-
trieelen, te Leiden; L . A. II. Hartogh, civiel 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
De gewone vergadering werd den 9" Apri l 1872 

gehouden in het lokaal Diligentia te 's-Hage. 
Na goedkeuring van de notulen der vorige verga

dering en voorlezing der ontvangen giften, richtte 
de president aan het lid De Groot het verzoek , 
eenige mededeelingen te mogen ontvangen betref
fende de kolenmijnen op Java, waartoe genoemd 
lid zich ten volle bereid verklaarde. 

Omtrent de feestelijke viering van het vijf en 
twintigjarig bestaan van het Instituut, werd ge
vraagd of de leden daartoe ook nog iets wens :h-
teu voor te stellen. Aangezien niemand daarop ant
woordde, stelde de president, namens het bestuur, 
voor, de vergadering van 10 September testellen 
op 31 Augustus en die mede in den Haag te doen 
plaats hebben, omdat men die stad als de meest 
geschikte daarvoor oordeelde. Geen der leden 
had daartegen iets in 't midden te brengen. 

Mededeeling van den hoofdingenieur van den 
waterstaat in Noord-Holland, ten geleide van waar
nemingen aan den Helder gedurende de maanden 
Januari en Februari 1872, benevens van de ge
middelde uitkomsten dier waarnemingen over 
1871 en de algemeene gemiddelde uitkomsten 
gedurende de jaren 1851 tot en met 1871; een 
en ander opgemaakt door het lid W. Ph. de Kruyll'. 

Brief van denzelfden hoofdingenieur, ten ge
leide van een staat houdende opgave van de 
in het jaar 1871 door de Texelsche zeegaten in 
de Rijks-zeehaven het Nieuwediep binnengekomen 
zeeschepen met 60 en meer decimeters diepgang. 

Mededeeling van het raadslid Caland over het 
Hellegat. Spreker gaf een overzicht van de in 
de Tweede Kamer besproken verandering van het 
vaarwater over de vlakte van Ooltgensplaat door 
het leggen van een dam, dte op een kaart werd 
aangetoond. Spreker bewees het nut van dien 
dam, ter hoogte van halftij of ruim een meter 
boven laagwater voorgesteld, omdat daardoor 
eb en vloed in ééne geul worden geleid, het 
principe dat tegenwoordig bij waterverandering 
algemeen wordt gevolgd. 

Ook een verbetering der beneden-rivieren zou 
laarvan het gevolg zijn. De nu voorgestelde 
plaats van den dam kwam volkomen overeen met 
de schets eener normaliseering, reeds in 1860 
door hem in de Werken van het Instituut mede
gedeeld. 

Dat er door het leggen van dien dam minder 
water op het Haringvliet zou komen, een be
zwaar, dat zich tegen dat plan had doen booren, 
werd krachtig weerlegd. 

Het lid Van der Vegt toonde, op grond van 
peilingen , die nog van later dagteekening waren 
dan die waarop het project-Caland steunde, aan, 
dat de natuur der stroomen het nut en de 
plaats van den dam, als vanzelf aanwees. 

Het lid Augiei , wiens gevoelen omtrent dit 

|,unt bekend is uit de memorie dato 3 November 
1871 aan den minister van Binnenlandsche Zaken 
ingezonden, en medegedeeld in de notulen van 13 
Februari 1872 bijlage 20, resumeerde nogmaals 
liet belang dezer waterverandering, die maar 
niet zoo uit de lucht gegrepen, doch op langdurige 
waarnemingen gegrond was. 

Het l id Conrad, eindelijk, versterkte dat betoog 
door een geschiedenis van rapporten betreffende 
dit punt te geven , die reeds van het midden der 
vorige eeuw af door waterbouwkundigen waren op
gemaakt en waarvan die van den inspecteur-ge
neraal Brunings van 7 Juni 1781 zeker een der 
meest gewichtige was. 

Ook deze geschiedenis, door oude kaarten ge
ïllustreerd, bewees het nut van het nu aanhan
gig project en leidde insgelijks tot de conclusie, 
dat er geen gevaar was om water aan het Ha
ringvliet te onttrekken, doch dat het daarin over
tollige water ten nutte van andere stroomen kon 
worden gebruikt. 

De mededeeling van het lid Van Dijk over een 
verbeterd veer-spaakwiel, zou waarschijnlijk in 
de Werken van het Instituut worden opgenomen. 

Mededeeling van het lid Van Ruth over een 
seintoestel voor spoorwegen en verklaring van 
de werking daarvan, volgens een model door het 
raadslid Michaëlis. Die verklaring hield i n , dat 
men, dien toestel bijv. aan een draaibrug ver
bindende , op grooten afstand, eenige honderden 
meters, gewaarschuwd werd door knalsignalen, 
indien de brug niet volkomen gesloten was. 

Circulaire enz. betreffende eene Exposition uni-
verselle et internationale d'économie domestique, 
te Parijs. 

Het lid Van Opstall voerde, naar aanleiding 
van zijn vorige mededeeling over den wateraf
voer van de Waal en de Maas, waaromtrent het 
lid Van Dissel hem eenige vragen ter beantwoor
ding zou forniuleeren, met dat lid eenige discus
sie, omdat, in de plaats dier vragen, een be
toog in de bijlage 19 der vorige notulen was 
opgenomen. 

Spreker zag zich nu genoodzaakt dat betoog te 
bespreken, dat volgens zijne zienswijze niet op 
volledige kennisneming van het rapport der Mer-
wede-commissie berustte. 

De verhanglijnen, waarover dit lid sprak, wa
ren slechts denkbeeldig. Het bewijs dat er te 
Nijmegen daling was geconstateerd , bleek uit de 
gedane waarnemingen, in de vorige vergadering 
uitvoerig medegedeeld. 

Het lid Van Dissel meende echter, dat uit die 
waarnemingen geen daling te Nijmegen kon wor
den bewezen ; met evenveel, ja zelfs met meer 
recht, zou men daaruit verbooging te Keulen 
kunnen afleiden. Ook bleef hij bij zijn gevoelen, 
dat uit de absolute gemiddelde waterstanden te 
Nijmegen, voor groepen van 10 jaar, niets kon 
worden vastgesteld; omdat het onbekend is hoe
veel water wordt afgevoerd, omdat de onderstel
ling , dat in zekere perioden van jaren een even 
groote hoeveelheid water zou afstroomen, waar
schijnlijk onjuist en in elk geval onbewijsbaar 
is, en omdat eenig verschil in groepeering der ja
ren soms tot geheel andere uitkomsten leidt. 

Wel stemde spreker toe dat de verhanglynen 
denkbeeldige, theoretische hjnen waren ; doch het 
ging niet aan die geheel en al weg te cijferen , 
te meer daar zy tusschen Nymegen en Keulen 
betrekkelijk weinig verschil opleverden. 

Spreker concludeerde, dat het lid Van Opstall 
hem tot nog toe niets wyzer had gemaakt, en 
vond daarom geen aanleiding om iets van zijn 
betoog te herroepen of te wijzigen. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
nieuwe leden, sloot de president ten 2 ure de 
vergadering. 

I N G E Z O N D E N . 

In uw blad van 30 Maart j l . las ik een inge
zonden stuk van Brinio, en dat geeft mij aanlei
ding op mijn schrijven in uw blad van 24 Fe
bruari terug te komen en wel om te betoogen, 
dat Brinio wel eerst mocht lezen, alvorens te 
schrijven. De heer van den Bergh heeft wel de
gelijk motieven opgegeven voor het uiet-aanne-
nien der betrekking van Ingenieur der waterlei
ding te 's-Gravenhage. In het verslag van de 
zitting van den gemeenteraad van 27 November 
1871, pag. 255, treft men een voorstel aan van 
Burg. en Weth. tot het aanstellen van een Inge
nieur, dat zij het doen in overeenstemming met 
de commissie van bijstand voor plaatselijke 
werken en eigendommen en na herhaald overleg 

met het geacht raadslid den heer Fijnje, voor 
wiens bereidwillige hulp in deze Burg. en Weth. 
zich erkentelijk moeten betoonen. Na voorlezing 
van dit voorstel ging men in comité over, waar 
bekend werd gemaakt, dat de heer Waldorp de 
man was; doch daar die nog niet zeker was van 
zijn verlof, wenschte hij zijn naam niet in het 
publiek genoemd tc hebben. In deze vergadering 
was de heer Fijnje afwezig, doch hij had te voren, 
volgens Burg. en Weth., alles klaargemaakt. 

In de zitting van 5 December was de heer 
Fijnje aanwezig (zie pag. 257 der verslagen), en 
toen werd, voor den vorm, de heer Waldorp met 
algemeene stemmen benoemd (dus met den heer 
Fijnje) en zonder voordracht, dan die van de 
geheime zitting. 

Men leest dan ook op pag. 258: oer wordt 
overgegaan tot de benoeming van een ingenieur 
en de heer J. A. A. Waldorp met algemeene 
stemmen benoemd." 

Maak nu zelf de gevolgtrekking. Was het te 
doen om eene specialiteit in waterleidingen ? Zoo 
ja , dan was de architect dit even goed als de 
heer Waldorp — want zij hebben er geen van 
beiden gemaakt 

In Rotterdam liet men het daarom den archi
tect doen, om reden deze de eenige persoon i s , 
die alle behoeften kent en die, als belast met 
de straten, er al den last van heeft — en op 
wien al het onaangename zal nederkomen. 

Evenzoo gaat het met de riolen ; als men nu een 
vreemd ingenieur wil nemen, dan mag men hem 
wel eerst een jaar of 10 met den architect laten 
medegaan, om alle leidingen, servituten, enz. 
te leeren kennen. Moet een vreemde dit plan 
maken, dan zal de architect er zeker eerder 
meerder dan minder werk aan hebben. 

Hoe ingenieurs scholen en aschstalen bouwen 
is genoeg bekend, om niet uit naam der Bouw
kunst te verzoeken, dat zij zich hier niet mede 
bemoeien. 

De heer Waldorp heeft dit ook begrepen en 
voor de paar gebouwen een architect gevraagd , 
wien f 2500 in het jaar wordt betaald, buiten 
zijn particulier werk; evenzoo is voor het ijzer
werk een werktuigkundige benoemd, mede op een 
tractement van f 2500. Voor het aardewerk is 
nog geen aardkundige aangesteld, doch dit zal 
natuurlijk wel volgen. 

Het voorloopig personeel voor het gereedmaken 
der plannen bestaat uit : 
een bouwkundige ƒ 2500 

» werktuigkundige > 2500 
» teekenaar » 600 

twee schryvers, elk ƒ 720 . . . . » 1440 
een concierge » 300 

te zamen ƒ 7340 
voegt men hierbij het tractement van 
den ingenieur, ad - 8000 

dan bekomt men ƒ 1 5 3 4 0 
aan jaargelden voor het voorloopig personeel, 
waarbij de huur van een huis ad ƒ 720, die ook 
op de gemeente drukt, natuurlijk buiten rekening 
is gelaten. 

Alle bouwkundigen voor alle stadswerken ge
nieten te zamen f 14,000 aan jaargelden; had 
men dus de helft der kosten van het waterleiding-
personeel aan den architect toegestaan, dan zou 
men vrij wat bezuinigd hebben en het werk zou, 
evenals in Rotterdam, er evengoed zijn gekomen. 

BATO. 

ERRATA. 
In het verslag der afdeeling Rotterdam van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
voorkomende in nommer 13 , komen de volgende 
zinstorende drukfouten voor: 

staat: bokken 
lees: bakken 

staat: staat; 

blad 3 kolom 2 regel 38 v. b.\ 
» 3 » 2 » 36 v. o.! 
» 3 » 2 » 33 v. o.) 
» 3 » 3 » 30 v. b. 

tees: stuit. 
In N" . 14 staat i n : »De vermindering van 

het getal werkuren", op de tweede kolom der 
tweede bladzijde, regel 11 en 12: 

lees: 
' / i . ' A . '/>. 

- l « - i „ 

741 

— 1 

Varia, 

hamers en andere werktuigen ; deze verschillende 
voorwerpen worden van gesmeed ijzer gemaakt 
en daarna in staal veranderd. De uitvinding 
bestaat daarin, dat de verschillende gereedschap
pen eerst van getrokken ijzer gemaakt en daarna 
gelegd worden in een bad van gesmolten gietijzer, 
dat geheel bevrijd is van zwavel en phosphorus. 
Het zoogenaamde spiegeleisen is daartoe het beste 
geschikt, maar bij gemis daarvan kan men zich 
dit gietijzer maken door goed smeedbaar ijzer of 
staal in een koepelfornuis te smelten met houts
kool , goeden anthracietkool, bitumineusen kool 
of cokes als brandstof. De voorwerpen worden 
in dit bad korteren of langeren tijd gelaten, in 
verband met den graad van hardheid die ver
langd wordt en de grootte der artikelen. 

Tunnel onder de Mersey. De »Mersey 
Railway Company" heeft concessie verkregen tot 
het maken van een tunnel voor spoorweggebruik 
onder de Mersey en de voorloopige werkzaamheden 
zijn begonnen aan het inbrengen van de eerste 
schacht op een stuks land in Shore-road, nabij 
Woodside Ferry. Dit terrein is omheind en men 
heeft het voornemen de schacht tot eene diepte 
van 70 voet onder het bed van de rivier te doen 
zinken en op dit punt met het boren van de 
tunnel te beginnen, waartoe men twee werktui
gen denkt te gebruiken , die, onder eene drukking 
van 30 paardekracht, uitholingen van 15 voet 
middellijn kunnen maken. Twee andere schachten 
zullen te Birkenhead gezonken worden en in de 
tunnel zelve zal ruimte zijn voor dubbel spoor. 
De werken zijn aangenomen door John Dickson 
uit Whitby in Yorhshire en zullen in twee jaren 
gereed zijn. 

Correspondentie. 

J. J. R. te A. Niettegenstaande liet verzoek 
der redactie, is nog geene nadere opheldering 
omtrent het quaestieuse punt van U ontvangen. 
Zoo U kunt besluiten deze opheldering gemoti
veerd in te zenden, zal het stuk worden opge
nomen , doch anders is dit niet mogelijk. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Stalen werktuigen. De heer la Breche-Vi-
ger te Montreal heeft een patent verkregen voor 
eene bijzondere wijze tot het fabriceereii van assen, 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 22 April 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het leveren en stellen van de gevor
derde IJZERWERKEN en toebehoo
ren , voor de RIOLEERING volgens 
het stelsel van Capt. Charles T. Lier 
nur , van de VIER BLOKKEN 
WOONHUIZEN OP DE SCHANS 
tusschen de Willems- en Zaagmo
lenspoorten. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn na 
den 15 April e. k. uitsluitend verkrijgbaar ter 
Stads Drukkerij tegen betaling van 45 Cents, ter
wijl van af heden, van de staten der te leveren 
ijzerwerken , alsmede van de desbetreffende tee
keningen inzage kan worden genomen, en verdere 
inlichtingen te verkrijgen zijn aan den Timmer-
tuin der gemeente, op het Bureau van den Di
recteur bij de Publieke Werken J. V E R H E Y , da
gelijks van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DEN TEX. 

Amsterdam, De Secretaris, 
9 Apri l 1872. DE NEÜFVILLE. 

Bij D. A. THIEME is ter perse eene brochure: 

0 ÏÏADSREINIGIMTELSEL 
W A A R I N B E S T A A T D I T ? 

EN 

WELKE BEZWAREN ZUN EK TEfiEN? 
D O O R 

den u i t v i n d e r . 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 13 April 1872. 

Ministerie van Justitie. 
H E R B E S T E D I N G . 

Gegadigden worden verwittigd, dat de beste
ding van het leveren en stellen van ijzeren alko
ven met nachtlegers en zitbankjes, in het Huis 
van Opsluiting cn Tuchtiging te Leeuwarden en 
in het Huis van Correctie te Hoorn , is afgekeurd. 

Eene herbesteding van dit werk, in 
een der lokalen van het Ministerie van 
Justitie, is bepaald op Dingsdag 2 3 
April 1872 , des namiddags ten één ure. 

De herbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens het bestek, waarvan art. 1 is ge
wijzigd als volgt: 

»De aanbesteding geschiedt iu drie perceelen. 
«De eerste en tweede perceelen bestaan elk uit 
«twee honderd alkoven met nachtlegers en zit-
«bankjes, — het derde uit een honderd acht en 
«veertig dergelijke alkoven. 

«De alkoven moeten vrachtvrij worden gele-
«verd. De 400 alkoven, begrepen in de percee-
«len 1 en 2 moeten worden gesteld in de nieuw 
«gebouwde slaapzalen in het Huis van Opsluiting 
«en Tuchtiging te Leeuwarden: de 148 alkoven, 
«uitmakende het derde perceel, in de nieuw ge-
«bouwde slaapzalen in het Huis van Correctie 
>te Hoorn." 

De kosten der eerste besteding komen mede 
ten laste van de aannemers. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de Gevangenissen en Regts-
gebouwen, J. F. METZKI.AAR te 's Gravenhage. 

'ê Gravenhage, den 11 April 1872. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
CLANT. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 
Aanbesteding. 

Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmer-
meerpolder zullen op Donderdag den 25 April 
1872, des namiddags ten twee ure, ter Secretarie 
van den polder in de St. Jansstraat te Haarlem. 
in het openbaar bij enkele inschrijving aanbeste
den en behondens goedkeuring van de Hooge 
Regering gunnen : 

Het bouwen van eene brug over de 
Ringvaart van dien polder nabij 
Heemstede, met de levering van 
alle daartoe noodige materialen en 
arbeidsloonen. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zaturdag den 20 Apr i l , des morgens ten elf ure. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den lloofdop-
zigtei te Haarlem. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar aan de Secretarie voor
noemd, en liggen op dc gebruikelijke plaatsen 
ter lezing. 

Haarlem , 5 April 1872. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, 

I. VV. M . V A N DE P O L L , 
Dijkgraaf. 

.1. (!. VAN DE BLOCQUERV, 
Secretaris. 

Noord-Brakntsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

A A N B E S T E D I N G . 

Op Zaturdag den 20 April 1872, des middags 
ten 12 ure aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Weste-
VVagenstraat te Rotterdam, van: 

De vervaardiging en levering van 
89 stuks gegoten ijzeren Buizen voor 
het gedeelte Uden-Gennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl aan het Hoofdbureau voormeld, de 
noodige inlichtingen te bekomen zijn, alwaar te
vens gedrukte exemplaren van bestek en voor
waarden ad ƒ 0.50 te verkrijgen zijn. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor Rekening van den Staat der Nederlanden) 

Op Maandag den 22»icu Apri l 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht , van : 

liestek n". 07. 
Het bouwen van twee GOEDEREN

LOODSEN op het station Venlo. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 24 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 5<l«i April 1872 ter 

lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Venlo, door wien ook de noodige in
lichtingen zullen worden gegeven. 

Dc aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 15ileu Apri l 1872. 

Utrecht, den W"> April 1872. 

Fabriek en Machineriën te Koop. 
UIT DE HAND TE KOOP worden aangeboden: 
1°. de Nederlandsche fabriek van stoom

werktuigen staande le Amsterdam, Boeiers-
eiland, gunstig aan het water- gelegen met al de 
daartoe behoorende Werktuigen, Machineriën 
enz. of wel: 

2°. het Fabriekgebouw, en de verschillende 
Werktuigen, als voor Smederij, Draaljerij, 
Bankwerkerij, Ketelmakerij, Koperslagerij, 
IJzer- en Kopergieterij enz. cn détail. 

Een en ander tc bevragen bij den Heer H. C. 
V A N ROSSEM, vroeger Directeur, thans mede-
liquidateur van voormelde Fabriek, wonende Boe-
terseiland W. 239, te Amsterdam. 

T E K O O P : 
600 meter vijfduims SOCKET-BUIZEN. 

Adres Letter A . X . Bureau Opmerker. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS ie Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 
J. J. VAN RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Botterdam. 

B O U W K U N D I G E N , 
vinden bij den ondergeteekende voorhanden in 
supra kwaliteit: 
Engelsch Calqueer Linnen, per rol van 16 

meter ƒ 16.00. 
Calqueer papier in dubbel olijfants 

formaat, per boek » 4.50. 
Calqueer papier inrollen, hoog 1.10 

meter en in lengte van 5.10, 20 en 
40 meters, van af » 0.60. 

Quadrille papier au milliéme. hoog 
78 centimeter lang 9 meter . . . » 5.00. 

Linnen papier (papier toile . breed 
1 meter lang 11 meter . . . . » 15.00. 
zeer aan te bevelen voor hot teeke
nen van kaarten. 

Faberpotlooden in alle Numero's 
en Letters, per gros » 7.00. 
Alles voorhanden in het Magazijn van Kan

toor-, Teeken- en Photographie behoeft an 
Amsterdam. A. JACOBS, 

Singel, X , 33. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
HVHIEU MJIKiCII E2V It IJK, 

Hebben steeds in voorraad oud Rood- cn « e e l K o p e r , Bromt en M e t a a l , in verschillende 
qualiteiten; compositie B i i i d a p i j k e r » . Splauter hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; Banca 
T i n , in blokken en staven; L o o d , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
hei Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. .1. DOBBE, te Utrecht. 

Bij V A N HOOGSTRATEN en GORTER, te 
Zwolle, liet heden het licht: 

uit DUITSCHLAND, FRANKRIJK en ITALIË 
DOOR 

C. DOLLINGER, 
Architect tc Stuttgart. 

le Aflevering bevattende: 
Het oude koninklijke slot te Stuttgart. — 

Dc Katharina-kerk te Oppenheini. — Tri-
umfboog van het kasteel te Napels. — De 
St. Martinus-toren te Keulen,. — Huisdeur-
te Esslingen. — Graftombe van Paus Ju
lius II te Rome. 

Dit prachtige Bouwkundige Plaatwerk zal 
compleet zijn in 8 afleveringen, of 48 pla
ten, groot folio formaat. De prijs is bij 
inteekening ƒ 1.50 per aflevering. 
De Ie All. Is in eiken Huil winkel voorhanden. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

: 
ecker A Buddiiiffh, Arnhem. Waterpis-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen tc koop aan de Spijk ersti'aat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel - en L i j n t e n f a b r . Gefoel. 
en ongefocl. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,bijAntwer-

pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren cn plaatseri 

lieetKalerloeslelli'ii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en f8.90, a con

tant, bij dc Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
Jne". I ' leyaier, te Scheveningen, fabrikant 

van i-enrent-riolen, waterbakken , vloeren , enz. 
Vermae* en de B o u d e , Stoomt raslalirick, Delft. 

B . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde lasohverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij dc Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N1JLAND aldaar. 

Belgïan-Dntch Bituminous Rock Paving Company' 
Directeuren: PHILIP M. U N D O cn T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNU. te Am sterdam. 

BIJVOEGSE 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 14 A p r i l . 
A r u m (Friesland), bij S. v. d. Plaats: het 

bouwen eener stalling voor p. ni. 30 paarden en 
doorreed te Harlingen , met bijlevering der ma
terialen. 

Maandag, 15 A p r i l . 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth. : 

de levering van 200,000 straatklinkers. 
Amersfoort , te 11 uren , door den kommand, 

der genie , in het gebouw der arrond.-rechtbank : 
lo . het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen 
aldaar; 2o. idem der werken op de legerplaats 
bij Milligen. Inl. bij voornoemden kommandant. 

Zutfen , te 11 uren, door den kommandant der 
genie, in de Hollandsche Tu in : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken aldaar; 2o. der kazernege
bouwen aldaar; 3o. der werken te Doesburg; 
4o. der kazernegebouwen te Doesburg; 5o. der 
kazernegebouwen te Arnhem. Inl. bij voornoem
den kommandant. 

Groningen , te 11 uren, door den kommand, 
der genie, in het hoofdwachthuis: l o . het één
jarig onderhoud der werken; 2o. het éénjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen enz., beide 
aldaar. 

's-Hertogenbosch, te 11 uren, door den 
heer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oude 
Stads Kofliehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth., 
op het raadhuis : het bouwen van eene uitwate
ring schutsluis aan het einde van de Nieuwe 
Vaart, binnen den oostelijken afsluitdijk, nabij 
het buis Zeeburg. Inl. bij den ingenieur J. G. 
van Niftrik. 

Hoogvliet, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het nieuw aanleggen in die gemeente 
van eene begraafplaats, het aardewerk, sloot-
werk, het bouwen van een lijken- en beenderen-
huisje enz. Aanw. 's morgens te 9 uren. 

Amsterdam, te l1/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: het vergrooten van de hoofdge
bouwen op de stations Anna-Paulowna, Noord-
Scharwoudc en Hugowaard, in 3 perc. Inl. bij 
den ingenieur van den weg te 's-Hage. 

Dinsdag, 16 A p r i l . 
Mastenbroek (Overijsel), te 9 uren, door 

Albert Kok Ez.: het afbreken en opbouwen van 
zijn boerenwoonhuis, aan de Oude Wetering al
daar. 

Venlo , te 10 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur te Maastricht, in de kazerne aan de 
Roermondscho poort: l o . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz.; 2o. het maken van 
eene waschkamer bij de kazerne aan de Roer
mondscho poort. Inl. bij voornoemden ingenieur 
en bij den opzichter van fortificatiën te Venlo. 

Beetsterzwaag (Friesland), te 10 uren, door 
het bestuur van den grooten Veenpolder in Op-
sterland en Smallingerland, bij Bijlsma: het ma
ken van twee draaibruggen over het te maken 
hoofdkanaal in bet Noorderdeel van den polder. 

Maasland , te 11 uren, door bet bestuur van 
den Duifpolder, onder de gemeenten Maasland 
en Schipluiden, in de herberg de Pijnas: 1 ' . 
het maken van een machinegebouw, met machi
nistwoning en verdere bijbehoorende werken. 2°. 
het leveren en opstellen van een stoomwerktuig, 
met stoomketels, scheprad enz., ten dienste voor 
het tc stichten stoom-schepradgemaal aan de Oost
kade van genoemden polder. Inl. bij T. van 
der Dol l , bouwkundige, te Maassluis. 

Weesp , te 11 uren , door den eerstaanwezend 
ingenieur in het gemeentehuis : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken te Muiden en te Weesp ; 
2o. het éénjarig onderhoud der werkeu van de 
forten en redouten ; 3o. eene verving van werken 
te Muiden en te Weesp, alles onder beheer dei-
genie aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Emmen (Drente), te 11 uren, door volmachten 
en commissie uit de Weerdinger Markgenooten , 
bij H. P o l : het graven van ongeveer 1600 M. 
lengte kanaal in het Wecrdingorveen. 

Uitg. geven te Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES Sc C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van t i . W. V A N DER WIEL & O. 

Assen, te 12 uren, dot 
finantiën, aan het gebouw ' 
het bouwen van een post-
met woning voor den direcl 
werk bestaat i n : a. het inr: 
op den Brink te Assen, gi 
tijdelijk telegraafkantoor, < 
dc bestaande telegraaflijn ns 
b. het afbreken van het : 
het telegraafkantoor, benei 
den tuinman van den com 
is gevestigd, en het terzei 
van een nieuw post- cn 
directeurswoning daarboven, 
ingenieur van den waterstas 
gewonen opzichter A . Kram 

Weesper karspel, te 12 
stuur van den gemeenschap; 
ment Gaasperzicht: het bout 
achtkanten vvind-vijzel-watern 
van 25 M., alsmede het v 
werken. 

Utrecht , te 2 uren, > 
tot exploitatie van Staatss] 
centraalbureau: het herstellt 
no. 21 bij de brug over de L i 

Nijmegen, te 2'/, uren 
voor dc gemeente-gasfabrie 
het opbouwen der stokerij o 
len van een ijzeren kap aau 

S c h u i l e n b u r g (bij Hit 
dijksbestuur van Wijmbritso 
Contributie-zeedijken: de 1 
stuks Noordsche greenen pa 
in 2 perc, ieder van 500 
dito, lang 53 decim. j c. 20 
id. ; d. 300 M . eiken gore 
centim.; e. 320 M . dito, 
1100 M. vuren planken, zw 
stère grint. 

Woensdag, ï : 
's-Hage, te 11 uren, 

ingenieur: l o . het éénjarij 
zernegebouwen enz.; 2o. I 
gebouwen; 3o. het éénjarig 
ken, alle aldaar. Inl. bij voi 

Delft, te 11 uren, door 
genie, in het bureau voor 
Doele: l o . het éénjarig one 
2o. het éénjarig onderhoud • 
wen; 3o. bet herstellen va 
eene verving van werken ; t 
der genie aldaar. 

Roermond, tc 11 uren 
wezend ingenieur te Maas 
het Oud-Klooster : het éér 
kazernegebouwen enz. te 
voornoemden ingenieur en I 
fortificatiën te Roermond. 

's-Hage, tc 12 uren, 
van binnenl. zaken: l o . h 
dam in de rivier het Scheul 
Holland. De ophooging zal 
met steen bezet, en omheil 
en perkoenpalen. Raming 
afgraven van gronden nabij 
doorgraving door den Hoek • 
hoeveelheid van 75,000 k l 
moet geschieden tot de hoo| 
f 0.80 per kub. M . 

Bergnm (Friesland), te ! 
chitect P . F. Eskes, namen 
te Uithoorn: het bouwen • 
huis te Bergum. Aanw. 15 
dags te 11 uren. 

Bergum (Friesland), te : 
meentebestuur van Tietjerkst 
ren van een gedeelte van b 
daarvoor in plaats maken 
te Garijp en te Bergum in 
15 A p r i l , te Bergum te l i 
2 uren door den gemeente-
te Bergum. 

Donderdag, 11 
Maastricht, te 10 uren 

wezend ingenieur , op het b 
het éénjarig onderhoud der kt 

BIJT 

Afloop van 
bet bouwen van een 
voor den concierge; 

18.5U. 

Wassenaar, 22 Maart: 
gemeentebuis met woning 
ingekomen 0 bilj., als : 
A . Oosterlee, ƒ 17,984. 
W . van Capelle, « 10,477. 
P. Hoogendam, » 15,510. 

' C. Alkemade, to Noordwijk, » 15,473. 
J. Remmerswaal, » 15,460. 
J . van der Stam, » 15,000. 

Utrecht, 30 Maart: het witten en schoon
maken van lokalen en eenige stedelijke gebouwen ; 
minste inschrijver was L . Landzaat, aldaar, voor 
ƒ2010 . 

T i l b u r g , 30 Maart: het maken , leveren en 
stellen van 13 stel nieuwe schoolbanken met ijze
ren stoelen ; minste inschrijver was F. C. Tromp, 
aldaar , voor ƒ 098. 

Haringhuizen, 30 Maart: het maken van 
verschillende werken; minste inschrijver was P. 
Molenaar, te Hcer-IIugowaard, voor ƒ 798. 

Delft, 3 A p r i l : de levering van : lo . gietijzer. 
le perceel. 2e perceel. 
Monklaud Olacu.ivuu 

no. 1. no. 1. 
W. Hoven en Zn., te Rotterdam, f 6.88. ƒ 12.17. 
E. S. de Jonge, „ idem 6.89». 12.38. 
It. S. Stokvis & Zu. „ idem «.S5' . 18.85*. 

2o. band-, plaat- en staalijzer, 
IJzcr. 

Band-
E. S. dc Jougc, tc 

Rotterdam, ƒ 18.50. 
G. J. Leeuwenberg, te 

Delft, 18.W. 
Hotz eu Co., tc 

's-Hagc & Rotterdam, 1«.40. 21 H.V 12.0.V 
Alles per 100 kilo. 
's-Hage, 3 A p r i l : het bouwen eener schut

sluis voor den doorgang der Ruigeplaat tc Delfs-
haven; ingekomen 10 biljetten, als: 
W . Sonneveld, te Schiedam, f 144,500. 
A . S. Schaafsma, » Harlingen, » 143,700. 

« Papendrecht, » 142,500. 
» Lent, » 133,800. 
» Middelburg, » 129,700. 
» Arnhem, » 128,000. 
» Papendrecht, » 127,850. 
» Rotterdam, » 127,300. 
» Hardinxveld , » 138,000. 
» Bunnik, » 125,000. 
» Kessel, » 124,400. 
» Sliedrecht, » 122,000. 
» Kralingen, » 122,500. 
» Dordrecht, » 122,000. 
» Rotterdam, » 119,900. 
» idem » 119,700. 
de uitbreiding van het zui-

veerhuis der gasfabriek, met levering van mate
rialen en toestellen, in 2 perc.; minste inschrij
vers waren: l e perc, den uitbouw der lokalen, 
J. den Braanker, aldaar, voor ƒ 3 0 4 7 ; 2e perc, 
bet leveren en stellen der toestellen, L . J. Ent
hoven en Co., te 's-Hage, voor ƒ8225. 

Mlddelstum , 3 Apr i l i het bouwen eener villa, 
met bijlevering der materialen ; minste inschrijver 
was A. Teninga, te Sebaldeburen , voor ƒ 22,222. 

Besoijen, 3 A p r i l : het bouwen eener school; 
ingekomen 0 bilj., als: 
G. van Dijk, " te Waalwijk, ƒ 10,700. 
J. G. Muilkens, » idem » 10,G00. 
J . C. van Dijk, i> idem « 10,500. 
C. van Tuuren, » Meeu.wen, » 7,200. 
G. de Jong, i> Capelle, » 7,000. 
J . A. N . Lucas, » Lagc-Zwaluwe, » 6,000. 

Gemijnd door den laatste , voor ƒ5975. 
Kijsbergen . 3 Apr i l : het bouwen eener school 

met onderwijzerswoning; ingekomen 4 bil j . , als: 
B. Vorlegh, te Ginneken, ƒ 11,988. 
A. van Hasselt, » Rijsbergen, » 11,544. 
J . van der Loo, » Ginneken, » 11,494. 
A . F . Slokkers, » Leur , » 10,000. 

Uithulstermeeden, 4 A p r i l : het bouwen eener 
onderwijzerswoning cn school te Oosternieland; 
ingekomen 2 bilj., als : 
F. J . Veldman, 
J. Wierenga, 

'a Bosch, 4 A p r i l : 

J . v. d. Velde, 
J . J . 1 lekker , 
F . K . Ozinga, 
C Bosman, 
H . de Borst, 
J . de Hrcij , 
D. Broekman, 
J . Boshouwers, 
F. v. Wijlick, 
C. Bot, 
Jb. van Leeuwen, 
G. Dekker, 
W . Vermaas, 
J . S. C. v. d. Wal l , 

Delft, 3 A p r i l : 

te Zeerijp, ƒ 5000. 
» Zijldijk, » 4880. 

lo . het onderhoud der 
werken; minste inschrijver was C. v. d. Ven, 
aldaar, voor ƒ5400. 

2o. id. van dc kazernegebouwen; minste inschrij
ver was L. Iluskcns, aldaar, voor ƒ10,300. 

Uitgegeven te Arnhem by 1 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 13 April 1872. 

Isterie van Justitie. 
;BESTEDING. 

len worden verwittigd, dat de beste 
let leveren en stellen van ijzeren alko-
Tlchtlegers en zitbankjes, in bet Huis 
png en Tuchtiging <e Leeuwarden en 

van Correctie te Hoorn , is afgekeurd 
ke herbesteding van dit werk, in 
Ier lokalen van het Ministerie van 
lie, is bepaald op Dingsdag 23 
11872, des namiddags ten één ure 
psteding geschiedt bij enkele inschrij-
ns het bestek , waarvan art. 1 is ge 

ivolgt: 
besteding geschiedt in drie perceelen 

en tweede perceelen bestaan elk uit 
lerd alkoven met nachtlegers en zit-

het derde uit een honderd acht en 
^gelijke alkoven. 
Iven moeten vrachtvrij worden gelc-
[400 alkoven, begrepen in de percee 

moeten worden gesteld in de nieuw 
{.slaapzalen in bet Huis van Opsluiting 

[ing te Leeuwarden: de 148 alkoven 
het derde perceel, in de nieuw ge-

aapzalen in het Huis van Correctie 

der eerste besteding komen mede 
de aannemers, 

len worden gegeven door den Inge-
Ject voor de Gevangenissen en Regts-
I j . I'. METZEI.AAR te '» Gravenhage. 
fhage, den 11 April 1872. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

CLANT. 

E M M E R M E E R P O L D E R . 

L a u b e s t e d i n g . 

len Heemraden van den Haarlemmer-
Itullen op Donderdag den 25 April 
•amiddags ten twee ure. ter Secretarie 
I e r in de St. .lansstraat te Haarlem. 
•aar bij enkele inschrijving aanbeste-
(ondens goedkeuring van de Hooge 
nii'-u : 

Duwen van eene brug over de 
vaart van dien polder nabij 
kstede, met de levering van 

f daartoe noodige materialen en 
Idsloonen. 
Sing in loco zal plaats hebben op 

20 Apri l , des morgens ten elf ure. 
D zijn te verkrijgen bij den Hoofdop-
trlem. 
'en voorwaarden zijn op franco aan-
verkiijgbaar aan de Secretarie voor
liggen op de gebruikelijke plaatsen 

'.5 April 1872. 
fjkgraaf en Heemraden voornoemd, 

I. W. M. V A N DE P O L L , 
Dijkgraaf. 

J . C. V A N DE BLOCQUERY, 
Secretaris. 

«rtsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. 

P X T E L — W E S E L . 

ig den 20 April 1872, des middags 
au het Hoofdbureau dei- Noord-Bra-
iche Spoorweg-Maatschappij. Wcste-
te Rotterdam , van : 

ervaardiging en levering van 
is gegoten ijzeren Buizen voor 
eelte Uden-Gennep. 
«ding geschiedt bij enkele inschrij-
aau het Hoofdbureau voormeld, de 
ttingen le bekomen zijn, alwaar te-

exemplaren van bestek en voor-
' 0.50 te verkrijgen zijn. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor Rekening van den Staat der Nederlanden) 

Op Maandag den 22»»™ April 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht . van : 

Bestek n". 07. 
Het bouwen van twee GOEDEREN

LOODSEN op het station Venlo. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 24 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 5>1<™ April 1872 ter 

lezing aan het Centraalbureau, hij de Moreelse 
Laan, en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Venlo, door wien ook de noodige in
lichtingen zullen worden gegeven. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 15'leu April 1872. 

Utrecht, den 5dcu April 1872. 

Fabriek en Machineriën te Koop. 
UIT DE HAND TE KOOP worden aangeboden: 
1°. de Nederlandsche fabriek van stoom

werktuigen staande te Amsterdam, Roeiers-
eiland, gunstig aan het water gelegen met al de 
daartoe behoorende Werktuigen, Machineriën 
enz. of wel: 

2°. het Fabriekgebouw, en de verschillende 
Werktuigen, als voor Smederij, Draaijerij, 
Bankwerkerij, Ketelmakerij, Koperslagerij, 
IJzer en Kopergieterij enz. en détail. 

Een en ander te bevragen bij den Heer H. C. 
V A N ROSSEM, vroeger Directeur, thans mede-
liquidateur van voormelde Fabriek , wonende ftoe-
terseüand W. 239, te Amsterdam. 

T E K O O P " 
600 meter vijfduims SOCKET-BUIZEN. 

Adres Letter A. X. Bureau Opmerker. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stokken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen. Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen. Stoom- en Fompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 
J. J. VAN RIETSCHOTEN. 

Boompjes 117 Rotterdam. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 13 A p r ü 1872. 

B O U W K U N D I G E N , 
vinden bij den ondergeteekende voorhanden in 
supra kwaliteit: 
Engelsch Calqueer Linnen, per rol van 16 

meter ƒ ,0.00. 
Calqueer papier iu dubbel olijfants 

formaat, per boek » 4.50. 
Calqueer papier inrollen, hoog 1.10 

meter en in lengte van 5.10, 20 en 
40 meters, van af » 0.60. 

Quadrille papier au milliéme. hoog 
78 centimeter lang 9 meter . . . » 5.00. 

Linnen papier papier toile . breed 
1 meter lang 11 meter . . . . » 15.00. 
zeer aan te bevelen voor hot teeke
nen van kaarten. 

Faberpotlooden in alle Numero's 
en Letters, per gros » 7.00. 
Alles voorhanden in het Magazijn van Kan

toor-, Teeken- en Photographie behoeft m. 
Amsterdam. A. JACOBS, 

Singel. X , 33. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
HVHlkUlt.iTiSViiKX IHJii. 

R O T T E R D A H V I . 
Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en U e r l K o p e r , B r o n x en M e t a a l , in verschillende 

qualiteiten; compositie H u i d s p i j k e r s , « p l a n t e r hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; B a n c a 
T i n , in blokken en staven; L o o d . loodgieters en blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

Calqueerlinnen. 
liet nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht 

Bij VAN HOOGSTRATEN en GORTER, te 
Zwolle, ziet heden hel licht: 

lIlllliE KElSSt 
uit DUITSCHLAND, FRANKRIJK cii ITALIË 

DOOR 

C. DOLLINGER, 
Architect te Stut I gar t. 

le Aflevering bevattende: 
Het oude koninklijke slot te Stuttgart. — 

De Kathariua-kerk te Oppenhciin. — Tri-
uinfboog van het kasteel te Napels. — De 
St. Martinus-toren te Keulen. — Huisdeur 
te Ksslingen. — Graftombe van Paus Ju
lius II te Rome. 

Dit prachtige Bouwkundige Plaatwerk zal 
compleet zijn in 8 afleveringen, of 48 pla
ten , groot folio formaat. De prijs is bij 
intcekening ƒ 1.50 per aflevering. 
De Ie All. i.s in t'lkt'ii Hoek winkel voorhanden 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B< 

: 

k 

e c k e r dt B u d d l i i g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t At C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n L i J M t e i i f i i l i r . Gefoel. 
en ongefocl. spiegelglazen. JAN DE BRUI.IN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek toAïc/.bij.Inrton--

pen, van J . F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
H e d e k e r A C". , Amsterdum, leveren cn plaatsen 

lici'lwatcrloestt'lli'ii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
C n l q u e M . Pauspapier van /8.10 en f8.'M, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
J n e » . 1 ' l e y n i e r , te Scheveningen, fabrikant 

van eement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e i - m u e x e n d e H o n d e , Stoemlraslabrii'k, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N1JLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delfl en J . G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam. 

Arnhem bij IJ. A. TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 14 A p r i l . 

A r u m (Friesland), bij S. v. d. Plaats: het 
bouwen eener stalling voor p. in. 30 paarden en 
doorreed te Harlingen , met bijlevering der ma
terialen. 

Maandag, 16 A p r i l . 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth. : 

de levering van 200,000 straatklinkers. 
Amersfoort, tc 11 uren, door den kommand, 

der genie , in het gebouw der arrond.-rechtbank : 
l o . het éénjarig onderhoud der kazerncgebouwen 
aldaar; 2o. idem der werken op de legerplaats 
bij Milligcn. Inl. bij voornoemden kommandant. 

Zutfen, te 11 uren, door den kommandant der 
genie, in de Hollandsche T u i n : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken aldaar; 2o. der kazernege
bouwen aldaar; 3o. der werken te Doesburg; 
4o. der kazernegebouwen te Doesburg; 5o. der 
kazernegebouwen te Arnhem. Inl. bij voornoem
den kommandant. 

Groningen, te 11 uren, door den kommand, 
der genie, in het hoofdwachthuis: l o . het één
jarig onderhoud der werken; 2o. het éénjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen enz., beide 
aldaar. 

's-Hertogenbosoh, te 11 uren, door den 
heer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oude 
Stads Koffiehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth., 
op het raadhuis : het bouwen van eene uitwate
ring schutsluis aan het einde van de Nieuwe 
Vaart, binnen den oostelijken afsluitdijk, nabij 
het huis Zeeburg. Inl. bij den ingenieur J . G. 
van Niftrik. 

Hoogvliet, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het nieuw aanleggen in die gemeente 
van eene begraafplaats, het aardewerk, sloot-
werk, het bouwen van een lijken- en beenderen-
huisje enz. Aanw. 's morgens te 9 uren. 

Amsterdam, te l 1 / , uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw: het vergrooten van de hoofdge
bouwen op de stations Anna-Paulowna, Noord-
Scharwoude en Hugowaard, in 3 perc. Inl. bij 
den ingenieur van den weg te 's-Hage. 

Dinsdag, 16 Apr i l . 
Mastenbroek (Overijsel), te 9 uren, door 

Albert Kok Ez. : het afbreken en opbouwen van 
zijn boerenwoonhuis, aan de Oude Wetering al
daar. 

Venlo , te 10 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur tc Maastricht, in de kazerne aan de 
Roermondsche poort: l o . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz.; 2o. het maken van 
eene waschkamer bij de kazerne aan de Roer
mondsche poort. Inl. bij voornoemden ingenieur 
cn bij den opzichter van fortificatiën te Venlo. 

Beetsterzwaag (Friesland), tc 10 uren , door 
het bestuur van den grooten Veenpolder in Op
stel land en Smallingerland, bij Bijlsma: het ma
ken van twee draaibruggen over het te maken 
hoofdkanaal in het Noorderdeel van den polder. 

Maasland, te 11 uren, door het bestuur van 
den Duifpolder, onder de gemeenten Maasland 
en Schipluiden, in de herberg de Pijnas: 1 ° . 
het maken van een machinegebouw, met machi
nistwoning en verdere bijbehoorende werken. 2°. 
het leveren en opstellen van een stoomwerktuig, 
met stoomketels, scheprad enz., ten dienste voor 
het te stichten stoom-schepradgemaal aan de Oost
kade van genoemden polder. Inl. bij T. van 
der Dol l , bouwkundige, te Maassluis. 

Weesp , te 11 uren , door den eerstaanwezend 
ingenieur in het gemeentehuis : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken te Muiden cn te Weesp ; 
2o. het éénjarig onderhoud der werkeu van de 
forten en redouten ; 3o. eene verving van werken 
te Muiden en te Weesp, alles onder beheer dei-
genie aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Emmen (Drente), te 11 uren, door volmachten 
en commissie uit de Weerdingcr Markgenooten , 
bij H. P o l : het graven van ongeveer 1060 M . 
lengte kanaal in het Weerdingerveen. 

Assen, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen van een post- en telegraafkantoor, 
met woning voor den directeur, te Assen. Het 
werk bestaat i n : a. het inrichten van de woning 
op den Brink te Assen, gemerkt A no. 47, tot 
tijdelijk telegraafkantoor, en het verlengen van 
de bestaande telegraaflijn naar en in dit gebouw; 
b. het afbreken van het gebouw waarin thans 
het telegraafkantoor, benevens de woning van 
den tuinman van den commissaris des Konings 
is gevestigd, en het terzelfder plaatse bouwen 
van een nieuw post- cn telegraafkantoor met 
directeurswoning daarboven. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat en bij den buiten
gewonen opzichter A . Kramer, beiden te Assen. 

Weesper karspel , tc 12 uren, door het be
stuur van den gemeenschaps-polder , in het loge
ment Gaasperzicht: het bouwen van een nieuwen 
achtkanten wind-vijzel-watcrmolcn , met een vlucht 
van 25 M. , alsmede het verrichten van andere 
werken. 

Utrecht , tc 2 uren, door dc maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het herstellen van het wachthuis 
no. 21 bij de brug over de Linge. Raming f 702. 

Nijmegen, te 2% uren, door de commissie 
voor de gemeente-gasfabriek, op het iaadhuis: 
het opbouwen der stokerij en het maken en stel
len van een ijzeren kap aan genoemde fabriek. 

Schuilenburg (bij Hindeloopen), door het 
dijksbestuur van Wijmbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-zeedijken: de levering van o. 1000 
stuks Noordsche greenen palen, lang G2 decim. 
in 2 perc, ieder van 500 stuks ; b. 345 stuks 
dito, lang 53 decim.; c. 200 stuks dito, lang 35 
id. ; d. 300 M . eiken gording, zwaar 10 ü 22 
centim.; e. 320 M . dito, zwaar 8 a 17 i d . ; f. 
1160 M. vuren planken, zwaar 3 ti 25 id.; g. 100 
stère grint. 

Woensdag, 17 A p r i l . 
's-Hage, te 11 uren, door den eerstaanw. 

ingenieur: lo . het éénjarig onderhoud van ka
zernegebouwen enz.; 2o. eene verving van die 
gebouwen; 3o. het éénjarig onderhoud der wer
ken, alle aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Delft, te 11 uren, door den kommandant der 
genie, in het bureau voor de schutterij bij den 
Doele: l o . het éénjarig onderhoud van werken; 
2o. het éénjarig onderhoud van de kazernegebou
wen ; 3o. het herstellen van beschoeiingen; 4o. 
eene verving van werken ; alles onder het beheer 
der genie aldaar. 

Roermond, tc 11 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur te Maastricht, in de kazerne 
het Oud-Klooster : het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz. te Roermond. Inl. bij 
voornoemden ingenieur en bij den opzichter van 
fortificatiën te Roermond. 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: lo . het ophoogen van den 
dam in de rivier het Scheur, aan den Hoek van 
Holland. Dc ophooging zal bestaan uit rijswerk 
met steen bezet, en omheind met dennen palen 
en perkoenpalen. Raming ƒ 35,000. 2o. het 
afgraven van gronden nabij den bovenmond der 
doorgraving door den Hoek van Holland , tot eene 
hoeveelheid van 75,000 kub. M. De afgraving 
moet geschieden tot de hoogte van A .P . Raming 
f 0.80 per kub. M . 

Bergnm (Friesland), te 2 uren, door den ar
chitect P . F . Eskes, namens den heer J . Meijer 
te Uithoorn: het bouwen van een burgerwoon
huis te Bergum. Aanw. 15 A p r i l , des voorrcid-
dags te 11 uren. 

Bergnm (Friesland), te 1 uur , door het ge
meentebestuur van Tietjerksteradeel: het amovee
ren van een gedeelte van het schoolhuis en het 
daarvoor in plaats maken van een bijgebouwtje 
te Garijp cn te Bergum in 2 perceelen. Aanw. 
15 A p r i l , te Bergum te 10 uren, te Garijp te 
2 uren door den gemeente-architect P . F. Eskes 
te Bergum. 

Donderdag, 18 A p r i l . 
Maastricht, te 10 uren, door den eerstaan

wezend ingenieur, op het bureau der genie: i o . 
het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz.; 

2o. het herstellen van het 2e blok der Brusselschc 
barakken; 3o. idem van muren en daken dei-
kazerne het Kruishecren-kloostcr. Inl. bij voor
noemden ingenieur. 

Hoedekenskerke (Zeeland), tc 11 uren, door 
de dijksdirectie van de watering Hoedekenskerke, 
in het gemeentehuis: het verbeteren en onder
houden der gewone aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken enz. aan den zeedijk van den pol
der Hoedekenskerke, gedurende het dienstjaar 
1872; aanw. 15, 16 en 17 Apr i l . 

Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwe
zend ingenieur , in de kazerne bij de Bergpoort : 
het éénjarig onderhoud lo. der werken en 2o. 
der kazernegebouwen, aldaar ; 3o. der kazerne
gebouwen enz. te Kampen; 4o. der idem te 
Zwolle. Inl. bij voornoemden ingenieur aldaar, 
en bij den opzichter van fortificatiën te Kampen. 

Hellevoetsluls, te II 1., uren, door het min. 
van marine: het doen van eenige herstellingen 
aan de woonhuizen van het maritieme etablisse
ment aldaar; aanw. 15 A p r i l , van 9—12 en van 
2—4 uren. 

's-Hage , tc 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : het aanplempen van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
ten behoeve van den Staatsspoorweg van Nieuwe-
dicp tot Amsterdam. Inl. en aanw. door den 
eerstaanw. ingenieur te Amsterdam l . ' i A p r i l , 
van 11—3 uren. (Herbesteding, terwijl de kosten 
der beide vorige bestedingen mede ten laste van 
den aannemer komen.) 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf cn heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secretarie 
in de Jansstraat: het verbouwen van den schoor
steen van het stoomtuig Leeghwater, met de levering 
van alle materialen en arbeidsloonen. Inl. bij 
den hoofdopzichter te Haarlem en bij den opzich
ter aan de Leeghwater. Aanw. 13 A p r i l , des 
namiddags te 3 uren. 

Haarlem, te 2' , uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van eene school en onderwu-
zerswoning te Westzaan; bilj. inz. daags vóór de 
besteding vóór 12 uren; aanw. 13 Apr i l . 

Vri jdag , 19 A p r i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van 

marine: de levering van : 1. eiken balkplaten 
enz.; 2. wagenschot, enz.; 3. Rigasche masten; 
4. Amerikaansche masten; 5. dennen masten: 6. 
Noordsche houtwaren; 7. Rigasche dekdelen; 8. 
greenen balkdelen; 9. greenen ribben enz.; 10. 
vuren delen; 11. dennen delen; 12. dennen rib
ben enz.; 13. iepenhout enz.; 14. ijzer en staal; 
15. koper in bladen; 16. versmelten van koper; 
17. koperen spijkers enz.; 18. t i n ; 19. blik; 20. 
lood; 21. vergieten van lood; 22. ijzeren spij
kers; 23. ijzerkramerij; 24. gereedschappen; 25. 
vijlen; 26. pek; 27. afval van katoenen garens; 
28. dubbel of huidpapier; 29. verfwaren; 30. 
loodwit; 31. halfwit glas; 32. steen; 33. kalk 
en zand; 34. houtskolen; 35. gas-coak-; 30.Mos-
covisch teer; 37. Engelsche coaks; 38. Stok-
holmer teer; 39. vlaggedoek; 40. lakens; 41. 
zeil- en bindgaren; 42. duigen en bodemstukken; 
43. vuren duigen; 44. houten hoepels; 45. rie
men ; 46. ijzeren ballast; 47. borstelwerk enz.; 
48. papier; 49. naaigarens, haardoek enz. 

G o e s , te 11 uren, door de dijksdirectie der 
breede watering, bewesten Yerseke, in De Prins 
van Oranje: l e perc , het maken van buitenge
wone werken ter voorziening van het onverdedigd 
oevervlak beneden laagwatcr tusschen de peil-
raaien 14—16, (zie de omschrijving in het 
nommer van 6 Apr i l ) ; 2e perceel, het maken 
der gewone kram- en Vilvoordsche steen
glooiing-werken , aan den zeedijk van gemelden 
polder, met het onderhoud daarvan tot 15 April 
1873; aanw. 17 en 18 A p r i l ; bilj. inz. bij den 
dijkgraaf, uiterlijk daags vóór de besteding. 

Hilversum , te 11 uren, door den secretaris 
van het havenbestuur, in het Hof van Holland 
op den Kerkbrink: het baggerwerk van de Huizer 
Haven voor 3 jaren, in te gaan 1 Mei e. k. 

E d a m , te 12 uren, door het dagelijksch be
stuur van den polder de Zeevang, in het Heercn-
logement: het stichten der gebouwen en inrich
tingen voor een stoomgemaal. Inl. bij B. de Vries, 
waterbouwkundige te Wilnis . Aanw. 16 April. 

Leiden, te 12"j uren, door den eerstaan
wezend ingenieur te 's-Hage, in het plaatselijk 
bureau : het éénjarig onderhond der kazernege
bouwen enz. tc Leiden. Inl. bij voornoemden 
ingenieur cn bij den opzichter van fortificatiën 
A. Hartman , te Leiden. 

B r i e l l e , te 1 uren, door de eerstaanwezend 
ingenieur te Hellevoetsluis, op het raadhuis: l o . 
het éénjarig onderhoud der metsel- en timmer
werken ; 2o. idem der kazernegebouwen; 3o. id . 
der aardewerken; 4o. het herstellen van de Ra-
vclijnsbi-ug buiten de Zuidpoort, alle te Brielle. 
Inl. bij voornoemden ingenieur te Hellevoetsluis, 
en bij den fortificatie-opzichter te Brielle. 

Zaterdag, 20 A p r i l . 
Staveren, te 11 uren, door het dijksbestuur 

van Heinelumer-Oldephacrt cn aanhoorige Zee
dijken: l o . het maken van heiwerken enz. aan 
de zeedijken ; 2o. het leveren van 520 last brik ; 
3o. idem van 100 last Drentsche of Noordsche 
steen; 4o. het leveren van 60 kub. M . grint, 
in verschillende perceelen. Aanw. 19 April dooi
de opzichters Dijkstra en De Boer, te Staveren. 

Botterdam , tc 12 uren , door de directie der 
Noordbrab.-Duitsche spoorwegmaatschappij, aan 
het hoofdbureau: de vervaardiging en levering 
van 89 stuks gegoten-ijzeren buizen voor het 
gedeelte Uden-Gennep. 

's-Hage, tc 1 uur, door den ontvanger der 
registratie en domeinen : het maken van een ge
bouw voor paardenstal met bergplaats in het 
Haagsche Bosch. Aanw. 17 A p r i l , te 10 uren. 
(Herbest.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, op het cen
traalbureau : de levering van 48 stalen puntstuk-
ken, van stalen spoorstaven, en van 2 stel dito 
puntstukken voor kruiswissels. Inl. op het cen
traalbureau en bij de ingenieurs der maatschappij 
te Groningen, Zutfen en Breda. 

Franeker, door het gemeentebestuur: de ver
nieuwing eener brug en 170 M . steenen wal
muur; aanw. 18 A p r i l , des voormiddags te 11 
uren. 

Maandag, 22 A p r i l . 
Biervliet, te II uren], door burg. en weth. : 

het bestraten met keien van een gedeelte der 
gr in tb. ia n leidende naar IJzendijke, over eene 
lengte van 2385 M . Aanw. 15 Apr i l . Bilj . inz. 
21 A p r i l , vóór 12 uren. 

's-Hage, te 11 '/2 uren, door het prov. be
stuur : het lichten en opruimen van een in de 
Beneden-Merwede tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. (Herb.) 

's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be
stuur : het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede aan de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder de gemeente 
Werkendam, met de uitvoering van al de daar
mede in verband staande werkzaamheden, in 2 
perc. en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat te 's-Hage, bij den arrondis-
sements-ingenieur en den ingenieur Wekker te 
Gorinchem. (Herbesteding ; terwijl de kosten der 
eerste besteding mede ten laste komen van de 
aannemers.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. 
het leveren en stellen van dc gevorderde ijzer
werken en toebehooren , voor de rioleering vol
gens het stelsel-Liernur, van de 4 blokken woon
huizen op de Schans tusschen de Willems- en 
Zaagmolenpoorten. Inl. bij den directeur bij de 
publieke werken, dagelijks van 10—12 uren. 

Amsterdam, te 1% uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
station: het bouwen van eene brug in den Heil
weg, het wegruimen en aanvullen van eene brug 
in den spoorweg, no. 33 , met daarbij behooren
de werken. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te 's-Hage. Aanw. 20 A p r i l , te 10 uren. 

U t r e o h t . te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen, aan het ccn-
traal-bureau: het bouwen van twee goederen
loodsen op het station Venlo. 
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Afloop van Aanbestedingen. 
Wassenaar. 22 Maart: liet bouwen van ccn 

gemeentehuis met woning voor den concierge; 
ingekomen (J bilj., a ls: 
A. Oosterlee, ƒ 17,984. 
W . van Capelle, „ 10,477. 
P. Hoogendam, » 15,510. 
C. Alkemade, te Noord wijk, » 15,473. 
J. Remmerswaal, » 15,460. 
J . van der Stam, » 15,000. 

Utreoht, 30 Maart : het witten en schoon
maken van lokalen en eenige stedelijke gehouwen ; 
minste inschrijver was L . Landzaat, aldaar, voor 
/ 2010. 

Tilburg-, 30 Maart: het maken , leveren cn 
stellen van 13 stel nieuwe schoolbanken met ijze
ren stoelen; minste inschrijver was F. C. Tromp, 
aldaar, voor ƒ 698. 

Haringhuizen, 30 Maart: het maken van 
verschillende werken ; minste inschrijver was P. 
Molenaar , te llcer-llugowaard, voor ƒ 798. 

Delft, 3 A p r i l : dc levering van : lo. gietijzer. 
le perceel. 2c perceel. 
Monkland blacunvuu 

no. 1. no. 1. 
W. Hoven en Zn„ tc Rotterdam, f 6.88. f 12.1J. 
E. S. de Jonge, „ idem 6.89-r'. ' 12.:18. 
R. S. Stokvis & Zn. „ idem «.SS». 13.85'. 

2o. band-, plaat- en staafijzer, 
IJzcr. 

liauil- Plant- "" Staaf-
E. S, dc Jonge, tc 

Rotterdam, / 18.50. f 18.60. ƒ 18.50. 
G. J. Leeuwenberg, te 

Delft, 18.W. 18.69. 18.59. 
Hotz eu Co., tc . 

's-Hngc & Rotterdam, 11140 2 1 . « . V 12.W.V 
Alles per 100 kilo. 
'a-Hage, 3 A p r i l : het bouwen eener schut

sluis voor den doorgang der Ruigeplaat te Delfs-
haven; ingekomen 10 biljetten, als: 
W . Sonneveld, 
A. S. Schaafsma, 
J . v. d. Velde, 
J . J . Bekker, 
F. K . Ozinga, 
C. Bosman, 
II. de Borst, 
J. de l l re i j , 
D. Broekman, 
J . Boshouwers, 
F. v. Wijlick, 
C. Bot, 
Jb. van Leeuwen, 
G. Dekker, 
W . Vermaas, 
J . S. C. v. d. Wal l , 

Delft, 3 Apri l 

te Schiedam, ƒ 144,500. 
i) Harlingen, » 143,700. 
» Papendrecht, » 142,500. 
» Lent, » 133,800. 
» Middelburg, » 129,700. 
» Arnhem, » 128,000. 
» Papendrecht, » 127,850. 
» Rotterdam, » 127,300. 
» Hardinxveld, p 138,000. 
» Bunnik, » 125,000. 
» Kcssel , » 124,400. 
» Sliedrecht, » 122,000. 
» Kralingen, » 122,500. 
» Dordrecht, » 122,000. 
i> Rotterdam, » 119,900. 
» idem > 119,700. 
de uitbreiding van het zui-

veerhuis der gasfabriek, met levering van mate
rialen en toestellen, in 2 perc. ; minste inschrij
vers waren: l e perc, den uitbouw der lokalen, 
J. den Braanker, aldaar, voor ƒ 3 0 4 7 ; 2e perc, 
het leveren en stellen der toestellen, L . J. Ent-
hoven en Co., te 's-Hage, voor ƒ 8 2 2 5 . 

Middelstum , 3 A p r i l : het bouwen eener villa, 
met bijlevering der materialen ; minste inschrijver 
was A. Teninga, te Sebaldeburen , voor ƒ 22,222. 

Besoijen, 3 A p r i l : het bouwen eener school; 
ingekomen 0 bilj., als : 
G. van Dijk, te Waalwijk, ƒ 10,700. 
J. G. Muilkens, » idem » 10,600. 
J . C. van Dijk, > idem » 10,500. 
C. van Tuuren, » Mecu.ucn, » 7,200. 
G. de Jong, » Capelle, » 7,000. 
.1. A . N . Lucas, » Lage-Zwaluwe, » 0,000. 

Gemijnd door den laatste, voor ƒ5975 . 
Bijsbergen, 3 Apr i l : het bouwen eener school 

met onderwijzerswoning; ingekomen 4 bil j . , als: 
B. Verlegh, te Ginneken, ƒ 11,988. 
A. van Hasselt, » Rijsbergen, » 11,544. 
J . van der Loo, » Ginneken, » 11,494. 
A . F. Slokkers, » Leur , » 10,000. 

Uithuistermeeden, 4 A p r i l : het bouwen eener 
onderwijzerswoning en school te Oosternieland; 
ingekomen 2 bilj., als : 
F . J . Veldman, te Zeerijp, ƒ 5000. 
J. Wierenga, » Zijldijk, • 4880. 

's-Bosoh, 4 A p r i l : l o . het onderhoud der 
werken; minste inschrijver was C. v. d. Ven, 
aldaar, voor ƒ 5400. 

2o. id. van de kazernegebouwen; minste inschrij
ver was L. Huskens, aldaar, voor ƒ10,300. 

3o. id. van de werken te Crevecoeur, aan de 
Blaauwe-sluis cn van Nieuw-St.-Andries; minste 
iischrijver was A.Jansen, te Hedel, voor ƒ 1 0 5 0 ; 
gegund. 

Utrecht, 5 A p r i l : l o . het bouwen van een 
wachtkamer met bureau op dc halte Oudeschoot; 
ingekomen 7 biljetten, als: 
S. J . v. d. Veen, te Meppel, ƒ 2000. 
I'. Aberson, » Steenwijk, » 2422. 
J. Post, » Heerenveen, » 2420. 
II. L . v. d. Meulcn, » Neijehaak , » 2300. 
II. Kuipers, » Heerenveen, » 2295. 
11. K . v. d. Meer, » Oudeschoot, » 2290. 
•I. H . Engclmoer, » Oldelrijne, i> 1736. 

2o. het bouwen eener wachtkamer met bureau 
op de halte Kropswolde; ingekomen 5 biljet
ten , als: 
D. Offringa, te Sappemeer, 2253. 
K. Tichelaar, » Groningen, p 2150. 
J. Rotting, » St.-Martenshoek, » 2097. 
E. Kampen, » Sappemeer, » 1855. 
II. Barteling, » Zuidlaren, » 1800. 

Purmerende, 5 A p r i l : het bouwen van een 
school voor het R. C. armbestuur; ingekomen 0 
biljetten, als : 
A. van Kleeff, te Amsterdam, ƒ 9995. 
H. F. Westerveld, » Purmerende, » 8300. 
P. van Wijngaarden, » Avenhorn , p 8115. 
J. Kater Az., » Purmerende, p 7945. 
J. Roog, » idem » 7495. 
P. Brinkman, » idem » 0073. 
Gegund. 

Middelburg, 5 A p r i l : het bouwen van een 
gemetselden kaaimuur langs het kanaal van Neu
zen t» Sas-van-Gent; minste inschrijver was 11. 
Ringhout, te Hontenisse, voor ƒ 14,099. 

Goes, 5 Apr i l : het bouwen van vier arbei
derswoningen; ingekomen 7 bilj., als: 
P. Buitendijk , ƒ 4478. 
W. de Jonge, » 4000. 
D. Klemkerk, » 3997. 
W. den Boer, » 3970. 
A. de Beste, i> 3959.00 
A . vau de Visse , » 3910.70 
C. Hootsmans, » 3914.55 
allen aldaar. 

Groningen , 6 Apri l : het wegruimen van het 
wrak van het voor de haven van Delfzijl gezon
ken Pruisische fregatschip Ferdinand Piekert; 
minste inschrijver was J. J. Sijdses, teFarmsum, 
voor ƒ 5 0 0 0 ; gegund. 

Utrecht, 6 Apri l : de levering van gegoten
ijzeren gaspijpen , hulpstukken enz., ten dienste 
der uitbreiding van het pijpennet der gasfabriek 
aldaar; ingekomen 4 biljetten, nis : 
Castel and Latta , tc Glasgow, ƒ 77,040. 
Osti en Co., » Utrecht, » 6 100. 
R. S. Stokvis en Zn., s Rot te rdam,» 63,400. 
Van den Berg en Co., » Amsterdam, » 02,802.50 
gegund. 

Zutfen, 6 Apri l : het vei nieuwen der brug
gen te Baak en te Laag-Keppel; minste inschrij
vers waren : voor die te Baak , Wunderink , te 
Toldijk , voor ƒ 4 5 0 0 ; voor die te Laag-Keppel , 
Hoynk , te Pannerden , voor ƒ 8888. 

Amsterdam, 8 A p r i l : het maken van een 
uitwatering- en scb epv: artkauaal door de stads-
rietlanden ; minste inschrijver was W. Verschoor, 
te Sliedrecht, voor ƒ 4 2 , 4 0 0 . 

Groningen, 8 A p r i l : het herstellen en witten 
van stukadoorwerken in het raadhuis in 1872; 
minste inschrijver was H. G. Geerdes, aldaar, 
voor ƒ 1 5 3 0 . 

Middelburg, 8 A p r i l : l o . het veranderen 
van een gedeelte van den noordelijken leidijk der 
nieuwe haven; ingekomen 11 bilj., als: 
W . de Jong, te Sliedrecht, ƒ 9350. 
A . Rinders, » Breskens, » 8750. 
M . de Vriend, » Borsclen , » 8500. 
J . v. d. Gricndt, » 's-Bosch, » 7980. 
P. den Boer, » Zierikzee, » 7777. 
M . Paauwer, » Hoedekenskerke, » 7248. 
P . J. v. Remortel Nz., » Hontenisse, » 7200. 
Dc Jong Teunis, » Amsterdam, » 0449. 
W. Ringhout, p Walsoorde, » 0020. 
D. Tholens, >, Hoek, » 0000. 
D. Tholens, » Neuzen, » 5937. 

Voorloopig gegund. 
2o. het schoonmaken der kaaimuren langs de 

binnenhavens cn de Zoutegracht, met het ver
nieuwen van 2000 vierk. M . voegwerk en 23 

kub. M. metselwerk; slechts één biljet ingekomen 
van A . Rinders, te Breskens, voor ƒ 2 4 9 5 . 

Zutfen, 9 A p r i l : l o . de levering van 35,000 
Quenast-keien ; minste inschrijvers waren Kloos & 
Limburg, te Rotterdam, voor ƒ 60.49 per 1000; 
gegund. 

2o. het bouwterrein op den hoek van de Barl-
heze is gegund aan W. Uiterwijk voor ƒ 041. 

Amsterdam, 10 A p r i l : het uitvoeren van 
herstellingen en vernieuwingen aan het W. I. 
slachthuis, ged. 1872, '73 en '74 ; minste inschrij
ver was J. C. v. d. Kley , voor ƒ 3337. 

Botterdam, 11 April : het maken van grond-
wei ken ten behoeve van het stations-emplacement 
te Gennep; ingekomen 5 biljetten, als: 
J . Hoeilake, te Hedel, ƒ 30,490. 
G. Tak, » Heijen, » 29,499. 
J . A . A . WeemholT, » Oeffeit, » 28,600. 
L. Verhoeven, » Gennep, » 20.980. 
F. van Wijlick, » Kessel, » 23,800. 

Gegund. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Dinsdag, 23 A p r i l . 

Neuzen , te 11 uren , door den kommandant 
der genie , op het bureau van den garnizoens-
kommandant: het éénjarig onderhoud van: l o . 
de werken; 2o. de zeeweringen, en 3o. de ka
zernegebouwen enz. aldaar. Inl. bij voornoemden 
kommandant en bij den opzichter van fortificatiën 
tc Neuzen. 

Zalt-Bommel , tc 12 uren, door de commis
sie tot den grintweg, bij de Wed. H. O. v. d. 
Weiden : het baggeren en aanvoeren uit de Waal 
en de Maas, zoomede het oprijden van den be
noodigden geziften biggel, tot begrinting van 
dien weg en van het einbranchcment tusschen 
Kerkwijk en Ammerzode. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
justitie: het leveren en stellen van 548 ijzeren 
alcoven met nachtlegers en zitbanken, ten be
hoeve van het huis van tuchtiging en opsluiting 
te Lceuwaiden en het huis van correctie te Hoorn, 
in 3 perc. (le en 2e perc. elk 200 alcoven voor 
Leeuwarden; 3e perc. 148 idem voor Hoorn). 
Inl. bij den ingenieur-architect J . F. Metzelaar, 
te 's-Hage. (Herbesteding. De kosten der eerste 
besteding komen mede ten laste van den aannemer.) 

Woensdag, 24 Apr i l . 
Boreulo, tc 1 1 u r e n , door burg. cn weth., 

bij B. Drost: het vernieuwen der houten brug 
over de Bolksbeek te Gelselaar, genaamd »de 
Slaapsbrug". 

Donderdag, 25 A p r i l . 
Willemstad, te 11 uren , door den eerstaan

wezend ingenieur, in het koffiehuis de Hoop: 
l o . het éénjarig onderhoud der werken ; 2o. i d . 
der kazernegebouwen enz.; 3o. het vernieuwen 
van paalwerken enz", in de haven te Willemstad. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

'S-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen en het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Empel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats
spoorwegen. De uit te voeren werken zijn : «. 
het maken en aanbrengen van 2 ramen, elk met 
vier schuiven van acht dubbele windwerken en 
2 loopbruggen aan de sluis; b. het verhoogen 
der deuren van dc sluis. Inl. bij den eerstaanw. iug. 
te Utrecht en den ingenieur E. J. de Suvorniii 
Lohnian te Empel. Aanwijzing 15 en 17 A p r i l , 
te 11 uren. Raming ƒ3238 . 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Raarleinmermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat : het bouwen eener brug 
over de Ringvaart van dien polder, nabij Heem
stede, met de levering van alle materialen cn 
arbeidsloonen. Inl. bij den hoofdopzichter te 
Haarlem. Aanw. 20 A p r i l , te 11 uren. 

Haarlem, te 2' , uren, door het prov. be
stuur : het voortzetten der versterking van dc 
Rijks-zeewering benoorden Petten. 

Vrijdag, 26 A p r i l . 
's-Hertogenbosoh, te 10% uren, door het 

prov. bestuur : het uitvoeren van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij 
Hedel, behoorende tot den dienst der veren in 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, den ingenieur Hoogeboom en den 

opzichter Verdoorn , allen aldaar. Aanw. den 4en 
dag vóór de besteding. 

Weesp, te 11 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur, in het gemeentehuis: 1o. het herstel
len van de brug vóór de Klomppoort aldaar; 2o. 
het herstellen van bruggen te Muiden ; 3o. het 
herstellen van het verdedigbaar gebouw in het 
fort Hinderdam, alles onder het beheer der genie 
aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Zaterdag, 27 A p r i l . 
Helder , tc 10 uren, door den kommandant 

der genie, in Fort Erfprins: het eenjarig onder
houd l o . der werken en 2o. der kazernegebou
wen ; 3o. het herstellen van bruggen. Inl. bij 
voornoemden kommandant, van 20 Apri l af, 
tusschen 10 en 12 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 
het afbreken van dc bestaande houten ophaal
brug over de Kerkvaart te Breukelen, in den 
grooten weg l e klasse, en het bouwen van eene 
nieuwe ijzeren bascule-brug met steenen land-
hoofden aldaar. 

Maandag, 29 A p r i l . 
's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be

stuur : het bouwen eener ijzeren draaibrug met 
steenen landhoofden over het Zedcrikkanaal, ter 
vervanging der vlotbrug in den Bloemendaalschen 
weg onder Vianen. 

Kampen, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur : lo. het maken van dc landhoofden en 
pijlers voor de brug over den IJsel voor Kampe n; 
2o. het maken van den ijzeren bovenbouw eener 
vaste brug met beweegbaar gedeelte over idem; 
3o. het maken en stellen van portieken en torens 
op de landhootden cn pijlers van idem. Inl. bij 
J. Swets, directeur der stads-waterwerken al-laar. 
Aanw. voor no. 1 en 3 op 1 5 , en voor no. 2 
op 16 A p r i l , telkens te 12 uren. 

Lobith , te 12 uren, door burg. en weth. der 
gemeente Herwen-en-Aerdt, ter secretarie dier 
gemeente, aldaar: het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, aan dc 
Tolkamer te Lobi th , in die gemeente. Inl. bij 
gemelde secretarie, alsmede bij den architect S. 
v. d. Kemp, te Nijmegen. Aanw. op den dag 
der besteding, te 10 uren. 

Woensdag, 1 Mei. 
Emmerik, tc 12 uren, door dc commissie 

van toezigt over de Nederhettersche Lnndeweer, 
bij den logementhouder Iteisch: het daarstellen 
eener ijzeren brug met steenen landhoofden over 
het Grenskanaal, bij de Lindhorst. Inl. bij den 
opzichter van den waterstaat II. J . Weehuizen , 
te Lobith. Aanw. 27 A p r i l , van 10—11 uren. 

Donderdag, 2 Mei. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een stationsge
bouw bij de Beurs te Rotterdam, ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Aanw. 23 en 26 A p r i l , des voormiddags 
te 11 uren. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : hat maken van een haven-sta
tionsgebouw te Vlissingen en eenige verdere 
werken ten behoeve van den spoorweg en het 
kanaal door Walcheren. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Vlissingen. Aanw. 22 en 
25 A p r i l , te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het leveren en verwerken van 
stortstcen, ten behoeve der spoorwegbrug over 
de Oude-Maas bij Dordrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur te Rotterdam. Aanw. 24 
en 27 Apr i l , te 11 uren. 

Woensdag, 8 Mei. 
Sohuilenburg (bij Hindeloopen), door het 

dijksbestuur van Wijmbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-Zeedijken: het maken en herstellen 
van onderscheidene perceelen hei-, steen- en 
aardewerk enz , aan de zeeweringen van genoemde 
contributie, alsmede het gewoon onderhoud dei-
gebouwen. 

Donderdag, 16 Hei . 
Haarlem, te 2l/.t uren, door het prov. be

stuur : het doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Durgerdam (hoek 
van het IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur L . J . 
du Celliée Mul le r , te Amsterdam. Aanwijzing 
14 Mei. 
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{ Vervolg van n°. 15). 
III. 

Het is alsof een adem van broederschap de we
reld doorwaait; z i j , die aan de menschheid twij
felden , voelen wel, dat eene zuiverder zedenleer 
ontkiemt en dat zij uit den schoot van den dag-
loonersstand te voorschijn zal treden. Later neemt 
de pers Hink de partij op tegen de zelfzucht en 
koppigheid der arbeidgevers, het nationaal gevoel 
teekent er verzet tegen aan , leden van het Par
lement stellen zich tusschen de strijdenden. Het 
tijdvak van de vredelievende gedachtenwisseling 
wordt geopend; men eindigt met een vergelijk; 
iets, dat eene verovering van louter vorm zou 
schijnen , wordt door de arbeidstakers verkregen , 
te beginnen van den eersten Januari 1872 ; dc dag 
van negen uren zal de normale arbeidsdag van 
de werktuigkundige daglooners zijn. De normale 
dag zal door de arbeidgevers nog soms verlengd 
kunnen worden, maar het normale karakter wordt 
erkend ; het is eene wet, die vasten voet krijgt. 

Daarna neemt de beweging der negen uren 
eene zoo groote snelheid aan , dat het moeilijk is 
er den voortgang van te volgen. 

Gedurende de weikstaking van Newcastle kan 
men reeds een gewichtig verschijnsel waarnemen: 
de gordel of' oppervlakte, waarover de beweging 
zich uitbreidt, is grooter geworden; naast de 
werktuigmakers van Stockton, welke die van 
Newcastle hebben nagevolgd, treft men vooral 
in Yorkshire een groot getal openbare vereeni
gingen aan, waarin de wolwerkers, de kleeder
makers , dc ververs van geweven stofTen, zelfs 
de molenaars, over het beginsel der negen uren 
beraadslagen en het aannemen. Ik spreek niet 
van de mijnwerkers, wier streven hetzelfde is, 
maar die de hervorming najagen langs andere 
wegen; de meetings in massa in het bosch van 
Dean cn te Middlesborough, die na menige andere 
komen ; eindelijk de samenkomst der gevolmach
tigden van alle mijndistricten te Manchester — 
allen eischen een onmiddellijken wetgevenden 
maatregel, die den arbeid der kinderen van 
twaalf tot zestien jaren beperkt tot acht uren. 
Deze maatregel moet, volgens de meening van 
de mijnwerkers, vanzelf zijne heilzame uitwer
king uitstrekken tot alle volwassenen, gelijk ge
beurd is in alle fabriekdistricten. Zij verklaren 
het bovendien ronduit in de besluiten, die zij bij 
stemming hebben aangenomen. 

De werkstaking heeft nauwelijks een einde ge
nomen, of het stelsel zegeviert, één voor één in 
al de graafschappen van het noorden cn het mid
den van Engeland; de meeste werktuig-ateliers 
van Northumberland, van Durham en van York
shire nemen het onmiddellijk aan ; het graafschap 
Lancaster volgt, maar trager; iu Stnüordshireen 
Warwickshire, tc Wolverhampton en te Birming
ham maakt de hervorming onophoudelijke vorde
ringen ; een weinig later zal zij hare stralen uit
schieten in de giaafschappen Lincoln, Norfolk, 
Suffolk, Bedford en Essex; zij staat voor de 
poorten van Londen, en reeds vereenigen en roeren 
zich al de werktuigmakers in Engelands hoofd
stad ; zij gaat langs den afgelegdeu weg terug 
om Schotland op te wekken, dat de eerste en 
krachtigste pogingen van de timmerlieden heeft 

aanschouwd; zij brengt Berwick, Glasgow, Edin
burg in beweging; zij sleept, den een na den 
ander, de arbeiders der spoorwegmaatschappijen 
mede. Zij maakt zich daarop meester van nieuwe 
nijverheidstakken; men ziet, bij voorbeeld, te 
Leeds de rijtuigmakers, de boekbinders, de let
terzetters, te Birmingham de wapensmeden en de 
vervaardigers van stalen pennen, in de noorde
lijke streken de arbeiders in eenige fabrieken van 
tapijten, papier en scheikundige voortbrengselen, 
te Sheffield die in de werktuiglijke zagerijen den 
normalen werkdag verkrijgen, en reeds te Wigan 
vorderen dc wolspinners dezelfde beperking. 

Dat zijn de onmiddellijke gevolgen der arbeid-
staking van Newcastle, waarvan de invloed steeds 
toeneemt. Als dc Engelsche staatshuishoudkundi
gen met zelfbehagen becijferen, wat deze werk
staking den arbeiders gekost heeft, denken zij 
dan wel aan de tallooze vreedzame overwinnin
gen , die zij moest verzekeren 7 Hebben bovendien 
al de Engelsche werklieden te zamen niet voorzien 
in den nood van de werkstakers? En de zware 
ofTers, die ieder hunner zich heeft opgelegd, 
hebben hem den normalen werkdag van negen 
uren bezorgd of zullen hem die vroeger of latei-
bezorgen. 

In Noord-Duitschland heeft het socialisme twee 
voorname brandpunten : het eene in het midden, 
de stad Berlijn, het andere in het zuiden, de 
nijverheidsdistricten van Saksen. Van daar zal 
men de hervorming hare stralen zien uitschieten. 
Zij wordt sinds lang geëischt door de moedige 
pers der Duitsche werklieden, en een uitstekend 
Duitsch socialist heeft op het vraagstuk der werk
uren het helderste licht doen schijnen. 

In het Duitsche rijk vordert men tegenwoordig 
den werkdag van tien uren; de gemiddelde werk
dag is er dan ook langer in duur gebleven dan 
in Engeland. Gelijk in Engeland zal de worste
ling een aanvang nemen bij hen, die de nijver
heid van het bouwen beoefenen. 

Den 17en Juli staken de metselaars te Berlijn 
den arbeid, eene vermindering van één uur wcr-
kens eischende; het getal metselaars, die den 
kamp hebben aanvaard, is 7 tot 8000; hunne 
«patronen" hebben zich eveneens onderling ver
bonden. Deze arbeidstaking zal op den vooruit
gang van den Duitschen dagloonersstand gelijken 
invloed hebben als die van de timmerlieden te 
Newcastle op den Eiigelschen. Zij ondervindt 
weldra den schitterenden bijval van al de Duitsche 
arbeiders; te Berlijn verklaren de volksvergade
ringen, die tot 8000 deelnemers tellen, dat het 
voor al de werklieden een plicht is dc metselaars 
te ondersteunen; de Duitsche coöperatieve ver
eeniging der bouwlieden verbindt zich de arbeid
staking met geld te schragen: weldra stelt het 
congres der wcrklieden-vereenigingen, dat te 
Dresden plaats vindt, den dag van tien uren op 
het programma der volkseischeu. 

Het ontbreekt den tijdperken der arbeidsta
king niet aan eene hooge mate van belangrijk
heid; tegen het eind van Juli hebben verschei
dene «patroons" in de voorwaarden van de werk
lieden toegestemd, en de arbeid is in hunne 
werkplaatsen hervat geworden, als wanneer hunne 
metselaars weder gezamenlijk den arbeid laten 
liggen, om al de ondernemers spoediger tot on
derhandeling te bewegen. Deze wreken zich, niet 
door de arbeidstakers te treilen, maar door zich 

te verbinden, het aantal schrijnwed 
minderen, om dezen aldus te beletT 
selaais te ondersteunen; van zijn* 
het Bewind tusschen beiden ; het will 
het staande leger dwingen, den a ru i 
in den steek gelaten kazerne voof 
de soldaten weigeren, gemeene 
met de werklieden. Intusschen heel 
der arbeidstaking, het Verbond der\ 
gedurende de arbeidstaking, NewJ 
gende, voor een gedeelte der dag 
gezocht in andere steden, tenein^ 
te verminderen van hen, die men 
bijstaan ; in de laatste dagen der w l 
Newcastle bleven er slechts tweern 
der werk; te Berlijn blijven er nu 
duizend over. Deze omstandigheid 
teruggewerkt op den stand der l i 
metselaars in deze stad. 

Gedurende de arbeidstaking to 
de beweging zich voortgeplant i n ] 
steden van Duitschland, zooals ond 
laars te Glogau, te Hannover, te I 
zij dringt reeds in de eerste dagen 
tus door in de meubclnijverheid. 
kerij is een der gewichtigste uijvl 
van Berlijn, en de meubelmakers-; 
zijn er op merkwaardige wijze ingeJ 
arbeidstaking duurt meer dan t« 
en eindigt met een bijna algemej 
uitslag; sinds den 23'° Sept. had! 
troons" schriftelijk toegestemd in f 
den van de werklieden. Deze ar bel 
die van de piano-makers te Brunswijkl 
De arbeidstaking der metselaars t l 
dezelfde uitkomst voortgebracht, a l l 
meilieden tc Newcastle: zij heeft] 
tal werklieden van allerlei nijver! 
staat gesteld, spoedig, zelfs zond 
werkdag van tien uren te verkry 
lijn wordt de normale werkdag 
tijds algemeen, niet alleen in de 
maar ook iu dc kleinere afdeelin 
ingevoerd onder verschillende grd 
kers, mandenmakers, letterzetten 
In Nov zullen wij het Congres 
associaties de krachten der kleine | 
ken zien veieenigen en hunne pog 
werkdag van negen uren bestip 
schiet de hervonning eveneens ha 
buiten; in de groote steden van 
dat tot dusverre slechts weinig lu 
had getoond, heeft men nu de 
de metselaars, timmerlieden en l e i 
ningsbergen, van de schoenmaka 
Elbing en Dantzig; Pommeren dé] 
naar het westen voortschrijdende, 
Hamburg de spanning onder de | 
waar; men is getuige van den 
kele vereenigingen, onder auderd 
binders; noordwaarts opgaande, 
Holsteiu, te K i e l , de nrbeidstakiq 
meilieden aan. Naar het middel 
land terugkcerendc, woont men 
de arbeidstaking van de wevers 
westen, in Hcssen-Darmstadt, 
lënbach de arbeidstaking van de 
kers met goeden uitslag bekrul 
zuidwaarts, in Wurtemburg, roei 
vergaderingen te Stutgartt het 
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3o. id. van de werken te Crevecoeur, aan de 
aauwe-sluis en van Nieuw-St.-Andries; minste 
schrijver was A.Jansen, te Hedel, voor ƒ 1 0 5 0 ; 
•gund. 
Utrecht, 5 A p r i l : l o . het houwen van een 

achtkamer met bureau op de halte Oudeschoot; 
gekomen 7 biljetten, als: 

J. v. d. Veen, te Meppel, f 2000. 
. Aberson, » Steenwijk, » 2422. 

Post, » Heerenveen, » 2420. 
. L . v. d. Meulen, » Neijehaak, » 2300. 
. Kuipers, » Heeren veen, » 2295. 
. K . v. d. M eer, » Oudeschoot, « 2290. 

H. Engelmocr, » Oldetrijne, i> 1730. 
2o. het bouwen eener wachtkamer met bureau 

p de halte Kropswolde; ingekomen 5 uiljet-
in , als: 
. Offringa, te Sappemeer, 2253. 
. Tichelaar, » Groningen, » 2150. 

. Hotting, > St.-Martenshoek , » 2097. 
. Kampen, » Sappemeer, » 1855. 
. Barreling, » Zuidlaren, » 1800. 
Purmerende, 5 A p r i l : het bouwen van een 

chool voor bet 1{. C. armbestuur; ingekomen 0 
iljetten, als: 
i . van KleetT, te Amsterdam, ƒ 9995. 
I. F. Westerveld, » Purmerende, » 8300. 
' .van Wijngaarden, » Avenhorn , » 8115. 
. Kater Az., » Purmerende, » 7945. 
. Hoog, » idem » 7495. 

Brinkman, » idem » 0073. 
iegund. 

Middelburg , & A p r i l : het bouwen van een 
•emetselden kaaimuur langs het kanaal van Neu-
en t» Sas-van-Gent; minste inschrijver was H . 
linghout, te Hontcnisse, voor ƒ 14,099. 

Goes . 6 Apr i l : het bouwen van vier arbei-
lerswoningen; ingekomen 7 bilj., als: 
>. Buitendijk , ƒ 4478. 
,\'. de Jonge , « 4000. 
). Klemkerk , » 3997. 
tV. den Boer, » 3970. 
\ . de Beste, » 3959.00 
i . van de Yisse , » 3910.70 
3. Hootsmans, » 3914.55 
illen aldaar. 

Groningen , 5 Apri l : het wegruimen van het 
.vrak van het voor dc haven van Delfzijl gezou
ten Pruisische fregatschip Ferdinand Piekert; 
ninste inschrijver was J . J. Sijdses, teFarmsum, 
i'oor ƒ 5 0 0 0 ; gegund. 

Utrecht, 6 Apri l : de levering van gegoten-
jzeren gaspijpen, hulpstukken enz., ten dienste 
Ier uitbreiding van bet pijpennet der gasfabriek 
ildaar; ingekomen 4 biljetten, als : 
Castel and Latta , te Glasgow, ƒ 77,640. 
Osti cn Co., » Utrecht, » 04,100. 
R. S. Stokvis en Zn., » Rot te rdam,» 03,400. 
Van den Berg en Co., » Amsterdam, » 02,802.50 
gegund. 

Zutfen, 6 Apri l : het vei nieuwen der brug
gen te Baak en te Laag-Keppel; minste inschrij
vers waren : voor die te Baak , Wunderink , te 
Toldijk , voor ƒ 4 5 0 0 ; voor die te Laag-Keppel , 
lloynk , te Pannerden , voor ƒ 8888. 

Amsterdam, 8 A p r i l : het maken van een 
uitwatering- en sch •epvi artkanaal door de stads-
rietlanden; minste inschrijver was W. Verschoor, 
te Sliedrecht, voor ƒ 4 2 , 4 0 0 . 

Groningen, 8 Apri l : het herstellen en witten 
van stukadoorwerken in het raadhuis in 1872 ; 
minste inschrijver was II. O. Geerdes, aldaar, 
voor ƒ 1 5 3 0 . 

Middelburg, 8 A p r i l : l o . het veranderen 
van een gedeelte van den noordelijken leidijk dei-
nieuwe haven; ingekomen 11 bilj., als: 
W. de Jong, te Sliedrecht, ƒ 9350. 
A . Binders, » Breskens, » 8750. 
M . de Vriend , » Borselen , » 8500. 
J. v. d. Griendt, » 's-Bosch, » 7980. 
P. den Boer, » Zierikzee, » 7777. 
M . Paauwer, » Hoedekenskerke, » 7248. 
I'. J. v. Remortcl Nz., ii Hontcnisse, » 7200. 
Dc Jong Teunis, » Amsterdam, » 0449. 
W. Ringhout, » Walsoorde, » 0020. 
D. Tholens, » Hoek, » 0000. 
D. Tholens , » Neuzen , » 5937. 

Voorloopig gegund. 
2o. het schoonmaken der kaaimuren langs de 

binnenhavens en de Zoutegracht, met het ver
nieuwen van 2000 vierk. M . voegwerk cn 23 

kub. M. metselwerk; sleehts één biljet ingekomen 
van A . Binders, te Breskens, voor ƒ 2 4 9 5 . 

Zutfen, 9 A p r i l : l o . dc levering van 35,000 
Quenast-keien; minste inschrijvers waren Kloos & 
Limburg, tc Rotterdam, voor ƒ G0.49 per 1000; 
gegund. 

2o. het bouwterrein op den bock van de Barl-
heze is gegund aan W. Uiterwijk voor / 041. 

Amsterdam, 10 A p r i l : het uitvoeren van 
herstellingen cn vernieuwingen aan het W. I. 
slachthuis, ged. 1872, '73 en '74 ; minste inschrij
ver was J. C. v. d. Kiev , voor ƒ 3337. 

Botterdam, 11 April : het maken van grond
werken ten behoeve van het stations-emplacement 
te Gennep; ingekomen 5 biljetten, als: 
J . Hoellake, te Hedel, ƒ 30,490. 
G. Tak, » Heijen, » 29,499. 
J . A . A . Weeml.off, » Oeflelt, » 28,600. 
L . Verhoeven, » Gennep, » 20.980. 
F. van Wijlick, » Kessel, » 23,800. 

Gegund. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Dinsdag, 23 A p r i l . 

Neuzen , te 11 uren , door den kommandant 
der genie , op het bureau van den garnizoens-
kommandant: het éénjarig onderhoud van: l o . 
de werken ; 2o. dc zeeweringen, en 3o. de ka
zernegebouwen enz. aldaar. Inl. bij voornoemden 
kommandant en bij den opzichter van fortificatiën 
te Neuzen. 

Zalt-Bommel , te 12 uren , door dc commis
sie tot den grintweg, bij de Wed. II. O. v. d. 
Weiden : het baggeren cn aanvoeren uit de Waal 
en de Maas, zoomede het oprijden van den be-
noodigden geziften biggel, tot begrinting van 
dien weg en van het euibranchement tusschen 
Kerkwijk en Atninerzode. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
justitie: het leveren en stellen van 548 ijzeren 
alcoven met nachtlegers en zitbanken, ten be
hoeve van het huis van tuchtiging en opsluiting 
tc Leeuwarden en het huis van correctie te Hoorn, 
in 3 perc. (le en 2e perc. elk 200 alcoven voor 
Leeuwarden; 3e perc. 148 idem voor Hoorn). 
Inl. bij den ingenieur-architect J. F. Metzelaar, 
te 's-Hage. (Bei-besteding. De kosten der eerste 
besteding komen mede ten laste van den aannemer.) 

Woensdag, 24 Apr i l . 
Borculo , te 1 '.^ uren, door burg. en weth., 

bij B. Drost: het vernieuwen der houten brug 
over de Bolksbeck te Gelsclaar, genaamd »de 
Slaapsbrug". 

Donderdag, 25 A p r i l . 
Willemstad, te 11 uren , door den eerstaan

wezend ingenieur, in het koffiehuis de Hoop: 
l o . het éénjarig onderhoud der werken ; 2o. id . 
der kuzernegebouwen enz.; 3o. het vernieuwen 
van paalwerken enz", in de haven te Willemstad. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen cn het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Empel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats
spoorwegen. De uit te voeren werken zijn : a. 
het maken en aanbrengen van 2 ramen, elk met 
vier schuiven van acht dubbele windwerken en 
2 loopbruggen aan de sluis; b. het verhoogen 
der deuren van dc sluis. Inl. bij den eerstaanw. ing. 
te Utrecht en den ingenieur E. J. de Savorniu 
Lobman te Empel. Aanwijzing 15 en 17 A p r i l , 
te 11 uren. Raming ƒ3238 . 

Haarlem , te 2 uren, door dijkgraaf cn heem
raden van den Ilaarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat : het bouwen eener brug 
over dc Ringvaart van dien polder, nabij Heem
stede, met de levering vau alle materialen cn 
arbeidsloonen. Inl. bij den hoofdopzichter te 
Haarlem. Aanw. 20 A p r i l , te 11 uren. 

Haarlem, te 2' . uren, door het prov. be
stuur : het voortzetten der versterking van de 
Rijks-zeewering benoorden Petten. 

Vrijdag, 26 A p r i l . 
's-Hertogenbosch, te 10' , uren, door het 

prov. bestuur ; het uitvoeren van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij 
Hedel, behoorende tot den dienst der veren in 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, den ingenieur Hoogeboom en den 

opzichter Verdoorn, allen aldaar. Aanw. den 4en 
dag vóór de besteding. 

Weesp, te 11 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur, in het gemeentehuis: l o . het herstel
len van de brug vóór de Klomppoort aldaar; 2o. 
het herstellen van bruggen te Muiden ; 3o. het 
herstellen van het verdedigbaar gebouw in het 
fort Hinderdam, alles onder het beheer der genie 
aldaar. Inl. hij voornoemden ingenieur. 

Zaterdag, 27 A p r i l . 
Helder , te 10 uren, door den kommandant 

der genie, in Fort Erfprins: het eenjarig onder
houd l o . der werken en 2o. der kazernegebou
wen ; 3o. het herstellen van bruggen. Inl. bij 
voornoemden kommandant, van 20 Apr i l af, 
tusschen 10 en 12 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 
het afbreken van de bestaande houten ophaal
brug over de Kerkvaart te Breukelen, in den 
grooten weg l e klasse, en het bouwen van eene 
nieuwe ijzeren bascule-brug met steenen land
hoofden aldaar. 

Maandag, 28 A p r i l . 
s-Hage, te 11'/2 uren, door het prov. be

stuur : het bouwen eener ijzeren draaibrug met 
steenen landhoofden over het Zederikkanaal, ter 
vervanging der vlotbrug in den Bloemendaalschen 
weg onder Vianen. 

Kampen, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur : lo . het maken van de landhoofden en 
pijlers voor de brug over den Usel voor Kampen; 
2o. het maken van den ijzeren bovenbouw eener 
vaste brug met beweegbaar gedeelte over idem; 
3o. het maken en stellen van portieken en torens 
op de landhootden en pijlers van idem. Inl. bij 
J. Swets, directeur der stads-waterwerken aldaar. 
Aanw. voor no. 1 en 3 op 1 5 , en voor no. 2 
op 16 A p r i l , telkens te 12 uren. 

Lobith , te 12 uren, door burg. en weth. dei-
gemeente Herwen-en-Aerdt, ter secretarie dier 
gemeente, aldaar: het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, aan de 
Tolkamer te Lobith, in die gemeente. Inl. bij 
gemelde secretarie, alsmede bij den architect S. 
v. d. Kemp, te Nijmegen. Aanw. op den dag 
der besteding, te 10 uren. 

Woensdag, 1 Mei. 
Emmerik, te 12 uren, door de commissie 

van toezigt over de Nederhettersche Landeweer, 
bij den logementhouder Reisch: het daarstellen 
eener ijzeren brug met steenen landhoofden over 
het Grenskanaal, hij de Lindhorst. Inl. bij den 
opzichter van den waterstaat II. J . Weehuizen , 
te Lobith. Aanw. 27 A p r i l , van 10—11 uren. 

Donderdag, 2 Mei. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van een stationsge
bouw bij de Beurs te Rotterdam , ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Aanw. 23 cn 20 A p r i l , des voormiddags 
te 11 uren. 

's-Hage, tc 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: bat maken van een haven-sta
tionsgebouw te Vlissingen en eenige verdere 
werken ten behoeve van den spoorweg en het 
kanaal door Walcheren. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Vlissingen. Aanw. 22 cn 
25 A p r i l , te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het leveren en verwerken van 
stortsteen, ten behoeve der spoorwegbrug over 
de Oude-Maas bij Dordrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur te Rotterdam. Aanw. 24 
en 27 A p r i l , tê 11 uren. 

Woensdag, 8 Mei. 
Schuilenburg (bij Hindeloopen), door bet 

dijksbestuur van Wijinbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-Zeedijken: het maken en herstellen 
van onderscheidene perceelen hei-, steen- en 
aardewerk enz , aan de zeeweringen van genoemde 
contributie, alsmede bet gewoon onderhoud der 
gehouwen. 

Donderdag, 18 Mei. 
Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. be

stuur : het doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Durgerdam (hoek 
van het IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur L . J . 
du Celliée Mul ler , tc Amsterdam. Aanwijzing 
14 Mei. 
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DE VERMINDERING V A N HET GETAL 
W E R K U R E N . 

(Vervolg van n°. 15). 
III. 

Het is alsof een adem van broederschap de we
reld doorwaait; zi j , die aan de menschheid twij
felden , voelen wel, dat eene zuiverder zedenleer 
ontkiemt en dat zij uit den schoot van den dag-
loonersstand te voorschijn zal treden. Later neemt 
de pers Hink de partij op tegen de zelfzucht cn 
koppigheid der arbeidgevers, het nationaal gevoel 
teekent er verzet tegen aan, leden van het Par
lement stellen zich tusschen de strijdenden. Het 
tijdvak van de vredelievende gedachtenwisseling 
wordt geopend; men eindigt met een vergelijk; 
iets, dat eene verovering van louter vorm zou 
schijnen, wordt door de arbeidstakers verkregen , 
te beginnen van den eersten Januari 1872 ; de dag 
van negen uren zal de normale arbeidsdag van 
de werktuigkundige daglooners zijn. De normale 
dag zal door de arbeidgevers nog soms verlengd 
kunnen worden, maar het normale karakter wordt 
erkend ; het is eene wet, die vasten voet krijgt. 

Daarna neemt de beweging der negen uren 
eene zoo groote snelheid aan , dat het moeilijk is 
er den voortgang van te volgen. 

Gedurende de weikstaking van Newcastle kan 
men reeds een gewichtig verschijnsel waarnemen : 
de gordel of oppervlakte, waarover de beweging 
zich uitbreidt, is grooter geworden; naast de 
werktuigmakers van Stockton, welke die van 
Newcastle hebben nagevolgd, treft men vooral 
in Yorkshire een groot getal openbare verecni-
gingen aan, waarin de wolwerkers, de kleeder
makers , de ververs van geweven stoffen, zelfs 
de molenaars, over het beginsel der negen uren 
beraadslagen cn het aannemen. Ik spreek niet 
van de mijnwerkers, wier streven hetzelfde is , 
maar die dc hervorming najagen langs andere 
wegen; de meetings in massa in het bosch van 
Dean en te Middlesborough, die na menige andere 
komen ; eindelijk de samenkomst der gevolmach
tigden van alle mijndistricten te Manchester — 
allen eischen een onmiddellijken wetgevenden 
maatregel, die den arbeid der kinderen van 
twaalf tot zestien jaren beperkt tot acht uren. 
Deze maatregel moet, volgens de meening van 
de mijnwerkers, vanzelf zijne heilzame uitwer
king uitstrekken tot alle volwassenen, gelijk ge
beurd is in alle fabriekdistricten. Zij verklaren 
het bovendien ronduit in de besluiten , die zij bij 
stemming hebben aangenomen. 

De werkstaking heeft nauwelijks een einde ge
nomen, of het stelsel zegeviert, één voor één in 
al de graafschappen van het noorden en het mid
den van Engeland; de meeste werktuig-ateliers 
van Northumberland, van Durham en van York
shire nemen het onmiddellijk aan; het graafschap 
Lancaster volgt, maar trager; in Staffordshire en 
Warwickshire, te Wolverhampton en te Birming
ham maakt de hervorming onophoudelijke vorde
ringen; een weinig later zal zij hare stralen uit
schieten in de graafschappen Lincoln, Norfolk, 
Suffolk, Bedford en Essex; zij staat voor de 
poorten van Londen, en reeds vereenigen en roeren 
zich al de werktuigmakers in Engelands hoofd
stad; zij gaat langs den afgelegden weg terug 
om Schotland op tc wekken, dat de eerste eu 
krachtigste pogingen van de timmerlieden heeft 
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aanschouwd; zij brengt Berwick, Glasgow, Edin-
burg in beweging; zij sleept, den een na den 
ander, de arbeiders der spoorwegmaatschappijen 
mede. Zij maakt zich daarop meester van nieuwe 
nijverheidstakken; men ziet, bij voorbeeld, te 
Leeds de rijtuigmakers, de boekbinders, de let
terzetters, te Birmingham de wapensmeden en de 
vervaardigers van stalen pennen, in de noorde
lijke streken de arbeiders in eenige fabrieken van 
tapijten, papier en scheikundige voortbrengselen, 
te Sheffield die in de werktuiglijke zagerijen den 
normalen werkdag verkrijgen , en reeds te Wigan 
vorderen de wolspinners dezelfde beperking. 

Dat zijn de onmiddellijke gevolgen der arbeid-
staking van Newcastle , waarvan de invloed steeds 
toeneemt. Als de Engelsche staatshuishoudkundi
gen met zelfbehagen becijferen, wat deze werk
staking den arbeiders gekost heeft, denken zij 
dan wel aan de tallooze vreedzame overwinnin
gen, die zij moest verzekeren? Hebben bovendien 
al de Engelsche werklieden te zamen niet voorzien 
in den nood van de werkstakers? En de zware 
offers, die ieder hunner zich heeft opgelegd, 
hebben hem den normalen werkdag van negen 
uren bezorgd of zullen hem die vroeger of latei-
bezorgen. 

In Soord-Duilschland heeft het socialisme twee 
voorname brandpunten: het eene in het midden, 
de stad Berlijn, het andere in het zuiden, de 
nijverheidsdistricten van Saksen. Van daar zal 
men de hervorming hare stralen zien uitschieten. 
Zij wordt sinds lang geëischt door de moedige 
pers der Duitsche werklieden, en een uitstekend 
Duitsch socialist heeft op het vraagstuk der werk
uren het helderste licht doen schijnen. 

In het Duitsche rijk vordert men tegenwoordig 
den werkdag van tien uren; de gemiddelde werk
dag is er dan ook langer in duur gebleven dan 
in Engeland. Gelijk in Engeland zal de worste
ling een aanvang nemen bij hen, die de nijver
heid van het bouwen beoefenen. 

Den 17en Juli staken de metselaurs te Berlijn 
den arbeid, eene vermindering van één uur wer-
kens eischende; het getal metselaars, die den 
kamp hebben aanvaard, is 7 tot 8000; hunne 
«patronen" hebben zich eveneens onderling ver
bonden. Deze arbeidstaking zal op den vooruit
gang van den Duitschen dagloonersstand gelijken 
invloed hebben als die van de timmerlieden te 
Newcastle op den Engelschen. Zij ondervindt 
weldra den schitterenden bijval van al de Duitsche 
arbeiders; te Berlijn verklaren de volksvergade
ringen, die tot 8000 deelnemers tellen, dat het 
voor al dc werklieden een plicht is de metselaars 
te ondersteunen; de Duitsche coöperatieve ver
eeniging der bouwlieden verbindt zich de arbeid
staking met geld te schragen: weldra stelt het 
congres der werklieden-vereenigingen, dat te 
Dresden plaats vindt, den dag van tien uren op 
het programma der volkseischen. 

Het ontbreekt deu tijdperken der arbeidsta
king niet aan eene hooge mate van belangrijk
heid; tegen het eind van Juli hebben verschei
dene «patroons" in de voorwaarden van de werk
lieden toegestemd, en de arbeid is in hunne 
werkplaatsen hervat geworden, als wanneer hunne 
metselaars weder gezamenlijk den arbeid laten 
liggen, om al de ondernemers spoediger tot on
derhandeling te bewegen. Deze wreken zich, niet 
door de arbeidstakers te treffen, maar door zich 

te verbinden, het aantal schrijnwerkers te ver
minderen, om dezen aldus tc beletten, de met
selaars te ondersteunen; van zijne zijde treedt 
het Bewind tusschen beiden ; het wil soldaten van 
het staaniie leger dwingen, den arbeid aan eene 
in den steek gelaten kazerne voort te zetten; 
de soldaten weigeren, gemeene zaak makende 
met de werklieden. Intusschen heeft het comité 
der arbeidstaking, het Verbond der negen uren 
gedurende de arbeidstaking, Newcastle navol
gende, voor een gedeelte der daglooners werk 
gezocht in andere steden, teneinde het getal 
te verminderen van hen, die men met geld moet 
bijstaan; in de laatste dagen der werkstaking te 
Newcastle bleven er slechts tweeduizend zon
der werk; te Berlijn blijven er nu slechts vijf
duizend over. Deze omstandigheid heeft gunstig 
teruggewerkt op den stand der loonen van de 
metselaars in deze stad. 

Gedurende de arbeidstaking tc Berlijn, heeft 
de beweging zich voortgeplant in verscheidene 
steden van Duitschland, zooals onder de metse
laars te Glogau, te Hannover, te Kónigslutter; 
zij dringt reeds in de eerste dagen van Augus
tus door in de meubclnijverheid. De meubelma
kerij is een der gewichtigste nijverheidstakken 
van Berlijn, en de ineubelmakers-vereenigingen 
zijn er op merkwaardige wijze ingericht. Hunne 
arbeidstaking duurt meer dan twee maanden, 
en eindigt met een bijna algemeen gunstigen 
uitslag; sinds den 2 3 " Sept. hadden 275 «pa
troons" schriftelijk toegestemd in de voorwaar
den van de werklieden. Deze arbeidstaking heeft 
die van de piano-makers te Brunswijk ten gevolge. — 
De arbeidstaking der metselaars tc Berlijn heeft 
dezelfde uitkomst voortgebracht, als die der tim
merlieden te Newcastle: zij heeft een groot ge
tal werklieden van allerlei nijverheidstakken in 
staat gesteld, spoedig, zelfs zonder strijd, den 
werkdag van tien uren te verkrijgen. Te Ber
lijn wordt de normale werkdag binnen weinig 
tijds algemeen, niet alleen in de bouwnijveihetd 
maar ook in de kleinere afdeelingen; hij wordt 
ingevoerd onder verschillende groepen kleerma
kers, mandenmakers, letterzetters, boekbinders. 
In Nov zullen wij bet Congres der Berlijusche 
associaties dc krachten der kleine nijverheidstak
ken zien vereenigen en hunne pogingen voor een 
werkdag van negen uren besturen. Ditmaal 
schiet de hervorming eveneens hare stralen naar 
buiten; in de groote steden van Oost-Pruisen, 
dat tot dusverre slechts weinig lust tot meedoen 
had getoond, heeft men nu de werkstaking van 
de metselaars, timmerlieden en leerlooiers te Ko
ningsbergen , van de schoenmakers te Memel, 
Elbing en Dantzig; Pommeren doorloopende en 
naar het westen voortschrijdende, neemt men te 
Hamburg de spanning onder de meubelmakers 
waar; men is getuige van den triomf van en
kele vcreenigingen, onder andere van de boek
binders ; noordwaarts opgaande, treft men in 
Hol- te i i i , tc K i e l , de arbeidstaking van dc tim
merlieden aan. Naar het midden van Duitsch
land terugkcerendc, woont men te Brandenburg 
de arbeidstaking van de wevers bij; in het zuid
westen , in Hcssen-Dai instad], ziet men te Of
fenbach de arbeidstaking van de portefeuille-ma
kers met goeden uitslag bekronen; nog meer 
zuidwaarts, in Wurtemburg, roepen de openbare 
vergaderingen te Stutgartt het beginsel van de 
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tien uren uit ; reeds in de maand Juli liaddcn 
de werklieden-maatschappijen voor onderricht in 
dit land zich verklaard voor den normalen werk
dag; oostwaarts, in Beieren, dringt de hervor
ming zich op in verscheidene nijverheidstakken 
te Augsburg, te Nürnberg en te Munchcn; zoo 
wij Saksen doorkruisen, waar de beweging de 
werktuigmakers medesleept, en Silezic bereiken, 
zien wij zelfs de vrouwen beantwoorden aan de 
roepstem van het overige Duitschland; de werk
sters in eene spinnerij te Allwasser, verlan
gen de beperking van haren werkdag tot tien 
uren. 

De beweging van de werktuigmakers te Chem
nitz, en van de arbeiders aan de spoorwegen, 
vooral in Ilessen-Darmstadt, sluit zich tc gelijk 
aan bij dc algemeene beweging in Duitschland, 
en bij de Europeesche beweging, die dc arbeid-
staking van Newcastle heeft medegedeeld aan 
de nijverheid der werktuigen. Deze is niet, ge
lijk de voornaamste takken der bouwnijverheid 
onttrokken aan de Europeesche mededinging 
Den 28 c n October, veertien dagen na de hervat 
ting van de werkzaamheden te Newcastle, sta
ken de machine-makers in de negentien werk 
plaatsen van Chemnitz hunnen arbeid. 

Chemnitz moest het Newcastle van Duitschland 
zijn; maar de Saksische werktuigmakers, die een 
even stouten en even wettigen strijd ondernamen, 
hadden de buitengewone voordcelen der Engel-
schen niet, om den arbeidgevers eene even dege
lijke organisatie te kunnen tegenoverstellen en 
het getal geldelijk te ondersteunen werkstakers 
met bijna drie vierden te kunnen verminderen. 

Er is wellicht geen land in Europa, waar de 
beperking van het getal werkuren op meer metho-
dieke wijze is nagejaagd geworden dan in Oosten
rijk. Gelijk in Noord-Duitschland, wil de dag-
looncrsstand aldaar den normalen werkdag van 
tien uren. De beweging heeft tot brandpunt 
Weenen; van daar schiet zij hare stralen noord
en westwaarts uit, naar Uoheme, Moravië en 
Beneden-Oostenrijk. Te Weenen zijn de arbeiders-
vereenigingen even talrijk en even krachtig ge
organiseerd als in eenige plaats van Engeland; 
zij zijn bovendien zeer verlicht en hunne maat
schappijen voor onderling onderricht zijn talrijk. 
Wij zullen de Weener werklieden door deze 
machtige organisatie zien zegevieren over alle 
hinderpalen, zelfs over den meest te duchten: 
het verbond der opatroons". Het grootste gedeelte 
van het jaar 1871 wordt gewijd aan gedachten-
wisseling over de hervorming, dc arbeidstakingen 
zijn buitengewoon zeldzaam, maar de beweging 
staat niet stil. 

In Juni wenden de verecnigingen der kleine 
nijverheid zich tot het Bewind en verzoeken eene 
wettelijke vaststelling van den werkdag, hun 
verzoek wordt niet ingewilligd. De houding van 
het Bewind lokt eene toeneming van de spanning 
uit; men ziet daarna de openbare vergaderingen 
elkander opvolgen en meer cn meer algemeen 
worden, de corporaties, de eene na de andere, 
toetreden tot het beginsel van den normalen 
werkdag en zich vormen tot meer en meer dichte 
federaties; reeds hebben enkele hoofden van nij
verheidsondernemingen gezwicht voor de eischen 
der werklieden, maar deze voelen zich sterk 
genoeg om gezamenlijk te handelen cn vei Inlasten 
de ontknooping; tc beginnen met de maand Sept. 
ziet men eene reeks van arbeidstakingen elkander 
opvolgen, die der mandenmakers, der piano-makers, 
der wandelstok-draaiers; maar geene enkele heeft 
den weerklank, noch het indrukwekkende, noch 
de dramatische ontwikkeling, noch den duur der 
groote arbeidstakingen in Engeland cn op het 
vasteland; bijna alle worden met gunstigen uit
slag bekroond, en deze uitslag heeft het onmid
dellijk toegeven van een zeer groot aantal hoofden 
van nijverheidsondernemingen ten gevolge. Dat 
is een verschijnsel, hetwelk wij hebben waarge
nomen in Engeland en Duitschland. Men kan 
zeggen, dat te Weenen de normale werkdag 
van algemeener toepassing is dan in cenig an
der land. 

Uit Weenen heeft de hervorming zich verspreid 
in Beneden-Oostenrijk Salzburg, in Moravië te 
Brumi; in Bohème roeren de werklieden overal, 
waar de politie de vrijheid van vergadering slechts 
eenigszins eerbiedigt, het vraagstuk der werkuren. 

B r , 14 A p r i l , '72 11. v. E. 

( Wordt vervolgd). 

NOG EENS DE A A N L E G V A N SPOOR
W E G E N DOOR DEN STAAT, (f) 

[Vervolg en slot van N". 15/ 

Dat er bij rijksaanleg veel verspild zal worden, 
daarvoor bestaat, in dit geval, geene gegronde 
vrees. De Nederlandsche maagd zal de wacht 
houden, niet am Rhcin, maar bij dc geldkist. 

Dat er voor de aanneming van den aanleg van 
het Kabohkanaal geene lielhebbers opdaagden, 
is te wijten aan eene allergebrekkigste compta
biliteitswet, die sinds jaren elke maand klachten 
doet opgaan, en aan onaannemelijke uitbeste-
dingsvoorwaarden. Zelfs de anti-vrij-arbeider 
lluct veroordeelt dezer onuitvoerbaarheid. Men 
verbeterc beiden. Men volge ook het voorbeeld 
van den concessie-aanvrager Van Dicst en onder
handde met een llateuian of anderen grooten 
westerschen ondernemer. Maar de Regeering 
geve het beheer, de exploitatie van de lijnen 
niet uit hare handen. 

Zij belemmcre den gang van zaken niet, maar 
laat ook de ambtenaren aan den anderen kant 
wat op hunne horens nemen. Het Opper- en 
het Onder-bestuur zijn meestal blijde, als zij ge
plaatst zijn geworden tegenover een fait accom
pli, eene gedane zaak. 

Eén voorbeeld uit mijne loopbaan. Den 27"'™ 
Aug. 1851 zette ik voet aan wal op de zeer dun 
bevolkte delta Mengarej om ccn stro.unleider aan 
den mond der Solo-rivier op te werpen, die wei
nige jaren later in vrijen arbeid voltooid was. 
De waarnemende adsistent-resident Kollmann gaf 
mij, uit eigene beweging, honderd gedwongen 
arbeiders. Reeds vier dagen later wees ik ze 
af, ouder beleefde dankbetuiging. 

— i>Muar, mijnheer! gij zult geene menschen 
vinden." 

— Maak u daarover niet ongerust " 
Reeds twee maanden later had ik vier duizend 

vrijwilligers. (") 
Intusschen had de Chinecschc opiumpachter 

met verrukking van dien snellen aanwas van be
volking gehoord, waarop hij bij zijne winstbere
kening en pacht niet had kunnen hopen. Hij 
zond een dienaar, die spoedig eene kit met het 
geliefde heulsap nabij mijn werk deed verrijzen. 

Dewijl ik mijne arbeiders niet wilde verdier
lijken, gelijk onze vrome landvoogden doen, ge
lastte ik hem op te breken. Hij spartelde tegen. 
Ik was nog tweede-luitenant en volgde dus de 
militaire logica. 

— Later kunt gij reclameeren en zullen wij 
diplomatische nota's wisselen, maar begin met te 
vertrekken, of ik doe u het eiland uitzetten." 

De hemeling en zijne kit verdwenen. Zijn 
meester klaagde bij den resident De Perez, die 
een brief schreef aan mijn chef, den majoor G. 
II. Uhlenbeck. Wat daarin stond, weet ik niet. 
Misschien wel iets over den »nauwen band" tus
schen moederland en kolonie, dien ieder lands
dienaar verplicht is meer en meer toe te halen , 
of over den «geldelijken nood," enz. 

Uhlenbeck, een der hoogst zeldzame ware Ja
vanen-vrienden, gaf mij vermoedelijk in zijn hart 
gelijk, maar was, uit eerbied voor de «bestaande 
bepalingen", verplicht mij te wijzen op »de be
langen van de schatkist." 

Ik slikte den zachtcn oflicieelen brief, maar — 
zag den Chinees en zijne opium-kit niet meer 
terug. 

Brussel, 7 April, 1872. 
S. E . W. ROORÜA VAN EVS1NOA. 

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

(f) De bisschop van Manchester heeft op de 
jaarlijksche vergadering van de «Diocosan Church 
Building Society" te Preston den wensch geuit, 
dat de vereeniging er toch vooral op zou letten 
om deugdelijke kerken te doen bouwen. 

Deze geestelijke maakte zich over de onvol
doende samenstelling van vele der nieuwe ker-

(f) ln het eerste deel van ilit artikel, voorko
mende in n". 15 , zijn de 22 laatste regels per 
abuis opgenomen. Deze moeten geheel vervallen. 

{'I Eeue vergelijking tusschen Indische eu uiocdcrlaudsche 
toestanden: ik guf daar elko week vier- tot zes duizend gul
den landsgcldcu uit Gelijktijdig werd in eeuc moederlaud-
aehc vesting eene sum vau vier duizeud gulden uitgegeven 
iu het geheele jaar. Daaraan kwamen te pas: een overste 
vau dc genie, ecu kapitein, een eerstc-luitcunut,een tweede-
luitenaut cn eeu paar fortificatie-opzieliters. Kn dan klaagt 
men over verkwisting iu ludiel 

ken zeer bevreesd, daar een vriend hem had 
medegedeeld dat er in Manchester nauwelijks 
eene enkele kerk te vinden is, die nog een vijf
tigtal jaren dc tand des tijds kon weerstand bie
den. De bisschop hoopte dat de zaak hem te 
donker was voorgesteld, maar hij kon niet na
laten de opmerking tc maken, dat er cenigen 
grond voor deze bewering was; hoe dikwijls toch 
zijn de bekappingen onvoldoende, waardoor de 
muren na verloop van een paar jaren uitwijken. 
Een ieder weet dat een goedkoop artikel dik
wijls later blijkt zeer duur te zijn, en daarom 
moet aan het maken van hechte gebouwen met 
goede proportion de voorkeur gegeven worden 
boven die, waar de hechtheid is opgeofferd aan 
de zucht tot ornementatie. 

— (-[-) In de voorgaande week werd op Zondag 
morgen groote sehade toegebracht aan de »Hart-
fort New Ironworks" te Oldham, toebehooreude 
aan de heeren Platt, Brothers en Co. Aan deze 
groote inrichting zijn magazijnen of pakhuizen 
voor berging van afgewerkte machineriën ver
bonden. De vloeren werden door zware binten 
gedragen en de laatste ondersteund door ijzeren 
kolommen. Vroeg in den morgen viel het geheel 
met een verschrikkelijk gekraak in elkander; de 
zorgvuldig afgewerkte en kostbare werktuigen 
lagen als oud ijzer dooreen en de schade wordt 
op drie a vier duizend pond sterling berekend. 
Gelukkig heeft men hierbij geen iiienschenleveii 
te betreuren. Naar gissing is het ongeval aan 
overbelasting toe te schrijven. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Oravenhage. In de Staats-Courant van 
17 dezer wordt medegedeeld het verslag van den 
Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten over 
1871, ingediend aan Z.E. den Minister van Staat 
en van Binnenlandsche Zaken. 

— Bij beschikking van den minister van Staat 
en van Binnenlandsche Zaken van 12 April is 
tot tijdelijke vervanging van den spoorweg-opzie
ner YVeucker , gedurende drie maanden , met in
gang van 10 April e. k . . het dagelijksch toezicht 
op den dienst van den Staatsspoorweg Dedems
vaart—Zutfen opgedragen aan den spoorwegop-
ziencr van Dorp, ter standplaats Zwolle, en van 
den Staatsspoorweg Arnhem—Zutfen aan den 
spoorwegopziener Jonkergouw, ter standplaats 
Dolden. 

— Blijkens bij de Regeering ontvangen mede
deeling, zal van 13 tot 17 December 1872, in 
het lokaal van het Genootschap voor tuinbouw te 
Weenen, eene tentoonstelling worden gehouden 
van boter, melk, kaas en alles wat tot de mel-
kerij betrekking heeft; welke echter alleen voor 
zooveel de middelen tot uitoefening van het be
drijf aangaat, internationaal zal wezen. Daartoe 
worden gerekend: stremsel, kleursel, gereedschap
pen van allerlei aard in ware grootte, in model
len of teekeningen, toestellen voor het beproe
ven van melk, modellen cn plans van melkhui
zen, kaasmakerijen enz. 

De i n z e n d i n g moet geschieden tusschen 1 en 
8 December 1872. 

De Oostenrijksche Regeering heeft den wensch 
kenbaar gemaakt, dat de besturen van spoorwe
gen en stoomboot-ondernemingen eenige vermin
dering vau vracht ten behoeve vau de inzenden 
voor deze tentoonstelling verleenen. {St. Ct.) 

Amsterdam. In de zitting van den gemeen
teraad van 17 dezer, werd behandeld het rap
port der commissie ter voorbereiding der stads 
publieke werken, betreffende het nemen vaneen 
proef met bestrating van natuurlijke asphalt uit 
de groeven van Val de Travers in Zwitserland , 
en het sluiten eener overeenkomst wegens het 
onderhoud en de vernieuwing der met asphalt 
gedekte voetpaden, met de Betuminous Bock 
Paving Company, hetwelk tot eenige discussie 
aanleiding gaf. Ten slotte werd het voorstel der 
commissie, om de proef te nemen en de over
eenkomst voor 15 jaren te sluiten, benevens de 
concept-overeenkomst, aangenomen. 

— De gemeenteraad heeft na langdurige dis
cussie zich vereenigd met het voorstel van het 
dagelijksch bestuur om den heeren Backer en 
Rueb, aannemers van het leveren en stellen der 
ijzerwerken voor de rioleering van de nieuwe 
Looierssloot, volgens Licrnurs systeem, de helft 
terugtegeven van de boete, door hen wegens 
te late oplevering van dat werk verschuldigd. 
Het voorstel tot algehecle kwijtschelding, dooi
den heer Kuiper gedaan, werd met 19 tegen 8 

stemmen verworpen; dat van den heer van Len-
nep om de boete te rekenen tot op den dag, 
waarop de locomobile in werking gesteld werd, trof 
een gelijk lot met 18 tegen 9 stemmen, waarna 
de voordracht van B en W. met 15 tegen 12 
stemmen werd aangenomen. 

— Men zal zich wellicht herinneren, dat, 
sedert de voltooiing van de brug over den 
Moerdijk en nu de verdere aanleg van den spoor
weg Breda-Rotterdam zijne voltooiing nadert, door 
de Grand Central Beige het wenschelijke van 
aansluiting is ingezien, en zij met dat doel op 
het oog heeft den aanleg van eene lijn van Zeven
bergen op Zwaluwe. Vooral in het belang der 
reizigers tusschen 's-Gravenhage, Rotterdam, Ant
werpen, Brussel en Frankrijk wenscht zij nog een 
stap verder te gaan, en heeft zij nu, blijkens 
het bereids bekend gemaakte rapport van het 
bestuur voor de algemeene vergadering op 2 
M e i , onderhandelingen aangeknoopt met de Neder
landsche Regeering en de Exploitatie-Maatschappij, 
om van deze te verkrijgen den vrijen loop voor 
hare treinen van Zwaluwe tot Rotterdam, onder 
aanbieding harerzijds van den vrijen loop tusschen 
Breda cu Rosendaal, en tusschen Zwaluwe en 
Rosendaal, voor de Nederlandsche treinen naar 
en van Vlissingen. (I). C). 

Amsterdam. Eenige aannemers en werkbazen 
hebben per circulaire aan hunne begunstigers be
kend gemaakt, dat de loonen der metselaars en op
perlieden van af 1 April jongstleden, gemiddeld 
met 2 a 3 cents per uur zijn verhoogd en die der 
timmerlieden met 1 Mei aanstaande, gemiddeld 
met 3 cents per uur verhoogd zullen worden, 
zijnde ruim 20 pCt., terwijl het te verwachten 
is dat de loonsverhooging in alle vakken, ook ha
ren invoed op de prijzen der materialen zal doen 
gelden. 

Rotterdam. Voor de betrekking van opzich
ter bij de gemeentewerken alhier hebben zich 
54 personen aangemeld, waarvan de navolgende 
(alphabetisch) in aanmerking komen, als: 

Henstedt (J. B.) Sectie-opzicbter bij den Rhijn
spoorweg. 

Leguijt (H.) particulier bouwopzichter te Am
sterdam. 

Meilink (J. G.) opzichter bij de gemeentewer
ken te Zutfen. 

Springer JCz. (W.) opzichter bij de werken aan 
den Oosterspoorweg. 

Veldman (J. G.) constructie-opzichter bij den 
Rhijnspoorweg. 

Arnhem. Van 3 tot en met 7 October zal 
vanwege het departement «Arnhem" der Ne
derlandsche Maatschappij tot Bevordering van Nij
verheid eene tentoonstelling van vruchten, bloe
men en planten gehouden worden in Musis Sa
crum. Het programma zal in dc Meimaand ver
schijnen, terwijl de inzending en mededinging 
aan kweekers en liefhebbers, ook uit het bui
tenland, wordt toegestaan. Er worden gouden, 
zilveren en bronzen medailles, benevens prijzen 
in geld , uitgeloofd , en de tentoonstelling zal door 
muziekuitvoeringen worden opgeluisterd. 

Middelburg, 17 Apri l . In de heden gehou
den zitting van den gemeenteraad is vastgesteld 
een adres aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, houdende verzoek om de wet op de ont
eigening van perceelen voor den spoorweg Zeven
bergen—Zwaluwe, waarvan de behandeling in 
de zitting der Tweede Kamer van de Slaten-Ge-
neraal vau den 21 sten der vorige maand tot de 
aanstaande week is uitgesteld , niet aan te nemen 
omdat, wanneer aan de maatschappij Grand Cen
tral Beige de concessie wordt verleend, de directe 
aansluiting van de lijn Vlissingen—Venlo niet 
wordt bereikt. De raad verzoekt, in plaats daar
van, eene nieuwe staatsspoorweglijn aan te leg
gen , uitgaande van Rosendaal direct naar de 
staatsbaan Breda—Zwaluwe bezuiden de rivier 
de Mark, in dc richting van Terheijde, waar
door de exploitatie van den zuidelijken staats
spoorweg voor altyd onafhankelijk wordt van den 
Grand Central Beige. 

Dordrecht, 17 April . In eene op gisteren 
gehouden zitting der Kamer van Koophandel en 
Fabrieken alhier i s , overeenkomstig het advies 
der Commissie voor de rivierverbetering, besloten 
tot het indienen van een adres aan den Minister 
van Staat en van Binnenlandsche Zaken, ten 
einde zijne bijzondere aandacht te vestigen op 
de ondoelmatige en onvoldoende inrichting van 
het beweegbare gedeelte der spoorwegbrug alhier, 
bestemd tot het doorlaten van zeeschepen. Naar 

aanleiding van een haar door Burgemeester en 
Wethouders toegezonden verslag van den directeur 
der gemeentewerken omtrent den toestand dier 
doorlaatsopeningcn — waarin de Kamer echter, 
met het oog op Dordrecht's scheepvaaitbelangen 
geen bevredigende geruststelling vond — heeft 
zij een zelfstandig onderzoek opgedragen aan de 
heeren K. Prins, landmeter der Vier Polders, en 
de beide oud-zeekapiteins P. P. Hoogland cn J . 
Bouten, uit wier op den 9 April j l . uitgebracht 
verslag blijkt: 

dat de openingen, die op de waterlijn eene 
wijdte hebben van ruim twintig nieters, tenge
volge der steenbestorting, op 3.90 M . - f A. P 
slechts eene wijdte hebben van: 13 M . de noor
delijke, 11.50 M. de zuidelijke; 

dat mitsdien zeeschepen met 12 M . breedte 
over de kimmen, gelijk er onder de hier thuis 
behoorende zijn, zooals gewoonlijk met 52 deci
meter diepgang komende opvaren, die openingen 
niet kunnen passeeren; 

dat dc schepen door den niet door de ope
ningen loopenden stroom, soms geholpen door 
den wind , steeds naar de noordzijde zullen ge
drongen worden, eu dat, naardien zij bezwaar
lijk het midden der opening zullen kunnen hou
den, zelf schepen van kleiner charter gevaar 
zullen loopeu op de steenbestorting te stooten; 

dat de schepen niet voor, maar tegen den 
stroom in de openingen moeten passeeren, zoo
dat , naardien de stroom niet bij eb, maar al
leen bij vloed door de openingen trekt, de door
vaart voor opkomende schepen, die gewoonlijk 
het diepst beladen zijn, bezwaarlijker zal wezen 
dan voor uitgaande; 

en dat zij daarom de doorvaart door die brug-
openingen voor groote schepen onmogelijk, en 
voor kleinere, b. v. van 300 lasten, zeer ge
vaarlijk achten. 

Hieruit is de vraag ontstaan, waar de sche
pen , die de brug niet kunnen passeeren, bene
den die brug, eene veilige l i g - , los- en laad
plaats moeten vinden? 

Om aldaar ten anker te komen of aan den 
wal vastgemaakt tc worden, ontbreekt de ge
sel, ikte gelegenheid, en zoude de scheepvaart 
belemmerd worden. 

De Spoorweghaven — aangenomen dat daarin 
schepen worden toegelaten, die vreemd zijn aan 
het spoorweg-verkeer — heeft, bij eene totale 
lengte van 350 M . en eene breedte fop het 
breedste gedeelte) van 08 M . , slechts over 290 
M . lengte en 35 M . breedte eene diepte van 5 
M . -\- A . P . ; eene ruimte, die door zes groote 
of acht ii tien kleinere schepen zoude worden 
ingenomen en bezwaarlijk zoude kunnen gemist 
worden. 

De Kamer vestigd des Ministers bijzondere 
aandacht op het groote nadeel, dat Dordrecht 
hierdoor te wachten staat. Zij onthoudt zich van 
het aanwijzen van eenige middelen tot herstel, 
doch rekent hot zich ten plicht het feit te con-
statceren en dringend tc verzoeken dat, na een 
in te stellen onderzoek, van welks uitkomst zij 
de bevestiging van den door haar opgegeven 
toestand verwacht, de vereischte maatregelen tot 
voorziening zullen worden genomen. 

E R R A T A . 
In het voorgaande nommer zijn de volgende 

drukfouten ingeslopen : 
bladz. 1 kolom 1 regel 6 staat: slechts, lees ongeveer. 

» 2 » 2 » 4 » dun » aan. 

Correspondentie. 

Wij hebben met genoegen kennis gemaakt met 
de eerste aflevering van een nieuw verschenen 
werk , getiteld : Be reuzenwerken van onzen tijd, 
populair geschetst door M. A. Sipman en uitge
geven door J. van Egmond Jr. en J . Heuvelink, 
te Arnhem; deze uitgave geschiedt in zes afleve
ringen met zeven platen en zeven situatiekaarten, 
waarvan de prijs op / 0.75 per aflevering is 
gesteld. 

De eerste aflevering bevat eene plaat met de 
beide cindaanzichten van den spoorwegtunnel 
tusschen Frankrijk en Italië, alsmede een situatie
plan, terwijl eene uitvoerige populair geschreven 
beschrijving daaraan is toegevoegd. 

Volgens het verschenen prospectus zullen nog 
beschrijvingen en platen worden gegeven van het 
Suez-kanaal, de spoorwegbrug te Kuilenbuig, 
het Noordzee-kanaal, de l'acific-spoorweg, de spoor
wegbrug over het Hollandsch Diep en de Trans-
Atlantische telegraafkabel. 

Deze uitgave onderscheidt zich, buiten de aan
trekkelijkheid der te behandelen onderwerpen, 
bovendien door netheid van uitvoering, zoodat 
wij dc reuzenwerken in veler handen zouden 
wenschen te zien. 

Het artikel over dc Iiotterdamsche drinkwater
leiding wordt opgenomen, zoodra dc daarbij be
hoorende teekeningen gereed zijn. 

Aan II. te T. Uw brief ontvangen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

BOUWTERREIN—UTRECHT. 
Door het definitief vaststellen der grenzen van 

de gronden, welke voor den Oosterspoorweg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om Bouwterrein te bekomen aan den 
Singel, nabij het ontworpen station van den Oos
terspoorweg en verder aan de Oosterstraat, de 
verbreede Zousteeg en de verbreede Oudwijker-
Vehlsteeg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A . NIJ-
L A N D , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 

Aanbesteding. 
Dijkgraaf en Heemiaden van den Haarlemmer-

meerpolder zullen op Donderdag den 25 April 
1872, des namiddags ten twee ure, ter Secretarie 
van den polder in de St. Jansstraat te Haarlem, 
in het openbaar bij enkele inschrijving aanbeste
den en behoudens goedkeuring van de Hooge 
Regering gunnen : 

Het bouwen van eene brug over de 
Ringvaart van dien polder nabij 
Heemstede, met de levering van 
alle daartoe noodige materialen en 
arbeidsloonen. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zaturdag den 20 Apri l , des morgens ten elf ure. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdop-
zigter te Haarlem. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar aan de Secretarie voor
noemd, en liggen op de gebruikelijke plaatsen 
ter lezing. 

Haarlem, 5 April 1872. 
Dijkgraaf cn Heemraden voornoemd , 

J. W . M. V A N DE P O L L , 
Dijkgraaf. 

J . C. V A N DE BLOCQUERY, 
Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag den ¥ " Mei 1872, des middags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen , bij 
de Moreelse laan te Utrecht, van 

Bestek N°. 69. 
De aanleg van een HOOFDGEBOUW 

op het Station Boxtel. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 20 van het bestek. 
Het bestek ligt van den 17d*D Apri l ter 

lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
laan en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur 
te Utrecht. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau, zoomede door den Sectie-Ingenieur voor
noemd. 

Het bestek is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 24 April 1872, des morgens ten 11 ure. 

Utrecht, den 14 April 1872. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 20 April 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Zaturdag den 4<Ien Mei 1872, des mid 

dags ten 2 ure, aan liet Centraalbureau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

bestek n«. 70. 
Het AANBRENGEN VAN DEK 

P L A N K E N aan de buitenzijde 
der spoorstaven, op de bruggen 
gelegen in den spoorweg van 
Arnhem naar Meppel en van Mep 
pel naar Groningen, in twee per 
ceelen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 18den April ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan het Bureau van dc Sectie-Inge
nieurs te Groningen en te Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal 
bureau, zoo mede door de Sectie-Ingenieurs voor
noemd. 

Het bestek is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 2Gsten Apr i l 1872. 

Utrecht, den 15dcii April 1872. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 's Gra
venhage zijn voornemens, op Maandag, 29 April 
1872, des namiddags ten één ure , op het Raad
huis , in het openbaar aan te besteden : 

Het bouwen van een Brug met 
steenen landhoofden over de 
Schilpsloot in de laan Copes 
van Cattenburch." 

De bestekken en voorwaarden van aanbeste
ding liggen ter lezing aan de Gcmeentewerf, al
waar ook de noodige inlichtingen kunnen verkregen 
worden , en zijn te bekomen ter Plaatselijke Se
cretarie , 2 ' Afdeeling , tegen betaling van ƒ 0.20. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 30 April a. s. des voormid

dags om 12 uur, ten huize van den logement
houder V A N ENTER te Twcllo: 

Het bouwen van eene VILLA op het 
landgoed het Weezenveld bij Twello. 

De bestekken liggen ter lezing te Deventer bij 
E. W. BOERMA en in het Koftijhuis Bcllc-vue, 
te Zwolle bij H E L , te Zutphen bij C. L . B E C K , 
te Arnhem bij MAIJEN; bestek en teekening op 
de plaats der aanbesteding. 

's Morgens voor de besteding aanwijzing in 
loco, de bestekken op franco aanvraag a ƒ 1 . — 
bij den boekhandelaar J. M . W. WA ANDERS, 
te Zwolle. 

Inlichtingen geeft de Architect H. .1. WENNE-
K E R S , te Zwolle. 

AANBESTEDING. 
Dc firma LENS en BERGSMA te Arnhem , zal 

op Woensdag den 24«tcn April 1872, des na
middags ten 3 ure, ten haren kantore, in de 
Roggestraat, aanbesteden: 

Het AFBREKEN van een Pakhuis in 
de Koningstraat te Arnhem en het 
op die plaats BOUWEN van Kan
toren voor voornoemde firma. 

De teekeningen liggen, vanaf deu 20»tcn Apri l , 
van des namiddags 2 tot 3 ure, aan bovenge
noemd kantoor ter visie van belanghebbenden , 
terwijl aftrekken desverkiezende te bekomen zijn 
tegen betaling van ƒ 5. 

Het bestek is tegen betaling van 50 cents ver
krijgbaar bij den heer G. J. THIEME. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag den 23sten April 1872, des voonnid
dags ten 11 ure, terwijl nadere inlichtingen te 
bekomen zijn bij de Architecten V A N G E N D T , 
te Arnhem. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

ZELF- SPAAIi-RECiULATElIR 
GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 

OENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor g e ï l l u s t r e e r d e prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W . DOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van II. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
voorwerpen. getrokken 

ARNHEM. RODENHUIS & C» 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Mathemalhische en Physische 

I N S T R U M E N T E N . ' 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische liohtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap . enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J. 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale L o c o m o b i e l s van 1— 20 pdk, 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afeluiters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets 
Portland-Cementen Metselsteenen, Stoom-' 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. ' 

K R O M & E E K II O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz., 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 toi 5 maal goedkooper dan lederen 

KROM &. EEKHOUT. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 

TE KOOP: 
Een DRAAIBANK met IJzeren Kop, Ka

non en Sappor, geschikt om I.lzer, Metaal en 
Hout af te draaien, met een Vliegwiel van 
2 Meter Diameter, voor ƒ 120. 

Een sterke, verplaatsbare BOORMACHINE, 
zichzelf aanzettende, voor ƒ 80. 

En een sterke, gesmede, verplaatsbare PONS
MACHINE met Vliegwiel, voor f 120. 

Bij C. LOIIWERSE, Fabrikant, Middelburg. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
Si. PAIIIIS, WMIOSI EX DE MüKfflï, 

To H E I L I G E R L E E , prov. Groningen. 
VAN 

A . . H . v a ix B e rg; o n , 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK 
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen en Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquertï 
Beerta , Veendam , enz 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

F A B E I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A. II. VA» BERGEN. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
R O T T E R D A HV£. 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten IJzer. 

Op de Fabriek De Woerd te LOC1IEM, 

VOORHANDEN: 

100,000 stuks 

Blaanvve, Rootle en Geglazuurde Pannen. 
Te bevragen bij J. BOSCH, Architect aldaar. 

Bij V A N HOOGSTRATEN en GORTER, te 
Zwolle, ziet heden het licht: 

uit DUITSCHLAND, FRANKRIJK en ITALIË 
DOOR 

C. DOLLINGER, 
Architect te Stuttgart. 

le Aflevering bevattende: 
Het oude koninklijke slot te Stuttgart. — 

Dc Katharina-kerk te Oppenheim. — Tri-
umfboog van het kasteel te Napels. — De 
St. Martinus-toren te Keulen. — Huisdeur 
te Esslinge'n. — Graftombe van Paus Ju
lius II tc Rome. 

Dit prachtige Bouwkundige Plaatwerk zal 
compleet zijn in 8 afleveringen, of 48 pla
ten, groot folio formaat. De prijs is bij 
inteekening ƒ 1.50 per aflevering. 
De Ie A l l . is in eiken Boekwinkel voorhanden 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20. 

Becker A Buddliigh. Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

ynn M e K A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en Kdjuteninbr. Gefoel. 
en ongcfoel. spiegelglazen. JAN nu BRl 'MN. Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek taNiel,bijAntwer-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteitgewaarborgd. 
Itedeker A C"., Amsterdam, leveren en plaatse» 

lifctwaterloestcllcn voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
t'alo.ies. Pauspapier van ƒ8.10 cn /'8.90, a con-

tant, b'j dc Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
' « * » • P l e y s i e r , te Scheveningcn, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken . vloeren, enz. 
Vennoea en de K o n d e , Stoonilrasfaliriek, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. .1. STIELTJES 
te Delft e n J . G . VAN GENDT JuNlt. te Amsterdam. 

Uitgegeven te Arnhem bjj D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C 

Z a t e r d a g 20 A p r i l 1872. 

Maandag , 22 A p r i l . 
Biervliet, te 11 uren, door burg. en weth.: 

het bestraten met keien van een gedeelte der 
grintbaan leidende naar Hzendijke, over eene 
lengte van 2385 M. Bilj . inz. 21 A p r i l , vóór 
12 uren. 

's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be
stuur : het lichten en opruimen van een in de 
Beneden-Merwede tegenover Giesendam gezonken 
vaartuig. (Herb.) 

'•-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be
stuur : het verhoogen der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede aan de kruin 
der oostelijke kade van den achtersten Kievits-
waard tot de Spieringsluis, onder de gemeente 
Werkendam , met de uitvoering van al de daar
mede in verband staande werkzaamheden , in 2 
perc. en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat te 's-Hage, bij den arrondis-
sements-ingenieur en den ingenieur Wclcker te 
Gorinchem. (Herbesteding ; terwijl de kosten de.i 
eerste besteding mede ten laste komen van de 
aannemers.) 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth. 
het leveren en stellen van de gevorderde ijzer
werken en toebehooren , voor de rioleering vol
gens het stelsel-Licrnur, van de 4 blokken woon
huizen op de Schans tusschen de Willems- en 
Zaagmolenpoorten. Inl. bij den directeur bij de 
publieke werken, dagelijks van 10—12 uren. 

Middelburg, te 1 uur, door bet gemeentebest. : 
het vervangen van de beschoeiing langs Maisbaai 
door bazaltglooiing. 

Amsterdam, te l 1 / , uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
station: het bouwen van eene brug in den Delf-
weg, het wegruimen en aanvullen van eene brug 
in den spoorweg, no. 33 , met daarbij behooren
de werken. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te 's-Hage. Aanw. 20 A p r i l , te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen, aan het cen-
traal-bureau: het bouwen van twee goederen
loodsen op het station Venlo. Raming f 27,700. 
2o. het maken en leveren van 48 puntstukken van 
stalen spoorstaven en van 2 stel dito puntstuk
ken voor kruiswissels. 

Appingedam, te 3 uren, door gecommitt. 
uit het hoofdbestuur van het waterschap Five-
lingo, in het hotel Evers : het graven, verb! ee-
den en verdiepen van de kanalen de Groote Reekt 
en het Bierumermaar, van af Appingedam tot 
Bicrum, ter lengte van 8530 M . 

Dinsdag, 23 A p r i l . 
Nijkerk (Gelderland), te 10 uren, door dijk

graaf en heemraden van den Arkemheenschen 
polder, in Dc Roskam: de levering van circa 80 
last Drentschen steen, het last van 2000 kilo ge
wicht. Monster te bezichtigen bij den sluis
wachter aan de Nijkerker Zeesluis. Bilj. inzenden 
uiterlijk 22 Apr i l . 

Neuzen, te 11 uren , door den kommandant 
der genie , op het bureau van den garnizoens
commandant : het eenjarig onderhoud van: l o . 
de werken ; 2o. de zeeweringen , en 3o. de ka
zernegebouwen enz. aldaar. Inl. bij voornoemden 
kommandant en bij den opzichter van fortificatiën 
te Neuzen. 

Zalt-Bommel, te 12 uren, door de commis
sie tot den grintweg, bij de Wed. H. O. v. d. 
Weiden : het baggeren en aanvoeren uit de Waal 
en de Maas, zoomede het oprijden van den be-
noodigden geziften biggel, tot begrinting van 
dien weg en van het embranchement tusschen 
Kerkwijk en Ammerzode. 

Z i e r i k z e e , te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het onderhouden gedurende drie ach
tereenvolgende jaren van de uurwerken met toe
behooren dtzer gemeente, wordende dat tijdvak 
gerekend te loopen van 1 Mei 1872 tot en met 
ultimo April 1875; aanw. 22 A p r i l , des voor
middags te 11 uren. 

'S-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
justitie: het leveren en stellen van 548 ijzeren 

alcoven met nachtlegers en zitbanken, ten be
hoeve van het huis van tuchtiging en opsluiting 
te Leeuwarden en het huis van correctie te Hoorn, 
in 3 perc. (le en 2e perc. elk 200 alcoven voor 
Leeuwarden; 3e perc. 148 idem voor HoornJ. 
Inl. bij den ingenieur-architect .1. F. Metselaar, 
te 's-Hage. (Hei besteding. De kosten der eerste 
besteding komen mede ten laste van den aannemer.) 

Zutfen, te 1 uur, in de Nieuwe Sociëteit aan 
de Uselkade: het verbouwen van het huis op de 
Nieuwstad, hoek Gasthuisstraat; aanw. des mor
gens te 10 uren 

Nijmegen, te 2 uren, door de commissie voor 
de gemeente-gasfabriek: het opbouwen der sto
kerij van die fabriek. 

Arnhem , te 3 uren, door het bestuur van 
het St.-Catharinae-gasthuis, in de Harmonie: het 
bouwen van vier kostkooperswoningen. Inl. bij 
den architect B. A. Berends. Aanw. op den dag 
der besteding, te 2 uren. 

Krommenie, door* regenten van het Gods
huis: de levering van 50 ijzeren kribben ; briefjes 
inz. bij W. Bakker, vóór ol op 23 April . 

Woensdag, 24 Apr i l . 
Vrijhoeven Capelle. te 11 uren, door het 

gemeentebestuur: het bouwen van een schoollo
kaal met ameublement en onderwijzerswoning : 
bilj. inz. daags vóór de besteding van des mor
gens 11 tot 12 uien. (Herb.) 

Botterdam, te 11 uren, ten huize van F. 
Böhre , Hillesluisje: het bouwen van vijf beneden
en vijf bovenwoningen onder de gemeente Charlois. 

Delft, te 11 uren, door den kommandant dei-
genie , in het bureau voor de schutterij in den 
Doele : het maken van een gloeioven voor patroon-
hulzen aan de patroonfabriek te Delft. Inl. aan 
het bureau der genie, aldaar. 

Purmerende, te 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van het waterschap de Beemster, ter 
secretarie: het maken van drie gedeelten grint
weg, in den Beemster, te zamen lang 1895 M. , 
breed 2 M . 

Leeuwarden, te 12'/» uren, door het ge
meentebestuur : de levering van 00,000 hekt. 
Engelsche gaskolen; bilj. inz. vóór 12 uren 

Boronlo , te l1/, uren, door burg. en weth., 
bij B. Drost: het vernieuwen der houten brug 
over de Bolksbeek te Gelselaar, genaamd »de 
Slaapsbrug". 

Arnhem, te 3 uren, door de tinna Lens en 
Bergsma , ten haren kantore: het afbreken van 
een pakhuis in de Koningstraat aldaar, en het 
op die plaats bouwer, van kantoren voor genoemde 
firma. Inl. bij de architecten Van Gendt. Aanw. 
23 Apr i l , te 11 uren. 

Donderdag, 25 A p r i l . 
Willemstad , te 11 uren , door den eerstaan

wezend ingenieur, in het koffiehuis de Hoop : 
l o . het éénjarig onderhoud der werken ; 2o. id. 
der kazernegehouwen enz.; 3o. het vernieuwen 
van paalwerken enz. in dc haven te Willemstad. 
Inl bij voornoemden ingenieur. 

'g-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van schuiven met 
windwerken en loopbruggen en het verhoogen der 
deuren aan de sluis te Empel, in den spoorweg 
van Utrecht naar Boxtel, ten dienste der staats
spoorwegen. De uit te voeren werken zijn : a. 
het maken cn aanbrengen van 2 ramen, elk met 
vier schuiven van acht dubbele windwerken en 
2 loopbruggen aan de sluis; 6. het verhoogen 
der deuren van dc sluis. Inl. bij den eerstaanw. ing. 
te Utrecht en den ingenieur E. J. de Savornin 
Lobman te Empel. Raming ƒ 3230. 

Bolsward, tc 12 uren, door het gemeente
bestuur van Wonseradeel: lo. het bevloeren en be-
grinten van den bestaanden weg, van af het 
dorp Schraard tot aan den grintweg naar Wons, 
lang 1028 M . Aanw. 23 Apr i l , des voonniddags 
te 11 uren. 

2o. het maken en leveren van eene nieuwe 
ebdeur in de zeesluis te Makkum. 

Haarlem, te 13 uren, door het bestuur van 
den vereenigden Binnenpolder onder Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, in de Gouden Leeuw: het 
veranderen van den bestaanden watermolen aan 
de Liede in een wind-vijzelmolen, met een vlucht 

van circa 25 M. Aanw. 19 A p r i l , des voonnid
dags te 11 uren. 

Utreoht, te 13'/, uren, door de directie van 
den Nedcrl. Rhijnspoorweg : l o . het leveren van 
29 stalen spoorwissels en 75 stalen puntstukken : 
2o. het leveren van 3500 eiken dwarsliggers en 
170 kub. M. eiken wisselhout. Bilj. inz. uiterlijk 
24 Apri l . 

Groningen, te 12' , uren, door burg. en 
weth: lo. het verrichten van eenige werken in 
het raadhuis ; 2o. idem aan de woning van den 
doodgraver van de Zuiderbegraafplaats, beide met 
bijlevering van alle bouwstoffen, arbeidsloonen , 
transporten enz. Bilj. inzenden uiterlijk 24 April 
op het raadhuis. 

Oroningen, te 12' , uien, door burg. en 
weth.: de levering van zes vlaggen voor die ge
meente, met bijlevering van al het daartoe noo
dige. Bilj. inzenden uiterlijk 24 April op het 
raadhuis. 

Vorden , te 1 uur, door den notaris, voor 
Jhr. van Haeften, in het Wapen van Gelderland : 
het bouwen van een heerenhuis, met koetshuis 
en stalling, met bijlevering der materialen Inl. 
bij den architect Gerretsen, te Zutfen. Aanw. 
op den dag der besteding gedurende den voor
middag. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf eu heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de lansstraat : het bouwen eener brug 
over de Ringvaart van dien polder, nabij Heem
stede, met de levering van alle materialen en 
arbeidsloonen. Inl. bij den hoofdopzichter te 
Haarlem. Aanw. 20 A p r i l , te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. be
stuur : het voortzetten der versterking van de 
Rijks-zeewering benoorden Petten. De uit tc 
voeren weiken zijn ; lo . het maken van eene 
kleibekleeding op den berm tusschen de kisting 
van het paalscberm en den voet van het achter
liggend duin, over eene lengte van 125 M . ; 2o. 
het maken van eene steenbedekking, over die 
lengte achter de kisting, breed 3 M . ; 3o. het 
maken van eene tijdelijke afsluiting van het nieuwe 
werk , aan het Noordeinde en het veranderen van 
32 schoren van het paalscherm. Raming/'15,000. 
Aanw. 20 Apri l . Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Haarlem en den ingenieur 
Wellan te Alkmaar. 

Haarlem, te 21/, uren, door het prov. be
stuur : de duinboplanting en het stellen van riet-
schuttingen op Texel en den vasten wal van 
Noord-Holland, in 3 perc. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Haarlem, bij den 
ingenieur I. M. F. Wellan te Alkmaar, en bij 
den opzichter W. Ph. de Kruijff, te Helder. 

Sybrandaburen, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente bij den administreerend kerkvoogd P. J . 
Wijtsma: het afbreken van de oude en het op
bouwen van eene nieuwe kerk met toren ; aanw. 
20 A p r i l , van des morgens 10—12 uren. 

Goes , ten kantore van den notaris .1. M. P i 
laar: het bouwen van een steenen wind-koren
molen, in de gemeente 's-Heer-Arendskerke, na
bij de haven 't Endewege, voor II. Gleruia te 
Schore. 

Vrijdag, 26 A p r i l . 
Leeuwarden , te 10 uren, door de ge

meentebesturen van Leeuwarderadeel en Idaarde-
radeel, ten gemeentehuize: het aanleggen van 
eene aardebaan en het bevloeren en begrinten 
daarvan; aanw. 28 April , des morgens te 9 uren ; 
briefjes inz. 25 April . 

's-Hertogenbosoh, tc 10V, uren, door het 
prov. bestuur : het uitvoeren van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij 
Hedel. behoorende tot den dienst der veren in 
Noord-Brabant. De uit te voeren werken zijn: 
a. elf' brugschepen op de werf te halen, te bran
den, van binnen en buiten af te schrobben, daar
aan tot herstelling 4000 M 5 bezaagd eikenhout te 
verwerken en eindelijk al deze vaartuigen van de 
teerkorst te zuiveren, te kalfaten en tweemaal 
te teren en op hun plaats terug te brengen ; 
b. te vernieuwen: 10 balken van vierk. bezaagd 
gi eenenhout, elk lang 12 M. , zwaar 23 eu 34 c. 
M . ; 100 brugplanken van vierk. bezaagd dennen-
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o u t , elk lang 0.30 M . , zwaar 7.5 en 28 e. M . ; 
v o or ts het herstellen van eenige schepen en an
dere werken; het leveren van 180 M . geslagen-
ijzeren ketting voor stoomtuigen, wegende minstens 
900 ki lo , en 100 M. dito voor zijlieren, wegende 
minstens 220 k i lo ; het leveren van3 ijzeren an
kers enz. Raming ƒ 3550. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat, den ingenieur 
Hoogeboom en den opzichter Verdoorn, allen 
aldaar. Aanw. den 4en dag vóór de besteding. 

Weesp, te 11 uren, door den eerstaanwezend 
ingenieur, in het gemeentehuis: l o . bet herstel
len van de brug vóór dc Klomppoort aldaar ; 2o. 
het herstellen van bruggen te Muiden ; 3o. het 
herstellen van het verdedigbaar gebouw in het 
fort Hinderdam , alles onder het beheer der genie 
aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Amersfoort, tc 11 uren, door den komman
dant der genie, in het gebouw der arrondissc-
ments-rechtbank: het herstellen van de brug over-, 
de deuren in- en de schociingen achter de sluis 
aan de Grebbe. Inl. bij voornoemden kommandant. 

Groningen, te 1 uien, door burg. en weth.: 
l o . het graven eener afwateringswijk om het 
Kielsterverlaat; 2o. bet bouwen van een houten 
valschut, brug en steenen duiker, in de afwate-
ringswijk ten oosten van het Kielsterverlaat, 
alsmede het afbreken van een der westelijke 
bovenvleugels van het Kielsterverlaat en het bou
wen eener nieuwe vleugelbeschoeiing op die plaats. 
Aanw. 22 A p r i l , tc 11 uren, te Kiel . Bilj. inz. 
uiterlijk 25 April . 

Odtjk (Utrecht)) te 1 uur, in het gemeente
huis : het bouwen eener openbare school aldaar. 
Aanw. 22 A p r i l , te 1 uur. 

Delft, te 12 uren. door den directeur der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : de levering van gewoon kardocspapier. 
kardoessaai en groote blauwe dekens. 

Zaterdag. 27 A p r i l . 

Helder , te 10 uren, door den kommandant 
der genie, in Fort Erfprins: het eenjarig onder
houd l o . der werken en 2o. der kazernegebou
wen; 3o. het herstellen van bruggen. Inl. bij 
voornoemden kommandant, van 20 April af, 
tusschen 10 en 12 uren. 

U t r e c h t , te 2 uren, door het prov. bestuur: 
bet afbreken van de bestaande houten ophaal
brug over de Kerkvaart te Brcukelen, en het 
bouwen van eene nieuwe ijzeren bascule-brug 
met steenen landhoofden aldaar. De werken be
staan in : o. het afbreken en opruimen van de 
bestaande houten ophaalbrug met de houten land
hoofden over de Kerkvaart te Breukelen , gelegen 
in den grooten weg der l e kl . no. 3 ; b. het 
bouwen van eene ijzeren bascule-brug met steenen 
landhoofden, tot vervanging van genoemde op
haalbrug. Raming ƒ 6450. Aanw. den Sen dag 
vóór de besteding. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van den waterstaat in het 8e 
district, alsmede bij den opzichter van den water
staat Van der Werf, allen te Utrecht. 

Edam, tc 1 uur, door dijkgraaf en heemraden 
van de Purmer, aan de Purmerwerf; lo . het 
driejarig onderhoud van den straatweg, met bij
levering der materialen; 2o. het ophoogen, onder 
profiel brengen en begrinten van een gedeelte 
van den ringdijk onder Ilpendam, ter lengte van 
1740 M . ; 3o. het reconstrueeren van molen no. 7 
van scheprad-tot vijzelmolen. Aanwijzing 24 Apri l . 

H o o g k a r s p e l , t e4 uren, door poldermeesters 
van het Grootslag, ten huize van P. Ham: de 
levering van houtwalen en eenig rietdekkerswerk. 

Maandag, 29 A p r i l . 

Amsterdam , te 11 uren, door den kom
mandant der genie, in de cavallerie-kazerne; l o . 
eene verving van kazernegebouwen te Amsterdam ; 
2o. idem van die te Haarlem; 3o. het maken van 
bergplaatsen voor ligstroo bij de cavalerie-stallen 
te Haarlem. Inl. bij den opzichter van fortifi
catiën te Haailem. 

M a k k n m , te 11 uren, door het dijksbestuur 
van Wonseradeels Zuidcr-Zeedijken , in het loge
ment De Prins : het herstellen van onderscheidene 
paalwerken, walkeiing, aanlegging van rijsberm 
en opvulling der wallen aan gemelde zeewering. 

's-Hage, te 11 ' / 2 uren, door het prov. be
stuur : het bouwen eener ijzeren draaibrug met 
steenen landhoofden over het Zederikkanaal, ter 
vervanging der vlotbrug in den Bloemendaalschen 
weg onder Vinnen. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat te 's-Hage , den arrond.-inge
nieur en den ingenieur Van Munster te Gorinchem, 
en den opzichter Lugten te Vianen. Aanw. den 
7en dag vóór de besteding. 

Kampen, tc 12 uren, door het gemeentebe
stuur: lo. het maken van de landhoofden en 
pijlers voor de brug over den Usel voor Kampen; 
2o. het maken van den ijzeren bovenbouw eener 
vaste brug met beweegbaar gedeelte over idem; 
3o. het maken en stellen van portieken en torens 
op de landhoofden en pijlers van idem. Inl. bij 
.1. Swets, directeur der stads-waterwerken aldaar. 

Lobith , te 12 uren, door burg. en weth. der 
gemeente Herwen-en-Aerdt, ter secretarie dier 
gemeente, aldaar: het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, aan de 
Tolkamer te Lobi th , in die gemeente. Inl. bij 
gemelde secretarie, alsmede bij den architect S. 
v. d. Kemp. te Nijmegen. Aanw. op den dag 
der besteding, tc 10 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth. : het 
bouwen van een brug met steenen landhoofden 
over de Schilpsloot in de laan «Copes van Cat-
tenburch". Inl. aan de Gemeentewerf, aldaar. 

Dinsdag, 30 A p r i l . 

Goudswaard (Zuid-Holland), te 12 uren, door 
het bestuur van den polder de Oude Koorndijk 
en het Oude Nieuwland, bij de Wed. van Nug-
teren: het maken der gebouwen en inrichtingen 
voor een stoomgemaal voor dien polder. 

Harlingen , te 12 uren, door het gemeente
bestuur: l o . het dempen der Brouwersgracht, 
Heiligenweg en Turfhaven. Aanw. 27 Apr i l , te 
keginnen bij de kleine sluis; 2o. het vernieuwen 
van één perceel en het herstellen van onderschei
dene gemetselde walmuren en steenen waterpijpen 
in de Voorstraat. Aanwijzing 23 A p r i l , te 
11 ' / , uren. 

Twello , te 12 uren, bij den logementhouder 
van Enter: het bouwen van eene villa op het 
landgoed het Weezenveld bij Twello. Inl. bij den 
architect H. J. Wennekers, te Zwolle. 

Hellevoetsluis te 12 uren, door den eerst
aanwezend ingenieur, in de kazerne no. 1 : het 
éénjarig onderhoud io . der werken, 2o. der ka-
zernegehouwen enz aldaa •. Inl. aan het bureau 
der genie aldaar. 

Woensdag, 1 Mei. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
vau binnenl. zaken: het onderhouden gedurende 
een jaar van de werken tot verbetering van den 
waterweg van Rotterdam naar zee. 

Emmerik, te 12 uren, dooi de commissie 
van toezigt over de Neder hettersche Lnndeweer, 
bij den logementhouder Reisch: het daarstellen 
eener ijzeren brug met steenen landhoofden over 
het Grenskanaal, bij de Lindhorst. Inl. bij den 
opzichter van den waterstaat H. .). Weehuizcn , 
te Lobith. Aanw. 27 A p r i l , van 10—11 uren. 

Donderdag, 2 Mei. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van een stationsge
bouw bij dc Beurs te Rotterdam, ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Aanw. 23 en 20 A p r i l , des voormiddags 
te 11 uren. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van een haven-sta
tionsgebouw te Vlissingen en eenige verdere 
werken ten behoeve van den spoorweg en het 
kanaal door Walcheren. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Vlissingen. Aanw. 22 en 
25 A p r i l , te 10 uren. 

s H a g e tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het leveren en verwerken van 
stortsteen, ten behoeve der spoorwegbrug over 
de Oude-Maas bij Dordrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur te Rotterdam. Aanw. 24 
en 27 A p r i l , te 11 uren. 

Vrijdag-, 3 Mol . 

Haren, door het bestuur van het waterschap 
Oosterpolder , ten huize van R. AbelR; het ver
nieuwen van de zoogenaamde Harenderzijl , aan 
het Winschoter diep, ten zuiden van den Esser 
watermolen. 

Zaterdag, 4 Mei. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: 1o. de aanleg van een hoofdgebouw 
op het station Boxtel. Inl. op het centraalbu
reau en bij den secfe-ingenicur tc Utrecht. Aanw. 
24 A p r i l , te 11 uren. 2o. het aanbrengen van 
dekplanken aan de buitenzijde der spoorstaven, 
op de bruggen in den spoorweg van Arnhem 
naar Meppel en van Meppel naar Groningen, in 
2 perc. Inl. op het centraalbureau en bij de 
sectic-ingenieurs te Groningen en te Zutfen. Aanw. 
20 Apri l . 

Woensdag, 8 Mei. 

Bohuilenburg 'bij Hindeloopen), door het 
dijksbestuur van Wijmbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-Zeedijken: het maken en herstellen 
van onderscheidene perceelen hei-, steen- en 
aardewerk enz , aan de zeeweringen van genoemde 
contributie, alsmede het gewoon onderhoud der 
gebouwen. 

Vri jdag , 10 Mei. 

s -Her togenbosch , te 10' 2 uren , door het 
prov. bestuur: het leggen en wederopruimen van 
een aarden dam voor de inundatiesluis te Wou
drichem , het droogzetten en gedurende 40 et
malen drooghouden dier sluis en achtergelegen 
kom, alsmede het verrichten van herstellingen 
aan die sluis. 

A r n h e m , te 12 uren , door het prov. bestuur : 
het leveren en verwerken van grint ten behoeve 
der veerwegen, behoorende tot het pontveer over 
de Maas, te Megen. 

Maandag, 13 Mei. 

M a a s t r i c h t , tc 10 uren , door het prov. be
stuur : de voltooiing der begrinting van den on
derberm van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart, onder de gemeente Weert tot de 
Belgische grens bij Loozen. 

Donderdag, 16 Mei. 

s -Hage , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: bet maken van eenige werken 
op het terrein van het goederen-station te Dor
drecht. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Botterdam. 

H a a r l e m , te 2 1/, uren, door het prov. be
stuur : het doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Burgerdam (hoek 
van het IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur L . J. 
du Celliée Mul ler , te Amsterdam. Aanwijzing 
14 Mei. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Leeuwarden, 1 A p r i l : het bouwen van G 
woningen en eene portierswoning aan het gast
huis Vredenhof; minste inschrijver was P. Reisma, 
te Menaldum, voor ƒ 7 4 4 3 . 

H a a r l e m , 2 A p r i l : het herstellen der brug 
over de hoofd vaart van den Haarlemmermeer-
polder, in den Vijfhuizerdwarsweg; ingekomen 5 
biljetten, als : 
Gebrs. Bos, te Haarlemmerm., ƒ 1047. 
G. v. d. Starre, » Sloten, » 1568. 
L. Kieviet , » Haarlemmerm., » 1475. 
B. Kruikemeijer, » idem » 1430. 
J. Hulsbos. » idem » 1359. 

Beemster, 6 A p r i l : lo . het vergrooten der 
school aan den Oosthuizerweg; minste inschrij
ver was J. Nat Czn., te Beemster, voor ƒ 1 5 5 0 . 

2o. het leggen van een ijzeren riool en eenige 
bestrating aan de Middclbuurt; minste inschrijver 
was A . Bakker, te Avenhorn, voor ƒ 3 5 8 1 . 

Bergen op-Zoom, 6 Apr i l : l o . het éénjarig 
onderhoud der kazernegebouwen ; minste inschrij
ver was J. B. Hollanders, aldaar, voor ƒ 4250. 

2o. eene verving dier gebouwen en 3o. idem 
der werken; minste inschrijver was C. M . Ca-
nrauer, aldaar, no. 2 voor ƒ 925 en no. 3 voor 
ƒ700 . 

Amsterdam, 6 A p r i l : No. 1. 100,000 k i l . 
Noordsche hennep: firma R. P. Regt door Zee te 
Amsterdam, 20,000 k i l . a ƒ 4 2 . 9 9 ; 20,000 k i l . 
a ƒ 4 3 . 3 4 ; 25,000 k i l . ii 143.35; 5000 k i l . a 
ƒ 43.99; Wed. G. 't Hooft en Zn. te Dordrecht, 
30,000 k i l . a f43.77. 

No. 2. Italiaansche hennep: Geen inschrijvers. 
No. 3. 80,000 k i l . in l . afgesl. schilhennep: 

Wed. Cool en Zn. te Rotterdam, 27,000 ki l . , 
ƒ13 ,089 60; dezelfde, 40,000 k i l . , f20,340; 
Wed. G. 't Hooft en Zn., 10,000 ki l . , ƒ 5 2 1 9 ; 
Bonke en Co. te Rotterdam, 3000 ki l . , ƒ1507.50. 

No. 4. 53,750 k i l . Noordsche hennep: firma 
Regt door Zee, 20,000 ki l . , ƒ 8 7 5 8 ; 1250 ki l . , 
/•549,87 s ; Wed. G. 't Hooft en Zn., 20,000 ki l . , 
f8754; J. Fontein te Harlingen, 12,500 ki l . , 
f 5487.50. 

No. 5. Italiaansche hennep : Geen inschrijvers. 
No. 6 en 7. Zeilgaren: Goudsche machin. ga-

renspinnerij, ƒ 718. 
No. 8. Bind-, pekdraad en zeilgaren ; dezelfde, 

ƒ3001.67 1 / . , . 
No. 9. Pekdraadgaren: dezelfde, ƒ 7 2 0 . 
No. 10. Roet of kalk: J. v. d. Berg Wz., te 

Amsterdam, ƒ 8 6 9 . 2 5 . 
No. 11. Tonsteenen: L . Binger, idem, / 1650. 
No, 12. Afval v. katoenen garens: J. F. Schol

ten en Zn. te Enschedé, ƒ 3 2 4 . 7 0 . 
No. 13. Idem: Hilversumsche stoomspinnerij en 

weverij, ƒ 1950. 
No. 14, 15 en 10. Gevulc. gom-elastiek India 

Rubber en Pakkingstof: Gebr. v. Leer te Am
sterdam, ƒ 1017.50, ƒ 9 8 9 . 4 0 en ƒ 9 4 3 . 7 4 . 

Groningen, 6 A p r i l : het verbouwen eener 
heerenbehuizing; minste inschrijver was J . H. 
Hillebrands, aldaar, voor /"7240. 

Oroo tegas t , 6 A p r i l : het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning te Opende j minste 
inschrijver was H. Bijlsma, te Ureterp, voor 

ƒ 4330. 
Raamsdonkache veer, 6 A p r i l : het bouwen 

van twee bouwschuren op de polders Kroon en 
Zalm; ingekomen 7 bilj., als: 
J. W. Landgraaf, te Sliedrecht 

Raamsdonk, 
idem 
idem 

Werkendam, 
Raamsdonk, 
Geertruidenb., 

Renesse, 6 Apr i l : het vergrooten van het 
schoolgebouw; ingekomen 7 bilj., als 

L . Botermans, 
O. H . Moolenbcrg 
B. Verlegh , 
B. Dijkerman , 

Haarden, 8 April 

» Gilzen, 
» Breda, 
» Ginneken , 
» Breda, 

1327. 
1293. 
1245. 
1198. 

W . v. Laarhoven, 
T. v. Beek, 
F. W. de Keijzer, 
J. Thert, 
A. Mulders, 
A. J. Vermeeren, 

f4650 f5300. 
5190. 
5400. 

4950 5000. 
5275 5275. 
5100 
4370 4376. 

.1. Franken, 
M . de Vries, 
Anth. Frank, 
D. Kwaak, 
L . J. Kappers, 
H. van den Ende, 
C. Timmerman, 

te Noordwelle, 
Haamstede, 
Noordwelle, 

idem 
Renesse, 
Zierikzee, 
idem 

/ 2700. 
» 2700. 
» 2695. 
» 2090. 
» 2060. 
» 2660. 
» 2548. 

'•-Gravemoer. 8 
den klinkerweg door 
ingekomen 12 bilj 
A. Slagmolen, 
J. Visser, 
.1. van Empel, 
A. J. v. d. Heuvel, 
J. Dekker, 
11. van Houwelingen, 
A. O. Huijskes. 
J. v. d. Loo, 
L . Botermans, 
G. H. Moolenberg, 
W. F. Weijers, 
B. Verlegh, 

A p r i l : l o . bet leggen van 
Dongen en 's-Gravemoer; 

als: 
te Sleeuwijk, 
» Werkendam , 
» Tilburg, 
» Werkendam, 
» idem 

Sliedrecht 
Hedel, 
Ginneken, 
Gilze, 
Breda, 
Tilburg, 
Ginneken, 

2o. het leggen van den klinkerweg door 's-Gra 
vemoer; ingekomen 10 bil j . , als 

ƒ 17,225. 
» 16,828. 
» 16,594. 
» 10,520. 
» 10,490. 
» 10,425. 
.. 15,715. 
» 15,687. 
» 15,474. 
» 14,796. 
» 14,279. 
» 14,180. 

A. Slagmolen, 
J. Visser, 
J. Dekker Azn., 
W. F. Weijers, 
J. van Empel, 
J. v. d. Loo, 

te Sleeuwijk , 
» Werkendam, 
" idem 
» Tilburg, 
• idem 
i> Ginneken , 

1683. 
1646. 
1549. 
1429. 
1380. 
1307. 

beide 
was II. 

/' 11,183. 
9,700. 

i 9,480. 
» 9,400. 
» 8,888. 
D 8,888. 
» 8,880. 
» 7,090. 
» 7,488. 
» 7,413. 
» 7,274. 

l o . het éénjarig onder
houd der kazernegebouwen; minste inschrijver 
was II. van Rhijn , voor ƒ 2275. 

2o. idem der werken; minste inschrijver was 
B. van Rhijn, voor ƒ 3 4 7 5 . 

A m e r s f o o r t , 8 A p r i l : 1o. de wederopbouw 
van den muur achter den tuin van het raadhuis ; 
minste inschrijvei was T. van Daal, voor / 138. 

2o. het schilderen, behangen en stukadoren 
van eene kamer in idem; minste inschrijver was 
W. van Groenestein , voor ƒ 1 2 8 . 

3o. schilders- en behangerswerk aan het huis 
naast idem, enz.; minste inschrijver was A. J. van 
Wijland, voor ƒ 8 9 . 

4o. idem aan scholen; minste inschrijver was 
A . J. van Wijland, voor ƒ 1 9 0 . 

5o. het schilderen van de Botermarkt; minste 
inschrijver was J. Kok-Bosman, voor ƒ 8 4 . 

6o. idem van het ijzer- en houtwerk aan 
Koppelpooitsbruggen : minste inschrij 
van Wandelen, voor ƒ 3 9 . 4 0 . 

7o. idem van eene woning aan de Kamppoort, 
de deuren der looierij enz.; minste inschrijver 
was A. J. van Wijland, voor ƒ 95. 

8o. idem van gebouwen en palen enz. aan dc 
algemeene begraafplaats; minste inschrijver was 
II. van Wandelen, voor ƒ 3 9 , allen aldaar. 

K a m p e n , 8 A p r i l : het bouwen van een nieu
wen vleugel aan het stads-werkhuis: ingekomen 
11 biljetten , als : 
K. J . Bouhuijs, 
J. W. Diebrink, 
G. .1. Bruggink, 
J. Riesebos, 
A. J. van Gelder, 
A. L . Gilles, 
B. v. d. Weerd, 
H. van Werven, 
A. v. d. Wetering, 
D. J. ten Hove, 
11. J. van Eekeren, 
Allen aldaar. 

Breda, 8 A p r i l : l o . het éénjarig onderhoud 
der werken van de Kon. Mil . Academie: minste 
inschrijver was G. H. Moolenberg, voor ƒ4520. 

2o. idem der kazernegebouwen; minste in
schrijver was A. van Glabbeek, voor ƒ 4900. 

3o. eene verving der gebouwen; minste in
schrijver was H. G. de Jongh, voor ƒ1460. 

4o. veranderingen aan het hoofdgebouw der 
academie; minste inschrijver was B. Dijkerman, 
voor ƒ 4 1 9 0 ; allen aldaar. 

H e u s d e n , 8 A p r i l ; 1o. het éénjarig onder
houd der werken; minste inschrijver was J . Boe
ren, aldaar, voor ƒ1050 . 

2o. idem der kazernegebouwen ; minste i n 
schrijver was A. van Eggelen. aldaar, voor ƒ 500. 

K u i l e n b u r g , 9 Apr i l : dc levering van 1000 
kub. M. grint; aangenomen COO kub. M . door 
D. K a t , & ƒ 1 . 9 7 , en 400 kub. M. door D. 
Straatman, ii ƒ 1.98 per kub. M . 

M o o r d r e c h t , 10 Apr i l : de levering van o. 
7500 hekt. Ruhrkolen, b. 
derlandsche kolen : 
H. Kuijl T l . , te Dordrecht, 
P. W. Louwman, te Bot

terdam , 
Erven II. Tr ip , te Utrecht, 
A. v. d. Leeuw Dz. & Co., 

te Rotterdam, 
J. W. Jansen, tc Hendrik-

Ido-Ambacht, 
G. D. de Sain, tc Rotterd., 
Dutilh en Bulterman, idem, 
G. F . v. d. Velde, te Gouda, 
Wed. W. Mijnlieff, te 

Krimpen a/d Lek, 
A. Zellekens, te Venlo, 
H . de Kat & Co., te Delft, 
A. Koper & Zn., te Schiedam, 
B. Ilagedoorn & Zn., te 

Amsterdam, 

van 112'/ , ton Sun 

ƒ7191.00 ƒ1590 .00 . 

6375.00 
6350.25 

0202.50 1401.37. 

0179.79 
0119.00 1399.00. 
5975.00 1440.00. 
5902.50 

5956.00 
5925.00 1575.00. 
5925.00 
5898.00 1698.00. 

5758.75 1440.00. 

A. C. Cosijn, te Gouda, 5681.25 
.1. van Hasselt, te Botterdam, 6431.50 1790.10. 
C. Schmidt, te Utrecht, 5385.00 

Budel, 10 A p r i l : eenige herstellingen aan het 
raadhuis; minste inschrijver was J. Jaspers, al
daar, voor ƒ1217 . 

Haarlem, 11 A p r i l : l o . het verbeteren van 
het beslag voor het paalschcrm der l'ettemer 
zeewering; minste inschrijver was B. Swets, te 
Helder, voor ƒ10 ,867 . 

2o. het leveren van brik, zet- en stortsteen 
enz., in 2 perc; minste inschrijver was W. Goed
koop Dz. , te Amsterdam, 1e perc. ƒ 2 8 9 7 , 2e 
perc. ƒ 7 3 8 7 . 

3o. het wegruimen van een in de Zuiderzee 
gezonken vaartuig; minste inschrijver was .1. 
Goedkoop, voor ƒ 2247. 

4o. het verdiepen van eenige gedeelten van 
het Noordholl. kanaal, in 2 perc. en in massa; 
minste inschrijvers waren : l e perc. H. R. Ben-
nik , te Vreeswijk, voor ƒ 1 1 , 1 7 0 ; 2e perc. B. 
Swets, voor 23,900; in massa G. Schalk, te 
Amsterdam, voor ƒ 3 2 , 8 4 9 . 

5o. voorziening der boorden enz. van het Noord
holl. kanaal, in 4 perc; minste inschrijvers 
waren : le perc H. K. Bennik , voor ƒ 5970 ; 2e 
perc dezelfde, voor ƒ 8927; 3e perc. R. Kroon , 
te Buiksloot, voor ƒ 14,890; 4e perc. G. Toorn
vliet, te Gouda, ƒ 15,849. 

6o. het leveren van meerpalen enz., in 2 perc; 
minste inschrijvei was : H. B . Bennik, 1c perc. 
v o o ^ 3 9 6 0 ; 2e perc voor ƒ 9750; in massa J . H . 
van lloogcrwou, te Boxtel, voor ƒ13,290. 

Baflo, 11 A p r i l : het maken van twee puin-
wegen, ter lengte van 500 M. Ingekomen 0 
biljetten , als : 
K. DanhotV, te Baflo, ƒ 1^'JO. 
J. v. d. Veen, » Mensingeweer, » 1196. 
B. Zuidema, » Andel, » U 5 0 . 
P. H. Dopheide, » Groningen, » 1140. 
H. B. Harkema, » Warfhuizen, » 1049. 
K. Huisman, » Onderdendam, » 1040. 
De beide laatsten werden, in overleg met elkan
der, aannemers voor ƒ 1 0 4 0 . 

Vlieland, 11 A p r i l : het bouwen eener zee
vaartkundige school; minste inschrijver was J . 
van der Kloot, te Cocksdorp, op Texel, voor 
ƒ1704 .78 . 

Leeuwarden, 12 A p r i l : l o . het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan de rijzen be
slag- en steenoeverwerken op Ameland; minste 
inschrijver was R. Konings, te Werkendam, voor 
ƒ 15,340. 

2o. het onderhoud van den stroomleidenden 
dam door de geul de Balg; minste inschrijver 
was G. J. Scheltema, aldaar, voor ƒ 5 2 5 0 . 

3o. het driejarig onderhoud van de duinbe
plantingen ; minste inschrijver was J. S. de Jong, 
aldaar, voor ƒ 3 1 0 0 per jaar. 

4o. het stellen van rijzen schuttingen en het 
doen van stroobepotingen in de Tonneduinen; 
minste insenrijver was .1. S. de Jong, aldaar, 
voor ƒ 1 7 2 0 . 

5o. het onderhoud der metsel- cn timmerwerken 
aan het kanaal naar Stroobos, van 1 Mei 1872/73 ; 
minste inschrijver was A. J . van der Werf, te 
Dokkum , voor ƒ 3192. 

Zwolle, 12 Apr i l : het vernieuwen van een 
gedeelte paalregel enz. langs de Wanneperveen-
sche en Giethoornsche wegen; minste inschrijver 
was J . H. v. d. Veen, te Meppel, voor ƒ 5583. 

Middelburg, 12 A p r i l : l o . het maken en 
plaatsen van een paar sluisdeuren op het kanaal 
van Neuzen. 

2o. het maken van den onderbouw voor eene 
draaibrug te Neuzen; minste inschrijvers waren : 
voor het 1e perc. J . Verkuijl Quakkelanr, tc 
Vlissingen, voor ƒ 7 4 9 7 , en voor het 2e perceel 
F. de Jong, te Amsterdam , voor ƒ 26,400. 

Amsterdam, 12 A p r i l : lo . het éénjarig on
derhoud der metsel- en timmerwerken in de linie 
van Amsterdam; minste inschrijver was J. C. 
van Dijck, voor ƒ 3 5 9 0 . 

2o. idem der aardewerken in die l inie; minste 
inschrijver was E. H . Brokmeier, voor ƒ 2 3 0 0 . 
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3o. idem der kazernegebouwen tc Amsterdam ; 
minste inschrijver was C. L. lleijink , voor ƒ8010. 

4o. idem idem tc Haarlem ; minste inschrijver 
was Kremers, voor ƒ5000 . 

5o. idem idem te Hoorn: minste inschrijver 
was K. Bakker , voor ƒ 2 4 2 0 . 

Utreoht, 13 Apri l : 
I o. het éénjarig onderhoud 
dor werken te Utrecht, 

2o. idem te Honswijk en 
Vreeswijk, 

3o. idem van den verruim 
den Krommen Rijn, 

4o. eene verving van ka-
zernegebouw. te Utrecht, 

5o. het éénjarig onderh. 
van kazernegebouwen te 
Utrecht, 

Co. het herstellen van 

minste inschrijvers : 

11. Lehmans, ƒ 0700. 

P. Leenders, » 2250. 

II. v. Oostrum, » 1050. 

M. Meijer, » 1150. 

J. Verkuijlen, » 8309. 

0900. 

4000. 

0200. 

het bouwen eener 
het huis Zeeburg; 
Broekman, te Har-

vergrooten van 

hellingen, bestratingen 
enz. van het fort bij 
Vechten, JA. Helsen, 

7o. het vernieuwen en 
verbeteren van voeder
bakken, ruiven enz., II. Lehmans 

8o. het herstellen van 
muren, plafonds enz. in 
's Rijks hospitaal en van 
vloeren in kazernen te 
Utrecht, lüezelfde, 
Schoonhoven, 13 A p r i l : het éénjarig onder

houd der kazernegebouwen aldaar; minste in
schrijver was .1. A. v. (I. .Straaten, te Bergambacht, 
voor ƒ 1 0 0 0 . 

Groningen . 13 Apri l : het éénjarig onderhoud 
l o . der werken en 2o. der kazernegebouwen te 
Delfzijl ; minste inschrijver voor beide was J. van 
Buren, te Delfzijl, respectievelijk voor ƒ 1 8 8 8 
en ƒ 1 5 0 0 . 

Amsterdam, 16 Apr i l i 
uitwatering-schutsluis nabij 
minste inschrijver was M . D 
dinzveld, voor ƒ151,500. 

Amsterdam, 16 April : het .. " • [ ' • I vau 
de hoofdgebouwen van de stations Anna-Paulowna, 
Nooi d-Scharwoude en Hugowaard; minste in
schrijver voor de 3 perc. Gebr. Moorman, voor 

/ 34,470. 

Groningen, 16 A p r i l : het éénjarig onder
houd lo . der werken en 2o. der kazernegebouwen 
aldaar; minste inschrijvers waren: voor no. 1, 
K. Wassing, aldaar, voor ƒ4982 ; voor no. 2, 
R. Meijer, aldaar, voor ƒ4240 . Daar beide som
men de begrooting te boven gaan, niet gegund. 

Utrecht. 16 Apri l : het maken van eenige 
werken voor de verbinding der stations van den 
Staats- en den Rijnspoorweg; minste inschrijver 
was W. D. van Mourik, teDrumpt, voor ƒ 101,000. 

Assen, 16 A p r i l : het bouwen van een tele
graaf- en postkantoor met directeurswoning; in
gekomen 6 biljetten , als : 
II. Wessels , te Assen , 
R. Ilunze, » idem 
R. Postma, » idem 
Th. Kok , » Groningen . 
Harm Winters. » Assen, 
Harco Winters, » idem 

A ersfoort 16 A p r i l : l o . het éénjarig on
derhoud der kazernegebouwen ; minste inschrijver 
was D. J. Boks, aldaar, voor ƒ 8 0 0 0 . 

2o. idem der werken op de legerplaats bij 
Mil l igen; minste inschrijver was .1. Kok, te Har
derwijk , voor ƒ 3500. 

Utreoht, 16 A p r i l : het herstellen van het 
wachthuis no. 21 bij de brug over deLinge; in
gekomen 3 bilj., als : 
W . de Graaf, te Houten, ƒ 718. 
D. Louwerse, » Kuilenburg, » 098. 
C. van den Burg , » Geldermalsen, » 696. 

's-Hage, 17 A p r i l : l o . het éénjarig onder
houd van kazernegebouwen; 2o. eene verving van 
die gebouwen; 3o. het éénjarig onderhoud der 
weiken ; minste inschrijvers waren : voor no. 1. 
.1. O. Pietersen, voor ƒ 1 7 , 8 4 0 ; no. 2 ; L. Hevn, 
voor ƒ 1890; no. 3 , Wijsman, voor ƒ 3770, al
len aldaar. 

s-Hage, 17 Apr i l : l o . het ophoogen vun den 
dam in de rivier het Scheur aan den Hoek van 

ƒ 27,340. 
» 19,085. 
•> 19,550. 
» 19,198. 
» 17,800. 
» 17.627. 

Holland; 2o. het graven van gronden nabij den 
bovenmond der doorgraving aan den Hoek van 
Holland; minste inschrijver voor beide perceelen 
was P . A . Bos, te Sliedrecht, respectievelijk voor 
ƒ 25,000 , en voor ƒ 0 . 6 0 per kub. M . 

Amsterdam, 17 A p r i l : het maken van ecu 
ketelgebouw enz. voor den heer Van der Naaten; 
mins'e inschrijver was .1. Heijink, voor ƒ 2400. 

Haarlem, 17 A p r i l : het onderhoud van de 
boorden der ringvaart in den Haarlemmermeer-
polder; minste inschrijver was J. v. d. Heuvel Az., 
te Haarlemmermeer, voor ƒ 1 1 , 1 2 4 . 

's-Hage, 18 Apr i l : het aanplempen van het 
middelgedeelte van het open-havenfront tc Am
sterdam; minste inschrijver was L . Kalis K z . , te 
Sliedrecht, voor ƒ1,847,000. 

Zevende jaargang BA 17. Anno 1872. 

Uitgegeven te Amkem bij D. A . THIEME. - Hoofdcorrespondenten L , VAN BAKKENES & O . I* Amsterdam. 
— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER W I E L & C . 

W E E K B L A D 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN-
U i t g e g e v e n o n d e r r e d u c t i e v a n V. W . V A N G K N D T J G t z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN bOKSBÜRGH. C. J. VAN DOORN, I». OROTIC, J . H. LELIMAN, H. blNSH. S. K. W. ROORDA VAN KÏSINGA, II. P. YOOEL en andere.,. 

De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij D . A . T H I K M K te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nummers 
wurden allccu bij vooruitbestclling aan den uitgever eu 
tegen betaling vau 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc adverteutiëu vau een tot vijf gewoue regels kosten 
1.— eu vuor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 ecuts voor eeu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekeud. 

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

§ De opheffing van de aardkorst werd vroeger 
reeds besproken in ons Instituut van Ingenieurs 
en in «De Opmerker." In dit weekblad werd 
namelijk de aandacht gevestigd op het boek: 
Die secularen Ilebungen und Senkungen etc. van 
Von Trauschhold, die eene daling van den spie
gel der zee aanneemt, welker water in de aarde 
zou dringen. Het schijnt uit onderzoekingen van 
Howorth (zie fsi's, 20 April j l . en vroeger) te 
blijken, dat de poolstreken , zoowel de zuidelijke 
als de noordclyke, wel degelijk rijzen. Maar on
afhankelijk hiervan neemt Schmick op sterrenkun
dige en andere gronden aan, dat sinds meer dan 
vijf duizend jaren de zee in ons noordelijk halfrond 
jaarlijks anderhalven duim zakt en evenveel in 
het zuidelijke hafrond stijgt, wat nog meer dan 
vierduizend jaren zal voortgaan. (Zie Schmick's 
twee boekjes, uitvoerig aangekondigd in Isis, 6 en 
13 Apri l j l . cn de Wetenschappelijke Bladen van 
1 Apri l jl.). Zoude hierin niet soms voor den 
waterbouwkundige do verklaring van sommige 
verschijnselen liggen, die hij ten onrechte elders 
zoekt.' En zoude, zoo Schmick gelijk heeft, niet 
op die daling in het noordelijke en op die rijzing 
in het zuidelijke halfrond moeten worden gelet 
bij het ontwerpen van haven- cn andere water
werken:' Mannen als Darwin hebben hem reeds 
hunne instemming betuigd. 

— § Men heeft in Engeland weder eener allerge
lukkigste verbetering ingevoerd; zij bestaat in de 
toepassing van het beginsel der briefkaarten op 
de telegrammen. Men heeft reeds sinds lang in 
België telegrafische formules, maar zij zijn er 
verre af de voordeden van de telegramkaart aan 
te bieden, die in Engeland is aangenomen. Deze 
kaart, die de afmetingen heelt van een enveloppe, 
kan in den zak gestoken worden zonder vouwen 
of plooien aan te nemen. Hare stijfheid stelt in 
staat ze op de knie te beschrijven, en eindelijk, 
er is geen enveloppe meer noodig om ze op de 
post te doen. 

Buiten deze werkelijke voordeden is zij in de 
kleinigheden ook zeer verstandig ingericht. Daar 
deze kaarten slechts gebezigd worden voor ten 
hoogste twintig woorden, is zij afgedeeld in twin
tig vakjes of ruiten, voor elk woord één. Men 
heeft zich dus geene moeite te geven voor tellen 
cn overtellen, om zich te vergissen, dat men de 
wettelijke grens niet heeft overschreden. 

Toen de Britsche Regeering de telegrafen van 
de particuliere maatschappijen had overgenomen, 
heeft zij in een gewichtig punt gebroken met de 
kruimelige, kruideniersachtige zienswijze van de 
maatschappijen en van enkele gouvernementen. 
Zij begrijpt onder de twintig woorden niet meer 
het adres en evenmin de handteekening van den 
afzender. 

Alzoo loopen de telegrammen minder gevaar te 
zoek tc raken, want men besnoeit nu niet meer 
het adres, om over meer woorden te kunnen be
schikken in het lichaam der depêche. Ook plaatst 
deze maatregel niet meer hen, die lange namen 
dragen, of op plaatsen met lange namen wonen 
(zooals b. v. Sint Job in het Goor) in eene on-
voordeelige stelling door hen te veroordeelen tot 
het ontvangen van onverstaanbaar korte berich

ten. Het Bewind zelf vindt er ook zijne rekening 
bij , doordien de bestellers geen tijd meer ver
liezen met het zoeken naar onvolledige adressen. 

Ziehier een /'«e simile: 

Zegel van 
1 shilling. 

Vnn Naar Zegel van 
1 shilling. 
Zegel van 

1 shilling. 

In elk vakje moet één woord worden geschre
ven , van de linker hand naar de rechter. 

Dc afzender moet hierachter schrij
ven, of hij verlangt, dat zijn telegram 
per expresse worde bezorgd, of langs 
den gewonen weg. 

jper . . . 

Op den rug staat o. a. te lezen: 
l e «Deze kaart wordt kosteloos gebracht naar 

het naaste postkantoor, na de eerste lichting die 
volgt op het werpen in de bus. 

2e »De meeste telegraaf-bureelen zijn slechts 
open van 's morgens 8 uren tot 's avonds 8 uren , 
en daar het overbrengen van het eene bureel 
naar het andere tijd wegneemt, kan het gebeu
ren , dat een bericht van 7 uur des avonds eerst 
te 8 uren van den volgenden morgen wordt ge
seind. 

3e »Het zegel van 1 shitting delude kosten van 
bezorging door het geheele rijk in Europa, mits 
de geadresseerde niet verder dan eene Eng. mijl 
wone van het naaste bureel. Zoo deze afstand 
overschreden wordt of bijzondere wijze van be
zorging wordt bedongen, komen de meerdere 
uitgaven hiervoor ten laste van den afzender. 

4e «Men wordt verzocht onderaan het uur te 
vermelden, waarop de kaart in de bus is gewor
pen geworden. 

Den 1872. . . . te. . . . uren. . . . 
minuten des vóórmiddags. 

Den 1872. . . . te. . . . uren. . . . 
minuten der namiddags." 

— t Wij ontleenen aan een der laatste noni
mers van de »Annales Industrielies" de volgende 
bijzonderheden omtrent den bouw van eene brug 
te Pesth. 

Het Hongaarsche gouvernement heeft in het 
verleden jaar een algemeenen wedstrijd openge
steld voor het bouwen van eene monumentale brug 
van ijzer en metselwerk over den Donau te Pesth. 
De belangrijkheid van het werk rechtvaardigde 
dc gelegenheid tot onbeperkte mededinging, daal
de brug, bij 500 meters lengte, eene breedte van 
10 meters moest hebben. De nijverheid heeft 
deze oproeping waardiglijk beantwoord, en niet 
minder dan 50 ontvVerpcn werden door een der
tigtal ingenieurs en constructeurs ingezonden. 

Verschillende landen, waar de industrie zich ge
vestigd heeft, namen aan den wedstrijd deel. Wij 
tellen daaronder uit Engeland de heeren W. Collet 
Homersham, William en James Dredge, Campbell 
Johnston en C". enz. enz.; uit België van Finct Char
les en C°. to Brussel en de maatschappijen van 
Sclessin en Seraing; uit Duitschland van Schmick 

te Frankfort, Kessler te Esslingen, Benckiser te 
Phorzheini en Harkort uit Westfalen; uit Oosten
rijk en Hongarije van De Ruppert, directeur van 
den bouw der Oostenrijksche spoorwegen , Schmidt 
te Weenen, de Oostenrijksche maatschappij voor 
constructien te Weenen en Klein Schmoll en Gaert-
ner , mede aldaar; ook uit Zwitserland, Nederland 
cn Rusland werden verschillende ontwerpen in
gezonden , en de eerste huizen uit Frankrijk wa
ren vertegenwoordigd, als Cail en C°. , de maat
schappij van Fives-Lille, Crcuzot, Ernest Gouïn 
en C"., Castor en Hersent, enz. 

De ontwerpen zijn den l " l e " December aan het 
Ministerie ingezonden, in het openbaar ten toon ge
steld en daarna onderzocht door eene commissie 
van dertien leden, die alles in de détails bestu
deerd heeft. In de eerste zitting dezer commissie, 
den 9 Maart gehouden , werd de eerste prijs met 
tien van de twaalf uitgebrachte stemmen toege
kend aan de heeren E. Gouïn cn C». te Parijs ; 
de tweede prijs werd aan dc Oostenrijksche maat
schappij voor constructien te Weenen gegeven. 

De bezoekers der tentoonstelling keurden de 
keuze der commissie goed en prezen de voortref
felijkheid der ontwerpen, waarin eene zorgvul
dige keuze van ornementatie aan stoutheid van 
constructie vereenigd was. 

In overeenstemming met de voorwaarden, voor 
de mededinging gesteld, is het Hongaarsche gou
vernement met het huis Ernest Gouïn en ('°. in 
onderhandeling getreden over de uitvoering van 
dit belangrijke bouwwerk. 

— De Maintzer Gemeenteraad heeft het voor
stel tot uitbreiding der stad met eenparige stem
men aangenomen. Er moet nu nog bij de Duit
sche Regeering worden verzocht om kosteloozen 
afstand van eenige terreinen. Wordt op dit ver
zoek eene gunstige beschikking verkregen, dan 
zal de stad met eene oppervlakte van 502 mor
gen lauds kunnen vergroot worden. In afwach
ting daarvan is een commissie benoemd tot de 
uitvoering van het plan en het uitschrijven eener 
leening van 5 millioen gulden. 

— Tc Karlsruhe is men ijverig bezig met het 
plan tot verbetering van het vaarwater in den 
Moezel en den aanleg eener haven te Mctz, waar
toe een arm van den Moezel zal moeten verlegd 
worden. 

— De Pruisische Regeering heeft aan de Keul-
sche Sleepdienst-maatschappij concessie verleend 
tot eene stoomkettingsleepvaart op den Rijn, voor 
zoover het Pruisisch grondgebied betreft. De con
cessie is toegekend voor den tijd van 35 jaren , 
onder voorwaarde dat de dienst binnen drie jaren 
boven Huhrort en binnen vier jaren over de ge
heele lengte, van Ruhrort tot Emmerik, in wer
king moet zijn gebracht. 

— & Van 1 Augustus tot 1 November 1872 zal 
in het Balais de l'industrie, te Parijs, eene al
gemeene internationale tentoonstelling worden ge
opend , welke wordt gegeven door de nationale 
vereeniging tot aanmoediging van de arbeiders 
op nijverheidsgebied. De verschillende afdeelingen 
der tentoonstelling zijn: voeding; kleeding; wo
ning ; huishoudelijke voorwerpen; gereedschappen; 
moreele en raaterieele ontwikkeling; verschillende 
stichtingen in het belang van den werkman; ge
neeskunst en gezondheidsleer; verschillende on
derwerpen , die niet in de voorgaande afdeelingen 
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zijn genoemd, als : rijtuigen , schepen , enz.; en de 
geschiedenis van den arbeid en van den arbeider 

Elk dezer tien groepen ia weder in verschil 
lende klassen verdeeld. 

De inzenders hebben zich te wenden tot den 
Eranschen consul, met juiste opgave van het in 
te zenden voorwerp, met vermelding welke be 
looningen daaraan reeds op andere tentoonstel
lingen zijn toegekend ; verder moet men de grootte 
opgeven en tevens berichten of men van watei 
of gas wil gebruik maken. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Qravenhage. Bij beschikking van den minis 
ter van Staat en van Binnenlandsche Zaken van 
20 Apri l 1872, i s , met ingang van 1 Mei e. k . 
bevorderd tol opzichter van den waterstaat 3de 
k l . C. J. E. la Fontein , thans opzichter 4de k l . 

Bij gelijke beschikking is , na voorafgaand ver 
gelijkend onderzoek, met ingang van denzelfden 
datum, benoemd tot opzichter van den water 
staat 4de k l . 1). L . A . van de Kreke. 

— Bij ministei ieele beschikking is aan Van de 
Slik cn Cie, te Dordrecht, tot wederopzegging 
vergunning verleend voor een stoomslcepdienst 
in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland , Zuid-
Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Over
ijsel en Limburg; eu aan J. van de Gr iend l , te 
's-Hertogenbosch, voor een stoomsleepdienst in 
de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid 
Holland , Noord-Holland , Zeeland , Utrecht, Over 
ijsel en Limburg. 

3' Gravenhage. De Iiegcering heeft aan dc 
Tweede Kamer ingezonden een ontwerp van wet 
tot onteigening van perceelen ten behoeve dei 
waterleiding te 's-llage. 

— Volgens een mededeeling in het Leidsche Dag 
blad, zal de ontwerper van het monument te 
Brielle, de heer Koelman, ook op de uitvoerig 
toezien cn zal het beeld den Isten April 1873 
onthuld worden. 

— Dc heer P. van Hees, ingenieur te Delft, is 
reeds eenigen tijd bezig om het terrein op te ne
men voor den ontworpen locaalspoorwcg Lemmer — 
Heerenveen — Groningen. Alle daarbij betrokken 
gemeenten hebben zich verbonden voor de helft 
de kosten te dragen , die uit die opuietingen enz. 
voortvloeien. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-lndie, zijn bij den waterstaat en 's lands 
burgerlijke openbare werken de volgende beslui
ten genomen, als: 

Belast met de waarneming der function van 
gouvernements-landmeter in de residentie Madi-
oen, de ingenieur der 3de klasse, L . G. B. 
Bouricius. 

Geplaatst: tc Batavia, de waarnemende ingeni
eur der 1ste klasse M. J. Schram eu de benoemde 
adspirant-ingenieur W. van der Worlf; te Tagal, 
de benoemde adspirant-ingenieur A . van der Bijll. 

Overgeplaatst: van Sitoebondo naar Soerabaia, 
de opzichter der 2de klasse C. de Waal ; van 
Soerabaia naar Bawean, de opzichter der 2de 
klasse W . C. Wi lson , en van Soerabaia naar 
Sitoebondo de opzichter der 3de klasse J. Q. de 
Caluwe. 

Bigetrokken dc overplaatsing van den ingenieur 
der 3de klasse C. L . F. Post, van Batavia naar 
Tagal. 

Verleend een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den ingenieur der 3de klasse, 
D. W . van der Meulen. 

— De Samerangsche Courant bevat het volgende 
bericht, gedagteekend 5 Maart: Samerang staat 
sedert heden nacht weder onder water. Dijk
breuken hadden ten gevolge, dat in alle kampongs, 
benevens iu de Chineesche en ook de Europeesche 
wijken het water staat; dat dit in de beide eerst
genoemde verscheidene voeten hoog gestegen is. 
De zwarte lucht boven het gebergte doet vreezen, 
dat er nog meer water moet worden verwacht. 

Die ongelukkige stand van zaken maakt het, 
met den besten wil ter wereld, onmogelijk heden 
eene courant uit te geven. Het werkvolk, zetters 
en drukkers, heeft de handen vol om voor eigen 
have, goed en eigen veiligheid te zorgen, en komt 
natuurlijk niet uit op het werk. Iu deze om
standigheden het tegendeel te vergen, zou on
doenlijk, ja , onmenschelijk wezen. 

Wij zien ons dus genoodzaakt heden van de 
uitgifte eener courant af te zien. 

De uitgevers der Locomotief doen dezelfde be
kendmaking in de volgende bewoordingen : 

Sedert twaalf uren in den afgeloopen nacht slaat, 

tengevolge van een dijkbreuk, geheel Samerang 
met al zijn voorsteden onder water. Om elf uren 
hedenmorgen was de vloed nog rijzende. 

Wegens gebrek aan werkvolk is de uitgifte van 
een nommer der Locomotief heden geheel on
mogelijk. 

Zal thans eindelijk de Iiegcering de handen aan 
het werk slaan, of is het waar, wat de Same
rangsche Courant van i dezer zegt : 

«Omtrent Samerang mocht men zelfs de be
noeming eener bandjir-commissie nog niet verne
men. Wellicht gebeurt dit, nadat Batavia zijne 
afvoerkanalen hebben zal?" 

Rotterdam. Op Dinsdag 28 Mei e. k. zal op de 
plaats der sociëteit «Harmonie" alhier een tentoon
stelling van pluimgedierte en honden worden gehou
den. Het programma daarvan is door de afdeeling 
Botterdam, Schiedam cn omstreken der Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw bekend gemaakt. 

Leeuwarden. Blijkens het thans gedrukt 
rapport en voorstel omtrent het maken eener nieuwe 
veemarkt op het terrein, gelegen tusschen de 
Harlingei vaart en den stationsweg ten noorden van 
den Staatsspoorweg, zal zij worden ingericht voor 
p. m. 2UU0 runderen, 1000 kalveren, 3200 scha
pen cn 000 varkens. E r zal daarop worden 
aangebracht: een gebouw voor een weegtoestel en 
twee kantoren voor de ontvangst der niarktgelden , 
een voor de belasting op de runderen en kalveren 
en een voor die op de schapen en varkens. Zij 
zal op de meest doelmatige wijze beplant, geheel 
afgesloten en ingericht worden overeenkomstig het 
advies van bevoegde beoordeelaars. De huiden 
en-vellenmarkt, die thans op de Langepijp wordt 
gehouden , zal dan mede naar het nieuwe terrein 
worden verplaatst, De kosten zijn geraamd op 

ƒ 78,333. Het door verplaatsing der veemarkt 
open te vallen terrein wenschen Burg. en Weth. 
gedeeltelijk te bestemmen tot het stichten van een 
beursgebouw. De voorstellen zullen nu weldra in 
de sectiën van den Raad worden onderzocht. 

Deventer. Bij den gemeenteraad is inge
komen een adres van afgevaardigden van liet 
Departement van nijverheid, de Sociëteit van 
nijveren. de Gezondheidscommissie, het R. K . 
armbestuur, het departement Deventer tot Nut 
van 't Algemeen, de Bouwkundige vereeniging en 
de Vincentius-vereeniging, die wenschen op te 
richten eene vereeniging tot verbetering en op
bouw van woningen voor minvermogenden, onder 
den naam van «de Eendracht." Deze Vereeniging 
stelt zich ten doel den aankoop van de meest 
ongezonde woningen, door de lagere volksklassen 
bewoond, op sommige waarvan zij reeds het oog 
gevestigd heeft, de slooping dezer panden en den 
opbouw op de daardoor verkregen terreinen van 
gezonde, doch hoogst eenvoudige woningen, en 
die te verhuren tegen hoogstens 00 cent 's weeks. 
De middelen, om tot dit doel f: geraken, zijn: 
a. eene subsidie, telkens naarmate de behoefte, 
bij ' t gemeentebestuur aan te vragen; b. rente-
looze voorschotten; c. gelden die worden opge
nomen tegen rente, welke echter 3 pCt. niet te 
boven zal gaan. 

Adressanten zijn van gevoelen dat dc Vereeni
ging onmogelijk zul kunnen slagen, indien niet 
het gemeentebestuur èn door zedelijke middelen 
èn door het verleenen van eene jaarlijksche sub
sidie krachtdadigen steun aan haar streven ver
leent; waarom zij dan uuk eeue toelage van p. 
in. f 0000 verzoekt, en vervolgens zooveel moge
lijk jaarlijksche subsidie. Tut wederlegging dei-
bezwaren tegen het verzoek wordt in het adres 
gewezen: 1". op de groote onzekerheid, die nu 
reeds meerdere tientallen van jaren heeft bestaan, 
omtrent het al of niet noodzakelijke, wenschelijke 
en waarschijnlijke van het behoud van Deventer 
als vesting, tengevolge waarvan een uitstel op 
dezen grond, bijna met afstel geluk slaat, ter
wijl de toestand vau bedoelde woningen geen 
uitstel, veelmin afstel gedoogt; 2°. op het over
wegende belang, dat niet zekere personen of 
standen, maar alle ingezetenen der gemeente 
hebben bij dc wegneming van een kwaad, dat 
dc sterfte in deze stad hooger doet zijn, dan in 
gunstiger omstandigheden waarschijnlijk het ge
val zou wezen. Waar een dergelijk algemeen 
gemeentebelang op 't spel staat, zullen bijdragen 
uit de gemeentekas wel niet andeis dun als 
goed besteed kunnen aangemerkt worden ; 3°. op 
het feit, dat het gemeentebestuur reeds vroeger 
blijken heeft gegeven , voor vrij aanzienlijke oilers 
niet terug te deinzen, als het gold de behulpzame 
hand te lecnen tot den aanbouw van woningen 

voor den mingegoeden stand. Waar het de wel
vaart , de gezondheid en het leven van de geheele 
burgerij betreft, kan men niet verwachten dat 
het gemeentebestuur de helpende hand zou terug
trekken ; 4o. op het karakter vau zedelijk lichaam, 
dat de op te richten vereeniging dragen moet, 
waarbij alle winstbejag is uitgesloten, en niet het 
minst op de eigenaardige wijze barer samenstel
l ing , als ontstaan uit dc eendrachtige samenwer
king van dc hier ter stede bestaande corporation, 
zoodat vau eenzijdige beoordeeling door het ge
meentebestuur geen sprake kan zijn. De Raad 
heeft dit adres ter overweging naar de afdeelin
gen verzonden ; wij hopen dat het daar een goed 
onthaal zal vinden 

' s -Her togenbosch . Onder het patronaat van 
den commissaris des Konings in Noord-Brabant, 
cn met den burgemeester van 's-llertogenbosch 
aan het hoofd, heeft zich een aantal der aan
zienlijkste burgers en indnstiieelen alhier vereenigd 
om eene ambachtschool op te richten. De ont-
werp-statuten der vereeniging, genaamd de Noord-
brabautsche Ambachtschool, zijn met de circu
laire tot deelneming rondgezonden. 

Nieuwesluis. ln de vorige week is hier eene 
vergadering gehouden van elf burgemeesters op 
Voorne en Putten , en wel op uitnoodiging van 
het bestuur der Nederlandsche Locaal spoorweg
maatschappij. Het bestuur deelde mede, dat de 
maatschappij spoedig wilde overgaan tot het car-
teeren en uithaken en du- lijn Ilellevoetsluis— 
Brielle—Rotterdam ; de lijn zal echter den weg 
volgen die door den heer llenket in zijne bro
chure is ontworpen. In die vergadering is een 
comité benoemd tot bet bijeenbrengen van de 
helft der kosten voor de uitbakeniug enz. 

Vlissingen. Wij achten het niet ongepast 
mededeeling te doen van het onderstaande adres, 
door onzen gemeenteraad in eene buitengewone 
zitting met algemeene stemmen vastgesteld en 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken ge
richt. Dit adres is van den volgden inhoud : 

»De Raad der gemeente Vlissingen, provincie 
Zeeland , heeft met belangstelling gezien, dat iu 
do vergadering der Tweede Kamer van de Sta-
ten-Gcneraal van Donderdag 21 Maart j l . , bij de 
regeling der werkzaamheden is uitgesteld de be-
handelng van de wet op de onteigening van per
ceelen voor den spoorweg Zevenbergen—Zwaluwe. 

«Niet alleen met belangstelling maar ook met 
ingenomenheid heeft de Gemeenteraad van Vlis
singen dat uitstel begroet, want, hoe reikhalzend 
ook door geheel Zeeland wordt uitgezien naar 
het oogenblik, waarop eene spoorwegverbinding 
naar de brug over het llollands'ch-diep zal wor
den daargesteld en even daardoor eene geregelde, 
zekere en versnelde gemeenschap, aanvankelijk 
met Dordrecht en eerlang met Rotterdam, toch 
komt dezen Gemeenteraad de voorgestelde ver
binding Zevenbergen—-Zwaluwe voor, niet het ge-
wenschte middel te zijn, om daartoe te geraken. 

«Wat toch zal het gevolg zijn, wanneer aan de 
Maatschappij Grand Central Beige de concessie 
wordt verleend, om van uit Zevenbergen de ver
binding met de brug over het Hollandsch-diep 
aan de Zaluwe daar te stellen, zooals in het ont
werp wordt bedoeld? 

1". Dat geheel Zeeland voor altijd afhankelijk 
blijft van de wrijvingen over aansluiting tusschen 
de Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoor
wegen en den Grand Central Beige , waarvan al 
het ongei iel nu sedert ruim 4 jaren iu zoo groote 
male is ondervonden, en 

«2". dat het groote denkbeeld van de directe 
verbinding Vlissingen—Venlo een herschenschim 
zal zijn, zoolang de Grand Central Beige in het 
uitsluitend en onafhankelijk bezit blijft der lijn 
Rosendaal—Breda ; want de stagnatie, welke het 
goederenvervoer nu reeds ondervindt, is zeer 
groot eu zal onoverkomelijk worden, wanneer 
na het voltooien der werken te Vlissingen die 
zeehaven, al ware het slechts ten deele, aan de 
verwachting beantwoordt. 

«De Gemeenteraad is van oordcel, dat aan die 
bezwaren op afdoende en betrekkelijk weinig kost
bare wijze kan worden te gemoet gekomen, door 
iu plaats vau de aangevraagde lijn Zevenbergen -
Zwaluwe, vau staatswege daar tc stellen eene 
lijn van Rosendaal, direct op de lijn Breda—Zwa
luwe, in de richting van Terheijde ten zuiden vau 
de rivier de Mark. 

«Door die daarstelling toch, wordt de exploitatie 
van den zuidelijken Staatsspoorweg voor altijd on
afhankelijk van den Grand Central Beige, een 

onberekenbaar voordeel zoowel voor liet publiek 
als voor den Staat, dat onmiddellijk in het oog 
ipringt,' wanneer men bedenkt, hoe zeer de Grand 
tentral Beige haar trafiek in de eerste plaats 
aan gansch andere belangen moet dienstbaar ma
ken , dan aan die der Nederlandsche zeehavens 
eu koopsteden. 

«Door het voorgestelde middel wordt tevens op 
eenvoudige wijze de directe verbinding der ge
heele provincie Zeeland, zoowel met Holland als 
Venlo en Duitschland, verzekerd. 

«Tegenover die groote voordeden staat slechts 
het geringe bezwaar, dat langs de voorgestelde 
staatslijn, zoowel naar Holland als naar Venlo, 
een langer traject van weinige minuten zal moe
ten worden afgelegd. 

«Maar ook uit een geldelijk oogpunt is deze 
nieuwe lijn voor den Staat alleszins aanbevelens
waardig, want wordt deze lijn daargesteld —eene 
lijn waaraan geene kunstwerken verbonden zijn, 
en die loopt over een vlak land , dat uit den aard 
der zaak weinig kostbaar i s , —dan verkrijgt men 
door haar de dubbele verbinding van Zeeland met 
Holland en Venlo; terwijl, om gelijk doel langs 
anderen weg te bereiken, de Staat 0/ zoude moe
ten overnemen van den Grand Central Beige, 
zoowel de lijn Rosendaal—Zevenbergen met aan
sluiting aan Zwaluwe als de lijn Rosendaal— 
Breda, of daarop met toepassing der bepaling 
van de wet van 2 Augustus 1859 (Stbl. n°. 08) 
de treinen der Exploitatie-Maatschappij moet la
ten loopen, weik eon of ander niet dan tegen 
aanzienlijke geldelijke oilers en met groote be
zwaren te verkrijgen zou zijn , terwijl daarenbo
ven de Staat verplicht zou zijn, bij toenemend 
goederenvervoer, andermaal tot zeer kostbare 
onteigeningen over te gaan, om de baan geschikt 
te maken voor dubbel spoor, dat bij druk vertier 
onmisbaar moet worden geacht. 

«Het is op deze gronden, dat de Gemeenteraad 
van Vlissingen Uwer Exc. eerbiedig maar met al 
den ernst, die het groote belang der zaak vor
dert, durft verzoeken: 0111 het daarheen te willen 
leiden, dat de zoo noodzakelijke verbinding dei-
onderscheidene gedeelten van den zuidelijken 
Staatsspoorweg op eene in het algemeen belang 
en in het geldelijk belang van den Staat meest 
verkieslijke wijze door den aanleg van eene nieuwe 
spoorweglijn, uitgaande van Rosendaal direct naai
de staatsbauu Breda—Zwaluwe bezuiden de rivier 
de Mark in de richting van Terheijde, wordt tot 
stand gebracht. 

«De Raad der gemeente Vlissingen, 
WINKELMAN , Burgemeester. 
P. FOKUES W E L S , Secretaris." 

Arnhem. Wij lezen in het verslag over den 
toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te 
Amsterdam in 1871, opgemaakt door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken aldaar, o. a. het 
navolgende bericht betreffende de compound-ma
chines , die door de fabriek «de Atlas" zijn ver
vaardigd : 

«Bij de fabriek «de Atlas" alhier, welke voor 
het stoomschip Nina de eerste ten harent ver
vaardigde compound-machine leverde, werden 
nieuwe machines van hetzelfde systeem voor het 
stoomschip Medea aanbesteed; de machines van 
het stoomschip Nina doen in geen enkel opzicht 
onder voor die , welke in Engeland of Schotland 
gebouwd werden. Wij verheugen ons deze ge
tuigenis van de Nederlandsche industrie bij deze 
gelegenheid te kunnen uileggen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A ros SUNG ROTTERDAM. 
In de op den 19 , l e i 1 dezer maand gehouden vergade

ring, werd door den heer 11. Linse , Directeur 
der gemeentewerken van Dordrecht, eene kunst
beschouwing gegeven van gekleurde teekeningen, 
lithographieën en photographieën, alle af beeldingen 
van bestaande of gesloopte oude gebouwen te 
Dordrecht. Deze uitgebreide verzameling werd 
met belangstelling en genoegen door de leden 
bezichtigd. 

De heer 1'. Vermaas gaf eene uitvoerige be
schrijving eener fabriek, waarin, door middel van 
een stoomwerktuig van 10 paardenkrachten, tim
merwerken vervaardigd werden. Aldaar werden iu 
werking gebracht: een circuleer- en winzaag, 
werktuigen om tc reien, schaven cn boren, 
pinnen en gaten te maken, groote slijp- en wet-
steenen in beweging te brengen, alsmede toe
stellen met kleine, ronde en holle steenen 0111 
prolielbeitels te slijpen. 

Op de reebank werd in 5 minuten een stuk 
hout lang 0 meter en 0.50 meter breed, recht, 
vlak en glad gemaakt. 

De schaafbank is het grootste en zwaarste 
werktuig, liet hout glijdt over een vlakken vloer 
langs ijzeren geleiders , waartegen het door vee-
ren gehouden wordt. Door zware walsen voort
gestuwd, wordt het hout, rondom te gelijk, be
werkt en wel met zoodanigen spoed, dat in 2 
minuten een lengte van 6 meter gereed is. 

Het werktuig tot het maken van gaten is zeer 
samengesteld. Een deurstijl van 0.17 meter breed 
en 5 centimeter i l ik, met 4 gaten daarin, is in 
10 minuten gereed. Aan een dorpel van 0.28 
meter breedte is in 2 seconden een pin gemaakt. 

Hoewel de uitkomsten met deze werktuigen 
verassend mogen genoemd worden, laten ze nog 
te wenschen overig. Bij het schaven van planken 
vindt men de groote moeilijkheid , dat de beitels, 
welke de geheele breedte van de plank raken, 
te spoedig stomp worden. Vochtig hout komt 
zóó ruw te voorschijn, dat het eene nadere be
werking vordert Ruw hout, en vooral dennen 
en vuren kwasten, zijn nadeelig, zelfs gevaarlijk 
voor de werktuigen. 

Van de kosten is niets bepaalds op te geven; 
ze hangen geheel van de soort van het werk af, 
vooral bij lijstwerken. Vloer- en dakdelen wor
den tc duur. Deuien en ramen en dergelijke, 
die slechts eene gedeeltelijk machinale bewer
king gedoogen, worden daarom niet zooveel 
minder kostbaar om den aanleg en onderhouds
kosten eener fabriek te kunnen dekken. Voor 
sommige werken wordt door de machinale be
werking de prijs minder. 

Volgens spreker is het bijna niet denkbaar, 
dat iu een klein land, als het onze, een goed 
ingerichte fabriek rente kan afwerpen; vooral 
omdat er te spoedig gebrek is aan werk, waar
door stilstand eu bijgevolg groote schade ontstaat. 
Wanneer men aan de timmerfabriek eene hout
zagerij verbindt, dan zou er iets goeds van te 
hopen zijn. Zoo er geen timmerwerk te vervaar
digen valt, kan men zagen. 

Spreker heeft verschillende fabrieken van tim
merwerken in het buitenland bezocht; die te 
Rochdale verdient in hooge mate de aandacht. 
Aldaar worden 4 werktuigen van 00 tot 250 
paardenkrachten aangetroffen, waarmede echter 
geen vuren- of dennenhout Verwerkt wordt. De 
afleveringen geschieden naar alle oorden der 
wereld met scheepsladingen. Bij de fabriek zijn 
onafzienbare loodsen opgericht, waar het hout vóór 
de bewerking kunstmatig volkomen wordt gedroogd. 

Planken worden da.11 aan beide zijden gelijk 
geschaafd; de breede krullen er van worden tot 
verpakking van lijn bewerkt liout gebezigd. 

De heer F . L . Kauters verstrekte eenige me
dedeelingen omtrent eene eenvoudige, tijdelijk 
opgerichte, fabriekmatige inrichting, waarin veel 
houtwerk voor een onzer spoorwegwerken werd 
vervaardigd. Het ploegen van delen geschiedde 
door middel van een schijf, op welker omtrek 
beitels, op verschillende diepte staande, werden 
bevestigd, die opvolgend de groeven en messin
gen tot de gevorderde diepte uitkapten. 

Met een circuleerzuag weiden de kozijnen voor 
een groot deel gereed gemaakt. De geprofileerde 
bogen voor de kozijnen werden, na eerst met de 
lintzaag uitgewerkt te zijn, verder machinaal met 
profiel bewerkt en wel op zoodanige wijze, dat de 
verver niet veel te schuren had. De zagen waren 
niet van staal maar van gewoon bandijzer en bla
ken niet. 

De heer W. Stok gaf eene nauwkeurige be
schrijving en schetsteekciiing van het door hem 
met goed gevolg gebezigd weiktuig, genaamd guz-
moteur, volgens het systeem van Otto en Langen 
te Keulen. 

Tengevolge van het vergevorderde uur werd 
de vergadering, onder dankzegging aan de ver
schillende sprekers en den heer Linse, gesloten. 

AFDEBLINO 'S-GHAVENIIAGE. 
Donderdag 18 dezer had eene vergadering plaats 

van de afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. Zij was hoofdza
kelijk gewijd aan administratieve aangelegenheden. 

De rekening en verantwoording van het afge
loopen jaar werd goedgekeurd en de begrooting 
voor het volgend jaar gearresteerd. 

Tot leden van het bestuur werden herkozen de 
heeren: M. Henriquez Pimentel en P. J. Mout-
haan en gekozen de heer J. F . Metzelaar. Tot 
voorzitter werd bij acclamatie de heer Rose her
kozen. Ter bijwoning der algemeene vergaderin

gen der Maatschappij werden gekozen de heeren : 
Rose en Saraber en tot plaatsvervangers de hee
ren De Wijs en Mouthaan. 

De heer Saraber deed eenige mededeelingen 
omtrent het kasteel te Heidelberg, eene der be
langrijkste bouwwerken der renaissance in Duitsch
land. Spreker gaf daarvan een geschiedkundig 
overzicht en stelde de afbeeldingen van het kasteel 
ter bezichtiging, welke voorkomen in het werk 
van Rodolphe Pfnor. 

Na eene beschouwing van photographieën van 
eenige gebouwen te Parijs, werd dc laatste ver
gadering van het afdeelingsjaar gesloten. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 30 Apri l a. s. des voormid

dags om 12 uur, ten huize van den logement
houder V A N ENTER te Twello: 

Het bouwen van eene VILLA op het 
landgoed het Weezenveld bij Twello. 

De bestekken liggen ter lezing te Deventer bij 
E. W. BOERMA en in het Koffijhuis Belle-vue, 
te Zwolle bij H E L , te Zutphen bij C. L . B E C K , 
te Arnhem bij HALTEN; bestek en teekening op 
de plaats der aanbesteding. 

's Morgens voor de besteding aanwijzing iu 
loco, de bestekken op franco aanvraag ii ƒ 1.— 
bij den boekhandelaar J. M . W. W A A N D E R S , 
te Zwolle. 

Inlichtingen geeft de Architect 11. .1. WENNE-
K E R S , te Zwolle. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 'sGra
venhage zijn voornemens , op Maandag, 29 April 
1872, des namiddags ten één ure, op het Raad
huis, iu het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van een Brug met 
steenen landhoofden over de 
Schilpsloot in de laan Copes 
van Cattenburch." 

De bestekken en voorwaarden van aanbeste
ding liggen ter lezing aan de Gemeentewerf, al
waar ook de noodige inlichtingen kunnen verkregen 
worden , en zijn te bekomen ter Plaatselijke Se
cretarie, 2 ' Afdeeling, tegen betaling van ƒ 0 . 2 0 . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTHECUT zijn voornemens op Zaturdag 
den 11 Mei 1872, des namiddags ten éen en een 
half uur, in het openbaar ten Stadhuize aan te 
besteden : 

Het AANLEGGEN van een riolering, 
rijweg met trottoir en voetpad in het 
plantsoen aan het Lucasbolwerk. 

Bestek en teekening liggen ter inzage van Don
derdag den 25 Apri l e. k. af, aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Klarenburg en is het 
bestek van dien datum af, aldaar, zoomede ten 
Stadhuize en bij de Boekhandelaren V A N TER
V E E N EN ZOON verkrijgbaar gesteld tegen beta
ling van / 0.25 per exemplaar. 

Aanwijzing iu loco zal plaats hebben op Maan
dag den 0 M i i e. k. des voormiddags 10'/ , ure. 

Utrecht, 20 Apri l 1872. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht. 

W. II. DE W A T T E V I L L E . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTRECHTzijn voornemens namens en voor 
rekening van Heeren Regenten der vereenigde 
Gods- en Gasthuizen, ten overstaan van een bevoegd 
ambtenaar, op Zaturdag den II Mei 1872, des 
namiddags ten een ure, in het openbaar ten Stad
huize tot afbraak te verkoopen : 

Al de GEBOUWEN en OPSTALLEN 
tot het voormalig Ziekenhuis in de 
Jufferstraat behoorende. 

De voorwaarden met teekening liggen ter inzage 
van Donderdag den 25 April e. k. af aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Klarenburg eu zijn 
van dien datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize 
en bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N EN 
ZOON verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
/'11.25 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 0 Mei 1872 des voormiddags ten lO ' / j ure. 

Utrecht, 20 Apri l 1872. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht. 

W . H . DE W A T T E V I L L E . 



Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VERNIEUWINGSFONDS. 
Ingesteld tij art. 55 van dc voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij de Wet van den 
3<leu Julij 1863 (Staatsblad n». 101). 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 13d™ Mei 1872, des middags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 11. 
De levering van eikenhouten DWARS

LIGGERS en van vierkant beslagen 
eiken WISSELHOUT. 

Dn besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 11 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24"™ Apri l 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, en op de bureaux 
van de Ingenieurs der Maatschappij te Groningen, 
Zutphen, Breda en Venlo, en is aldaar op franco 
aanvraag te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau der Maatschappij en bij de Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 20»teu Apri l 1872. 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER der Gemeente ARNHEM, 

zal Woensdag 8 Mei 1872, 's namiddags 12»/, 
uur, ten Raadhuize, aanbesteden: 

Het GRAVEN en M E T S E L E N van 
een WIJN-, BIER-en IJSKELDER on
der de Koffijkamer van Musis Sacrum. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

O P Z I G T E R 
gevraagd, bekwaam om een kanaal in kaart te 
brengen en te waterpassen, en om een ontwerp 
tot verbreeding en verdieping daarvan , benevens 
ontwerpen van houten sluizen en ijzeren draai
bruggen tc maken. Aanbiedingen , zonder opgave 
waar men vroeger cn het laatst is werkzaam ge
weest , komen niet aanmerking. Brieven worden 
franco, onder het woord Opzigter, bij de Boekh. 
van GORCUM E X COMP. tc Assen ingewacht. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Noord-Biabantsch-Duitsclie Spoorweg-Maatschappij. 
L i j n B O X T E L — W E S E L 

AANBESTJHlDIKrG. 
Op Woensdag den 8»teii Mei 1872, des middags 

ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Westc-
Wagenstraat te Rottet dam, van : 

Het M A K E N van grondwerken voor 
de afgraving van den linker-Maas-
oever, in de onmiddelijke nabijheid 
van de in aanbouw zijnde spoor
wegbrug over de rivier de Maas te 
Gennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl aan het Hoofdbureau voormeld, de 
noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Gedrukte exemplaren van Bestek en Voorwaar
den worden nader verkrijgbaar gesteld. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden op 
Zaturdag, den 4<hai Mei 1872, des voormiddags 
ten elf ure. 

BOUWTEBIIEIN—UTBECHT. 
Door het definitief vaststellen der grenzen van 

de gronden, welke voor den Oosterspoorweg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om Bouwterrein te bekomen aan den 
Singel, nabij het ontworpen station van den Oos
terspoorweg cn verder aan de Oosterstraat, de 
verbrecde Zonsteeg en de verbreede Oudwijker-
Veldsteeg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A . N U 
L A N D , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles , Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

ZELF-WERIENDE SPAAR-RIGULATEUR' 
VOOR 

GELEIDBl'lZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, «be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland cn Oost-Indië 

W . HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
SCHEED MM8CMXX IH.IIi. 

S T O O M F A B R I E K 
VOOIt 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERIJ EN HOUTHANDEL, 

VAN 
O . n O G & E N K A M r » 

TE A F P I N O E D A M . 
PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelitliograleenl modelboek met volledige l'rijsiouranl 
a 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . | A M E U B L E M E N T . 

lebben steeds In voorraad oud R o o d - en « e e l K o p e r , B r o n * en M e t a a l , in verschillende 
qualttetten; compositie H u i d s p i j k e r , , S p l a u t e r hersmolten gezuiverd B l o k » „ k • B a , c a 
T i n ,„ b l o k k e n e n s t a v e n . Ii(H>d i o o d g i e t e r s e n blikslagers S o l d e e r , enz enz 

Hevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKBEKI.EEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A N E N. 

I1LINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O U T P U IJ E N. 
PARQUETVLOEllEN. 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

L IJ S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G 0 T E N. 
O P L E G L IJ S T E N. 

INSLUITLIJSTEN. 
T O N O N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L I . E N . 

V O L I È R E S . 
U R O E 1 K A S S E N . 

It It O K I It A M F . N . 
HEKI.ATTEN. 

B L O E M S T U K K E N . 

VOOR D E SCHOOL. 

Bij V A N HOOGSTRATEN cn GORTER, tê^ 
Zwolle, ziet heden het licht: 

uit DUITSCHLAND, FRANKRIJK en ITALIË 
DOOR 

C. DOLLINGER, 
Architect te Stuttgart. 

le Aflevering bevattende: 
Het oude koninklijke slot te Stuttgart. — 

De Katharina-kerk te Oppenheim. — Tri 
umfboog van het kasteel te Napels. — De 
St. Martin us-toren te Keulen. — Huisdeur 
te Esslingen. — Graftombe van Paus Ju 
lius II te Rome. 

Dit prachtige Bouwkundige Plaatwerk zal 
compleet zijn in 8 afleveringen, of 48 pla-, 
ten, groot folio formaat. De prijs is bij 
inteekening ƒ 7 . 5 0 per aflevering. 

Dc Ie All. is in eiken Boekwinkel voorhanden. 

J. V A N B A A L E N & Z O N E N (VAN HENGEL en 
EKI.TJES) tc Rotterdam hebben uitgegeven: 

O V E R 
het vermeerderen der duurzaamheid 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. ° 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 
J. J. V A N RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Rotterdam. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen • 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> > 15. 
drie regels » » 20. 

Be c k e r dc B u d d l i i g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N II O R D E N . 

O IJ M N A 8 T I E K -
W E R K T U I G E N . 

H O U T 

DOOR 

J. L. T E R N E D E N . 
Met uitslaande Platen. 

Prijs f 2.50. 

B o u w t e r r e i n e n tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n O r i e n t & C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n l n k l . S p i e g e l - e n L l j a t e i i f n b r . Gefocl. 
en ongefoel. spiegelglazen. J A N DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek tcNicl,bi}Antwer-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

lieelwatertoestelleti voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van f8.10 en /"8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Page. 

J n c " . F l e y s l e r , te Schcveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

» ' e r u i n e s t e n de B o n d e , Stoonitraslabriek, Delft. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M . LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 27 A p r i l 1872. 

Uitgaven te Arnhem by D. A. THIEME.- Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. -Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 29 A p r i l . 
Amsterdam, te 11 uren, door den kom-

laandant der genie, in de cavallerie-kazerne; 1o. 
eene verving van kazernegebouwen te Amsterdam : 
|o. idem van die te Haarlem; 3o. het maken van 
bergplaatsen voor ligstroo bij de uavalerie-stallen 
te Haarlem; 4o. het éénjarig onderhoud der 
aardewerken en zeeweringen in de linie van 
Amsterdam. Inl. bij den opzichter van fortifi
catiën te Haai letn. 

Makkum te 11 uren, door het dijksbestuur 
van Wonseradeels Zuider-Zeedijken , in het loge
ment De Prins : het herstellen van onderscheidene 
paalwerken, vvalkeiing, aanlegging van rijsberm 
en opvulling der wallen aan gemelde zeewering, 

's-Hage, te 11' uren, door bet prov. be
stuur : het bouwen eener ijzeren draaibrug met 
steenen landhoofden over het Zederikkanaal, ter 
vervanging der vlotbrug in den Bloememlaalseben 
weg onder Vianen. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat te 's-Hage , den arrond.-inge
nieur en den ingenieur Van Munster te Gorinchem, 
en den opzichter Lugten te Vianen. Raming 
ƒ18 ,800 . 

Kampen, te 13 uren, door het gemeentebe
stuur: lo . het maken van de landhoofden en 
pijlers Voor de brug over den Hsel voor Kampen; 
2o. het maken van den ijzeren bovenbouw eener 
vaste brug met beweegbaar gedeelte over idem: 
3o. het maken en stellen van portieken en torens 
up de landhootden en pijlers van idem. Inl. bij 
I. Swets, directeur der stads-waterwerken aldaar. 

Lobi th , te 12 uren, door burg. en weth.der 
gemeente Herwen-en-Aerdt, ter secretarie dier 
gemeente, aldaar, bet bouwen van een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, aan de 
Tolkamer te Lobi th , in ilie gemeente. Inl. bij 
gemelde secretarie, alsmede bij den architect S. 
v. d. Kemp. te Nijmegen. Aanw. op den dag 
der besteding, tc 10 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het maken van een lijkenhuisje op het Rijns-
burger bolwerk ; So. het maken van eene nieuwe 
winter-omkasting voor de fontein op de visch-
markt. Inl. bij den gemeente-architect. 

Ond-Vossemeer (N.-Holl.), te 12 uren, door 
het R. K . kerkbestuur, in De Leeuw: het hou
wen eener pastorie, met bijlevering der mate
rialen. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
l o . het vernieuwen van eenige vakken kaaimuur 
en het afbreken van de Loopbrug over den Nieu
wen Uit leg; 2o. het leggen eener waterleiding 
in de Assendelftstraat. 

's-Hage, t e l uur, door burg. en weth.: het 
bouwen van een brug met steenen landhoofden 
over de Schilpsloot in de laan »Copes van Cat-
tenhurch". Inl. aan de Gemeentewerf, aldaar. 

Middelbars;, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het maken van den houten onderbouw 
voor eene basculebrug met daar bijbehoorende 
werken. 

Dronrijp , te 5 uren , door gecommitteerden 
van de Burevaart, by N . K. de Boer : hel slat 
ten van de Burevaart. 

Dinsdag, 30 Apri l . 
Taoozijl (Friesland), te 11 uren, door liet 

dijksbestuur van bet waterschap de Zeven Grie 
tenijen en Stad Sloten, bij .1. de Boer: het lier 
stellen van eenige paal-, aard- en kupwerkeu 
kistvullingen, stroo- cn rijsleveringen en het 
onderhoud van de rijwegen. 

Koeverden, te 12 uren, door kerkvoogden 
der Herv. gemeente , in het Weeshuis : het verven 
der binnenhoutwerken enz. van de kerk aldaar, 
niet bijlevering der materialen. Aanw. op den 
dag der besteding, te 9 uren. 

Zwolle , te 12 uren, door de heeren Dr. Vv 
J . A . Huberts en W. A . Elberts, bij Vos: het 
bouwen van 2 woonhuizen op den Badhuiswal 
aldaar. 

Goudswaard (Zuid-Holland), te 12 uren, dooi 
het bestuur van den polder de Oude Koonidijk 
en het Oude Nieuwlaud, bij de Wed. van Nug-

teren: het maken der gebouwen en inrichtingen 
voor een stoomgemaal voor dien polder. 

H a r l i n g e n . te 12 uren, door het gemeente
bestuur: l o . het dempen der Brouwersgracht, 
Heiligenweg en Turfhaven. Aanw. 27 A p r i l , te 
keginneu bij de kleine sluis; 2o. het vernieuwen 
van één perceel en het herstellen van onderschei
dene gemetselde walmuren en steenen waterpijpen 
in de Voorstraat. 

T w e l l o . te 12 uren. bij den logementhouder 
van Enter: bel bouwen van eene villa op het 
landgoed bet Weezenveld bij Twello. Inl. bij den 
architect II. I. Wennekers, te Zwolle. 

H e l l e v o e t s l u i s te 12 uren, door den eerst
aanwezend ingenieur, iu de kazerne no. 1 : het 
éénjarig onderhoud lo. der werken, 2o. der ka
zernegebouwen enz uldaa . in l . aan het bureau 
der genie aldaar. 

Papendrecht. in het Polderbuis: delevering 
van 1500 bekt. Riihr-maehinekolen , vrachtvrij te 
leveren in de bergplaats bij het stoomgemaal. 
Bilj. met het opschrift nSteenkolen" , uiterlijk 2!' 
April in het Polderhuis. 

Woensdag, 1 mei. 

Eindhoven, te l l uren. door het gemeente
bestuur : het verbeteren van het oude schoolge
bouw , achter het gemeentehuis; aanw. des mor

ns te II uren. 
Ter Aar (Zuid-Holland), te 11 uren, door bet 

bestuur van den Uiteindschen en Middelpolder, bij 
I. Kreeuw : het amoveeren van de oude bouten 
chutsluis eu het maken van een nieuwe steenen 

schutsluis. 
' s -Hage . le 12 men, door het ministerie 

van binnenl. zaken : het onderhouden gedurende 
een jaar van de werken tot verbetering van den 
waterweg vgn Rotterdam naar zee. De uit te 
voeren werken zijn: twee aan den Hoek van 
Holland in de Noordzee uitgebrachte dammen, 
a. de noordelijke, lang 1100M.; h. de zuidelijke, 
lang 1150 II.; c. twee tijdelijke rijzen dammen, 
lang 344 M. en 255 M . ; (/. de tijdelijke rijzen 
voorzieningen: e. dc straatweg, lang 1080 M . , 
en de grintweg in het verlengde daarvan, lang 
4110 M. ; / . de begrinte Nijuwlandsche weg, lang 
1000 M.; ;/. de dam door de rivier het Scheur ; 
h. een steenen gebouw tot woning der directie 
en eenige kleinere werken. Voor dit werk moet 
worden geleverd : .300,000 ki l . bazaltsteen ; 200,000 
ki l . Doornikschen zinksteen ; 150,000 k i l . Doornik-
schen maatsteen; 100,000 ki l . dito; 800 perkoen-
palen: I M a vierkant bezaagd eikenhout: 10 dito 
dennenhout; 500 ki l . gesmeed ijzer; 200 M ' 1 

zink; 1500 M» zinkstuk; 3000 M . rietheining; 
25,000 rietstappen ; 25,000 helmplanteu; 40,000 
Waal-straatklinkers. Raming t 35,500. 

's-Heer-Arendskerke, te 12 uren. door het 
dijksbestuur van den polder Zuid-Kraaicrt, in 
het gemeentehuis : het vernieuwen en onderhou
den der gewone aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiing-werken aan den dijk van genoemden 
polder, gedurende bet dienstjaar 1872. Bilj. inz. 
ten kantore van J. M. Kakebeeke, tc Goes. Inl. 
bij den werkbaas H . Daanis. 

Emmerik, Ie 12 uren. door de commissie 
van toezigt over de Nederbetlersche Landeweer, 
bij den logementhouder Reiseh: het daarstellen 
eener ijzeren brug met steenen landhoofden over 
bet Grenskanaal, bij de Lindhorst Inl. bij den 
opzichter van den waterstaat II. .1. Weeliuizen , 
te Lobith. Aanw. 27 Apr i l , van 10—11 uren. 

Kralingen, te 12 uren. door kerkvoogden 
der Herv. gemeente, in het gemeentehuis: het 
afgraven en verhoogen van het terrein om de 
begraafplaats. Aanw. 30 April , des morgens te 
10 uren. 

Winschoten . te 6 uren, door het gemeente 
bestuur: het maken van een bouten vvalbeschoei 
ing met steenen achterkleeding langs een ge 
deelte van de Buitenvenne; het heileggen van di 
daarlangs gelegen keienstraat, het maken van een 
klinkerrijp en het uitvoeren van eenige andere 
werken; aanw. 20 April , des middags te 12 uren. 

Bri l t i l (g-uu. Zuidhorn, Groningen), bij K. J . 
Boersema : het afbreken, verplaatsen en weder 
opbouwen van een pelmolen. 

Donderdag, 2 Hel . 
Oinneken te 11 uren, door het gemeente

bestuur van Ginneken en Ba vel: het vernieuwen 
der Scheele brug en bet doen van herstellingen 
aan de Nieuwe brug, beide gelegen over de rivier 
de Mark , te Galder, onder Ginneken. Aanw. 
29 April , te 10 uren. 

Bergen-op-Zoom, te 11 uren , door den eerst
aanwezend ingenieur, in de Pottenstraat: eene 
verving lo. van kazernegebouwen, en 2o van 
werken aldaar. Inl. bij den opzichter van forti
ficatiën aldaar. (Hei-best.) 

Ten Boor (Groningen;, te 11 uren, door bet 
gemeentebestuur: bet bouwen van eene school 
te Ten Post c. a. ; aanw. 27 A p r i l , des morgens 
te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van een stationsge
bouw bij de Beurs te Rotterdam , ten beboeve 
van den spoorweg van Breda naar Rotterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Rotter
dam. Raming ƒ 123,000. 

s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van een haven-sta
tionsgebouw te Vlissingen en eenige verdere 
werken ten behoeve van den spoorweg cn het 
kanaal door Walcheren. De uit te voeren wer
ken zijn : u. het maken van het hoofdgebouw met 
toebehooren ; b. gasleiding , afrastering , bestra
tingen en waterkeeringen. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Vlissingen. Raming/ 158.000. 

s-Hage. te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het leveren en verwerken van 
1400 scheepston stortsteen, ten behoeve der 
spoorwegbrug over de Üude-Maas bij Dordrecht. 
Inl. bij den .eerstaanwezend ingenieur te Rot
terdam. Raming ƒ 5300. 

G r o n i n g e n te 12' uren, door burg en 
weth. : het schoonmaken van de paden op den 
vestingwal van de Bloemstraat tot het Boterdiep, 
en dc levering van 3 zitbanken . met bijlevering 
der bouwstoffen , arbeidsloonen, transporten enz. 
Inl. aan het bureau fier gemeentewerken. Bilj . 
inzenden Woensdag 1 Mei . 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van hel 
prov. bestuur: het leggen van een lei'dam tot 
eene lengte van (175 M. langs de zuidzijde van 
het vaarwater het Krabbersgat bij Enkhuizeii. 
Aanw. Zaterdag vóór de besteding. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat in Noord-
Holland te Haarlem en bij den ingenieur Loke 
te Hoorn. Raming ƒ 75,000. 

Vrijdag, 3 Hei . 
Haren, door het bestuur van liet waterschap 

Oostcrpolder , ten huize van R. Abels; het ver
nieuwen van de zoogenaamde Harenderzijl, aan 
het Wiuschoter diep, ten zuiden van den Esser 
watermolen. 

Zaterdag, 4 Hei . 
Utreoht, te 2 uren , door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau : l o . de aanleg van een hoofdgebouw 
op het station Boxtel. Inl. op het centraalbu
reau cn bij den sectie-ingenieur te Utrecht. 
Raming / 39,000. 2o. het aanbrengen van' 
dekplnnkcn aan de buitenzijde der spoorstaven, 
op de bruggen in den spoorweg van Arnhem 
naar Meppel en van Meppel naar Groningen, in 
2 perc. Inl. op het centraalbureau en bij de 
sectie-ingenieurs te Groningen en te Zutfen. 
Raming: l e perc. ƒ 1 4 2 3 , 2e perc. ƒ 1 5 1 . 

Oldeboorn (Friesland): het bouwen van een 
woonhuis voor den notaris P. II. Tbeiiimen de 
Lang. lui. bij den architect Hreunissen Troost, 
te Sneek. 

Uaandag, 6 Hei . 
Franeker , te 12 uren , door het gemeente

bestuur van Franekeradeel: het afbreken van de 
huizingc no. 15 te Tzum en het bouwen vaneen 
nieuw schoolgebouw aldaar: aanw. 30 A p r i l , des 
voormiddags te 11 uren. 

Dordrech t tc 12 uren, door burg. en weth.: 
het zesde gedeelte van de vergrooting der gas
fabriek , bestaande in het maken van eene steen
kolen overdekking en eenige verdere werken, 
Aanw. 3 Mei. 
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Ternaard. dooi- het dijksbestuur van West-
dongeradeel, bij den secretaris der contributie: 
a. 570 Noordsch greenen heipalen , lang 02 decim.; 
h. 280 str. M. eiken gordings, 88 ii 225 milliin.; 
r. 270 str. M. greenen r ib , 100 fi 125 millim.; 
.'. 125 vuren planken, 23 a 300 millim., lang 
5.50 M. 

Dinsdag 7 Mei. 
Noord Waddinxveen , Ie 12 uren , door de 

comm. tot bedijking en droogmaking der putten 
te Waddinxveen . ten huize van Jan Slootjes: het 
maken van 3 houten valbruggen. 

Noord-Waddinxveen. te 12 uren, bij .1. 
Slootjes : de levering van 0500 hektol. Ruhrkolen 
en 1000 idem Engelsche kolen. 

Alkmaar , te 12 uien , door het gemeente
bestuur : lo . het bouwen van een schoollokaal bij 
de openbare burgerschool: 2o. het dempen en 
rioleeren der Raansloot en der sloot in het begin 
van den Heilocrhout; 3o. het rioleeren en be
straten van de Sliksteeg, van een deel van den 
Achterweg en Torenburg ; 4o. het vergrooten van 
de woning van den stads-apotheker en van de 
burgeravondschool; bilj. inz. O M e i . uiterlijk vóói 
12 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door hetdagelijksch 
bestuur van de Sloter-binnen- en Middelveldsche 
polders, in het burgerweeshuis: l o . het afbreken 
van den bestaanden achter en binnen waterloop 
en krimp met de fondeering, alsmede de kn]>: 
het vernieuwen van binnen en achter Waterloo 
pen, walbeschoeiingcn en vleugels met hunne 
fondeeringen, benevens het maken van een nieu
wen kap en vijzel, en het verhoogen van den 
watermolen, genaamd »De Elfhonderd"; 2o. het 
éénjarig onderhoud van 3 watermolens, twee 
overhalen met hunne polderhuizen, walbeschoei-
ingen , bestratingen , scheeringen , hekwerken. 2 
bruggen, 1 duiker en 1 loods voor het stoom
gemaal aan bovengemelden polder toebehoorende, 
van l o . Juni 1872—ultimo Mei 1873. Inl. bij 
den opzichter G. S. Nout, tc Nieuwer-Amstel. 
Aanw. 3 M e i , te 10 uren , beginnende bij »De 
Elfhonderd". 

Maassluis te 12 uren, in De Zon : het ma
ken van eene nieuwe landbouwersbergplaats of 
tas, op het Eiland Rozenburg. 

Woensdag, 8 Mei. 
Utrecht, te 12 uren, door de directie van 

den Nederl. Rhijnspoorweg : bet maken van 
eenige werken ten behoeve van dc verbinding dei-
stations van den Staats- en den Ned. Rhijnspoor
weg, aldaar. (Herbest.; de kosten der eerste be
steding zijn mede voor rekening van den aanne
mer.) Aanw. 29 en 30 A p r i l , telkens te 10 
uren. Hilj. inz. uiterlijk 7 Mei. 

Botterdam , te 12 uren, door dc Noord-
brab.-Duitsche spoorwegmaatschappij, aan haar 
bureau: het maken van grondwerken voor de af
graving van den linker Maasoever, in de onmid
dellijke nabijheid van de in aanbouw zijnde spoor
wegbrug over de rivier de Maas, te Gennep. 
Aanw. 4 M e i , te 11 uren. 

Arnhem , te 12-'- s uren, door den burg.: het 
graven en metselen van een wijn-, bier- en ijs
kelder onder de koffiekamer van Musis Sacrum. 

Middelburg, tc 1 uur, door het polderbestuur 
van den polder Walcheren , Abdij A 52: de uit
voering der werken tot verbetering en onderhoud 
der aarde-, kram-, rijs-, stecnglooiing en paal
werken enz., behoorende tot de vier wateringen 
van den polder Walcheren, met de levering der 
bouwstoffen en arbeidsloonen, in 4 perceelen. 
Aanw. van deu 8en tot en met den 2en dag vóór 
de besteding. Inl. bij den oppercommies van den 
polder te Middelburg, voor de werken in het al
gemeen , en bij de commiezen te Westkapelle, 
aan de Oostwatering, aan de Zuidwatering en te 
Vlissingen, voor de werken tot elke watering 
behoorende. 

Schoonhoven, te 2 uren, door dc heeren 
Boeck, Kooiman en Van Zessen, in het koffiehuis 
van L . van Zessen : het bouwen eener bierbrou
werij en woning, met bijlevering der materialen. 
Inl. bij den architect L . F. Hedeker, aldaar. 
Aanw. 2 Mei op den dag der besteding, telkens 
te 11 uren. 

Schuilenburg (bij Hindeloopen), door het 
dijksbestuur van Wijmbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-Zeedijken • het maken en herstellen 

van onderscheidene perceelen hei-, steen- en 
aardewerk enz , aan de zeeweringen van genoemde 
contributie, alsmede het gewoon onderhoud der 
gebouwen. 

Donderdag, 9 Mei. 
Zuidland, te 11 uren, door het bestuur van 

den polder Zuidland , in de vergaderkamer bij 
Jan van Essen : het rijden van p. ui. 2400 stère 
grint, liggende opgelost aan de haven van Zuid
land. 

Beverwijk, te 12 uren, door burg. en weth. : 
het leggen van een riool langs den Achterweg 
en het Paterswegje aldaar. Inl. bij den gemeente-
architect A. de Groot. Aanwijzing 2 Mei , te 
11 ' / , uren. 

Oudorp (Overflakkee), tc 12 uren, iu het 
logement van den heer W. Akkershock aldaar : 
het bouwen van eene geheel nieuwe meekrap-
fabriek met stooinverinogen en verdere aanhoorig
heden, met bijlevering der materialen, l id. bij 
V.. VY. Mus, architect le Zierikzee, en bij Job. 
Haiueeteinan & Co., te Oudorp. Aanw. 8 Mei . 
te 5 uren , en 9 M e i , te 10 uren. 

Vrijdag, 10 Mei. 

'•-Hertogenbosch, te 10' , uren , door het 
prov. bestuur: het leggen en wederopruinien van 
een aarden dam voor de iniindatiesluis te Wou
drichem , het droogzetten en gedurende 40 et
malen drooghouden dier sluis en achtergelegen 
kom, alsmede het verrichten van herstellingen 
aan die sluis. Raming ƒ 2 0 4 5 . 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het leveren en verwerken van grint ten behoeve 
der veerwegen, behoorende tot hetpontveerover 
de Maas, te Megen, ter .'mgte van 985 M.. en 
daarop te leveren en te verwerken 200 kub. M . 
grove gewasschen- en 100 kub. M. fijner gewas
schen grint, en die wegen gedurende 3 maanden 
na de storting van grove grint te onderhouden. 
Inl. bij den hoofdingenieur aldaar, en bij den 
ingenieur te Nijmegen. Raming ƒ 900. 

Kimswerd, door kerkvoogden der Herv. ge
meente : het bouwen van eene consistoriekamer 
met woonhuis in de Buren. Briefjes inleveren 
bij den adm. kerkvoogd K. J . Westra. Aanw. 
1 M e i , te 2 uren. 

Zaterdag, 11 Mei. 

Utrecht , te 1 uur , door burg. en weth. : het 
afbreken van al dc gebouwen en opstallen , be
hoorende tot het voormalig ziekenhuis in de Juf
ferstraat. Aanw. li M e i , te 10' / , uren. 

Utrecht, te I 1 / , uren, door burg. en weth.: 
het aanleggen van een rioleering, rijweg niet 
trottoir en voetpad in het plantsoen aan het 
Lucas-bolwerk. Aanw. G Mei, te 10 ' / , uren. 

Maandag, 13 Mei. 
Maastricht, le 10 uren , door het prov. be

stuur : de voltooiing der begrinting van den on
derberm van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart, onder dc gemeente Weert tot de 
Belgische grens bij Loozen. Aanw. 7 en 10 Mei. 

Utrecht, tc 2 uren, door dc maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen
traalbureau : de levering van eikenhouten dwars
liggers en van vierkant beslagen eiken wissel
hout. Inl. aan het centraalbureau, en bij de 
ingenieurs der maatschappij te Groningen, Zutfen, 
Breda en Venlo. 

Dinsdag, 14 Mei. 

Delft, t e l O u r e n . door den directeur der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen , iu de Hout
tuinen : l o . de levering van 41,800 kilogram 
gietijzer, merk Monkland no. 1 , tot den aanmaak 
van materieel voor den dienst der marine over 
1872, in één perceel; 2o. de levering van ver
schillende benoodigd heden voor den dienst in 
Oost-Indië, over 1873. 

Amsterdam, te 12 uren. door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij.- de levering van 

25 stuks Herberts hnkcntnnnen. 
3100 M. kardoessaai. 
185(1 i) blauwe baai. 
2500 » oranje grein. 
1000 stuks messen met scheede, riem en gesp. 
1300 i) Orleansche halsdoeken. 

400 • houten kisten niet binncnkisl van blik. 
912 stukken blauw katoen. 

1300 M. donkerblauw laken. 

690 stukken gezuiverd en gecylindreerd katoen. 
300 stuks wollen dekens. 

3000 » hoofddoeken. 
G9500 M . zeil-, karl-, presenning-, ravens- en 

cverdoek en bramzcillinnen. 
7100 tons Newcastle steenkolen. 
4300 » Lairds Welsh Hartley Mainkolen. 

In 25 perceelen. 

Donderdag, 16 Mei. 
s-Hage. te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van eenige werken 
op het terrein van het goederen-station te Dor
drecht. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. 

Hansweerd (Zeeland), te 12 uren , door het 
gemeentebestuur van Kruiniugen , in het pavil
joen , bij L. I.uijk : het bouwen eener school niet 
onderwijzerswoning te Hansweerd. 

Haarlem . te 2'/, uren , door het prov. be
stuur: bet doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Burgerdam (hoek 
van hel IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur I,. J. 
du Celliée Mul ler , te Amsterdam. Aanwijzing 
11 Mei. 

Vrijdag, 17 Mei. 
Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur : 

het uitdiepen van een gedeelte van den Usel, 
tusschen de peilraaien Cl en CIV , beneden bet 
Katerveer. 

Op later te bepalen datum. 
Botterdam , door .1. S. C. van de Wall : het 

houwen van een woonhuis aldaar. Inl. bij boven
genoemde, in de Jonker-Eransstraat, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Amsterdam, 4 A p r i l : Perc. 1, gereedschap
pen tol ambachten : J. van Zanten en Co. te 
's-Hage, ƒ 0 0 8 0 . 8 9 ; G. II. .1. v. d. Meulen, te 
Amsterdam, /'0797 50; C, Willemsz, idem, 
ƒ 5 6 7 9 . 0 7 . 

Perc .2 , idem: G . H . J . v. d. Meulen , ƒ3492 .80 ; 
C. Willemsz, / 2573.23'/,; J . van Zanten en Co., 
ƒ 2317.52. 

Perceel 3 , vijlen: G. Schimmel tc Delft, 
ƒ 4949.70; v. Noorden cn Schwerzel te Rotterdam, 
ƒ 3 9 5 0 . 2 0 ; G. Watson en Zn., idem, ,"3607.98; 
VV. Bernet en Co. te Amsterdam, ƒ 3 5 3 7 . 1 5 : 
H. J. Klijn de Jongh, idem, ƒ 3531.76. 

Perc. 4 , divers hang- en sluitwerk: G. II. 
.1. v. d. Meulen , ƒ 8748.50; I. van Zanten en Co., 
f 8748.30; C. Willemsz, / 8146 .50 ; H. J . Klijn 
'de Jongh, f 7643.79. 

Perc. 5, zinkwit: W. van Houten en Zn. te 
Rotterdam, ƒ 7 4 5 9 . 9 5 : D. J. Enthoven en Zn., 
te 's-Hage , ƒ 7271.35; W. Hoven en Zn., idem, 
ƒ7254 .95 ; .1. B. Kroon en Co. te Amsterdam, 
ƒ 0 8 8 1 . 8 5 ; S. A. Vies en Zn. tc Rotterdam, 
ƒ5811.75. 

Perc. 6, glaswerk : J . Fischer en Co. te Am
sterdam , f 6830; L . Kavelaars tc Rotterdam, 

ƒ 3 5 4 8 ; Wed. G. Dorens en Zn. te Amsterdam, 
ƒ 3323.50. 

Perc. 7 , slijpsteenen enz.: L . Binger te Am
sterdam, ƒ 9 4 5 ; J. van Zanten en Co., ƒ867 .27 ; 
A. N . de Lint te Delft, ƒ794.70. 

Perc. 8, blokken: Wed. H . C. Feijnt en Zn. 
te Amsterdam, ƒ185.70. 

Perc, 9, diverse ijzerwaren: H . J. Klijn dc 
Jongh, ƒ 5 9 6 ; J . van Zanten en Co., ƒ516.59. 

Perc. 1 1 . putkettingen en waterputkatrollen: 
G. 11. I. v. d. Meulen, ƒ 3 3 0 ; J. van Zanten en 
Co., ƒ329 .50 . 

Perc. 14 en 15, divers ijzer: van Noorden cn 
Schwerzel, ƒ8756.25 en ƒ 3 1 3 2 . 1 2 . 

Perc. 16, staal; Mijnssen en Co. te Amsterdam, 
ƒ 8 8 4 ; Remy en Bienfait te Rotterdam, ƒ 8 6 7 ; 
R. S. Stokvis en Zn., idem, ƒ 8 4 6 . 2 5 ; v. Noorden 
en Schwerzel, ƒ 5 7 5 ; W. Bernet en Co., ƒ 6 0 0 ; 
(1. Watson en Zn. te Rotterdam , ƒ 541. 

Perc. 17, koper, koperen spijkers, koperdraad : 
W. C. Pasteur en Co. te Rotterdam, ƒ 1 9 1 9 . 1 5 : 
L . J. Enthoven en Co., / 1640.85; H . J. Klijn de 
Jongh, ƒ 1 4 2 6 . 0 5 ; H . de Heus en Zn. te Rotter
dam, ƒ1356 .34 1 / , . 

Perc. 18, idem: E. J . Enthoven cn Co., ƒ4338 ; 
11. de Heus en Zn., ƒ 4 3 0 3 . 8 7 " . , ; W. van Hou
ten en Zn., ƒ4252 .63 . 
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Perc. 2 0 , spaden, schoppen, enz.: H . J. Klijn 
de Jongh, ƒ4432 .50 ; W. Hoven cn Zn., ƒ4211.50; 
H . T. Diepenbioek te Amsterdam, ƒ 3 4 3 7 . 5 0 . 

Perc. 2 0 , azijnhout: geen inschrijvers. 
Perc, 27, pok- cn palmhout: A. Schilte te 

Uselstein, ƒ 2 2 9 . 
Perc. 28 , cokes: W. Hoven cn Zn. te Rotter

dam, ƒ 1630.50; Kraemcr en v. d. Pot , iden . 
ƒ 1 1 2 5 ; Wurfbain en Co. tc Amsterdam ƒ 1056. 

Perc. 31 , spring-zeildoek: A. van IJzeren te 
Rotterdam, ƒ1025 . 

Perc. 32 , asphalt-vilt: R. S. Stokvis en Zn., 
ƒ 1 0 9 0 : A . . I . Kop te Rotterdam, ƒ 1 0 6 9 : v. Noor
den en Schwerzel, ƒ 9 9 5 ; G. H . J. v. d. Meulen, 
ƒ 9 2 0 ; H . Th. Rollings te Amsterdam , ƒ 8 0 8 . 2 5 ; 
Folkers en Co., idem, ƒ 779; W. C. en K . de 
W i t , idem, / 735.85. 

Perc. 33, cscauzijnsche steen ; W. Roven en Zn., 
ƒ 1 7 , 9 0 0 ; T. J. Smits Jr. te Dordrecht, ƒ10 ,675 ; 
Gebr. Thijssen te Deventer, ƒ 1 0 , 4 0 0 . 

Perc. 34, idem: W. Hoven en Zn., / 14,320; 
T. J . Smits Jz., ƒ 8 8 0 0 ; Gebr. Thijssen', ƒ 8 3 2 0 . 

Perc. 35 , idem: W. Hoven en Zn., ƒ 9 7 3 0 ; 
T. J . Smits Jz., ƒ 2 9 7 5 ; Gebr. Thijssen, ƒ 7 2 8 0 ; 
L. Binger, ƒ 0650. 

Perc. 36 , idem: VV. Hoven en Zn., ƒ 9 4 5 0 ; 
T. J . Smits Jz., ƒ 6 7 5 0 ; v. Noorden en Schwer
zel , ƒ 6 2 2 5 ; Gebr. Thijssen, ƒ 5 2 0 0 ; !.. Binger, 
ƒ 4650. 

Perc. 40 , Portland-cement: Folkers en Co. . 
ƒ 1 1 0 0 ; A . N . de Lint , ƒ 1 0 9 2 ; Erve II. Tr ip te 
Utrecht, ƒ 1 0 7 0 ; v. Noorden en Schwerzel, ƒ900 . 

Perc. 41 , brandspuitslangen: II. Th. Hellings, 
ƒ 8 9 2 ; C. van Wijck te Utrecht, ƒ 7 5 0 ; A. Bik
kers en Zn. te Rotterdam, ƒ 4 9 0 ; W. 0. Pasteur 
en Co., ƒ 4 2 0 ; VV. Hoven en Zn., ƒ 3 3 5 . 

Perc. 42 , ratnnielschijven: Van Dorsser en Ter 
Horst te Dordrecht, ƒ 4 7 0 ; G. H . J. v. d. Meu
len, ƒ 3 1 3 . 5 0 : Van Loliuizen en Co. te Vaassen, 
ƒ 280 . ' 

Perc. 44, zinkwit: Wed. Hondorf Block en 
Braat te Rotterdam, ƒ 3 5 0 0 : Ooster cn Co. te 
Amsterdam, ƒ 3 1 2 4 . 

Perc. 47 , diverse linnen: G. J . Ilesselfeldt en 
Co. te Amsterdam. ƒ 6 2 0 ; I. van Dooien en Co. 
te Boxtel, ƒ 5 2 4 . 

Perc. 5 0 , lood, blik, zink en soldeer: Rouppe 
v. d. Voort en Zn. te 's-Bosch, ƒ7720 .45 ; L . J. 
Enthoven en Co., ƒ 7570.04; A. 1). Hamburger 
te Utrecht, ƒ7559. ' 

Perc. 51 , idem: L . .1. Enthoven en Co., 
ƒ6097 .50 ; Rouppe v. d. Voorten Zn , ƒ 6 0 4 7 . 5 0 ; 
A . D. Hamburger, ƒ 5 9 7 5 . 

Perc. 52, idem: R. S. Stokvis en Zn., ƒ 2502.71 ; 
Eitje en Co. te Amsterdam, ƒ 2 3 9 2 . 

Perc. 53, idem: D. J. Enthoven en Zn., 
ƒ 2 3 7 4 . 6 7 ' / , ; R. S. Stokvis en Zn , ƒ 2336.85; 
II. J . Klijn de Jongh, ƒ 2 2 5 2 . 5 0 . 

Gouda: 9 April : l o . het éénjarig onderhoud 
der werken te Woerden en Wierickerschans; 
minste inschrijver was J. Paling, te Woerden, 
voor ƒ1060. 

2o. eene verving der werken aldaar; minste 
inschrijver was II. Veencndaal, aldaar, voor 
ƒ 1 0 1 0 . 

3o. het eenjarig onderhoud der kazerncgebou-
wen, enz.; minste inschrijver was J . Paling, 
voor ƒ 2599. 

4o. eene verving der kazernegebouwen ; minste 
inschrijver was N . A . Swanenburg, voor ƒ 1 6 6 0 . 

5o. het éénjarig onderhoud der kazernen te 
Gouda; minste inschrijver was P. M. Roosendaal, 
te Gouda , voor ƒ 3250. 

6o. idem der kazernen te Schoonhoven; minste 
inschrijver was J. A. v. d. Straaten, te Bergam
bacht, voor ƒ1000. 

Dordrecht, 9 A p r i l : l o . het éénjarig onder
houd der werken; 2o. der katernegebouwen; 
minste inschrijvers waren: no. 1, A . du Vijn, 
voor ƒ 9 4 0 ; no. 2 , .1. van Seventer, voor ƒ 1 4 6 0 ; 
beiden aldaar. 

Haarlemmermeer, 11 A p r i l : l o . het bouwen 
eener onderwijzerswoning, minste inschrijver was 
W. P . van Eibergen, aldaar, voor / 3100. 

2o. idem eener ander idem; minste inschrij
ver was dezelfde, voor ƒ 2 9 7 0 . 

3o. het vergrooten eener school; minste in
schrijver was D. Kievit , aldaar, voor ƒ 5845; 
alles gegund. 

'•-Bosoh, 12 A p r i l : het opruimen van on
diepten in het kanaal de Dieze; minste inschrij
ver was A . G. Huijskes, te Hedel, voor ƒ8394 . 

Geertruidenberg . 12 Apr i l : l o . het éénjarig 
onderhoud der werken; 2o. idem der kazernen ; 
3o. het heklceden van dakschilden; minste in
schrijver was voor de 3 perc. D. van To l , aldaar, 
respect, voor ƒ 1 7 7 0 , ƒ 1160 en / 1410. 

Woudrichem, 12 A p r i l : 1o. het éénjarig 
onderhoud der werken; minste inschrijver was 
C. Kentie, aldaar, voor ƒ 9 4 0 . 

2o. idem der kazernegebouwen ; minste inschrij
ver was O. Hello, aldaar, vour ƒ 5 9 0 . 

3o. het herstellen der bekleedingsmuren aldaar; 
minste inschrijver was C. Kentie, 115 ten 100 
van het tarief. 

4o. eene verving van werken te Woudrichem, 
Loevestein en Altcna; minste inschrijver was P. 
S. Gay, aldaar, voor ƒ 1 1 9 0 . 

N i j m e g e n . 13 Apr i l : l o . het éénjarig onder
houd der werken en 2o. der kazernegebouwen; 
minste inschrijver was J. Teunissen, aldaar, voor 
ƒ 2 6 0 0 en ƒ 4 2 6 0 . 

Elden 13 Apr i l : het bouwen van eene boe
renhofstede; ingekomen 12 bilj., als: 
Th. Hoijinck, te Pannerden, ƒ 17,500. 
i i . J. van Hurk, •> Eist , 16,600. 
II van de Sand, Ö Arnhem. 9 16,480. 
M. Jansen , s idem » 16,275. 
J. Diebols, S Huisscn , 9 15,800. 
A. Brans, » Eist , 9 15,800. 
II. Heuvels, » Arnhem . 9 15,364. 
C. van Tienen, » Elden , 9 15,300. 
1'. 11. in den Bosch, s Nijmegen, )i 16,3114. 
G. J . Groot, » St.-Anna bij 

Nijmegen, 9 15,270. 
II. G. Waanders, M Tie l , 14,500. 
II. G. Knoops C.Ozn. 9 Arnhem. » 13,888. 

s-Hetrenlioek. 13 A p r i l : het bouwen eener 
meestoof; minste inschrijver was .1. de W i l t , a l
daar, voor ƒ 12,650; niet gegund. 

Amsterdam. 16 A p r i l : het bouwen van een 
uitwatering-schutsluis nabij het huis Zeeburg; 
ingekomen 12 biljetten 
C. de Jongh Czn., 
J. W. Bij l , 
A. S. Schaafsma, 
L . C. Schaade, 
J. J . Bekker, 
J. Verwaaijen, 

J. Kooij, 
W. van den Berg, 
C. Hoogendoorn, en 

T. I.au-ei , 

.1. van de Velde, 
M. Deutekom en 

VV. Goedkoop Dzn., 
L. J. v. d. Steenhoven 
I). Broekman, 

Deventer, 16 Apr i l : de levering van .200,000 
straatklinkers; minste inschrijver was J . R. Te 
Weel, te Rijssen , ii ƒ 9 . 9 5 per 1000. 

Uithuistermeeden, 16 Apr i l : het al breken 
der oude en het bouwen eener nieuwe school 
met onderwijzerswoning te Oosternieland ; inge
komen 2 biljetten, als: 
J . T. Wieringa, te Zijldijk, ƒ 4799. 
F. Veldman, » Zeerijp, • 4550. 
Gogund. 

Weesperkarspel, 16 A p r i l : het bouwen van 
oenen nieuwen achtkanten wind-watermolen niet 
vlucht van 25 M . ; ingekomen 13 bi l j . , a ls : 

te Boskoop, ƒ 24,914. 
II Amsterdam , » 24,348. 
» Weesperkarspel, » 24,200. 
i> Breukelen , 
» Waddinxveen 

te Ameide, 206,000. 
Hardinxveld, * 198,000. 

» Harlingen, 194,700. 
» Amsterdam, 9 192,347. 

Lent , 9 188,700. 
Arnhem en 
Amsterdam, 9 184,470. 
Haarlem, 9 183,039. 

Giessendani 
eu Zijpe, 9 182.000. 

» Papendrecht, 9 178,800. 

9 Amsterdam, 9 166,547. 
1 Dordrecht, 9 162,500. 

Hard inxvcld, 9 151,500. 

A. v. d. Berg, 
II. de Lange, 
G. Muolhuizen, 
II. Griffioen, 
A. Luijendijk, 
Bol , 
v. d. W i l d , 
L . Kieviet, 
J. Krook, 
.1. Boverhol Ir. 
Gebr. Meijers, 
A. Reijneveld, 

E. Peters, 
W. F. Looinan, 

Beetsterzwaag, 
twee draaibruggen, 

* Biemerbrug , 
., Breukelen, 
. Biemerbrug, 
i Amsterdam, 
i Ouderkerk 
a/d Amstel, 

) Amsterdam, 
o Deventer, 

24,100. 
» 23,990. 
•i 23,375. 
» 23,500. 
» 23,180. 
9 23,000. 
• 22,500. 
» 20,500. 

» 19,234. 
I 18,975. 
p 17,995. 

16 Apr i l : het bouwen van 
a 2 perc.: perc. 1, draai

brug in den hooiweg naar Drachten; ingekomen 
9 bilj., als: 

J. J . Oosterbaan. 
E. F. Beek, 
L. J . Zijlstrn , 
S. S. Bijlsnia, 
H . Schierc, 
T. II. van Eijk, 
D. W. v. d. Schaaf, 
A. T. v. d. Veen, 
O. A . Posthuma. 

te Gorredijk, ƒ 2979. 
I Drachten , » 2900. 
» idem » 2885. 
D Beetsterzwaag, » 2720. 
i> Boornbergum, » 2685. 
» Lippenhuizen, » 2675. 
» Luinjeberd , » 2600. 
» Terwispel, • 2479. 
i Gorredijk, • 2349. 

Perc. 2 , draaibrug in den Gaa of Prikkeweg; 
ingekomen 9 bi l j . , als: 
E. F. Beek. te Drachten, ƒ 2795. 
L J. Zijlstra, idem o 2783. 
J. J . Oosterbaan, » Gorredijk, » 2679. 
II. Schiere, » 2590. 
S. S. Bijlsnia, » 2520. 
1). W. v. d. Schaaf, » 2471. 
T. II. van Eijk. » 2438. 
A. T. van der Veen, » 2349. 
J. .1. Winters, » Gorredijk, » 2269. 

Haarlem, 18 A p r i l : hel bouwen eener school 
en onderwijzerswuiiing te Westzaan; minsle in
schrijvers waren D. Verlaan en Zn., le Zaandam, 
voor / 20,399. 

Hoedekenskerke. 1' A p r i l : het verbeteren 
der aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken; 
minste inschrijver was M. Paauwe, aldaar, voor 

ƒ 11,740. 
Edam, 19 A p r i l : het maken der gebouwen 

voor de in den polder de Zeevang te stellen wa-
termachine; minste inschrijvers waren A. Bakker 
en Co., tc Avenhorn, voor ƒ38 ,684 ; gegund. 

Leiden, 19 A p r i l : het éénjarig onderhouden 
der kazernegebouwen. Ingezet op ƒ 7 0 0 0 ; ge
mijnd door Jac. v. d. Kamp, aldaar, voor,/ -9360. 
Haniing ƒ 8 0 8 0 . 

s-Hage. 19 A p r i l : de levering van: 
Perc. 1. Eiken platen en planken: F. Lange-

veld en Cie. te Delft, ƒ 4 0 , 7 0 0 ; II. E . van Gel
der te Amsterdam, ƒ 2 8 , 1 2 0 ; Ritte van \ uk nu 
en Cie. te Zwartsluis; ƒ 2 7 , 7 1 3 ; van Eindhoven 
en Zn. te Zwolle, ƒ 27,639. 

Perc. 2. Wagenschot: F . Langeveld en Cie., 
ƒ 4 3 1 8 . 5 0 ; B. Loos en Zn. te Blokzijl, ƒ 3833.25; 
H. E. van Gelder, ƒ 3 5 4 1 . 2 5 ; van Eindhoven en 
Zn., ƒ3257.75. 

Perc. 3. Rigasche masten: H . E. van Gelder. 
ƒ 3 1 9 8 ; II. J. Plant en Cie. te Schiedam, ƒ 2 9 5 0 ; 
J. Bondix en Zn. te Amsterdam, ƒ 2665. 

Perc. 4. Amerikaansche masten: II. E. van 
Gelder, ƒ 7 7 0 0 . 

Perc. 5. Dennen masten: Ambagtsheer en v. d. 
Meulen te Amsterdam, ƒ 1 1 , 7 1 8 ; van Eindhoven 
en Zn., ƒ 1 1 , 6 2 5 ; H . E.'van Gelder, ƒ 11,147.00; 
J. I. Claassen Jr. en Cie. te Amsterdam. 
ƒ10,496.60. 

Perc. 0. Noordsche houtwaren : B. Loos en Zn., 
ƒ 1 5 5 6 . 5 0 ; C. en A . Kost te Amsterdam, ƒ1427.75: 
H . E . van Gelder, ƒ 1 4 1 9 . 5 0 . 

Perc. 7. Riga dekdelen: B. Loos en Zn., 
ƒ1162 .50 ; H. J. Plant en Cie., ƒ 9 6 6 ; H . E. 
van Gelder, ƒ 7 8 0 . 

Perc. 8. Greenen balkdelen: B. Loos cn Zn., 
ƒ 6 4 2 7 . 6 0 : A: Sligcher en Zn. te Monnikendam, 
ƒ 4 9 5 7 . 2 0 . 

Perc. 9. Greenen ribben: B. Loos en Zn., 
ƒ 3 2 0 5 . 3 7 ; A . Sligcher en Zn., ƒ 2 8 1 9 . 

Perc. 10. Vuren delen: dezelfden, ƒ3821.25 
cn ƒ 3 3 5 0 . 2 5 . 

Perc.11. Dennen delen : Dezelfden, f 5171.12'/., 
en ƒ 4 6 4 8 . 8 0 . 

Perc. 12. Dennen ribben: A . Sligcher en Zn., 
ƒ 7 1 0 . 7 5 ; B. Loos en Zn., ƒ 7 0 2 . 5 2 ' / , ; II. E. van 
Gelder, ƒ 6 5 5 . 3 0 . 

Perc. 13. Iepeliout enz.: Wed. D. Vrijdag en 
Zn. te Amsterdam, ƒ 1 9 0 8 . 7 6 ; L . Kleijn en Zn. 
te Rotterdam , ƒ 1 8 7 6 . 

Perc. 14. Uzer en staal: W. Bernet en Co. te 
Amsterdam , ƒ 4 5 4 6 . 4 6 ' / , ; Hotz en Co. te 's-Hage, 
ƒ3469.85. 

Perc. 15. Idem: Dezelfden, ƒ 6 6 9 1 en ƒ5464 .38 . 
Perc. 16. Idem: Hotz en Co., ƒ 5 1 2 8 . 1 0 . 
Perc. 17. Koper in bladen: II. de Housen Zn. 

tc Rotterdam, ƒ 5 2 0 8 . 8 8 . 
Perc. 18. Versmelten van koper: W. van Hou

ten en Zn. te Rotterdam, ƒ 7287.25; II. de Heus 
cn Zn., / '5256.77 ^•; L . J . Enthoven en Co. tc 
' s l l a g c , ƒ 5 3 5 0 . 1 5 . 

Perc. 19. Koperen spykers: L . J . Enthoven en 
Cie., ƒ 4 4 8 2 . 5 3 ; H . de Heus en Zn., ƒ 4 4 4 7 . 1 7 1 ; 
W. C. Pasteur en Co. te Rotterdam, ƒ4304 .25 ; 
Simons cn Stave te Amsterdam, ƒ3930.50. 
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Perc. 20. T i n : Eitje en Co. te Amsterdam, 

ƒ 2 4 1 2 ; R. S. Stokvis en Zn. te Rotterdam, 
ƒ 2509.20. 

Perc. 21. Bl ik : R. S. Stokvis en Zn., ƒ 7 5 2 . 3 6 ; 
Eitje en Co., ƒ 6 5 2 . 

Perc. 22. Lood : Bouppe v. d. Voort en Zn. te 
's-Bosch, ƒ 6 4 8 . 5 0 ; A . D. Hamburger te Utrecht, 
ƒ 5 9 0 . 5 5 ; L. .1. Enthoven en Co„ ƒ595.75 . 

Perc. 23. Vergieten van lood. Rouppc v. d. 
Voort en Zn., /"904.05; L. .1. Enthoven en Cie., 
ƒ 6 6 4 . 2 0 ; A . 1). Hamburger, ƒ 6 2 5 . 

Perc 24. Uzeien spijkers: .1. van Zanten en 
Co. te 's-Hage. ƒ 2 4 2 3 . 4 4 : T. C. Covers te Nieuwe
diep , ƒ 2386.21s j M . J . Enthoven en Z n , tc 
Zalt-Bommel, ƒ 2 1 1 4 . 0 5 . 

Perc 25. Uzerkramerij: I. van Zanten en Co.. 
ƒ 1 5 0 3 . 3 3 ; G. H. J. van der Meulen te Amster
dam, ƒ 1 1 7 2 . 7 5 ; T. C. Qovers. ƒ 1133.50. 

Perc. 26. Idem: Dezelfden, ƒ 1283.62, ƒ 1256.28, 
ƒ 1 2 2 5 . 4 3 ' . 

Perc. 27. idem: T. C. Covers, ƒ 1476.35* ; 
G. H. J . v. d. Meulen, f 1405.80: j . v. Zanten 
en Co., / 1425.02. 

Perc. 28. Gereedschappen: J. v. Zanten en Co., 
ƒ 2 7 2 8 . 0 3 ; G. 11. J. v. d. Meulen, ƒ 2071.30; 
P. Vogelzang en Co. te Delft, ƒ 2 0 3 2 . 7 5 : P. Kern 
pen te Rotterdam , ƒ 2424.97. 

Perc. 29. Vijlen: O. Schimmel te Delft, ƒ 1502.84; 
v. Noorden en Schwerzel te Rotterdam , ƒ 1430.98: 
W. Bernet en Co., ƒ 1 1 5 9 . 1 2 ; G. Watson en Zn. 
te Rotterdam, ƒ 1095.45. 

Perc. 32. Dubbel of huidpapier : de Ituijter en 
Meijer te Amsterdam. ii ƒ 39.80; G. H. .1. v. d. 
Meulen, ü ƒ 2 7 . 1 4 ' - ; van Geldei en Zonen te 
Amsterdam, ii ƒ 2 3 per riem. 

Perc. 33. Verfwaren : C. F. Fleumer te Am
sterdam, ƒ 5 9 3 8 . 5 5 ; A . .1. Kop te Rotterdam. 
ƒ 5 8 0 3 . 1 5 . 

Perc. 34. Loodwit : Doster en Co. te Amster
dam , ƒ 5 7 4 2 ; A. J . Kop , ƒ 5259.30. 

Perc. 35. Haltwit glas: J . B. .1. .1. liouvij te 
Dordrecht, ƒ 1958.50: I'. Spruit te Nieuwediep, 

ƒ 1793; J. Fischer en Co. te Amsterdam, 
J 1677.25. 

Perc. 36. Steen: A. Vos Hz. te Nieuwediep, 
ƒ 860.70; E. van Holst te Beuningen, ƒ 855; 
van Noorden en Schwerzel, /' 817.50; P.Spruit , 
ƒ 782.20. 

Peic. 37. Kalk eu zand : van Noorden en 
Schwerzel, ƒ 4028 ; P. Spruit. ƒ 3285 ; A. Vos 
Rz., ƒ 3215. 

Perc. 3*>. Houtskolen: B. llagedoorn en Zn. te 
Amsterdam, ü ƒ 1.75: Schollen en Zn. a ƒ 1.57 
per hektol. 

Perc. 39. Gascoaks: R. Hagedoorn en Zn. a 
/ 0.57 per hektol. 

Perc. 41. Engelsche coaks: B. Hagedoorn en 
Zn. B ƒ 31 per 1000 kilo. 

Perc. 43. Vlaggedoek : van Hartrop en Zn. te 
Leiden, / 2497.50; M . van Wceren, idem, 
ƒ 2487.50. 

Perc. 44. Lakens: van Hartiop en Z n . / 1 2 8 3 : 
J . Scheltema Jnz. te Leiden, ƒ 840. 

Perc. 45. Zeil- en bindgaren : .1. B. van Cats 
en Zn. te Gouda, / 2050; .1. Kortenoever en Zn. 
idem, ƒ 1993.02'/.,; van der Klein en Straver, 
idem, / 1935.85; de Goudsche mach. garenspin
nerij, ƒ 1909.121/,. 

Perc. 46. Duigen cn bodemstukken: Gebr. de 
Lange te Zaandam, ƒ 3085; J. W. II. Wijntjes, 
idem, ƒ 3029. 

Perc. 47. Vuren duigen : B. Loos en Zn. ƒ 2219; 
J. W. H. Wijntjes, ƒ 1050; dc Haas en Zn. te 
Wezel, ƒ 885.75; Gebr. de Lange, ƒ 882.20. 

Perc. 48. Houten hoepels: Pitlo en Lagemann 
te Amsterdam, ƒ 1797.20: J. W. H . Wijntjes 
ƒ 1761.50. 

Perc. 50 IJzeren ballast: L. J . Enthoven en 
Co. te 's l lage, ƒ 11.000: B. Mohrman en Co. 
te Leeuwarden, ƒ 8888. 

Perc. 59. Papier: J. Smulders en Co. te's Hage, 
ƒ 2000.51 ' / j ; v. Gelder en Zonen te Amsterd., 
ƒ 2022.35; de Ruijter en Meijer te Amsterdam, 
ƒ 2006.13 s; Wed. Benedictus te Rotterdam, 
ƒ 1863.61. 

Perc. 61. Naaigaren en haardoek: v. Hartrop 
en Zn. ƒ 4000; P. Clos en v. Leembruggen te 
Leiden, f 3616.25. 

Perc. 62. Saai : M. van Weeren , te Leiden , 
ƒ 7 2 9 0 ; van Hartrop en Zn„ /"7213. 

Brielle. 19 A p r i l : 1o. het éénjarig ondei houd 
der metsel- en timmerwerken; minste inschrij
ver was L . de Neef, voor ƒ 1159. 

2o. het herstellen der Ravelijnshrug; dezelfde, 
vooi' /"2900; door hem aangenomen voor ƒ 2040. 

3o. het éénjarig onderhoud der kazernegebon-
wen; minste inschrijver was A. Schaal, voor 

ƒ 8 8 0 ; aangenomen door M . L . Veenenbos, 
voor ƒ 8 1 0 . 

4o. idem der aardewerken ; minste inschrijver 
was .1. Verwoerd, voor ƒ 1 4 7 0 ; door hem aan
genomen voor ƒ 1440. 

's-Hage, 20 A p r i l : het maken van een ge
bouw voor paardenstal en bergplaats in het Haag-
sche Bosch; minste inschrijver was 11. Veth, te 
Rijswijk , voor / 3074. 

Middelburg. 22 A p r i l : 1o. het vervangen 
der beschoeiing langs de Mais-haai door bazult-
glooiing; ingekomen s bilj., a l s : 
(t. T. Kampschi eur, te Vlissingen, / 9999. 
J. v. d. Griendt, » 's-Bosch, « 9448. 
J . F i l i s , » Vlissingen, » 0085. 
D. Tholens, >• Hoek, » 5900. 
D. Tholens, » Neuzen, » 5569. 
A. Binders, » Breskens, » 5539. 
M . Paauwer, » Hoedekeuskerke » 5200. 
P. den Boer, » Zierikzee, » 5187. 

2o. het maken eener wormkist om de houten 
fundeering der Spijkei brug : ingekomen 3 biljet
ten , als: 
A. Binders. le Breskens, ƒ 1348. 
C. Pel le , » Middelburg, o 1222. 
I'. .1. v. Pulfelen. » idem » 1213. 

3o. bet leggen van twee riolen van Engelsch-
aardeu buizen, samen lang 121 M. Ingekomen 
2 bilj., als: 
A. Binders, te Breskens, ƒ 989. 
.1. Sonius, » Middelburg, » 040. 

Voorloopig gegund. 
Amsterdam, 22 Apr i l : het bouwen eener brug 

in den Delfweg, en het wegruimen en aanvullen 
der brug no. 33 in den Holl . Bpoorwef; minste 
inschrijver was .1. van der Kamp, te Leiden, 
voor ƒ2222. 

Utrecht 22 Apr i l : l o . de levering van stalen 
puntsttikken; ingekomen 4 bilj., als: 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, te 's-Hage, ƒ 13,400. 
VV. Armstrong en Co., » Rotherham , » 13,191. 
D. A . Schretlen en Co., » Leiden, » 12,500. 
L. J . Enthoven en Co., » 's-Ilage, » 11,975. 

2o. het bouwen van 2 goederenloodsen op het 
station Venlo ; ingekomen 3 bilj., als: 
J . A . Linskens, te Blerick, ƒ 28,500. 
M. Bloemen, » Venlo, » 26,259. 
L. van Gaal, » Geldrop, » 24,700. 

Amsterdam, 22 A p r i l : het leveren en stellen 
der ijzerwerken enz. voor de rioleering volgens 
het stelsel-Liernur van 4 blokken woonhuizen; 
minste inschrijvers waren Hakker en Rueb, te 
Bredra, voor ƒ 3 1 , 4 8 8 . 

s-Hage, 22 A p r i l : lo . het lichten en oprui
men van een gezonken wrak in de Bcneilen-Mei-
wede; minste inschrijver was C. de Jong, te 
Sliedrecht, voor ƒ 2820. 

So. het verhoogen der bedijking onder de ge 
meente Werkendam, inet al de daarmee in ver
band staande werkzaamheden; minste inschrijver 
was .1. van de Velde, te Papendrecht, voor 
ƒ 1 9 0 , 5 0 0 ; niet gegund. (Op 18 Maart was het 
minst ingeschreven voor ƒ 189,000.) 

's-Hage. 23 A p r i l : bet leveren en stellen 
van ijzeren alcoven met nachtlegers en zitbankjes 
in de gevangenissen te Leeuwarden en te Hoorn, 
in 3 perc ; minste inschrijver voor de 3 perc. 
was L . Vincent, te Schiedam, perc. 1, ƒ 12,890; 
perc. 2 , ƒ12 ,890 : perc. 3 , ƒ9538.60. 

Neuzen, 23 A p r i l ; lo . het éénjarig onder
houd der werken aldaar en te Ellewoutsdijk , en 
2o. der kazernegebouwen te Neuzen; minste in
schrijver voor beide perceelea was S. van Rees, 
aldaar, respect, voor ƒ1180 cn / 1420. 

3o. idem der zeeweringen aldaar; minste in
schrijver was D. Tholens, te Hoek, voor ƒ3420 . 

Raming van no. 1 en 2 : ƒ1100 en ƒ 1 3 0 0 . 

Applngedam, 23 A p r i l : de groote Heekt en 
het Bierumermaar; minste inschrijver was C. de 
Jong, te Nieuwolda, voor ƒ 2 1 , 4 9 0 ; gegund. 

Arnhem, 24 Apr i l : het afbreken van een 
pakhuis in de Koningstraat en het op die plaats 
bouwen vau kantoren voor de firma Lens en 
Bergsma; ingekomen 7 biljetten , als : 
G. van Berkum, ƒ 13,710. 
H. van der Sand, » 11,200. 
G. Liefting, » 10,740. 
H . v. d. Heijden en D. W. Magendans, » 9,987. 
H. G. Kuoops C.Ozn.. » 9,114. 
A. W. Lensink. » 8,892. 
H. Heuvels, i 8,880. 
Allen aldaar; niet gegund. 

Nijmegen, 24 A p r i l : het opbouwen der sto
kerij aan de stedelijke gasfabriek ; minste inschrij
ver was A. Benningh, aldaar, voor ƒ 3 2 5 0 ; 
gegund. 

's-Hage. 26 Apr i l : het maken van schuiven 
niet windwerken en loopbruggen en het verhoo
gen der deuren aan de sluis te Empel; minste 
inschrijver was G. Schermers, te Ede, voor ƒ3449. 

Groningen 26 A p r i l : lo . het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan het raadhuis; minste 
inschrijver was N. Koop, aldaar, voor ƒ 1 0 5 7 . 

2o. idem aan eene doodgraverswoning; dezelfde, 
voor ƒ 280. 

3o. de levering van 0 vlaggen; minste inschrij
ver was de liruia Zijlenga , aldaar, voor ƒ 280. 
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NATUURLIJKE ASPHALT. 
Wij ontleenen aan eene voordracht, door den 

heer R. Neumann den I3Jcl> April j l . in de ver
eeniging voor architecten te Berlijn gehouden, 
het volgende: 

Door droge distillatie vau steenkolenteer wor
den eene menigte meer of minder vloeibare produc
ten verkregen, die in de techniek en ook in hel 
gewone leven dikwijls gebruikt worden. 

Dc natuur volvoert het distillatie-proces der 
steenkolen langzamer, met mindere warmte, doch 
op kolossale schaal voor geheele steenkolenmijnen , 
en zulks door het inwerken van de warmte dei 
aarde, waarbij de vluchtige producten zich in de 
daarboven gelegen bergingen verdoelen. 

Als zoodanige producten heeft men o. a. aard
olie, was en pek of bitumen. De steenmassa's, 
waarin deze producten zijn ingedrongen. en die 
derhalve gebruikt worden om er de ingedrongen 
producten uit te halen, noemt men bitumineusen 
steen. 

De olieachtige bittiniineuse stollen noemt men 
naphtha, bergolie, aardolie , steenolie; het laatste 
product, dat op vele plaatsen der wereld stroomt 
of door artesische bronnen of pompen wordt op
gevoerd, heet in den heldersten toestand; petroleum; 
liet wasachtige, dat bij mindere warmte verhardt, 
heet: teer: het vastere, dat eerst by meerdere 
warmte smelt, noemt men: asphalt. 

Laatstgenoemd product werd reeds vóór onze 
jaartelling gebruikt, en er staat opgeteekeud, dat 
die in Babylon werd gebruikt. De langst bekende 
asphalt is die in de Doode Zee, op 377 meters 
diepte onder den waterspiegel. Van tijd tot tijd 
komt eene laag asphalt omhoog en drijft op de 
oppervlakte; deze asphalt wordt jodenlijm ge
noemd en door smeden als ijzerlak gebruikt, 
waarvoor ze zich zeer goed laat bezigen. 

Ook in Mexico, Peru, Canada en op Cuba 
vindt men asphalt. De merkwaardigste wijze, 
waarop de asphalt voorkomt, is echter op het 
eiland Trinidad: hier vindt men niet alleen eene 
zee van asphalt op 25 meters boven den spiegel 
van de zee, maar zelfs rillen van asphalt, 
waarvan zich van tijd tot tijd stukken loslaten, 
welke dan door de golven worden gedragen en 
als het ware voortzwemmen. 

Deze asphalt houdt tot 30% water i n , dat bij 
het smelten vervliegt, en nu vormt zich een dich
tere massa, die echter niet zoo helder is als de 
asphalt van de Doode Zee, want zij bevat nog 
30% aardachtige stoffen, zoodat slechts 40% van 
de natuurlijke massa werkelijke asphalt is. 

Ook in Europa heeft men op verschillende 
plaatsen bituiuineuse producten, die echter min
der zuiver en met meer steen vermengd zijn. 

Zoo heeft men in de eerste plaats eene veel 
gebruikt wordende asphalt in de groeven vun 
Val-de-Trarers, bij Neufchalel, die reeds aan de 
Romeinen bekend was, en verder te Syssel (De
partement Rhone), in Auvergne, Spanje, Italië. 
Dalmatié, den Elzas, Hanover en Brunswyk. 

De asphalt heeft verschillende zoo voortreffe
lijke eigenschappen, dat ze daarin door geen an
der natuur- of kunstproduct overtroffen of zelfs 
geëvenaard wordt. 

Ze wordt eerstens door zuren buitengewoon 
sterk aangegrepen en is daardoor bestand tegen 
het weder; ze is bijna niet poreus eu daardoor 
voor vloeistoffen ondoordringbaar; ze is buitenge

woon taai en woidt, wanneer ze goed geprepa
reerd is, slechts bij hooge temperatuur wecken 
wederstaat de inkrimping bij koude tot op een 
zekeren graad. Laatstgenoemde eigenschappen 
maken de asphalt als aangewezen voor trottoirs 
en rijwegen, waartoe zij óf gestampt óf gegoten 
wordt. 

Het gereedmaken van de straatbelegging door 
stampen berust op eene nieuwere wijze van be
handeling der asphalt, die allereerst in Parijs en 
daarop in Londen , alsmede in de Oberwallstrasse 
te Berlijn is toegepast. 

Daar men bespeurde dat de raderen der wa
gens,' die uit de asphaltmijnen kwamen, de 
afgevallen asphalt op de rijwegen breed uit
drukte en de weg zoodoende door een vaste 
elastische laag gedekt was, heeft men er aan 
gedacht om de straatbelcgging te stampen. 

De asphalt van Val-de-Travers is bijna de eenige 
asphaltsoort, die zich laat stampen. 

Tot herstelling van gegoten asphalt wordt bi
tumineusen steen, bij voorkwii." van het eiland 
Frinidud, gebruikt. 

Deze wordt in ketels gesmolten: het water ver
dampt , waarbij de aardmassa zich afzet, doch de 
kleideelen er in blijven. De aldus gereinigde 
asphalt wordt met teerolie vermengd om een 
soort teer te vormen. Hiermede wordt asphalt-
mnstiek bereid, door namelijk de bitumineuse 
producten met deze teer tc mengen. 

Uit asphalt-mastiek, deze teer en fijn gezeefde 
kiezel wordt nu door smelten en omroeren eene 
massa verkregen, waarmede gemetselde of be
strate vlakken kunnen worden belegd. 

De gesmolten massa wordt als eene brei op het 
werk gebracht, uitgespreid en op de dikte van 
een ijzeren spoorstaaf, die als leider dient, gec-
vend cn door middel van zand met een houten 
raitpbord uitgevreven. Hiertoe is bijna elke soort 
van asphalt te gebruiken. 

De spreker voerde aan , dat zich gezelschappen 
op aandeelen gevormd hebben , die in de steden 
asphaltbanen willen invoeren; eene derzelve is 
in het bezit der mijnen van Val de Travers en 
wil de gestampte asphaltstraten uitvoeren. 

Als voordeelen van deze straten wordt voorna
melijk het vermijden van het gerammel der wa
gens aangevoerd en het bezwaar, dat de paarden 
gemakkelijk uitglijden is door langdurige waar
nemingen gelogenstraft, daar in Londen in ver
houding veel minder paarden op asphalt dan op 
bestratingen van graniet zijn gevallen. Het is 
waar, dat zich op de asphaltbanen door den slik, 
die uit de naburige straten door paarden en wa
gens wordt medegevoerd, alsmede door den paar-
denmest een gladde bovenhuid over den asphalt 
vormt, die echter zeer spoedig door het spoelen 
van water kan worden verwijderd. 

Volgens de opgedane ondervinding in den win
ter zal de yskorst zich ook spoedig van de asphalt 
oplossen , zonder dut het ijs daarin indringt. 

Het herstellen van de beschadigde plaatsen is 
bij den gestampten asphalt veel omslachtiger als 
by' de gegotene-, want men moet met beitels 
langs ecu scherpen kant deu asphalt tot op den 
vasten onderlaag uithakken en daarna die ruimte 
op nieuw instampen. 

Lekken in gasbuizen zijn schadelijk voor den 
asphalt, daar de teerolie, die in het lichtgas ge
vonden wordt, daarop zeer sterk werkt, hetwelk 

bij nieuwen aanleg van asphalt wel mag worden 
in aanmerking genomen. 

DE L U C H T IN ONZE WOONHUIZEN EN 
HOSPITALEN, 

noopt 
• HENRI D l PAHVIM.E. 

Er is iu de gezondheidsleer een vraagstuk vau 
onmiddellijk belang, waaraan men over het alge
meen niet al de wenschelijke aandacht schijnt te 
leunen. Wij willen spreken over den alles be-
heerschenden invloed der lucht op de gezondheid. 
Deze invloed is grooter dan eenige andere; in 
onze middelpunten van opeengehoopte menschen-
massa's heeft meestal de ziekte geen anderen 
oorsprong dan de slechte hoedanigheid der inge
ademde lucht, leder weet wel , dat men goede 
lucht moet inademen, maar hoe dikwijls hebben 
wij niet tide buitenlucht" hooien verwarren met 
«goede lucht!" Wat vooroordeelen worden hier
over nog verspreid en wat verkeerde begrippen 
heeft men nog op dit punt! Men hoort te pns 
en te onpas tot lijders zeggen : Ga toch in deze 
of die wijk wonen, gij hebt er zooveel versche 
lucht! Eu omdat dc lucht versch is, gelooft men 
naief, dat zij er zuiver moet zijn en bijgevolg 
gezond , alsof die twee voorwaarden onafscheide
lijk verbonden waren. Het schijnt mij zeer nuttig 
toe de openbare nreening in te lichten, vooral 
in dit tijdperk van het jaar, waarin velen er 
reeds aan denken htm zomerverblijf te kiezen , 
en eenigszins uitvoerig tc zeggen , wat men ver
staan moet door gezonde lucht. 

Men zoude zich al zeer bedriegen zoo men 
waande uit het gezichtspunt dat ons bezighoudt, 
de dampkringslucht voldoende omschreven te heb
ben op de wijs van de scheikundigen : een mengsel 
van stikstof en zuurstof in de verhouding van 
79 tot 21 , naar omstandigheden meer of minder 
waterdamp bevattende en een weinig koolzuur, 
waarvan de hoeveelheid afwisselt. De waterdamp 
en het koolzuur spelen zekere ro l , misschien wel 
aanzienlijker dan men over het algemeen denkt, 
in de levensverschijnselen ; maar wat aan de lucht 
haar karakter geeft, — hiervan vooral moet men 
zich doordringen, — is bovenal: het stof, de 
kiemen, de sloffen die er in zweven en de nadeelige 
gassen, die zij kan medevoeren Het is hiermede 
volkomen hetzelfde als met het water , waarvan 
de hoedanigheid afhangt van de zelfstandigheden, 
die er in opgelost zijn of er in zweven. Dat is 
het gezichtspunt, waarop men zich behoort te 
plaatsen, orn te oordeelen over de werkelijke eigen
schappen der lucht in betrekking tot. de gezond
heidsleer en zelfs de geneeskunde. 

Wij worden slechts bij uitzondering de tallooze 
deeltjes in de lucht gewaar, die ons omringen; 
er moet een zonnestraal in onze kamer schieten, 
opdat zij zich op zijn weg aan ons oog vertoo-
nen. Men is niet genoeg tegen die fijne lichaam
pjes , ware microscopische bollen, op zijne hoede 
geweest, die vergif cn dood in onze aderen kun
nen brengen! . , 

De dampkring is de onmetelijke vergaarbak, 
waarin de gassen en de afval van allerlei aard, 
licht genoeg om in de lucht te dry ven, worden 
verzameld gelijk stofkorreltjes op het water drij
ven : van het lijk van het afgietseldiertje tot het 
droppeltje verdroogden etter, van het stuifmeel 
der bloemen lot de kiemen van de smetstoffen. 

\ 
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Dit vuil valt langzamerhand op den bodem der 
rivieren neder ; men heeft iets overeenkomstigs in 
de lucht. De onreinheden van het water eindigen 
met op den bodem te vallen; de onreinheden van 
de lucht dalen langzamerhand neder in die onderste 
laag of zone, waarin de mensch, aan den grond 
geklonken, onophoudelijk die bedorven atmosfeer 
inademt. 

Langen tijd meende men, dat de stofdeeltjes 
in den dampkring uitsluitend bestonden uit delf
stof: kiezel, koolzure kalk, enz. Men vond 
vervolgens plantaardige vezeltjes, overblijfselen 
der vleugelen van gekorven dieren , wollen baartjes, 
stuifmeel, afgietseldiertjes , enz. Deze deeltjes wis
selen in afmetingen af tusschen een duizendste 
en een honderdste van een streep. In den jongsten 
tyd ontdekte men er ronde, moeilijk te herken
nen lichaampjes in : kiemkorreltjes (?sporulcs) van 
bedektbloeiende planten (crypt ogames), plant
aardige en dierlijke kiemen , eieren van insecten, 
in één woord, elke zelfstandigheid, elk zaadkor
reltje, elk eitje, licht genoeg om door de in be
weging zijnde lucht te worden medegevoerd. Zoo 
men zich herinnert, dat elke kiem zich ontwik
kelt zoodra zij eene bijzondere omgeving of mid-
delstof ontmoet, geschikt voor hare natuur, ziet 
men onmiddellijk uit deze feiten gevolgen ont
spruiten, van groot gewicht voor de openbare 
gezondheid. Immers, wat al vijanden kunnen bij 
ons binnensluipen, terwijl wij zorgeloos lachen 
of zonder kwaad vermoeden wandelen. Eene 
ziektekiem kan langs den weg der ademhaling 
uw bloed binnendringen. Wie zal uhiervan ver
wittigen? Verscheidene dagen later, wanneer de 
ontwikkeling der kiem volkomen zal zijn, zal de 
ziekte zich eensklaps vertoouen ; sedert eene week 
en langer misschien waart gij iu de macht van 
het kwaad. 

Een Engelsch scheikundige kwam eens op de 
gedachte in een klein ilescbje, half gevuld met 
water, met achtereenvolgende teugen ongeveer 
25,000 kannen lucht te brengen. Hij onderzocht 
met den mircoscoop de vaste stollen, door deze 
hoeveelheid lucht nedergeslagen, en vond niet 
minder dan 250,000 zaadkorreltjes (9spores de 
sporidiae) in een enkelen waterdroppel, wat, om 
slechts te spreken van die der bedektbloeiende 
planten (of van de sporulcs), gezamenlijk 37 Vj 
millioen uitmaakte. Wij laten de andere stof
deeltjes terzijde. Vijf en twintig duizend kannen 
lucht nu is nagenoeg de hoeveelheid, die een 
werkend man in tien uren inademt. Heeft men 
nu een vrij duidelijk denkbeeld van den ruimen 
oogst lichaampjes, dien onze longen bij elke adem
haling uit de lucht binnenhalen.' Het schijnt 
ons toe, dat het vraagstuk van de hoedanigheid 
der lucht, na de bovenstaande opmerkingen, 
ieder in een geheel nieuw licht moet toe
schenen. 

Het is klaar, dat daar, waar menschen en 
dieren in grooten getale vergaderd zijn, waar 
opeenhooping van individuen is, de lucht met 
alle mogelijke ziektestollen wordt bezwangerd. 
Men moet het wel zeggen, al is het niet aange
naam te hooien: wij ademen, iu de groote mid
delpunten van bevolking, eiken oogenblik in en 
uit, wat naast ons wordt uit- en ingeademd. 

Ook neemt niet alleen het krachtigst werkende 
bestanddeel der lucht, de zuurstof, af, maar wij 
voeren ook in onze longen overblijfselen binnen, 
die, als bewegingloos of log, de verrichting van 
het ademhalen slechts kunnen belemmeren, en, 
als giftig, ziekte verwekken, liet is dus gemak
kelijk te begrijpen, hoe de groote steden, en 
vooral enkele wijken, zoo spoedig brandpunten 
van besmettelijke ziekten worden. 

De kiem verspreidt zich naar alle zijden en het 
ontbreekt haar niet aan een goed terrein. De 
verderflijke gevolgen der opeenhooping worden 
overal waargenomen en zijn ten eenemale onbe
twistbaar. Men kan ze eenigermate zelf teweeg
brengen , hetzij bij menschen, hetzij bij dieren. 

De ademhaling van de levende wezens, de 
verrotting van de doode zelfstandigheden, zoowel 
plantaardige als dierlijke, de verbranding van 
hout en kolen, de dampen van gassen, van 
secreetputten, van vloeistoffen enz., het gemis 
van helder licht zijn zoovele oorzaken van bederf 
der dampkringslucht. Men kun geen twijfel koeste
ren omtrent het gebrek aan goede werking van 
de lucht der steden. Chemisch, en bijgevolg 
physiologisch, heeft zij bij de aanraking met de 
stofdeeltjes, een gedeelte van hare krachtige ei
genschappen verloren. Iu de groote middelpunten 
van bevolking wordt het papier, dat men bezigt 

tot bepaling van de aanwezige hoeveelheid ozon, 
slechts bij uitzondering gekleurd. 

(Wordt vervolgd.) 
Br., 27 A p r i l , '72. R. v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Bij de Rijkskanselarij, te Berlijn, zijn 102 plan
nen, te zamen met ruim 1000 teekeningen, voor 
een Duitsch Parlementsgebouw ingekomen. Deze 
zullen alsnu gedurende vier weken in de Kunst
academie publiek worden ten toon gesteld. Intus
schen zijn de leden der Commissie van beoor
deeling het nog niet onderling eens over de 
quaestie van den bouwstijl, daar een aantal hun
ner alleen die plannen willen beoordeelen, welker 
ontwerpers den Gothischen stijl hebben gevolgd, 
terwijl de overige leden van meening zijn, dat 
men evengoed aan een anderen stijl de voorkeur 
kan geven, wanneer het plan aan de vereischten 
voldoet. Onder de ontwerpen zijn er tien uit 
Engeland, die bijzonder de aandacht hebben ge
trokken. 

— / \ De East London Spoorwegmaatschappij 
is begonnen met aan hare lijn eene uitbreiding 
te geven van Wapping naar hel station Shadwell, 
van de Blackwall Spoorwegmaatschappij, waar
door de lijn van eerstgenoemde maatschappij iu 
verbinding is met alle deelen van Londen, ten 
noorden van de Theems. Deze werken maken 
bet noodzakelijk om door de London Docks te gaan, 
loopende de richting door bet bassin van Sl. 
Katharine Dock, cn alzoo zullen de voorgestelde 
noordelijke- met de bestaande zuidelijke lijnen 
der maatschappij, via de tunnel onder de Theems, 
in verbinding worden gesteld. 

Wanneer de nieuwe werken , waaraan nu be
gonnen is, zullen gereed zijn, heeft de maat
schappij niet alleen verbinding tot Shadwell, maar 
door het maken van een wissel-station , is zij ook 
verbonden met het station Eenchtirch-streel van 
ile Blackwall maatschappij. 

De werken in de London Docks zijn kolossaal 
en eischen dan ook het grootste gedeelte van de 
kosten voor de geheele uitbreiding, daar, onaf
hankelijk van de aanlegkosten van deze werken, 
aan de maatschappij der London Docks de eiseh 
is toegewezen om van de spoorwegmaatschappij 
eene vergoeding te vorderen voor het maken dezer 
werken, en wel tot een bedrag van £ 120,000. 

Men was eerst van plan om een tunnel ouder 
de dokken aan te leggen, en wel op zoodanige 
diepte, dat de dokken daardoor geene belemme
ring zouden ondervinden, doch zulks werd dooi
de maatschappij der London Docks niet toegestaan; 
waarop de spoorwegmaatschappij weder tot haar 
oude plan moest terugkomen cn dan ook besloot 
den spoorweg door de dokken op een koffer-dam 
aan te leggen. Het is zeer waarschijnlijk dat 
dit werk door de maatschappij zelve, onder de 
leiding van haren ingenieur, den heer Hawkshaw, 
zal worden uitgevoerd. 

De geraamde kosten van de uitbreiding bedra
gen £ 270,000. 

In verband met deze werken zal een nieuw 
en goed ingericht stationsgebouw te Wapping 
worden gesticht, en zulks ter vervanging van het 
bestaande tijdelijk gebouw. 

Wanneer deze werken gereed zijn, heeft de 
maatschappij het voornemen de lijn nog door 
te trekken van Shadwell naar Wbitechapel, tot 
aansluiting aan de Great-Eastern spoorwegmaat
schappij , om zoodoende het eindstation van 
laatstgenoemde maatschappij in Liverpool-street 
te bereiken. 

B I N N E N L A N I). 

s-Gravenhage. Bij ministerieele beschikking 
is aan D. L . A. Weissenbrnch, te Amsterdam, 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst op onderscheiden binnenwateren 
in de provinciën Zuid-Holland en Noord-Holland. 

— Door Z. K. H. Prins Frederik der Neder
landen is ingeteekend op het uitstekende werk 
van dan Delftschen Hoogleeraar Eugen Gugel, 
getiteld: Geschiedenis van de Bouwstijlen in de 
Hoofdtijdperken der Architectuur, uitgegeven dooi
den Heer H. W. van Marle, onder de firma Is. 
An. Nijholf en Zoon , te Arnhem. 

— De Staatteourant bevat de wet van 12 Apri l 
1872, houdende goedkeuring der overeenkomst 
betrekkelijk den onderhandschen verkoop van een 

deel van het stationsplein te Arnhem aan die 
gemeente en aan A. E. Cohen en J . Verwaaijen 
Dz. Laatstgenoemde heeren zijn door aankoop 
van dezen grond, de ruil ing, door hen met de 
gemeente aangegaan en de toevoeging van aan
gekochte particuliere gronden , in staat om dit 
deel der stad aanmerkelijk te verfraaien. De 
bouwkundige producten, die daarop tot heden 
verrezen zijn, kunnen geen aanspraak op schoon
heid maken , en het is zeer te bejammeren dat 
bij deze exploitatie de eischen der kunst geheel 
over het hoofd worden gezien. 

— Bij de Tweede Kamer is ingekomen het 
wetsontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst 
niet de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, in 
hoofdzaak overeenkomende niet het vroegere, dat 
bij de discussie beperkt werd tot een voorschot 
van f1,000,000. 

— In de nadere inlichtingen, door den minister 
van Oorlog verstrekt, op het adres van de ge
broeders Schoonenburg, te Amsterdam, aanne
mers van het maken van een fort in den Laander
en West-Bijlmerpolder, tot bekoming van schade
loosstelling wegens geleden schade, leest men 
het volgende: 

In hun niet zeer duidelijk adres van 6 Juli 
1800 gaven de aannemers te kennen, dat de 
plaats hebbende verzakkingen in het werk niet 
zouden ophouden, dan wanneer de ondergrond 
van den roerenden toestand, waarin hij zich, 
volgens hunne meening, bevond, tot den toestand 
van rust zou zijn overgegaan, en verzochten om 
eerst dan, wanneer de grond tot verstijving was 
overgegaan en langzamerhand draagvermogen had 
verkregen, langzaam met ophoogen te mogen 
voortgaan. 

Wat men met dit langzaam ophoogen bedoelde, 
werd niet gezegd, maar met de verwijzing naar het 
gebeurde met bet werk te Vreeswijk, was op te 
maken, dat de rust ten minste 8 maanden moest 
duren en voor de geheele voltooiing nog een 
tijdsverloop van ten minste 3 jaren zou gevorderd 
worden. Zij verzochten verder eene andere wijze 
van betaling, namelijk dal de aannemingsom zou 
strekken ter voldoening van het reeds verrichte 
aardwerk en van de andere in het contract be
schreven werkzaamheden, en dat dan voor het
geen nog aan het aardwerk , nadat dit tot rust 
gekomen was, te verrichten zou zijn, afzonder
lijke betaling volgens tarief zou geschieden. Het 
was duidelijk dat dit verzoek neerkwam op de 
vraag om het werk te staken en verder voor 
's Rijks rekening te voltooien, doch zoo langzaam, 
dat het wel niet dan na een geruim tijdsverloop 
tot stand zou zijn gekomen. Dat dit niet kon 
noch mocht worden toegestaan, laat zich geree-
delijk besellen. 

Wel is, met het oog op de bezwaren waarmede 
de aannemers te kampen hebben gehad, door 
mijnen ambtsvoorganger met de meeste inschik
kelijkheid te werk gegaan, zoowel door het ver
leenen van uitstel tot oplevering en kwijtschelding 
van boeten, als door het toestaan van eenige 
wijzigingen iu het contract tot eene meer ge
makkelijke oplevering der aardwerken; maar 
verder kon niet worden gegaan, wilde men niet 
eene te groote verantwoordelijkheid op zich nemen. 

Het werk is nu op den 1»"" Mei 1870 opge
leverd bijna een jaar te laat, en welke verwijten 
van te groote inschikkelijkheid zouden aan het 
Oorlogsbestuur niet kunnen gedaan zijn, indien 
bij de gebeurtenissen in den zomer van 1870 het 
werk niet gereed ware geweest! 

De minister acht het wenschelijk hier de op
merking niet achterwege te laten, dat de ramp, 
aan het gebouw in het fort overkomen, niets 
gemeens heeft met den meerder benoodigden 
grond om de wallen van het fort te maken. De 
geheele zaak komt hierop neder, dat de uitkomst 
heeft geleerd, dat de hoeveelheid grond, die 
geschat is noodig te zijn tot bet maken van het 
werk , te gering is geweest. Ieder deskundige zal 
moeten toegeven, dat die schatting vooraf onmo
gelijk zóó kan gemaakt worden, dat er zekerheid 
bestaat, dat zij met de werkelijkheid zal over
eenkomen. 

Een zaakkundig aannemer zal voor werken als 
hier bedoeld zijn, de gronden te voren goed 
onderzoeken en ook wel op risico rekenen, en 
niet, zooals de adressanten schijnen gedaan te 
hebben, dit op losse gronden doen, zooals is op 
te maken uit de omstandigheid, dat zij vermeen
den, dat gronden, op een uur van elkander ge
legen, wel gelijksoortig zouden zijn. 

Het is zelfs twijfelachtig, of de aannemers wel 

bij de aanwijzingen zijn tegenwoordig geweest; 
althans de directie heeft zich niet herinnerd, 
dat baar destijds eenige inlichtingen op het terrein 
door de bedoelde aannemers zijn gevraagd. De 
bezwaren in dc nabijheid van het te bouwen fort 
bij den aanleg van de Rhijnspoorwegbaan onder
vonden , hoewel slechts eene geringe ophooging 
boven den natuurlijken grondslag^ betreffende, 
hadden hun te dien aanzien ten gids moeten 
strekken. 

Bij deze gelegenheid zij wijders onder de aan
dacht gebracht, dat het gehoor geven aan ver
zoeken, zooals het onderhavige, aan belangrijke 
bedenkingen onderworpen is. 

Daardoor toch zouden tegen lage inschrijvings
prijzen aannemingen van werken kunnen geschie
den boven dc macht der aannemers, die bij 
voorbaat reeds rekenen op kwijtschelding van 
boeten, verlenging van opleveringstermijnen en 
dergelijke vergunningen meer, terwijl daardoor 
andere soliede aannemers, uitgerust met kennis 
en werkkracht voor groote moeielijk uit te voe
ren werken , niet zelden worden uitgesloten en 
jegens wie men door het toestaan van de verzoe
ken der eerstbedoelde aannemers eene onbillijk-
lijkheid begaat. 

Dat men met de aannemers van het fort in 
den Laander- en West-Bijlmerpolder niet te sti eng 
is geweest, kan onder andere blijken, niet 
alleen door de verleende uitstellen van ople
vering, maar ook door het vrijstellen van boeten, 
die, waren ze ingehouden, alleen reeds zekerde 
som van ruim /' 30,000 zouden hebben bedragen. 

Amsterdam. In het Verslag over den toe
stand der Rijksacademie van beeldende kunsten 
alhier over 1871, wordt medegedeeld, dat het 
aantal leerlingen op verblijdende wijze is toege
nomen. Op 31 December telde men 30 leerlingen , 
waaronder 8 vrouwen; van dit aantal waren 18 
voor alle lessen ingeschreven en 11 voor vier 
of meerdere lessen per week, terwijl één leer
ling slechts eene les per weck genoot. Van dc 
acht vrouwen namen 3 aan den geheelen cursus 
deel. Het aantal nieuwe leerlingen bedroeg 18, 
van den vorigen cursus kwamen 17 terug. De 
commissie ziet met dringend verlangen uit naar 
een afzonderlijk gebouw. De laagste klasse der 
leekenschool telt 11 leerlingen, waaronder :S 
vrouwen, welke een afzonderlijk atelier hebben; 
de tweede 7 leerlingen. Het avond-teekenonder-
wijs is ook in twee klassen verdeeld, van 20 en 
7 leerlingen. 

Het oordeel over den ijver, het gedrag en dc 
vorderingen is gunstig; sommigen hebben bijzon
deren aanleg. Om de resultaten algeineener be
kend te maken , wenscht de commissie vaststel
ling van het reglement op de examens, de prijs-
uitdeelingen en de wedstrijden. De hulpmiddelen 
en de bibliotheek zijn belangrijk vermeerderd ; 
het pleisterkabinet eischt diingend aanvulling en 
vernieuwing. 

De tegenwoordige toestand, zonder afzonderlijk, 
goed ingericht gebouw, is onhoudbaar. Sedert 
de gemeenteraad van Amsterdam echter het aan
gewezen terrein heeft afgekeurd, is de zaak blij
ven rusten. 

Ten slotte maakt de commissie nog de volgende 
opmerkingen: 

«Beschouwd uit het oogpunt van instelling 
voor hooger onderwijs in de beeldende kunsten , 
kan de academie ongetwijfeld met voldoening na 
een bestaan van nauwelijks vijftien maanden op 
het cijfer harer leerlingen wijzen, maar het is 
er verre af, dat zij daardoor geacht kan worden 
haren werkkring geheel te vervullen. 

»A1 wordt ook het zoogenaamde industriecle 
kunstonderwijs niet tot haar gebied getrokken, 
niets belet haar de zuivere, reine kunst ook te 
onderwijzen aan toekomstige industrieelen en 
handwerkslieden, zonder concession te doen aan 
het utiliteitsbegrip. Het ligt daarbij geheel op 
haren weg om voor het middelbaar onderwijs 
bekwame en met waarachtige kunstbegrippen 
doortrokken leeraars te vormen. Niet alleen 
kunstenaars in den engeren zin des woords moet 
zij trachten op te leiden en tc steunen, maar zij 
moet haar invloed trachten uit te breiden tot 
de geheele maatschappij, opdat de begrippen van 
schoonheid en kunst meer en meer tot gemeen
goed kunnen worden, ten bate der algemeene 
beschaving en der veredeling van nijverheid en 
ambachten. 

«Daartoe wordt de vervulling van twee voor
waarden, naar de bescheiden meening der com
missie , gevorderd. Zij noemde reeds de eerste : 

spoedige vervulling van den leerstoel in de 
schoonheidsleer en kunstgeschiedenis; — zij voegt 
er als tweede voorwaarde bi j : eene aanzienlijke 
verlaging van het leergeld , dat thans voor den 
geheelen cursus ƒ 100 bedraagt, en op de meeste 
biiitenlandsche kunstacademiën op hoogstens f 25 
is vastgesteld. De voormalige Koninklijke Aca
demie hief slechts een leergeld van f 10." 

s-Bosch. De aanleg van den spoorweg T i l -
burg-'s Bosch-Nijmegen is thans verzekerd. Of
schoon bij de openbare inschrijving voor het bij 
prospectus van 20 December j l . gesteld bedrag 
preferente aandeelen niet was deelgenomen, is 
het comité er ih mogen slagen het ontbrekend 
bedrug door de heeren John Brogden and Sons 
voor hunne rekening te doen nemen. Al dc de-
liuitieve plans, teekeningen, bestekken en be-
grootingen zijn aan de Regeering ingezonden en 
de concessionaris zal binnen drie maanden na 
het ontvangen der goedkeuring op de plans met 
de werken aanvangen. /AT. B. C.J 

Leiden. De voorloopige concessionarissen voor 
den aanleg van den spoorweg Leiden—Utrecht 
hebben nogmaals eene uitnoodiging tot het pu
bliek gericht, om deel te nemen in de geldlee-
ning van twee millioen, ten behoeve van den 
aanleg van dien spoorweg. Reeds is voor eene 
som van /' 1,700,000 hier te lande en in het 
buitenland ingeschreven, zoodat nog / 300,000 
ontbreekt. 

I N G E Z O N D E N . 

R. — I Mei 1872. 
Mijnheer de Redacteur! 

Sla mij toe dat ik over eenige regelen in uw 
blad beschik om mijne verwondering te kennen 
te geven, dat de .Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zich niet krachtiger doet gelden, 
waar het de oprichting van ambachtscholen aan
gaat. Als lid dezer Maatschappij ben ik niet 
blind voor het vele goede, door haar tot stand 
gebracht en voor het nut, dat zij in ruime mate 
gesticht heeft. .Maar dit lichaam, dat zijne ver
takkingen over het gansehe land heeft en onder 
zijne leden vele mannen van doorzicht en kunde 
telt, zou meer goed kunnen voortbrengen dan tot 
heden het geval was. Naar mijne meening ge
draagt de Maatschappij zich te bescheiden en ver
genoegt zij zich in engen kring goed te doen; 
deze nederigheid mag niet misprezen worden cn 
is zelfs loffelijk, wanneer het een individu geldt, 
maar als Maatschappij zijn nog andere plichten 
te vervullen. En diezelfde nederige Maatschappij 
zou dit kunnen doen, daur zij er met trots op 
kan wijzen niet door den Staat te worden onder
houden en alle kracht uit eigen boezem te ont
leenen. 

Naar de meening van schrijver dezes is nu 
meer dan ooit het oogenblik daar om krachtda
dig op te treden. Wat zien wij toch rondom 
ons? overal een streven der werklieden om ver-
hooging van loon, en hoewel wij volmondig moeten 
bekennen, dat het loon meestal niet geévenre-
digd is aan de uitgaven, die de werkman zich 
voor huisvesting, voeding eu kleeding getroosten 
moet, zijn wij er verre van in eene verhooging 
van loon het alleenzaligmakend middel tot ver
betering van den werkmansstand te vinden. Ieder
een , en ook de werkman, heeft andere verplich
tingen op zich dan die, om te trachten zijne 
inkomsten te vermeerderen. Men zou het den 
werkbaas en den bouwmeester, en te recht, zeer 
euvel duiden als hij er alleen op bedacht was 
alle middelen i n het werk te stellen om zijne 
inkomsten te vermeerderen en daarbij de belan
gen over het hoofd te zien van ben, die zijne 
diensten inroepen. Vóór alles eischt men eene 
behandeling, zooals het een man van eer betaamt. 
En zoo is het eveneens met den werkman gelegen. 
Velen hunner geven alleen gehoor aan de inblazingen 
van de Internationale en zoogenaamde volksmenners, 
en zijn er slechts op uit meerder loon te bedin
gen, zonder daarbij te bedenken, dat zij ook 
plichten tegenover hunne patroons te vervullen 
hebben, en dat het bekomen van kennis i n hun 
vak een eerste vereischte is. Als men het ge
halte der werklieden kent, ziet het er ongeluk
kig uit, en hoe weinigen onder hen kunnen zich 
vermeten den naam van timmerman, metselaar, 
smid of anderszins waardiglijk te dragen? Om in 
dien onhoudbaren toestand verbetering te bren
gen, is het vóór alles noodig dat de kunde der 
werklieden op een ander peil gebracht wordt, 
en daartoe kunnen ambachtscholen de beste dien

sten bewijzen. De Staat heeft zich de zaak van 
het onderwijs met warmte aangetrokken, maar 
mag niet halverwege blijven staan, en moet zijn 
bemoeiingen ook tot de ambachtscholen uitstrek
ken , want het geld van den Staat, dat door ieder 
burger, zonder aanzien des persoons, wordt op
gebracht, mag niet uitsluitend dienen voor het 
onderwijs van door fortuin meer bevoorrechte 
standen. En daartoe kan de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst krachtdadig mede
werken, als zij de aandacht der Volksvertegen
woordiging op deze aangelegenheid vestigt, en 
deze zaak verdedigt met de warmte, waarop 
zij aanspraak maakt. Wel is waar bestaat die 
Vertegenwoordiging voor het grootste deel uit 
advocaten, maar daaronder zijn ook mannen van 
oordeel, en de goede zaak, die men voorheeft, 
moet ten laatste zegevieren. Misschien aarzelt 
de Maatschappij van Bouwkunst het initiatief te 
nemen , daar zij bevreesd is, dat hare bemidde
ling het gewenschte gevolg niat hebben za l , maar 
dit mag geen reden tot terughouding zijn. Wij 
zien het dagelijks, dat de zoogenaamde rechtsge
leerden ongaarne zien dat een man van gezond 
verstand, die zich geen vmecster" schrijven mag, 
een beredeneerd verslag uitbrengt, of zijne opi
nie over zaken uitspreekt, en dat zij hem met 
medelijden aanzien als hij het wagen durft op 
het gebied van rechtszaken zijne overtuiging uit 
te spreken, terwijl men het telkens kan waarne
men, dat diezelfde advocaten ellenlange rede
voeringen houden over zaken, hun geheel vreemd, 
zoodat de aandachtige hoorder niets dan phrasen 
verneemt. 

Ter wille van het belang der zaak mag deze 
beschouwing van geen invloed zijn op de bemoei
ingen, der Maatschappij door haren werkkring 
als het ware ten taak gesteld. Zij aarzele dus 
niet de oprichting van ambachtscholen met alle 
kracht te bevorderen , en komen deze tot stand, 
dan zal den werklieden meer goed worden ge
daan dan door eene bloote verhooging van dag
gelden. Vermeerdering van kennis is de eenige 
en waarachtige reden tot verhooging van het dag
geld , en is voor het werkvolk van beduidenden 
invloed op hunne ontwikkeling, waardoor zij zich 
boven de groote menigte kunnen verheffen. 

Geloof mij met achting. 
Uw Dw. Dienaar, 

Y. 

Correspondentie. 
J. B. te A . Aan uw verzoek zal zoo spoedig 

mogelijk worden voldaan. 

DRUKFOUT. 
In no. 17, b l a d l , kolom 1 , regel 19 v. o. staat: 

zich vergissen, lees: zich vergewissen. 

Advertentiën. 
ER WORDT GEVRAAGD: 

EEN OPZIGTER 
bij het bouwen van huizen f 9 0 per maand. 
Adres franco brieven onder n°. 20 bij VV. J. DE 
JONG1I Kantoor-boekverkooper Koningstraat te 
Arnhem. 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 

op D i n g s d a g 7 M e i 1872, 
in bet Timmerhuis te Rotterdam, van 

riet A F B R E K E N van Twee HUIZEN 
met aanhoorigheden , staande het eene 
aan de Bagijnenstraat n-. 11 en het 
andere aan de Bagijnenhofstraat n°. 
14, (oud wijk 7 n >. 234 en 233) en 
het aldaar BOUWEN van een HULP
KANTOOR met BOVENWONING, ten 
behoeve van de Bank van Leening, 
alles met de LEVERING van alle daar
voor benoodigde Bouwstoffen en Ar
beidsloonen. 

De Voorwaarden liggen , op de gewone dagen 
en uren, ter lezing op het bureau voor de plaatse
lijke werken enz., in het Timmerhuis en zijn, 
voor den prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, no. 73, 



DE OPMERKER. — Zaterdag ,"4 M e i 1872. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
den 11 Mei 1872, des namiddags ten éen en een 
half uur, in het openbaar ten Stadhuize aan te 
besteden: 

Het AANLEGGEN van een riolering, 
r^weg met trottoir en voetpad in het 
plantsoen aan het Lucasbolwerk. 

Bestek en teekening liggen ter inzage van Don
derdag den 25 Apr i l e. k. af, aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Klarenburg en is het 
bestek van dien datum af, aldaar, zoomede ten 
Stadhuize en bij de Boekhandelaren V A N TER
V E E N EN ZOON verkrijgbaar gesteld tegen beta
ling van / 0.25 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 0 Mei e. k. des voormiddags 10% uro. 

Utrecht, 20 Apri l 1872. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht. 

W. H. DE W A T T E V I L L E . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTRECHT zijn voornemens namens en voor 
rekening van Heeren Regenten der vercenigde 
Gods- en Gasthuizen, ten overstaan van een bevoegd 
ambtenaar, op Zaturdag den 11 Mei 1872, des 
namiddags ten een ure, in het openbaar ten Stad
huize tot afbraak te verkoopen : 

Al de GEBOUWEN en OPSTALLEN 
tot het voormalig Ziekenhuis in de 
Jufferstraat behoorende. 

van Donderdag den 25 April e. k. af aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Klarenburg en zijn 
van dien datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize 
en bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N EN 
ZOON verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
f0.25 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 0 Mei 1872 des voormiddags ten 10% ure. 

Utrecht, 20 Apri l 1872. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht. 

W . H. DE W A T T E V I L L E . 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING» 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Donderdag den Ifjdcu Mei 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht , van : 

Bestek n«. 71. 
Het leggen van sporen, het bouwen 

eener goederenloods, eener vaste brug 
over de dwarsvaart, het maken eener 
marquise aan het hoofdgebouw, en 
verdere werken ten behoeve der uit
breiding van het station Utrecht. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 00 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 30»t<u' April 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Utrecht, door wien ook de noodige in
lichtingen zullen worden gegeven. 

De aanwijzing op hel terrein zal geschieden 
den 7 den Mei 1872. 

N O O R D - l U U t U N T S C H - D U I T S C H E S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

AANBSlSTBDIlVO. 
Op Woensdag den 8«ten Mei 1872, des middags 

ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-Brn-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Weste-
Wagenstraat te Rotteidam, van: 

De vervaardiging en het stellen van 
den bovenbouw van ijzeren spoor
wegbruggen voor het gedeelte Uden-
Haps 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl aan het Hoofdbureau voormeld, de 
noodige inlichtingen te bekomen zijn en tevens de 
gedrukte exemplaren van Bestek en Voorwaarden, 
tegen 50 cents het exemplaar. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den Oden Mei 1872, des voor

middags ten tien ure, zal ten Kantore van de 
lirma BECKER & BUDDINGII worden aanbesteed : 

Het BOUWEN van eene SMEDERIJ. 
GIETERIJ en BERGPLAATSEN op 
het Fabrieksterrein van genoemde 
firma. 

Bestekken zijn tegen betaling van 25 Cents 
tc bekomen ter Boek- en Courantdrukkerij van 
G. J. THIEME en nadere inlichtingen bij de 
Architecten VAN GENDT, te Arnhem. 

AANBESTEDING 
van het bouwen van drie H E E K E N 

HUIZEN voor Dr. F. HESSEL te HEE-
renveen. 

Bestekken zijn van af 4 Mei a 1 gulden te 
verkrijgen bij den Boekhandelaar F. HESSEL, 
terwijl de teekeningen alsdan ter inzage liggen 
bij Mej. de wed. EEENSTRA. 

Aanwijzing op het terrein den 10 Mei 's mor
gens 10 uur. Inschrijvingsbriefjes kunnen franco 
bij den aanbesteder worden ingeleverd tot 12 uur 
van den 14 Mei. 

Charles Eemy & Bienfait 
BOOMPJES, wijk 1. N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten. Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C'. 

ZELF-WEUENDE S P M M G U L f f l R 
«ELEIDBIJIZEN, CYLINDERS, ENZ. 

GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving eu nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Ï S I S C H E 

IN8TEUMENTBN. 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet 
kettingen. Snoeren. Bakens, Galvanome
ters. Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Brief balansen, Teeken
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Uitgegeven door A. TER GUN NE te Deventer : 

L E E R H O E K D E R 

M E C H A N I C A . 
NA AR 1IKT HOOGDl'ITSCH VAN 

Dr. A. RITTER, 
Professor aan de Poli/technische School te Al-en .-

UOOR DR. F. H. JULIUS, 

leeraar aan de Rijks Hooi/ere Burgerschool le Zwolle. 
MET H O U T S N E D E N . 

ƒ 5.20. 

Met deze uitgave is in de eerste plaats hel 
onderwijs op dc II. B. bedoeld. Overigens wordt 
ze aan Ingenieurs, Architecten enz. aanbevolen. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SCHEED.1JMHVMËKX HUH. 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- cn verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en idle 
soorten van oud geslagen en gegoten Uzer. 

K R O M & E E K H O Ü T . 
WARMOESSTRAAT .1. Ü95 AMSTERDAM. 

leveren verticale L o c o m o b i e l s van I—20 pdk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit iu DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cement en Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

K R O M & E E K II O U T 

maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz. , 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM & EEKHOUT. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

Mn regel ad ƒ 10.— 
twee regels 
drie regels 

15.— 
20.— 

Becker & Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouw- en Werktuigkundigen 

te 11 li O X I \ o K V. 
zijn e e n i g e vertegenwoordig-rs van de firma 
W. & B. DOUGLAS, Middlelown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d vau HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam en Botterdam. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat. 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van O r i e n t tt C°. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

K o n i n k l . Spiegel- en L i J H t e n r n b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN OE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,byAntu>er-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I ledeker & C"., Amsterdam, leveren n plaats™ 
lieelwaliTlneslflIeii voor gelxmwfii, plantenkassen, enz. 

C a l q u e » . I'auspapier van f8 AO en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J n e » . P l e y n i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinaeg en de Monde, Sloninlraslalirirk, Delft. 

M . JF. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij dc Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en .1. G. VAN GENDT JUNK, te Amsterdam. 

B . A . Ui ldebrand. Stoomtrasfahriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 

Uitgeg. \en te Arnhem bij I). A. THIEME — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C. 

Z a t e r d a g 4 M e i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 6 Blei. 

Arnhem , te 10 uren, ten kantore van de 
firma Becker & Buddingh : het bouwen van eene 
smederij , gieterij en bergplaatsen op het fabriek-
terrein van genoemde firma. Inl. bij de archi
tecten Van Gendt, aldaar. 

NoordwJJk-Binnen, te 10 uren, ter secre
tarie : het leveren van 50,000 stuks Athschc 
keien. Monsters aldaar ter inzage. 

Delft, te 11 uren, door den kommandantdei-
genie in het bureau voor dc schutterij: 1o. het 
éénjarig onderhoud van werken ; 2o. het herstel
len van beschoeiingen. Inl. aan het bureau der 
genie, aldaar. (Herbest.) 

Kampen, te 12 uren, door het dijksbestuur 
van het 4e district in Overijsel (Mastenbroek), bij 
de wed. Bos : het leveren op keur op den wal 
aan den Useldijk achter de Kroon , vóór I Juni 
1872, van 2500 bos rijshout, lang 3.00 el, en 
2500 bos, lang 3.50 e l , zwaar in den omtrek 
70 duim van zwaar hout, w i l g , werf en niet 
meer dan % elshout; 3300 tuinpalen, recht en 
lang, ieder 1.15 e l , zwaar op den kop over kruis 
46 streep, van wilg en els ieder de helft; 2500 
tuinlatten, lang 3.50 e l , van wilg, weerd of werf. 
Bilj. inz. vóór 12 uren. 

Koudum (Friesland), tc 12 uren, door het 
gemeentebestuur van Hemelumer-Oldcphaert-en-
Noordwolde, ten gemeentehuize: het afbreken 
van de bestaande school en onderwijzerswoning 
te Oudega en het daarvoor in plaats stellen van 
eene school en onderwijzerswoning aldaar; aanw. 
4 Mei ; bilj. inz. vóór of op den dag der beste
ding, des voormiddag te 11 uren. 

Franeker , te 12 uren, door het gemeente
bestuur van Franckeradeel: het afbreken van de 
huizinge no. 15 te Tzum cn het bouwen vaneen 
nieuw schoolgebouw aldaar. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth. 
het zesde gedeelte van de vergrooting der gas
fabriek , bestaande in het maken van eene steen
kolen overdekking en eenige verdere werken. 

Ternaard, door het dijksbestuur van West-
dongeradeel, bij den secretaris der contributie: 
a. 570 Noordsch greenen heipalen , lang 62 decim.; 
6. 280str. M. eiken gordings, 88 a 225 millim.; 
c. 270 str. M. greenen r ib , 100 ii 125 millim.; 
d. 125 vuren planken, 23 ii 300 millim., lang 
5.50 M. 

Dinsdag, 7 Mei. 
'•-Hage, te 11 uren, door den eerstaanw. 

ingenieur: het éénjarig onderhoud l o . der ka-
zernrgebouwen, 2o. van de werken, aldaar. Inl. 
bij voornoemden ingenieur. (Herbest.) 

Noord-Waddinxveen , te 12 uren , door de 
comm. tot bedijking cn droogmaking der putten 
te Waddinxveen , ten huize van Jan Slootjes : het 
maken van 3 houten valbruggen. 

Koord-Waddinxveen, te 12 uren, bij J . 
Slootjes : de levering van 6500 hektol. Ruhrkolen 
en 1000 idem Engelsche kolen. 

Alkmaar , te 12 uren , door het gemeente
bestuur : lo . het houwen van een schoollokaal bij 
de openbare burgerschool; 2o. het dempen en 
riolceren der Baansloot en der sloot in het begin 
van den Hciloé'rhout; 3o. het riolceren en be
straten van de Sliksteeg, van een deel van den 
Achterweg en Torenburg; 4o. het vergrooten van 
de woning van den stads-apotheker en van de 
burgeravondschool; bilj. inz. 6 Mei , uiterlijk v ó ó r 
12 uren. 

Amsterdam, tc 12 uren, door het dagelijksch 
bestuur van de Sloter-binnen- en Middelveldsche 
polders, in het burgerweeshuis: l o . het afbreken 
van den bcstaanden achter en binnen waterloop 
en krimp met de fondcering, alsmede de kap; 
het vernieuwen van binnen cn achter Water loo-
pen, walbeschoeiingen en vleugels met hunne 
fondeeringen, benevens het maken van een nieu
wen kap cn vijzel, en het verhoogen van den 
watermolen, genaamd »De Elfhonderd"; 2o. het 
éénjarig onderhoud van 3 watermolens, twee 
overhalen met hunne polderhuizen, walbeschoei
ingen , bestratingen , scheeringen , hekwerken, 2 
bruggen, 1 duiker en 1 loods voor het stoom
gemaal aan bovengemelden polder toebehoorende, 

van 1o. Juni 1872—ultimo Mei 1873. Inl. bij 
den opzichter G. S. Nout, te Nieuwer-Amstel. 

Maassluis, te 12 uren, in De Zon : het ma
ken van eene nieuwe landbouwersbergplaats of 
tas, op het Eiland Rozenburg. 

Gouda, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
het maken van 70 strekkende M . bazaltmuiir, 
langs de Gouwe; bilj. inz. 0 Mei, des namiddags 
tc 5 uren. Inl. bij den gemeente-architect. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: het afbre
ken van twee huizen met aanhooi igheden: het 
eene aan de Bagijnenstraat no. 11 , het andere 
aan de Bagijnenhofstraat no. 14, en het aldaar 
bouwen van een hulpkantoor met bovenwoning, 
ten behoeve van de Bank van Leening, met de 
levering van alle bouwstoffen en arbeidsloonen. 

Woensdag, 8 Mei. 

Raamsdonk, tc 10 uren, door het gemeente
bestuur : bet bouwen van een schoollokaal voor 
270 kinderen. 

Utrecht, te 12 uren, door de directie van 
den Nederl. Rhijnspoorweg: het maken van 
eenige werken ten behoeve van de verbinding dei-
stations van den Staats- en den Ned. Rhijnspoor
weg, aldaar. (Herbest.; de kosten der eerste be
steding zijn mede voor rekening van den aan
nemer.) Bilj. inz. uiterlijk 7 Mei. 

Rotterdam, tc 12 uren, door de Noord-
brab.-Duitsche spoorwegmaatschappij , nan haar 
bureau: het maken van grondwerken voor de af
graving vau den linker Maasoever, in de onmid
dellijke nabijheid van de in aanbouw zijnde spoor 
wegbrug over de rivier de Maas, te Gennep. 

Rotterdam, te 12 uren , door de directie der 
Noc rdbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau: de vervaardiging en het stellen 
van den bovenbouw van ijzeren spoorwegbruggen, 
voor het gedeelte Uden-Iiaps. Inl. aan het bureau 
voornoemd. 

Arnhem, tc 12% uren, door den burg.: het 
graven en metselen van een wijn-, bier- en ijs
kelder onder de koffiekamer van Musis Sacrum. 

Hoorn, te 1 uur, door de comm. van admi
nistratie over de gevangenissen . in het huis van 
correctie: de levering van het benoodigde bouw
materiaal ten behoeve van dit huis gedurende 
1872. 

Schoonhoven, te 2 uren, door dc heeren 
Boeck, Kooiman cn Van Zessen, in het koffiehuis 
van L . van Zessen : het bouwen eener bierbrou
werij en woning, met bijlevering der materialen. 
Inl. bij den architect L. F. Rcdeker, aldaar. 
Aanwijzing op den dag der besteding, te 11 
uren. 

Winsohoten , te 8 uren, in het logement de 
Nederlanden van A. J. Ruibing: 1o. het onder
houd van den kunstweg van Winschoten over 
Beerta naar de Pruisische grenzen, over 3 jaren ; 
2o. het leveren van 800 stère keislag. 

Schuilenburg (bij Hindeloopen), door het 
dijksbestuur van Wijmbritseradeel en aanhoorige 
Contributie-Zeedijken: het maken en herstellen 
van onderscheidene perceelen hei-, steen- en 
aardewerk enz., aan de zeeweringen van genoemde 
contributie, alsmede het gewoon onderhoud dei-
gebouwen. 

Donderdag, 9 Mei. 
Zuidland, te 11 uren, door het bestuur van 

den polder Zuidland, in de vergaderkamer bij 
Jan van Essen : het rijden van p. m. 2400 stère 
grint, liggende opgelost aan de haven van Zuid
land. 

Beverwijk, te 12 uren, door burg. cn weth. : 
het leggen van een riool langs den Achterweg 
en het Patcrswegje aldaar. Inl. bij den gemeente
architect A . de Groot. 

Oudorp (Overflakkee), te 12 uren, in bet 
logement van den heer W. Akkershoek aldaar: 
het bouwen van eene geheel nieuwe meekrap-
fabriek met stoomvermogen cn verdere aanhoorig-
heden, met bijlevering der materialen. Inl. bij 
E. W. Mus, architect tc Zierikzee, en bij Joh. 
Hamceteman & Co., te Oudorp. Aanw. 8 Mei , 
te 5 uren , en 0 M e i , te 10 uren. 

Vri jdag , 10 Mei. 
' a -Her togenbosch , te 10'it uren , door het 

prov. bestuur: het leggen cn wederopruimen van 

oen aarden dam voor de inumlatiesluis te Wou
drichem, het droogzetten en gedurende 40 et
malen drooghouden dier sluis en achtergelegen 
kom, alsmede het verlichten van herstellingen 
aan die sluis. Raming ƒ 2 0 4 5 . 

Amsterdam, te 11% uren, door het be
stuur der Burger-bouwmaatschappij, in het Vosje: 
het bouwen van 6 perceelen , op een terrein ge
legen aan de nieuwe straat in aanleg naar het 
Vondelspark, met de levering van materialen en 
arbeidsloonen. 

Bolsward, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning, met de levering der ma
terialen. Inl. bij den stads-bouwmecster. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het leveren en verwerken van grint ten behoeve 
der veerwegen, behoorende tot het pontveer over 
de Maas, te Megen, ter lengte van 985 M. , en 
daarop te leveren en te verwerken 200 kub. M . 
grove gewasschen- en 100 kub. M . fijner gewas
schen grint, en die wegen gedurende 3 maanden 
na de storting van grove grint te onderhouden. 
Inl. bij den hoofdingenieur aldaar, en bij den 
ingenieur te Nijmegen. Raming f 900. 

's-Hage, te 12% uren , door den eerstaan
wezend ingenieur: het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen te Leiden Inl. bij voornoem
den ingenieur (Herbest.) 

Helder, 's avonds te 7 uren, door burg. en 
weth.: l o . het onderhoud van al de straatwegen 
die aan die gemeente behooren, gedurende 3 
jaren ; 2o. het jaarlijksch onderhoud der gemeen
tegebouwen , bruggen, riolen, enz. Inl. bij den 
gemeente-bouwmeester. Aanwijzing 8 M e i , te 
10 uren. 

Kimswerd, door kerkvoogden der Herv. ge
meente : hdt bouwen van eene consistoriekamer 
met woonhuis in de Buren. Briefjes inleveren 
bij den adm. kerkvoogd K . J . Westra. 

Zaterdag, 11 Mei. 

Maastricht, tc 9 uren, door de genie, inde 
kazerne het Oud-KLoster (kamer no. 25): het 
herstellen van het tot kazerne der maréchaussee 
gebruikt gedeelte van het voormalig bisschoppe
lijk paleis te Roermond, onder het beheer der 
genie te Maastricht. 

Wllhelmlnadorp , te 11 uren, door het dijks
bestuur van den Wilhelminapolder : het verbete
ren en onderhouden der gewone aarde-, rijs-, 
steenglooiingswerken enz. aan den zeedijk van 
genoemden polder, voor het dienstjaar 1872. 
Aanw. 9 en 11 Mei. 

Maassluis, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het uitdiepen der haven. Aanw. op 
den dag der besteding, te 10 uren. 

Utreoht, tc 1 uur , door burg. en weth.: het 
afbreken van al de gebouwen en opstallen, be
hoorende tot het voormalig ziekenhuis in de Juf
ferstraat. Aanw. 6 M e i , te 10% uren. 

Utreoht, te 1% uren, door burg. en weth.: 
het aanleggen van een rioleering, rijweg met 
trottoir en voetpad in hot plantsoen aan het 
Lucas-bolwerk. Aanw. 6 Mei , te 10 ' / , uren. 

Grijpskerk, te S uren, door het waterschap 
De Vereeniging: het leggen van een dijk lang 
p. m. 2240 M., met het graven van een berm-
sloot daarnevens; het opgraven van een tocht 
over 390 M . ; het bouwen van twee steenen en 
een houten waterkeering voor de Zuider- cn 
Noordcrwaardster rijten ; het leggen van pompen 
en het uitvoeren van verdere werken. Aanw. 
8 Mei. 

Maandag, 13 Mei. 
•Maastricht, te 10 uren , door het prov. be

stuur : de voltooiing der begrinting van den on
derberm van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart, onder de gemeente Weert tot de 
Belgische grens bij Loozen. Aanw. 7 en 10 Mei. 
Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

s-Hage, te 11 % uren, door het prov. be
stuur : het afbreken van het bestaande en daar 
ter plaatse bouwen van een nieuw postkantoor te 
Leiden. Aanw. den 7en en 4en dag vóór de 
besteding. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het centraal
bureau: de levering van 1909 eikenhouten dwars-



Bijvoegsel behoorende bij DE OPMERKER van Zaterdag 4 Mei 1872. Bijvoegsel behoorende bij DE OPMERKER van Zaterdag 4 Mei 1872. 

liggers en van vierkant beslagen eiken wissel
hout. Inl. aan het centraalbureau, en bij de 
ingenieurs der maatschappij te Groningen, Zutfen, 
Breda en Venlo. 

N i e u w o l d a , te 3 uren, door het waterschap 
Oldambt, bij B. Cremer: l o . het afdammen, 
droogmaken en opruimen der Kloosterholtjer 
grondpomp , onder het Winschoter Diep, gemeente 
Scheemda, en het maken eener nieuwe grond
pomp aldaar; 2o. het trekken en opruimen van 
p. m. 36 M . beschoeiing te Termunterzijl, en 
het maken eener nieuwe beschoeiing aldaar; 3o. 
het bouwen van eene brugwachterswoning bij de 
Wartumerklop te Termunterzijl; 4o. het bouwen 
van eene brugwachterswoning bij de Kobeetjer 
draaibrug. Inl. bij den opzichter van het water 
schap. Aanw. van no. 1 op 10 Mei. t e i l uren; 
van no. 2, 3 cn 4 op 11 M e i , te 10 uren, be
ginnende bij no. 2. 

D i n s d a g , 14 M e i 

D e l f t , te 10 uren, door den directeur dei' artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : l o . de levering van 41,800 kilogram 
gietijzer, merk Monkland no. 1 , lot den aanmaak 
van materieel voor den dienst der marine over 
1872, in één perceel; 2o. de levering van ver
schillende benoodigdheden voor den dienst in 
Oost-Indië, over 1873, als: 

1. 4 balanceei lijnen tot lastslepers, lang 
22 M . , dik in omtrek 0,060 per stuk. 

2. 4 draagtou wen tot lastslepers, lang 30 
M . , dik in omtrek 0,080. 

3. 175 kwasten tot smeerputsen no. 2, lichte. 
4. 100 M . gaas, Italiaansch-, per M. 
5. 250 » » zijden-, per M . 
0. 200 K G . kemelsgaren, per K G . 
7. 75 B koord, saaietten- per K G . 
8. 50 riem papier, no. 3 , kardoes-, on-

gealuind, per riem. 
9. 300 riem papier,"no. 6, patroon-, wit, 

per riem. 
10. 35 riem papier, no. 7 , schrijf- no. 2, 

per riem. 
11. 20 riem papier, no. 8, schrijf- no. 3 , 

per riem. 
12. 3500 vellen papier, kaart-, per vel. 
13. 1000 M . saai (kardoes) no. 1 , gekeperde, 

gekleurde per M . 
14. 70 buskruitkleeden, no. 1, haren, 

heele, per stuk. 
15. 60 buskruitkleeden , no. 2, haren, halve, 

per stuk. 
16. 20 K G . koord of wurgtouw per K G . 
17. 10 boksreepen no. 2, tot vestingbok, 

lang 25 M. , dik in omtrek 0,130 
per stuk. 

18. 10 koppelreepen tot schranken, lang 
62 M . , dik in omtrek 0,110, per M . 

19. 4 schrankreepen , lang 62 M . , dik in 
omtrek 0,130 M. , per stuk. 

20. 10 stroppen, no. 1, kanon-,groote lang 
dubbel gevouwen en de einden 
aan elkander gesplitst, 4,50 M. , 
dik in omtrek 0,130 M . , per stuk. 

21. 15 stroppen, no. 2 , kanon-, kleine, lang 
dubbel gevouwen en de einden aan 
elkander gesplitst, 3,00 M . , dik in 
omtrek 0,130 M . , per stuk. 

22. 50 tonteldoozen met toebehooren per 
stuk. 

23. 10 trek reepen, kanon-, lang 31 M . , 
dik in omtrek 0,110, per stuk. 

24. 1 stel brandspuiten no. 1, van model, 
met toebehoorende zuigers van het 
model bij de marine in gebruik, 
per stel. 

25. 1 stel brandspuiten no. 1, van model, 
met toebehoorende zuigers van het 
model bij de marine in gebruik, 
per stel. 

26. 40 brandzeil-ophaaltouwen , lang 28 M . , 
dik in omtrek 0.000, per stuk. 

27. 10 slangen, no. 1, hennep-, van model, 
tot alle brandspuiten, handbrand
spuiten , korte, per stuk. 

28. 5 slangen, no. 3, hennep-, van model, 
tot alle brandspuiten, handbrand
spuiten , korte, per stuk. 

29. 1500 houtschroeven, platkop- no. 1, lang 
0,065, dik 0,0000, per stuk. 

30. 3000 houtschroeven, platkop- no. 2, lang 
0,052, dik 0,0080, per stuk. 

.11. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

89. 

40. 

41. 

42. 

43. 

i i . 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52 . 

53. 

54. 

65. 

56. 

57. 

58. 

62. 

63. 

64. 

65. 
66. 

67. 

68. 

60. 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 

4500 houtschroeven , platkop-no. 3 , lang 
0,039, dik 0,0070, per stuk. 

3000 houtschroeven. platkop-no. 4 , lang 
0,026, dik 0,0070, per stuk. 

3000 houtschroeven, platkop- no. 5 , lang 
0,023, dik 0,0070, per stuk. 

20(100 houtschroeven, platkop- no. 6 , lang 
0,020, dik 0,0040, per stuk. 

500 houtschroeven, rondkop no. 2 , lang 
0,020, dik 0,0035, per stuk. 

50 stuks gaas, no. 1, haren, fijne, 
per stuk. 

50 stuks gaas, no. 2 , haren , middel
soort, per stuk. 

35 stuks gaas, no. 3 , haren, grove, 
per stuk. 

100 M. gaas, no. 2 , zijden, gegomde, 
voor buskruitstofbuilen, per M . 

10 M . gaas, metalliek voor de harp-
zeven, no. 12, voor dc buskruit-
molens, per M . 

10 M . gaas, metalliek voor de harp-
zeven, no. 10, voor de buskruit-
molens, per M. 

10 M. gaas, metalliek voor de harp-
zeven, no. 9, voor do buskruit-
inolcns, per M . 

10 M. gaas, metalliek voor de harp-
zeven, no. 6, voor de buskruit-
molens, per M. 

1 riem papier no. 3 , kardoes- onge-
aluind, per riem. 

5000 gespen, no. 1, mantelzakkussentjes, 
lang 1,5, breed 1,5 e.M. per stuk. 

5000 gespen, no. 2, mantelzak-, lang 2,0, 

breed 2,0 c.M. per stuk. 
1000 K G . plaatijzer, no. 4 , dik 0,003 M. 

per K G . 
5000 K G . plaatijzer, no. 5, dik 0,002 M . 

per K G . 
5000 K G . plaatijzer, no. 0 , dik 0,0015 

M . minstens lang 1,87, breed 0,71 
M . per K G . 

1000 K G . staafijzer, rond no. I , dik 
0,054 M. per K G . 

1000 K G . staafijzer, vierkant no. 5 , dik 
0,040 M. per K G . 

1000 K G . staafijzer, vierkant no. 0 , dik 
0,035 M. per K G . 

3000 K G . zinkbladen, lang 1,00, breed 
0,25, dik tusschen 0,015 en 0,014 
M.. voor net maken van nokken 
voor puntprojectielen, per K G . 

3000 K G . zinkbladen, lang 1,00, breed 
0,25, dik tusschen 0,014 en 0,013 
M . , voor het maken van nokken 
voor puntprojectielen, per K G . 

3000 K G . zinkbladen, lang 1,00, breed 
0,25, dik tusschen 0,013 en 0,012 
M . , voor het maken van nokken 
voor puntprojectielen, per K G . 

1000 KO. zinkplaten, dik 0,0020, voor 
kartetsdeksels, ijsketels, ijskisten 
enz. per K O . 

1000 K G . zinkplaten, dik 0,0015, voor 
kaï tetsdeksels , ijsketels, ijskisten 
enz. per K G . 

1000 K G . zinkplaten, dik 0,0010, voor 
kartetsdeksels, ijsketels, ijskisten, 
enz. per K G . 

12 buskruitkleeden, no. 1, haren, 
heele, per stuk. 

12 buskruitkleeden, no. 2 , haren, 
halve, per stuk. 

12 buskruitkleeden, no. 3 , linnen, per 
stuk. 

24 scharen, gewone, kleine, per stuk. 
24 lettertrekkers, per stuk. 
12 verfkwasten, no. 1, groote van de 

F, per stuk. 
12 verfkwasten, no. 2 , kleine van de 

B no. 11, per stuk. 
30 verfkwasten, nu. 3 , kleine vau de 

B no. 3, per stuk. 
5 K G . garen, no. 1 , grauw, per K G . 
1 stel brandspuiten van model, com

pleet , met toebehooren, per stel. 
1 stel idem idem. 
1 stel idem idem. 
5 handbrandspuiten , met toebehooren, 

per stuk. 
10 brandzeilen, metophnaltouwen, per 

stuk. 

II. 
78. 
7!». 

80. 

76. 10 hoofdtouwen tot brandhaken , lang 
60 M. , dik in omtrek 0,080, per st. 

2 veiligheidskappen, per stuk. 
30 lantaarns, geheime, per stuk. 

100 slangen tot alle brandspuiten, hen
nep, van model, lang 15,7 M. per 
stuk. 

560 dennen vlotdelen, lang 4,40, breed 
0.24 a 0.29, dik 0,022 a 0,024 M. 
voor pakkisten, per stuk. 

81. 50 KG. nagels , taaie, lüponders (hek-
nagels) voor pakkisten, per K G . 

82. 80 K G . nagels, taaie, lOponders 
(laschijzers) voor pakkisten, per K G . 

83. 20 K G . nagels, taaie , 3ponders (halve 
schotspijkers) voor pakkisten, per K G . 

84. 40 K G bandijzer, breed 0,020, dik 
0,002 M . voor pakkisten, per K G . 

Amsterdam, te 12 uren, door dc directie 
der Nederl. Handelmaatschappij : de levering van 
verschillende benoodigdheden (zie ons nouimer 
van 27 April). 

Heerenveen, te 12 uren, door Dr. F . Hessel: 
het bouwen van drie heerenhulzen; aanw. 10 Mei, 
des morgens te 10 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door het kerkbestuur 
der Nederlandsch Israëlitische gemeente, in de 
geinecntekaiiier naast de Israëlitische kerk iu dc 
Nonnenstraat: het bouwen eener school in de 
Nonnenstraat naast de synagoge; aanw. 13 Mei, 
des namiddags te 2 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen, aan haar 
bureau: het leveren cn aanbrengen van zonne
blinden aan het centraal Administratiegebouw 
der maatschappij. Inl. op gemeld bureau. 

Woensdag, 16 Mei. 
Arnhem, door de comm. voor de gemeente

lijke gasfabriek : de levering van 2000 hektol. 
beste Luiksche kluitkalk. 

Oudenbosch , te 11 uren , door het gemeen
tebestuur: het vernieuwen cn herstellen van be
staande- en aanleggen van onktinstmatige straten 
en pleinen binnen genoemde gemeente, met bij
levering der materialen, waaronder 100,000 Bel
gische quenast-keien. 

's-Hage, te 12 uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken: het herstellen en verbeteren der 
Kijkstelegraallijncn langs den lihijnspoorweg tus
schen Amsterdam en Utrecht, Utrecht cn Rotter
dam , Murmelen en Breukelen en Gouda en 
's Gravenhage, in twee perceelen. 

Weidum (Friesl.), door den burg. van Baar-
deradeel: het bouwen van een nieuw schoolge
bouw te Oosterlittens, met bijlevering der mate
rialen. Aanw. 11 Mei , te 11 uren. 

Donderdag, 16 Mei. 
's-Hage, te 11'.'.j uren, aan het gebouw van 

het prov. bestuur : den aanleg van wegen in de 
droogmakerij, waarvan vijf perceelen voornamelijk 
ten doel hebben de verveening van voormalige 
polderkaden. 

's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie vau 
binnenl. zaken: het maken van eenige werken 
op het terrein van het goederen-station te Dor
drecht, i n l . bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. 

Hansweerd (Zeeland), te 12 uren , door het 
gemeentebestuur van Kruiningen , in het pavil
joen , bij L . Luijk : het bouwen eener school met 
onderwijzerswoning te Hansweerd. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan haar bureau: 
het leggen van sporen, het bouwen eener goede
renloods, eener vaste brug over de dwarsvaart, 
het maken eener marquise aan liet hoofdgebouw, 
en verdere werken ten behoeve der uitbrei
ding van het station [Utrecht. Inl. bij den 
sectie-ingenieur tc Utrecht. Aanw. 7 Mei. 

Haarlem , te 2'/, uren , door het prov. be
stuur : het doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Burgerdam (hoek 
van het IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem cn bij den ingenieur L . J . 
du Celliée Mul l e r , te Amsterdam. Aanwijzing 
11 Mei. 

Haarlem, te 2'/3 uren, door het gemeente
bestuur van Huizen, aan het gouvernementsge
bouw : het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning te Huizen. Inl. bij den burgemeester 
van Huizen en bij den prov. opzichter van den 
waterstaat J. Keyzer , te Amsterdam. Aanw. 
13 Mei. 

Wirdum (Friesland), bij K . Vogel : het bouwen 
van cene burgerhuizing met daaraan verbonden 
jrrutterij. 

Vrijdag, 17 Mei. 
Z w o l l te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het uitdiepen van een gedeelte van den Usel , 
tusschen de peilranien CI eu CIV , beneden het 
Katcrveer. l iet werk bestaat in het verruimen 
v i m 2 vakken , lang respectievelijk 400 en 650 
M., en het lossen der uitgebaggerde specie in den 
Spoolderhank. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Zwolle en den ingenieur tc Kampen. Raming 
f 4940. 

R o t t e r d a m , 2 uren, door het bestuur der 
Rolterdamsche Diergaarde: liet bouwen van een 
bergplaats voor hooi, wagens en stallingen, 
alsmede het maken der paal- en gemetselde 
fondeering voor een plantenhuis. Aanw. 14 Me i , 
tc 2 uren. 

Zaterdag, 18 Mei. 
U t r e c h t , tc 10 uren, door den kommandant 

der genie , in het gebouw voor kunsten en weten
schappen : het maken voor damsluizen en water
keeringen voor de kommen der nieuwe Holland
sche waterlinie, tusschen dc kade naarTienhoven 
en Jutphaas; iu 3 perceelen en daarna in massa. 
Inl. aan het bureau van den kommandant. 

M i d d e l b u r g , tc 1 uur, door 'iet polderbestuur 
van den polder Walcheren, Abdij A 52: de uit
voering der werken tot verbetering en onderhoud 
der aarde-, kram-, rijs-, stcenglooiing en paal
werken enz., behoorende tot de vier wateringen 
van den polder Walcheren, niet de levering der 
bouwstoffen en arbeidsloonen, in 4 perceelen. 

no. 7 der Zuid-Wil-

27 Mei. 

Aanw. van den 8en tot en met den 2en dag vóór 
de besteding. Inl. bij den oppercommies van den 
polder te Middelburg, voor de werken in het al
gemeen , en bij de commiezen te Westkapelle, 
aan de Oostwatering, aan dc Zuidwatering en te 
Vlissingen, voor de werken tot elke watering 
behoorende. 

Vrijdag, 24 Mei 
's-Hertogenbosoh, te 10' , uren, door het 

prov. bestuur : lo. het wegruimen van het iu de 
Maas, onder Mook, gezonken vaartuig i>De vier 
gebroeders." Aanw. den 4en dag vóór de be
steding. Raming ƒ 1 3 8 0 ; 2o. het bouwen eener 
wachterswoning bij sluis 
leuisvaart. 

Maandag 
Maastricht, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het verbouwen van hot Rijkstelegraafkan-
toor te Venlo. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, aldaar, cn den ingenieurRoclants, 
te Roermond. 

Woensdag, 28 Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door de hoofdad-

ministratie van het 7e regement infanterie, in 
de kazerne Oranje-Nassau: de levering van 
2000 eenmans linnen bedzakken in 2 perceelen , 

elk van 1000 stuks; 
» kussenzakken i n l perceel; 
i bovenlakens in 2 perceelen, 

elk van 1000 stuks; 
» onderlakens in 2 perceelen, 

elk van 1000 stuks; 
wollen dekens, in 1 perceel; 

1000 
2000 

2000 

500 

100 tweemans linnen stroozakken, in 1 perceel. 
Monsters te bezichtigen in het magazijn van 
kleeding, aldaar. 

's-Hertogenbosoh, door de hoofdadministrutie 
van het 5e regement infanterie: de levering van: 
2000 eenmans linnen bedzakken ; 
1000 » » kussenzakken; 
2000 » » bovenlakens; 
2000 » » onderlakens; 
1000 » wollen dekens; 

100 tweemans linnen stroozakken; 
500 » » bedlakens; 
200 » wollen dekens. 

Monsters te bezichtigen in het magazijn van klee
ding , aldaar. 

Utrecht, door de hoofdadministratie van het 
8e regement infanicric; de levering van : 
2000 cenuians linnen bovenlakens; 
2000 » » onderlakens; 
1000 i> wollen dekens; 

100 tweemans linnen stroozakken; 
500 » » bedlakens; 
200 i) wollen dekens. 

Monsters te bezichtigen in het magazijn van 
kleeding, aldaar. 

Zaterdag, 1 Juni . 
Brouwershaven, bij den burgemeester: de 

levering van 10,000 stuks bazalt-keien 14/16 cen
timeter, voor 1 October e. k. in de haven alhier. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden: het verbouwen der huizinge 

letter A. no. 221 , aldaar. Inl. bij den architect 
J. 1). Brons. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Leiden 6 Apri l • De administratie over de gevangenissen : de levering van verschillende benoodigdheden , als: 

1 3800 kilogr. Russisch Rein hennep; 2. 100 id. Venetiaansche hennep; 3 300 idem gezuiverd Zuidhollandschblauvv vlas; 4 250 idem gezuiverd 
Zuidhollandsch blank vlas; 5. 1000 idem gezwindeld Friesch vlas; 9. 2800 idem gesmeerd zwaar W. 1 zoo leder, in huiden jan 17.50 kilogr.; 7. 1300 

l e i « k a l k t e inlandsche twijfelaars; 8. 175 idem blank inlandsch pinkhuiden overleer in halven van d.oO kilogr.; 8. 600 idem grauw kalfs overleder 
•Men' van 1 30 kilo"! • 10 380 idem vette inlandsche kalfsvellen ; 11. 100 idem zwart gevet gestreept overleder in halve huidjes van 3 kilogr.; 

12 135 idem zwart gelakt Engelsch tuigleer in huiden; 13. 30 idem zwart tuigleer in banden; 14. 100 idem blank dito in dito; 16. 80 idem zwart 
16. 7 dozijn zwarte bazaanvellen ; 17. 3 ' / , idem blanke dito. paaidenleer, Amsterd. fabrikaat; 

NAMEN. WOONPLAATS. 

ff. J. de Voogd 
II. Th. C. Helling» 
A. F. Schroder Jr 
11. M. Mijus9eu 
A. v. d. Meij 
S. IJssclstein 
Gomlsche Mach. Garenspiunerij 
F. II. Helt 
ff. Huven eu Zu 
M. Liiyteli . . . . . . 
II. II. van Gelder eu Zu. 
ff, 1'. van Beugen en Co. 
K. Wessels en Zu 
•I. Beurs en Zu 
J. C. Maalderink 
f. S. Gompeii Jr 
1. ff. Speet 
A. v. d. Sluis 
A, Broers 
18. Sriem Holl. imp. papier; 19 
23. 15 id. velijn gr. mediaan; 24 
id. zwaar velijn schrijfpapier. 

Dordrecht. 
Amsterdam. 

Oegstgeest. 
Gouda. 

Amsterdam. 
's-Hage. 
Lekkerkerk. 
Schoonhoven. 
Amsterdam. 
Utrecht. 
Amsterdam. 
Oeventer. 
Amsterdam. 
Leiden. 
Amsterdam. 
Uselstein. 

id. velijn dito; 20. 
25 id. velijn kl . dito 

1 2 8 i 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 

ƒ47.50 
49.75 — 97.40 0.99 1.34 
48.75 — — — 

10035 — — 
— 1.07 0.95 — 

0.75 1.195 1.19 0.985 
0.54 0.60 1.15 1.15 1.215 

2.80 — 1.7976 — 2.4975 3.9975 2.8450 2.— — 2.30 2.80 2.99 19.- 18.— 
— — — 2.24 2.50 — — — — — — — — — — 

— 1.82 — — — — — — — — — — — 

— 1.8225 — 2.34 — — 2.05 — — — — — — 

— 1.89 — 8.11 — — — — — — — — — 

1.84 2.00 2.39 4.50 2.79 — — — — — — — 

1.90 — 2.70 — — 2.20 — — — 3.— 13.— 14.50 
1.8240 2.1890 2.299 3.967 2.744 — — — — 2.945 — — 

1.85 2.30 2.29 3.60 2.49 2. 4,60 2.65 3.— 2.75 12.60 10.— 
1.95 2.55 2.40 4.— — 2.— — 2.55 3.30 3.10 10.50 11.25 

_ — 1.84 2.30 2.295 3.795 2.40 230 4.25 3.25 3.35 2.97 16.60 15.50 
i - — — — 2.10 — — — — — — — — — — ' — 

id. 
25 

Hollandsch super royaal papier; 21. 50 id. 
6 id. groot druk dito; 26. 4 id. klein druk 

popatria papier; 
dito ; 27. 85 id. 

22. 50 id. Holl. bijenkorf; 
velijn schrijfpapier; 28. 40 

N A M E N . WOONPLAATS. 18 19 

11. I'. Charro 
•I. N . Geijer 
Geb. Uyt den Boogaard . . . . 
Wed. S. Bcnedictus 
11- Koster 
A. Palm en Zn 
J. Smulders en Co. . . . 
Dc Ruyter en Meijer 

Amersfoort, 16 A p r i l : l o . het éénjarig on-
de.ihoud der kazernegebouwen; minste inschrij
ver was D. J . Boks, te Anierstoort, voor ƒ 8000. 

80. idem der werken op het fort Mill igen; 
minste inschrijver was J . Kok, tc Harderwijk, 
voor ƒ 3 5 6 0 . 

Weesp, 16 A p r i l : lo. het éénjarig onderhoud 
der werken te Muiden en Weesp; minste in 
schrijver was T. B. Vrakking, te Bussum, voor 
ƒ 2650. 

2o. idem der werken aan de forten en redou-
l e " ; minste inschrijver was W. van Schaik, te 
Nieuwersluis, voor f 1880. 

3o. eene verving der werken te Weesp; minste 
inschrijver was A . van der Velden, te Muiden, 
v«or ƒ 1 1 3 9 . 

's-Hage. 
Leiden. 
Amsterdam 
Rotterdam. 
Amsterdam 

23.98 
22.79 

21.50 
22.48 
17.60 

20 

19.25 
16.20 

21 

4.80 
5.50 
5.23 
5.60 
6.80 
5.06 
6.05 
5.50 

18.97 
's-Hage. 121.50 19.30 Il6.40 
Amsterdam. |33.— 30.— |20.-

Emmen, 16 A p r i l : de eerste opsplitting in 
de Weerdinger veenen en het graven van een 
schcepvaartkanaal lang 1621 M ; minste inschrij
ver was T. Lindeman, teTer-Apel, voor f 15,336. 

V e n l o , 16 A p r i l : l o . het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen; minste inschrijver was D. 
Bloemen, voor ƒ 6 4 0 0 . 

2o. het maken van een waschkamer bij de 
kazerne; minste inschrijver was II. van Gasselt, 
voor ƒ 6 2 0 ; beiden aldaar. 

D e l f t , 17 A p r i l : l o . het éénjarig onderhoud 
der werken , en 3o. het herstellen van beschoeiin
gen; minste inschrijver voor beide perceelen was 
B. Veth en Zn., aldaar, voor ƒ 7 6 0 0 cn ƒ1500. 

2o. idem der kazernegebouwen; minste in
schrijver was M. P . van Horst, aldaar, voor ƒ 5000. 

22 

6.74 
6.86 
6.59 
7.20 
8.20 
6.89 
7.05 
7.— 

23 24 26 26 

12.35 
1241 
10.98 

11.935 
11.19 
11.19 
16.— 

6.48 
7.09 
6.14 

6.88 
6.40 
6.49 

12.— 

6.25 
5.95 

5.23 
5.49 
6.25 

4.75 
4.53 

4.24 
5.10 

27 28 

3.50 
4.11 
3.48 
3.65 
3.99 
3.67 
3.74 
4.30 

5.51 
6.27 
5.48 
6.75 
5.825 
5.54 
5.58 
6.50 

4o. eeno verving der werken; minste inschrij
ver was J . Houtzager, idem, voor ƒ2180. 

Hoogeveen, 17 A p r i l : het verven der syna
goge; minste inschrijver was C. Gils Jz., aldaar, 
voor ƒ 3 5 8 ; gegund. 

Roermond, 17 Apr i l : het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen; minste inschrijver was J . 
Rouleau, aldaar, voor ƒ 2649. 

Haarlem, 18 Apr i l : het verbouwen van den 
schoorsteen aan de Leeghwater; minste inschrij
ver was L . van Essen , te Haarlemmermeer, voor 
ƒ 1 9 5 1 ; gegund. 

Deventer, 18 A p r i l : het éénjarig onderhoud 
lo . der werken, en 2o. der kazernegebouwen, 
aldaar; minste inschrijver was A. Feberwee, voor 
ƒ 8 8 0 en /"4780. 
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3o. id . der kazernegebouwen te Kampen; 
minste inschrijver was A . v. d. Wetering, te 
Kampen , voor ƒ 2500. 

4o. idem der kazernegebouwen te Zwolle; 
minste inschrijver was J . Godelijn, te Zwolle, 
voor ƒ 1 0 4 0 . 

Maastricht, 18 A p r i l : l o . het éénjarig onder
houd der kazernegebouwen; minste inschrijver 
was J . P . Prevoot, aldaar, voor ƒ7310 . 

2o. het herstellen van het 2e blok der Brus-
selsche barakken ; minste inschrijver was J. Weus-
ten, aldaar, voor ƒ 2 7 9 0 . 

3o. het herstellen van muren en daken ; minste 
inschrijver was M. Nivel , voor ƒ 1 3 5 0 . 

Goes, 19 A p r i l : l o . het maken van huiten-
gewone oeverwerken en het plaatsen van zink-
stukkcn; minste inschrijver was H . Hage, te 
Bruinisse, voor ƒ21 ,250 . 

2o. het doen der gewone onderhonds- en bei-
stellingswerken j minste inschrijver was J. Kole , 
te Kruiningen, voor ƒ 2 4 , 6 5 0 . 

Botterdam, 20 A p r i l : de vervaardiging en 
levering van 89 stuks gegoten-ijzeren buizen; 
minste inschrijvers waren de Jonge en Plate, tc 
's-Bosch, voor ƒ2064. 

Staveren, 20 A p r i l : lo . het maken van hei
werken in pe r c : l e perc. J. B. Mulder, te Sta
veren, ƒ 2 8 0 ; 2e perc. dezelfde, ƒ 1 2 0 ; 3eperc. 
dezelfde, ƒ 1 5 0 ; 4e perc. H. H . Heijes te Mol-
kwrum, ƒ 1 2 0 ; 5c perc. dezelfde, ƒ 66; Oe perc. 
J . Joustra te Molkwerum, ƒ 4 0 0 ; 7e perc. J. B. 
Mulder, ƒ 6 4 ; 8e perc W. T. Meines tc Hinde
loopen, ƒ 1 4 5 ; 9e perc W . B . Mulder, idem, 
ƒ 4 0 0 ; 10e perc. C. J . Visser te Staveren, ƒ 5 7 0 ; 
l i e perc. H. H . Heijes, ƒ 9 0 ; 12e perc. J. B. 
Duif te Hindeloopen, ƒ 4 6 0 ; 13e perc. W. T. 
Meines, ƒ 1 4 0 ; 14e perc. E. H. Meines te Hinde
loopen, ƒ 2 4 0 ; 15e perc. J. Joustra, ƒ400 . 

2o. de levering van a. Drentschen ofNoordschen 
steen: J.PostmateVeenwouden, ïr ƒ12.50 per last; 
6. brik: A . S. Kuperus te Staveren, a ƒ5 .55 per 
last; c. 100 last dito, J . G. Steensma te Ber
gum, a ƒ 5 . 8 5 per last; d. 100 last dito: A. S. 
Kuperus, ü ƒ5 .80 per last; e. 100 last di to: 
Mients Steenstra te Leeuwarden, a ƒ 5.85 per 
last; 100 last dito, te leveren te of nabij Hinde
loopen: \ V . Veltheer, te Hindeloopen, ii ƒ5.00 
per last; g. grint voor de wegen: J. G. Steensma, 
a. ƒ 3 . 9 5 per kub. M . 

Wommels, 20 A p r i l : het bouwen eener school 
en eene vertimmering aan de onderwijzerswoning 
aldaar; ingekomen 4 biljetten, als: 
J . D. Petersen, te Berlikum, ƒ 0350. 
B. J. Sitenga, » Wommels , » 0240. 
B. A . de Jong, » Rien , > 5980. 
W. J . v. d. Ploeg, » Jorwerd, » 5380. 
Gegund. 

Biervliet, 22 A p r i l : het bestraten met keien 
van een gedeelte grintweg; ingekomen 11 bi l 
jetten, als: 
H. van Male, te Breskens, ƒ 26,300. 
A . Rinders, » idem » 23,783. 
D. Tholens, ., Hoek, » 23,460. 
G. van de Vrede, » Neuzen, » 23,352. 
P. Monjé, » Breskens, » 22,900. 
P . J. Visser, » Hontenisse, » 22,089. 
J. Bertou, » Biervliet, » 20,300. 
P. J. van Remortel, » Hontenisse, » 20,300. 
D. Tholens, » Neuzen, » 19,894. 
F. de Houck, » Uzendijke, » 19,599. 
Rivière Gives ben Akin,» België, » 15,231. 

Arnhem, 23 A p r i l : het bouwen van vier 
kostkooperswoningen; ingekomen 8 bilj., als: 
A . A. Flipse, ƒ 5333. 
H. Heuvels, » 4620. 
Jansen, » 3928. 
G. Lukas, » 8897. 
G. Lieft ing, » 3816. 
H . van de Sand, » 3814. 
G. van Berkum, » 3796.48 
O. Bodt, 1 3675. 
Allen aldaar. 

Zierikzee, 23 A p r i l : het onderhouden gedu
rende 3 jaren van de klokken , speel- en uurwerken 
der gemeente; minste inschrijver was A . de Vos, 
aldaar, voor ƒ339. 

Haarlem, 23 A p r i l : het bouwen eener zaal 
aan de sociëteit de Kroon; minste inschrijvers 
waren Van der Pluijm en Limper. 

Vrijhoeven Capelle, 24 A p r i l : het bouwen 
eener school met onderwijzerswoning; minste in

schrijver was G. de Jong, te Capelle, voor 
ƒ 6 3 9 0 ; gegund. 

Winterswijk, 25 A p r i l : het bouwen eener 
nieuwe pastorie; minste inschr. was G. .1. Tocbes, 
voor ƒ 7010, met inbegrip der oude afbraak. 

's-Hage, 25 A p r i l : het maken van schouwen 
met aardewerken en loopbruggen en het verhoo
gen der deuren aan de sluis te Empel; minste 
inschrijver was G. Schermers, te Ede, voor 
ƒ 3 4 4 9 . 

Haarlem, 25 A p r i l : het veranderen van den 
watermolen aan de Liede in een wind-vijzelmolen 
van 25 M. vlucht; ingekomen 8 biljetten, als: 
J . E. Lange , te Amsterdam, ƒ 9990. 
F. Peters, » idem » 8999. 
K . K r i l l e , » Schoor!, > 8555. 
J. Bakker, » Haarlem, » 8547 
P. van Essen, » Haarlemmerliede, » 8397 
K . R o l , » Zijpe, t 833, 
A. Rijneveld , » Ouderkerk a/d Ams., » 7690 
Wed. Mulder en Zn., » Haarlem, » 7495 

Haarlem, 25 A p r i l : lo. de duinbeplanting 
en het stellen van rietschuttingen op Texel en 
den vasten wal van Noord-Holland, in 3 perc 
l e perc. A . Kappitijn, te Zijpe, voor ƒ 4 2 5 0 ; 
2e perc. J. Oldenburg, te Bergen, voor / 9350 
3e perc. dezelfde, voor ƒ 7340. 

2o. het verzetten der versterking van de rijks-
zeewering benoorden Petten ; minste inschrijve 
was J. Oldenburg, te Bergen, voor ƒ 1 7 , 4 0 0 . 

's-Bosch, 25 Apri l : het vernieuwen van den 
ringmuur met het ijzeren afsluitingshek om de 
begraafplaats te Orthen. 
J. v. d. Bruggen, ƒ 1428 ƒ 94.— 
P. C. Appel , » 1375 » 90.— 
C. van Mier lo , » 1269 » 87.— 
J. C. Schellekens, » 1259 — 
J . Richelle, — » 74.20 
al'en aldaar. 

Blokzij l , 25 A p r i l : het inrichten van een 
woonhuis tot post- en telegraafkantoor met direc
teurswoning; gegund aan P. T. Smit, aldaar, 
voor ƒ 1135. 

Vorden, 25 A p r i l : het bouwen van een hee
renhuis met koetshuis en stalling; ingekomen 
11 biljetten , als : 
H. J. Haijtink, te Zutten, ƒ 14,485. 
Bessens, » 14,125. 
H . W. Douwes, » Zutfen, » 13,940. 
A. Siebelink, » Doetinchem, » 13,339. 
H. J . Masselink, » idem » 13,129. 
A. Beijers, » Lathem, » 13,030. 
Meilink, » Vorden, » 13,002. 
W. Welsing, , 12,965. 
J. R. Gerritsen, » Dieren, » 13,723. 
H. Meulenbrugge, » Vorden, » 12,574. 
A. Klanderman, » Brummen, » 12,455. 

Delft, 26 A p r i l : l o . de levering van 8000 
M . kardoessaai: M . van Wcercn, tc Leiden, l e 
perc. ƒ 1 . 4 9 , 2e perc. ƒ 1 . 4 7 , 3e perc. ƒ 1 . 4 5 , 
4e perc ƒ 1 . 4 3 ; P. Clot en Leembrnggen , idem, 
elk perceel ƒ 1 . 3 7 5 ; W. Hoven en Zn., te Rot
terdam, elk perc. ƒ 1 . 0 8 . 

2o. de levering van 000 riem gewoon kardoes
papier: W. Ilissink, te Zutfen, l e perc. ƒ12 .23 , 
2e perc ƒ 12.73; G. .1. Leeuwenberg, te Delft, 
ie perc. ƒ 1 0 , 9 9 ; P. J. van Leeuwen en Zn., idem, 
l e perc. ƒ 1 0 . 7 4 ; De Ruyter en Meijer, te Am
sterdam, l e perc. ƒ 1 0 . 5 0 , 2e perc. 10.99; 
Smulders en Co., te 's-Hage, l e perc. ƒ 1 0 . 3 9 ; 
Idem ƒ 1 0 . 4 9 ; Wed. S. Benedictus, te Rot
terdam, le perc ƒ 1 0 . 2 0 , 2e perc. ƒ 1 0 . 4 5 ; 
Pannekoek & Co., teRenkum, l e perc. ƒ 9.82 , 2e 
perc. 9.93 ; Van Gelder en Zonen, te Amsterdam, 
l e perc. ƒ9 .10 . 

3o. de levering van 400 groote blauwe dekens: 
J . C. Zaalberg en Zn., te Leiden, l e e n 2eperc. 
ƒ 1 7 . 5 0 ; J . Schcltema Jz., idem, l e en 2e perc. 
ƒ 10.90. 

's-Bosch, 26 A p r i l : de herstellingen aan dc 
schipbrug over de Maas bij Hedel; minste in
schrijver was L. M o l , te Hedel, voor ƒ 3 7 3 2 . 

Amersfoort, 26 A p r i l : het daarstellen van 
de brug over-, dc deuren in- en de schoeiingen 
achter de sluis aan de Grebbe; minste inschrij
ver was G. Prins , aldaar, voor ƒ 1 0 , 8 0 0 . 

Odijk, 26 A p r i l : het bouwen eener school; 
minste inschrijver was J . A . van N i c , te Bun-
nik, voor ƒ 3 9 9 5 . 

Groningen, 26 A p r i l : het graven van een 
afwatcringswijk om het Kielsterverlaat enz.. 

minste inschrijver was E. Kampen, tc Sappemeer, 
voor ƒ 4100. 

Utrecht, 27 A p r i l : het afbreken van de houten 
ophaalbrug over de Kerkvaart te Brcukelen en 
het bouwen van eene nieuwe ijzeren bascule-
brug met steenen landhoofden: ingekomen 0 bil
jetten , als: 
A. Krook, te Locnen a/d Vecht, ƒ 8000. 
H . Griffioen, » Breukelen, » 7850. 
.1. Barneveld, » Vreeswijk , » 7600. 
J . H . v. d. Wi l t , » Breukelen, » 7194. 
J. Verkuijlen Jr . , » Utrecht, » 0964. 
F. Vernimnien, » idem » 6898. 
Raming » 0450. 

Kampen, 27 A p r i l : het houwen der nieuwe 
ijzeren brug over den Use l ; minste inschrijver 
was Smit, te Alblasserdam, voor ƒ 3 3 2 , 7 0 0 , a ls : 
portieken ƒ 4 5 , 4 0 0 , bovenbouw ƒ 133,800, on
derbouw ƒ 153,500. Niet gegund, daar de ra
ming ƒ 280,000 beliep. 

Berg-ambaoht, 28 A p r i l : l o . het jaailijksch 
onderhoud der dijken, kaden enz. inden Krimpe-
nerwaard; 21 perc. werden door verschillenden 
aangenomen voor ƒ 2 1 , 8 0 0 . 

2o. de levering van circa 3000 M* gr int , in 
16 perc ; door verschillenden aangenomen voor 
ƒ 5770. 

3o. het driejarig onderhoud der Rijksmagazijnen, 
peilschaalkasten enz.; aangenomen voor ƒ 1 0 0 
per jaar. 

4o. de buitengewone herstelling van p. in. 25 
M . grintweg inden Loet; aangenomen voor ƒ 5 9 0 . 

's-Bosch , 29 A p r i l : het bouwen eene ijzeren 
draaibrug met steenen landhoofden over het Ze-
derikkanaal; minste inschrijver was W. F . Lob
man, te Deventer, voor ƒ19 ,900 . 

's-Hage, 29 A p r i l : l o . het bouwen van een 
brug met steenen landhoofden in dc laan »Copes 
van Cattenburch"; minste inschrijver was F . H. 
van Malsen, voor ƒ 10,888. 

2o. het vernieuwen van eenige vakken kaaimuur 
en het afbreken eener loopbrug; minste inschrij
ver was dezelfde , voor ƒ 4973. 

3o. het leggen eener waterleiding enz. in de 
Assendelftstraat; minste inschrijver was J . H. 
de Swart, voor ƒ 7 8 8 . 

Leiden, 29 A p r i l : l o . het maken van een 
lijkenhuisje op het Rijnsburger bolwerk ; minste 
inschrijver was M. H. Heller, voor ƒ 7 8 7 . 

2o. het maken eener nieuwe winter-omkasting 
voor het fontein op de Vischmarkt; minste in
schrijver was J . II. Carlier, aldaar, voor ƒ 4 9 0 . 

Amsterdam, 29 A p r i l : l o . het verven van 
kazernegebouwen en magazijnen aldaar; minste in
schrijvers waren L . van den Berg en Co., voor ƒ1800. 

2o. idem te Haarlem; minste inschrijver was 
C. van der Wie l , voor ƒ 1570. 

3o het maken van stroo-bergplaatsen te Haar
lem; minste inschrijver was Cremers , voorƒ1720. 

4o. het éénjarig onderhoud der werken in de 
linie van Amsterdam; minste inschrijver was A. 
Schep, voor ƒ2187 . 

Helder, 29 A p r i l : l o . het onderhoud der-
werken , 2o. idem der kazernegebouwen , 3o. het 
herstel van bruggen; minste inschrijvers waren 
Gebr. Moorman, respectievelijk voor ƒ 6800, 

ƒ 5 3 4 0 en ƒ 7660. 
Middelburg, 29 A p r i l : i o . het maken van 

den houten onderbouw voor eene basculehrug 
met daar bijbehoorende werken. Ingekomen 4 
biljetten, als: 

Sonius, ƒ 9449. 
A. Rinders, te Breskens, i> 7889. 
Ditmars & P a g é , „ 7179. 
W . van Uije J.Jz., » 6987. 
Overigen aldaar. 

2o. het opruimen van eenige scheepszaten, 
aldaar. Geen bilj. ingekomen. 

Leeuwarden, 29 A p r i l : 1<>. de levering van 
40,000 hekt. Holmsidc- en 20,000 hekt. War-
dridge-gaskolen; minste inschrijvers waren B. 
Hagedoorn & Zoon te Amsterdam, de eerste tegen 
90'/,, , , de laatste tegen 94 cent per hekt. 

2". het onderhoud van het gouvernementsge
bouw met de daarin aanwezige meubelen gedu
rende 1872/73; minste inschrijver was L . L. 
Hosbach, aldaar, voor ƒ 1795. 

' •Hage , 29 A p r i l : het bouwen eener ijzei en 
draaibrug met steenen landhoofden over het 
Zederikkanaal; minste inschr. was W. F'. Lobman, 
te Deventer, voor ƒ 19,900. 
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VOORSTELLEN BETREFFENDE DE WATER-
VERVERSCIIING TE AMSTERDAM. 

Ter secretarie der gemeente zijn ter lezing 
nedergelegd de navolgende te behandelen stukken , 
die wij . wegens de belangrijkheid der zaak , in 
hun geheel overnemen. 

N". 148. Voorstel van de heeren Mr. A. S. 
van Nierop c. s., met memorie van toeliehting, 
d. d. 29 April 1872, luidende als volgt: 

Aan den Gemeenteraad. 
De ondergeteekenden hebben dc eer voor te 

stellen, dat de raad besluite burgemeester en 
wethouders uit te noodigen: 

1o. binnen den kortst mogelijken tijd den raad 
in te lichten en, zoo noodig, voorstellen te doen 
omtrent de tijdelijke hulpmiddelen , voor dadelijke 
toepassing vatbaar en geschikt om in de behoef
ten der waterverversching te voorzien , totdat 
meer blijvende werken zullen zijn tot stand ge
komen ; 

2o. bij het bestuur der Kanaalmaatschappij en, 
zoo noodig bij de Regeering, aan te dringen, dat 
uitvoering worde gegeven aan art. 12 der con
cessie en alzoo tusschen de Kanaalmaatschappij 
cn de gemeente eene overeenkomst tot stand kome, 
of bij mislukking eene beslissing der Regeering 
valle, waarbij de belangen der gemeente bij de 
onderneming worden geregeld en speciaal worden 
bepaald: 

a. de verplichtingen der maatschappij ten aan
zien van de waterloozing cn waterinlating dei-
gemeente ; 

b. de gevallen, waarin dc door de afsluiting 
van het IJ noodig geworden buitengewone ge
meentewerken van tijdelijken of blijvenden aard, 
ten laste der onderneming kunnen gebracht wor
den, of de vergoeding of bijdrage, die daarvoor, 
na de voltooiing van het kanaal, zal verschuldigd 
zijn. 

VAN NlEROI'. P H . HOI.TZMAN. 
DAVID J. C. VAN LENNEI-. G. II. KUIPER. 
A. .1. H . VAN DER TOORN. G. A . TINDAL. 
C. E. HEYNSIUS. J. PENN. 
C. A. CROMMEUN. 

TOELICHTING. 
I. Naar het gevoelen van vele deskundigen, 

kan de sterk voortgezette en spoedig te wachten 
dichting van den afsluitdijk bij Schellingwoude, 
voor Amsterdam een ondragelijken toestand doen 
geboren worden en deze gemeente van 280,000 
zielen aan buitengewone en besmettelijke ziekten 
blootstellen. De groote bevolking dezer gemeente 
in verhouding tot die van het geheele land, en 
hare velerlei aanraking met alle provinciën, ge
ven aan het gevaar een bijna nationaal karakter. 
Alles aan te wenden, wat kunst en wetenschap 
aan de hand geven om dergelijk onheil te voor
komen , is een plicht en een belang, die geene 
verdere toelichting vereischen. 

Eerst dan, wanneer geene tijdelijke middelen 
proefhoudend geoordeeld worden , zouden de voor
stellers in overweging durven geven, de schor
sing te vragen van de dichting of finale afslui
ting, desnoods met wederkeerige en evenredige 
verlenging van den eindtermijn van oplevering. 
Maar, zonder de meest gebiedende noodzakelijk
heid, achten zij eene vertraging der inpoldering, 
en daardoor van het werk zelf, ongeraden. In-
tusschen brengt het belang der maatschappij en 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
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nog meer dat van den Staat mede, om Amster
dam in de bewaring van haren gezondheidstoe
stand zooveel mogelijk te hulp te komen en te
gen besmetting te beveiligen , want mocht onver
hoopt vrees voor besmetting ontstaan , Gedepu
teerde Staten of zelfs het gemeentebestuur zouden 
zich, op grond van art. 69 der onteigeningswet, 
verplicht en bevoegd kunnen achten »ter afwe-
»iing der gevreesde of tot het stuiten van den 
«voortgang der aanwezige besmetting" den ge
sloten dijk te onteigenen en te openen , en zulks 
ten koste van den Staat. 

Het eerste lid van het voorstel achten de voor
stellers hiermede gerechtvaardigd, ook wat de 
urgente uitvoering betreft, die zij aan de voort
varendheid van het dagelijksch bestuur aanbevelen. 

II. Art. 12 der concessie luidt: 
a De concessionaris is verplicht om met de be

sturen der waterschappen en gemeenten, welker 
belangen bij de onderneming betrokken zijn, des
wege overeenkomsten aan te gaan. 

»Indien, door verschil van gevoelen, het aan
gaan van overeenkomsten mislukt, beslist de mi
nister van Binnenlandsche Zaken, behoudens de 
gevallen , waarin de beslissing, krachtens de 
wet, op eenige andere wijze behoort te geschieden." 

Dit artikel was tot dusver eene doode letter 
voor Amsterdam, niet voor andere belangheb
bende lichamen. Amsterdam schijnt zich alleen 
geroepen te hebben geacht, om voor het groote 
werk offers te brengen, nooit om voorwaarden 
te maken in het belang van haren waterstaat, 
in dat der openbare gezondheid, in dat der 
scheepvaart, in dat harer finantiën. A l had Am
sterdam geen enkel offer gebracht, zou de regel 
der concessie haar tegen elke benadeeling harer 
publieke belangen hebben moeten beveiligen. En 
al ware nog veel meer geofferd, zou de belang
stelling niet hebben mogen terughouden, om 
tegen die benadeeling op afdoende wijze tc wa
ken. Het is gelukkig nog niet te laat, om een 
groot verzuim te herstellen. 

Wel heeft de gemeente niet meer in handen 
den zilveren hefboom, die vroeger, bij het toe
staan der gemeentebijdragen , ware aan te wen
den geweest, maar men mag toch rekenen op dc 
medewerking der Maatschappij, en zeker op de 
belangstelling van de Regeering en de Vertegen
woordiging, die, thans weder geroepen der Maat
schappij te hulp tc komen, deze hulp tot na de 
regeling dezer aangelegenheid zouden kunnen uit
stellen of van voorwaarden in het belang van Am
sterdam afhankelijk maken. 

Art . 12 der concessie bevat geene tijdsbepaling. 
Zag men vroeger het belang niet i n , het is thans 
openbaar. 

De overeenkomst, met de Maatschappij te slui
ten , heeft tweeërlei element: een waterstaats
en een finantieel element. Het eerste, het ge
meentelijk waterstaatsbelang, moet zoo geregeld 
worden, dat Amsterdam niet afhankelijk zij vau 
het afwisselend Kanaalbestuur. Heeft men het 
noodig geacht, aan het naburig Amstelland in
vloed en toezicht te verleenen op het gebruik 
der Amstelsluis, eigendom der gemeente en in 
de kom der gemeente gelegen, — gelijk belang 
bestaat voor Amsterdam, om gekend to worden 
by het gebruik van werken, die dc grootste be
langen dor gemeente feitelijk in handen brengen 
van eene particuliere Maatschappij, wier bijzonder 

belang dikwijls in strijd is met dat van het al
gemeen. 

Het zou overweging verdienen, of niet minstens 
aan het bestuur der Maatschappij behoorde te 
worden toegevoegd een gemeente-commissaris, 
om voor de gemeentebelangen van waterstaat en 
scheepvaart te waken en het overleg tusschen 
Maatschappij en Gemeentebestuur te vergemakke
lijken. Gestadig hoort men, ook buiten den raad, 
voorafgaand overleg aanbevelen, maar er bestaat 
geene officieele aanraking, geene vertegenwoor
diging der gemeente in den boezem der Maat
schappij, geene verplichting om Amsterdam te 
raadplegen of zclls op de hoogte te houden van 
den voortgang en de uitvoering van het werk. 
Nog onlangs is het als eene beleefdheid aange
merkt, dat het bestuur van Amsterdam eenige 
uren vroeger kennis kreeg van de opening der 
Oranjesluizen dan het geheele Nederlandsche volk. 
Ware Amsterdam vroeger met het voornemen be
kend gemaakt, zij zou de Maatschappij hebben 
kunnen wijzen op hetgeen nog ontbrak, en de 
Regeering hebben kunnen voorlichten. 

Het toezicht van Rijkswege schijnt in 't geheel 
niet bestemd om zich gemeentebelangen aan te 
trekken. Althans ten opzichte van de waterver
versching wordt alle verzuim op de gemeente ge
schoven. Toch is het Regeeringstaak hierop toe 
te zien , omdat de openbare gezondheid, en vooral 
het voorkomen van besmetting, naar menige staats
wet, ook naar de onteigeningswet, behoort tot 
de Rijksbelangen. Wat hiervan zij, eene dage-
lijkschc gemakkelijke aanraking tusschen Maat
schappij en Gemeente schijnt in het belang van 
alle partijen. Een gewoon geldschieter zou het 
reeds in zijn belang achten toe te zien, dat zijn 
geld goed besteed, althans niet gebruikt werd 
om zijn eigen levensdraad af te snijden. De ge
meente pleegt aan geenerlei inrichting subsidie 
te verleenen zonder toezicht of controle. Is dat 
toezicht der met 6 mill! jen subsidieerende ge
meente minder noodig, omdat het bestuur benoemd 
wordt, niet door dc overheid, maar door actie
houders:' 

Ook het bestuur der Maatschappij moet de ge-
meentevertegenwoordiging in zijn midden wen
schelijk achten. Bij elk conllict, als dat der zoo
genaamde kleine scheepvaart, en vooral bij vrees 
voor den openbaren gezondheidstoestand , treft bet 
oordeel der burgerij in de eerste plaats de Maat
schappij en haar bestuur, en wordt diens verant
woordelijkheid niet weinig verzwaard door het 
thans algemeen besef, dat de publieke zaak niet 
behoort te berusten in private handen 

Het bestuur der Maatschappij, al is het zich 
zelf bewust zijn plicht te doen, al erkent men 
gaarne zijn ijver en voortvarendheid, kan het niet. 
onverschillig zijn, steun te vinden bij de verte
genwoordiging der burgerij, en aan het publiek 
den waarborg te geven, dat elke maatregel, de 
gemeente betreffende, wordt tot stand gebracht 
met medeweten en voorkennis van het gemeen
tebestuur. 

Ook de Regeering behoort, naar het gevoelen 
der voorstellers, den rechtstrcekschen gemeente-
invloed op het bestuur en den gang van hel 
kanaalwerk op prijs te stellen. 

Bij conllict tusschen Gemeente en Maatschappij 
moet meestal dc Rcgecring ten laatste beslissen. 
Nu kan eene Regeering wel niet als een gewoon 
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rechter altijd onzijdig en werkeloos hlijvcn totdat 
het geschil voor beslissing rij|> i s , maar zij be
hoort daarom te meer er voor te zorgen, dat 
elke partij, elk belang zich tijdig kunne laten gel
den ; dat niet de zaak, aan 's ministers beslis
sing onderworpen, door eenzijdige voorbereiding 
of door reeds van regeeringswege toegestane han
delingen geprejudicieerd zij. Met het oog op 
deze gouvernementale uitspraak, moet niet de 
meest belanghebbende, de meest opofferende par
tij , als betrof het eene geheime instructie, in het 
duister gelaten worden omtrent hetgeen vooral 
hare belangen belieft. 

liet aangevoerde is wellicht voldoende , om den 
wensch naar eene regeling van den invloed der 
gemeente, bij overeenkomst of ministerieels be
slissing , te rechtvaardigen. 

Toch is er nog meer voor te zeggen, als men 
het oog slaat in de toekomst. 

De droogmaking zal weldra beginnen. De vaart 
op het westelijk IJ , van den duinkant, de Zaan 
en Nauernasche vaart zal gestremd worden. Tij
delijke maatregelen zullen noodig zijn. Zal het 
openbare verkeer met en naar de hoofdstad ge
heel afhangen van de inzichten en inrichtingen 
van het Kanaalbestuur, of zal Amsterdam een 
woord mogen rnedespreken; 

Raadplegen wij nog meer de toekomst. 
liet 1.1 is droog, ingepolderd, verkaveld, de 

gronden zijn verkocht; er is een polder van 5U00 
hektaren van verschillende hoogten en laagten. 
Er komt een nieuw waterschap, dat wij voorloo
pig den naam geven: ede Upolder", een nieuw 
waterschapsreglement en een nieuw waterschaps
bestuur, — kortom, Amsterdam krijgt een nieu
wen nabuur, en wordt nu ingesloten, ten oosten 
door Amstelland, ten westen door den Upolder. 
Het is voor Amsterdam geene onverschillige zaak, 
dat vóóraf, vóórdat er een Upolder en een pol
derconstitutie ontstaat, hare rechten contractu
eel geregeld zijn ten aanzien van wateruit- en 
inlating; ten aanzien van medebestuur der Zee-
en IJsluizen enz., opdat zij niet met een nieuwe 
watei'inogendheid in een nieuwen wateroorlog ge
wikkeld worde. Dit punt is ook van belang niet 
hei oog op de nieuwe sluizen eu verdere werken 
bij den oostelijkeu afsluitdijk, indien men daar 
eens het droogmaken mocht ondernemen. 

Overigens heeft, zonder den concessioncelen 
grondslag voor oogen te hebben, ook de com
missie van ingenieurs in haar bekend rapport 
eene overeenkomst wenschelijk geacht, om de 
aan te leggen werken daarnaar in te richten of 
in te krimpen. 

Het tweede punt der overeenkomst moet zijn 
van fmantieelen aard. 

Volgens alle concession en ook naar rechtsregelen 
cn billijkheid, vergoedt elke onderneming dc 
buitengewone uitgaven, die zij aan anderen ver
oorzaakt door aanleg eu onderhoud van noodig 
geworden nieuwe werken. Artt. 8 , 12 en 13 der 
concessie zijn uitdrukkingen van dit beginsel, en 
de Kanaalmaatschappij heeft ten aanzien van Rijn
land en anderen zich behoorlijk van dien plicht 
gekweten. 

Amsterdam begint thans buitengewone uitga
ven van dezen aard te doen. Al zullen die wel
dra de belastingschuldigen bezwaren, wenschen 
de voorstellers toch niet de linanticele moerdijk -
heden der Maatschappij te vergrooten, en zeker 
niet zoolang het kanaal nog niet is voltooid. 
Zelfs zijn zij geneigd te gelooven, dat, al mogen 
die uitgaven nieuwe milliuenen eischen, Amster
dam die mag voegen bij de andere, welke zij 
voor de onderneming veil heeft. Maar er kunnen 
gevallen ontstaan, waarin het onbillijk zou zijn 
dat Amsterdam hare vordering niet deed gelden, 
wanneer het zonder schade van het werk, ja 
zelfs in het belang der vrije vaart, kon geschie
den. Die gevallen zijn vau tweeerlei en wel van 
tegenovcrgestelden aard: öf groote voorspoed, óf 
groote tegenspoed. Wanneer van het werk, ge
lijk de ramiugen van het Ucstuur der Maatschap
pij plegen aan te wijzen, twee of meer millioenen 
overschieten, zou het onbillijk zijn, dat dc las
ten der ingezetenen verhoogd worden omdat de 
kosten der door de afsluiting noodig geworden 
nieuwe werken zonder vergoeding bleven. 

Wanneer, omgekeerd, de Maatschappij, als 
exploitatie maatschappij, bij het wegvallen van 
den steun der Regeering en bij toenemend bezwaar 
van onderhoud of noodzakelijke herstellingen , in 
linanticele ongelegenheid geraakte, zou het, met 
hel oog oji de dan te realiseeren tolrechten, geene 
Onverschillige zaak zijn, dat de gemeente in de 

massa hare vordering kon doen gelden. Naar
mate zij dan b. v. eene groote som voor de tol
len besteedde, zou zij die aan zich zelve ten deele 
betalen, of met het Gouvernement eu de Maat
schappij zich des te gemakkelijker kunnen verstaan. 

De overeenkomst niet de Maatschappij moet 
bepalen, in welke gevallen en voor welke kosten 
van nieuwe werken , in aanleg en onderhoud, de 
Gemeente zal kunnen opkomen. Men bedenke 
wel, dat na de opening van het kanaal, het 
equivalent, i | . i . de directe belasting, stellig met 
% zal moeten worden verhoogd en dat de last 
van onderhoud en noodzakelijke verbeteringen, 
door den tijd gevorderd, nog menig offer kunnen 
noodzakelijk maken. 

De aandeelhouders, die deelgenomen hebben om 
het belang der zaak, zullen er zich niet over 
beklagen, dat dit belang wordt bevorderd door 
eene overigens rechtmatige vordering, die tevens 
strekken kan om de speculatie in aandeelen, bij 
elke liquidatie te vreezen, te temperen ol onscha
delijk te maken. 

Op deze wijze ineenen de voorstellers, dat dc 
belangen van Amsterdam kunnen verzekerd wor
den , te gelijk met die van het kanaal zelf. 

N". 149. Voordracht van Burgemeester en 
Wethouders, dd. 1 Mei 1672, luidende als volgt: 

Aan den Gemeenteraad. 
De zaak van de belemmering van waterafvoer 

en waterververschiug door de afsluiting van het 
fj aan den Paardenboek is sinds geruiinen tijd 
een voorwerp van onze bekommering. Tot nu 
toe is het ons streven geweest die afsluiting te 
voorkomen; wij zonden daartoe vertoogen aan de 
Regeering, brachten de zaak in uwe Vergadering 
herhaaldelijk ter sprake, en deden voorstellen, 
waarbij de gemeente zich zelfs aanmerkelijke op
offeringen zou getroosten. Die pogingen zijn, 
zooals u bekend is , niet met gunstigeu uitslag 
bekroond; de afsluiting gaat met rassche schre
den voort, en wij moeten er ons op voorberei
den , dat de zaak spoedig haar beslag zal krijgen. 

Reeds nu, bij den snellen voortgang der wer
ken tusschen den Paardenboek en Schellingwoude, 
is het verschil van eb cn vloed, voor de stad 
merkbaar verminderd (zie bijlage I j , en weldra 
zal een toestand geboren worden, die de water
ververschiug, door verschil in waterstand in het. 
IJ verkregen, onmogelijk maakt. 

Wat de gevolgen van het niet. kunnen inlaten 
van IJwater gedurende ééne maand moeten zijn, 
heeft de maand October an het verloopen jaar 
aangetoond; hoeveel erger zal het dan zijn, in
dien het Stadswater gedurende zes maanden niet 
ververscht wordt. 

Op toevoer van water uit Amstelland is toch 
in den zomer weinig te rekenen, en van Rijnland 
is deze evenmin te wachten. 

Wij hebben ons dan ook daarom de vraag ge
steld, of niet, vóórdat de meer blijvende rege
ling der waterververschiug tot stand zou zijn ge
bracht, tijdelijke maatregelen te nemen zouden 
zijn, om in den eersten en meest dringenden 
nood te voorzien. 

Wij ineenen in de beantwoording geslaagd te 
zijn, zij het dan ook, dat die tijdelijke hulp weer 
aanzienlijke kosten zal veroorzaken. 

Aanvankelijk meenden wij , dat het beoogde 
doel kon bereikt worden door aanneming en uit
voering van een voorstel van den stads-ingenieur, 
daartoe stiekkendc, dat men de kleine doorvaart 
vau de Westerdoksluis als uitwateringsluis in
richtte , en met twee krachtige locumobilen, op 
dc rechtstandiiiureii gesteld, het dokwuter door 
pompen, in de sluis geplaatst, naar het IJ weg
voerde. 

De voordeden, die dit voorstel opleveren, zijn 
deze: dat het vuilste water uit de stad het eerst 
verwijderd wordt; dat hot niet to hoog behoeft 
opgevoerd te worden, hetgeen stoomkracht be
spaart, en dat men geen fondeering behoeft te 
maken, waardoor tijd en geld worden gewonnen. 

Hiertegenover staan echter groote bezwaren; 
vooreerst, stremming van de scheepvaart, waar 
deze het drukst is; in de tweede plaats, verwij
dering van het vuile water naar eene plaats on
middellijk iu de nabijheid van die, waar het uit-
gepompte door frisch water moet vervangen 
worden. 

De commissie van ingenieurs, wier meening 
wij daarover hebben gemeend tc moeten vragen, 
heeft zich daarmede dan ook niet kunnen ver
eenigen , en evenzeer verworpen elk denkbeeld , 
om het vuile stadswater door een der IJsluizen 
iu den kanaulboezcui te brengen. 

Daarentegen hebben gemelde heeren, bij ne
vensgaand schrijven (bijlage II) voorgesteld, met 
gebruikmaking van daartoe geschikte werktuigen, 
aan den Oost.erdoksdijk, tusschen Zeeburg en 
den Paardenboek , het grachtwater in het IJ over 
te pompen, terwijl uit het kanaal gedurig versch 
water in de stad kan worden aangevoerd. 

Om het voeren van dat water over den op 
3.50 meter boven AP . gelegen kruin van den 
dijk tc ontgaan , hetwelk eene onnoodige kracht-
verspilling zon vereischen, kunnen, bij gemis 
aan een sluis in den dijk, een of meer afvoer
buizen , b. v. ter hoogte van den Pinksterstorm
vloed (29 Mei 1811(1) zonder eenig bezwaar, mits 
behoorlijk voorzien, door den dijk worden ge
bracht. 

Wij hebben ons, om de aangevoerde redenen, 
met de denkbeelden der ingenieurs vereenigd. 
Wat den termijn van uitvoering betreft, kunnen 
wij ii mededeelen, dat wij de noodige pomp- en 
stoommachines binnen vier weken kunnen gele
verd en opgesteld krijgen; dat de overige te 
verrichten werkzaamheden ook gedurende dien 
termijn kunnen plaats hebben, terwijl voor het 
op behoorlijke diepte brengen van de slooten, 
eenige meerdere tijd zal gevorderd worden. 

Uwe Vergadering za l , vertrouwen wij , geen 
bezwaar maken over te gaan tot het nemen van 
dezen tijdelijken maatregel, die Amsterdam , ge
durende het tijdperk, op de afsluiting van den 
dam volgende, voor de schromelijkste gevaren 
zal kunnen behoeden, en do uitvoering daarvan 
mogelijk te maken door het toestaan eener som 
van f 103,000, waarop dit werk, met de bedie
ning der stoommachines gedurende zes maanden , 
wordt geschat. 

Wij doen hierbij opmerken, dat het aan te 
schaffen materieel na gebruik kan worden te 
gelde gemaakt, en alzoo een bale in de gemeen
tekas zal terugvloeien. Wat de fmantieele rege
ling dezer zaak aangaat, mogen wij u verwijzen 
naar de daartoe strekkende voordracht. 

Ten slotte mogen wij u niet verzwijgen, dat 
het ons leed heeft gedaan, dat de deskundigen , 
aan wie de zorg voor het doen van voorstellen 
omtrent de waterverversching, ook niet het oog 
op de afsluiting van het IJ aan den Paardenboek, 
is opgedragen, ons er niet vroeger uit eigen be
weging op hebben gewezen, dat tijdelijke hulp 
aan te brengen zou zijn. 

Wij hebben de eer u voor te stellen , ons te 
machtigen de noodige pomp- en stoomwerktuigen 
aan te schaffen, te doen stellen en in werking 
te brengen, de daar bijbehoorende werken te 
doen aanleggen, en voor de noodige bediening 
dier werktuigen te zorgen . totdat de definitieve 
werken bij Zeeburg zullen zijn voltooid en in 
gereedheid gebracht. 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam , 
DEN TEX. 

de Secretaris, 
DE NEÜFVILLE. 

In de raadsvergadering van j . 1. woensdag wer
den de voorstellen van Burg. cn Weth. aangeno
men en tevens weid aan Burg. en Weth. opge
dragen eene overeenkomst met de Kanaalmaat
schappij te sluiten, zooals door de heeren van 
Nierop c. s. was voorgesteld. 

Op eene vraag van den heer Laguna, verklaar
den de doctoren Penn en Heynsius, dat zij, bij 
het ontstaan van het gevreesde waterbederf door 
de afsluiting, juist geen nieuwe buitengewone 
eu besmettelijke ziekten verwachten, maar dat, 
indien daaraan niet werd tegemoetgekomen, in
geval zich ziekten als typhus en cholera voorde
den , toeneming daarvan kon worden verwacht. 
De heer Beeloo oordeelde dit een voor de inge
zetenen tamelijk geruststellende verklaring, uu de 
overdreven voorstelling in de memorie van toe
lichting bij de voorstellen van Nierop c. s. 

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

A De uitgeschreven prijsvraag voor een ont
werp voor een gebouw der Frankfurter bankver-
eeniging schijnt de belangstelling der bouwkundigen 
in grooten mate op te wekken. De prijzen voor 
de 2 beste schetsen zonder begrooting, zijn vast
gesteld op 0 ü 0 y 3 en 333 ' / 3 Thaler. De ontwer
pen zullen gedurende acht dugen publiek worden 
tentoongesteld cn dc beoordeeling is opgedragen 

aan eene jury , bestaande uit den bankier F. Bor-
gnis, den architect H. Burnitz en den hoofd-in-
genieur P. Schmick. 

& Voor zooverre zulks nu reeds hekend 
is, zijn er meer dan 100 ontwerpen op de prijs
vraag voor het gebouw van den Duitschen Rijks
dag ingekomen, tc zamen meer dan 1000 teeke
ningen uitmakende. 

De tentoonstelling zal alsnii plaats hebben in 
de zalen van dc kunst-akadciiiic, die daartoe 
ontruimd zijn. 

§ Van het dure Tcchuologisclie Wörterbuclt in 
drie talen (9 thalersj, bezorgd door Hei l , Rumpf, 
Francke, Mothes, enz, onder toezicht van Kar-
marsch (uitgever Kreidel , te Wiesbaden), is een 
nieuwe, goedkoope druk (3 thalere) verschenen , 
die bovendien vermeerderd is met koopmanstermen. 

B I N N E N L A N D . 

Dordrecht, 2 Mei 1871. Heden werd alhier 
ten overstaan van het gemeentebestuur, in bijzijn 
van eenige belangstellenden, dc op de Merwekade 
geplaatste ijzeren lichtkraan beproefd. 

Deze kraan, van zwanenhalsvorm, werd, even
als die voor elf jaren geleden te Rotterdam ge
sticht, vervaardigd in de ijzergieterij De Prins 
van Oranje te 's-Hage, onder leiding van haar 
Ingenieur den heer van Diggelen. Zij heeft bij een 
hoogte van 11.50 M. uit den beganen grond een 
vlucht van 10 M. en is bestemd om, als maxi
mum, een gewicht van 30 ton te kunnen dragen. 

Onder het aanhangen van dien last boog zij, 
bij de voorloopige beproeving, gisteren door den 
directeur der Gemeentewerken met den Ingenieur 
iler fabriek verricht, 78 m.M. door en behield , 
nadat de last verwijderd was een doorbuiging van 
12 m.M. 

Heden toekende zij boven de constante doorbui
ging een variecrende, als maximum, van 04 m.M. 
en keerde, na verwijdering van den last, geheel 
tot de verkregen blijvende doorbuiging terug. 

In vergelijking tot de beproeving, vroeger te 
Botterdam gedaan, verkreeg men de volgende uit
komsten : 

Doorbuiging. 
Belasting Dordrecht Rotterdam 

5000 kgr. 10 m.M. 12 m .M. 
10000 » 20 » 25 '4 » 
15000 » 32 » 40 » 
20000 » 48 » 50 o 
25000 » 59 » 73 » 

Ruim 30000 » 75 » W ' A » 
Blijvende doorbuiging 12 » 0 i> 
door een geringe verzetting van de keuspot ge
durende het strijken van den last niet juist op 
le nemen geweest en later mede op 12 m.M. 
gesteld. 

Men mag dus in dezen aannemen vooruitgang 
in constructieve kennis, maar daarbij ook toeken
nen meerdere waarde aan het gebruikte ijzer, 
waarvan de vervaardiging sedert veel is voor
uitgegaan. 

De last werd opgeheven, zonder bijzondere 
krachtsinspanning, met acht man ; terwijl de 
kraan, met 30 ton bezwaard, door twee man 
werd rondbewogen met een snelheid van 18 M. 
in de minuut. Haar plateau is ingericht om daar
op eventueel een stoomwerktuig te kunnen plaatsen 
tot het in beweging brengen der raderwerken. 

Nadat de proef was afgeloopen en de Directeur 
der gemeentewerken den Burgemeester mededee
ling had gedaan van dc hoogst gunstig verkregene 
uitkomsten, bracht de laatste hulde aan de directie 
der ijzergieterij en haar Ingenieur voor de goede 
constructie aan de kraan gegeven, en zijn dank 
aan den directeur en hoofdopzichter der gemeen
tewerken voor de vele zorgen, vooral aan het ma
ken der fundeering gewijd , waarbij zij zeer vele 
moeielijkheden hebben tc overwinnen gehad; waarna 
de heer Huijgens namens den directeur der ijzer
gieterij het gemeentebestuur bedankte voor het 
vertrouwen, hier opnieuw in hare fabriek gesteld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Op de 28e vergadering, gehouden op Woens
dag 24 April 1872, waren 24 leden tegen
woordig. 

Dc notulen der vorige vergadering werden ge
lezen en goedgkeurd; waarna op de agenda 
voorkwam : ingekomen stuk van den heer J . En
gels Jr. c. s. Hiervan werd door den 2den 
secretaris voorlezing gedaan, waarna door liet 

bestuur werd medegedeeld, dat het geen praead-
vies wenschte te geven, daar het de zaak, als van 
zóó uiterst teedcren aard zijnde, geheel aan de 
beslissing der leden, zonder eenigen invloed, 
wenschte over te laten. 

Na vele deliberation daarover en naar aanlei
ding daarvan over de Frnbel-inethode, vroeg een 
der voorstellers, de heer A. Verhoog, om, daal
de vergadering nu niet zeer voltallig was, de 
verdere discussion en de stemming te verdagen 
tot de eerstvolgende wintervergadering. 

De leden meenden echter, teen bet eerste 
voorstel in stemming werd gebracht, dat deze 
zaak nu moest worden afgedaan. De stemming 
over het geheele voorstel toonde, door 19 stem
men tegen en 0 voor, dat men deze zaak niet 
wenschte te ondersteunen. 

De Douglaspoiup werd hierna door den heer 
Giezen verklaard en toegelicht: eene korte bij
drage over het voor err tegen der gewone looden 
en der ijzeren pompen, toonde, dat, hoewel hij 
als loodgieter niet kon verlangen, dat de van
ouds toegepaste soort werd verdrongen , toch de 
oogen niet sloot voor het practische en min kost
bare dezer Amerikaansche uitvinding. Het. be
stuur bedankte den heer Giezen voor deze nut
tige en aangename voordracht, welke zeer veel 
bijval gevonden had. 

Met de voorlezing vair het «jaarverslag'' wer
den de werkzaamheden vervolgd, welk stuk werd 
goedgekeurd om aan het hoofdbestuur- op te zen
den, waarna de penningmeester rekening en ver
antwoording deed , waarvan de slotsom een goed 
batig saldo was. De president bedankte den 
secretaris cn penningmeester voor hunne be
moeiingen, waarna de bestuursverkiezing moest 
plaats hebben. Daar echter in het vorige jaar 
de 2e secretaris slechts was geassumeerd tot 
adsistentie van den len secretaris, stelde het 
bestuur thans voor, het reglement aldus te wij
zigen door, in plaats van 5, nu uit ü leden te 
bestaan, waarmede de vergadering zich veree-
nigde. De uitslag der verkiezing was , dat her
kozen weiden de heeren .1. W.Schaap, 11..). Giezen, 
G. H . Bertrand, C. Blansjaar en W. A. vanLlth; 
terwijl in de plaats van één lid , dat volgens het 
reglement moest aftreden, werd gekozen de heer 
A. Boekwijt. 

Nadat de heer •). VV. Schaap bij acclamatie als 
voorzitter was herkozen , en deze zich die benoe
ming weder had laten welgevallen, was nog aan 
de orde het benoemen van afgevaardigden naai
de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam. Een 
der leden stelde voor , daarover geene stemming 
te houden, maar den president en len secretaris 
uit te noodigen, dit op zich te nemen. Dit werd 
algemeen goedgevonden, waarna hiermede deze 
vergadering en het afdeelirrgsjaar werd gesloten. 

Boekaankondiging. 

Liernur's stadsreinigingsstelsel. Waarin 
bestaat dit.' en welke bezwaren zijn 
er tegen? door den uitvinder. Arn
hem, bij D. A. Thienie. 

Onder bovenstaanden titel heeft een brochure 
van 3% vel druks het licht gezien; zooals uit 
de inleiding blijkt, werd zij geschreven onder
den oniniddellijkerr indruk der aanmerkingen, die 
den heer Lienrur ter oorerr kwamen gedurende 
de proeven, onlangs te Amsterdam met het pneu
matisch buizennet tot uivoer van faecalien in het 
openbaar genomen. Het doel van het werkje is 
om te gemoet te komen aan de mondelinge ver
klaringen , die uit den aard der zaak onvoldoende 
moeten zijn om de vele belangstellenden te be
vredigen , te meer daar het ondoenlijk was allen 
te woord te staan, of wel de geopperde bezwaren 
met een paar woorden uit den weg te ruimen. 

ln groote trekken wordt het studsroinigingsstel-
sel omschreven, bestaande uit: 

1". riolen uitsluitend voor huis- en hemelwater; 
2°. een ijzeren buizennet voor de faecalien ; 
3°. inrichtingen ter controle van het iu de rio

len afvloeiend iabriekwater, nadat dit door de fa
brieken zelve gezuiverd is ; 

4». afzonderlijke verwijdering van straatvuil, 
keukenafval cn huisvuil. 

Aan elk dezer onderdeelen worden eenige blad
zijden gewijd, en na deze beschrijving laat dc schrij
ver zich als volgt u i t : 

sliet" (Liernur's stadsreinigingsstelsel) oonder-
iischeidt zich voornamelijk daarin van het eenige 

«andere plan , dat den naam van stelsel verdient, 
«namelijk het spoelstelsel (want het tonnetjesplan 
»is slechts eene verwarde combinatie van knoeien , 
«morsen en stank en verdient den naam van stel-
»sel niet), dat ik het gezamenlijke stadsvuil als 
«een heirleger van doodelijkc vijanden beschouw, 
«dat als een «samenhangend geheel" onoverwiu-
«baar i s , en dat ik daarom in zijne onderdeelen 
«splits, teneinde deze afzonderlijk, zonder veel 
«moeite, te kunnen verslaan." 

De bezwaren die tegen het stelsel gerezen 
zijn, worden door den schrijver opgenoemd en 
beurtelings besproken. 

Nu het bedoelde stelsel in een paar plaatsen 
van ons vaderland in toepassing gebracht i s , 
bestaat voor belangstellenden dc gelegenheid 
zich van dc werking te overtuigen en bij hunne 
bemerkingen de brochure van kapitein Lienrur te 
raadplegen. Het onderwerp is van te groot be
lang om met onverschilligheid te worden behandeld. 

Correspondentie. 
A. V. te A. Uw schrijven werd te laat ont

vangen, orn het nog te kunnen opnemen. 

V. te R. De platen van de drinkwaterleiding 
te Rotterdam komen binnen weirrige dagen ge
leed zoodat die hoogst waarschijnlijk bij het vol
gend nommer zullen worden verzonden. 

Advertentie n. 

Er wordt aan deir meestbiedende te koop aan
geboden : 

2 exempl. van STORM V A N 'S GRAVESANDK, 
burgerlijke en militaire bouwkunde. 

1 » van STORM BU1JS1NG, waterbouw
kunde. 

1 » van BöTTICHER, techtonik der Be
lenen. 

2 » van ROSENGARTEN, geschiedenis 
der bouwkunst. 

1 » van KARMARSCH en HEEREN, tech
nologie. 

en 1 » van EUG. G U G E L , geschiedenis der 
bouwkunst. 

Offerten zoowel op al de werken, als op een 
enkel exemplaar, worden verzocht vóór- 20 Mei 
a. s., onder het motto «bouwkunst", bij derr uit
gever D. A. THIEME te Arnhem. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
27 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
in drie perceelen doen aanbesteden: 

H E T O N D E R H O U D 
1». van de GEBOUWEN op de Alge

meene Begraafplaatsen. 
2". van de GEBOUWEN en L O K A L E N 

in gebruik bij de Politie. 
3o. van de GEBOUWEN der Stads Bank 

van Leening en de daarbij behoo
rende Hulpbanken. 

Alles gedurende het jaar 1872. 
De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit

sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te, tegen betaling van / 0.00, en liggen voorts 
ter lezing in een der localen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan dc afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan derr Tiinmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den heer Architect B. DE GKEEF JZ. 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wetiiouders voornoemd. 
Amsterdam. DEN T E X . 
8 Mei 1872. De Secretaris, 

DE NEÜFVILLE. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 11 Mei 1872. 

FABRIEK VAN STOOMWERKTUIGEN. 
Een jongmensch van 25jarigen leeftijd, over 

een kapitaal van .10 mille kunnende beschikken, 
en sedert G jaren in eene groote fabriek practisch 
werkzaam geweest zijnde, zoekt zich te associee-
ren met eenige kapitalisten , om gezamenlijk eene 
Fabriek van Stoomwerktuigen op te rigten. Ook 
is hij genegen in eene bestaande fabriekzaak als 
Deelgenoot cn Directeur op te treden. 

Rellecterenden adresseren zich onder de leftei 
A. B. aan den uitgever van dit blad. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den I5deu Mei 1872 , des mid 

dags ten 12 uur, zal door de Heeren PRÉYI 
NAIRE & Co., te Haarlem, ten hunnen kantore 
aan de fabriek, buiten de voormalige Zijlpoort 
worden aanbesteed : 

Het M A K E N van een Riool door den 
Stadssingel, tot afvoer van water 
uit de fabriek naar het nieuwe riool 
in de Parklaan, alles met bijleve
ring van alle daartoe benoodigde 
Materialen, Arbeidsloonen enz. 

Het Bestek en dc Teekening zal van af Woens
dag den 8sten Mei ter inzage liggen bij den por
tier aan genoemde fabriek , cn zijn van af dat 
tijdstip gedrukte exemplaren van het Bestek op 
franco aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 , tc 
verkrijgen bij de Boekhandelaren de ERVEN 
I.OOS.IES aldaar. 

Dc aanwijzing op het terrein zal plaats heb
ben op den dag der aanbesteding, des morgens 
van 10 tot 11 uur. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
27 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in twee Perceelen en wel voor elk Perceel 
in massa voor de drie onderhoudsjaren doen aan
besteden : 

H E T O N D E R H O U D 
1. van de HUIZEN, TORENS en 

POORTEN , onder het beheer van 
het Dagelijksch Bestuur, en 

2". van de GEBOUWEN , ten behoeve 
van het Onderwijs, alles gedu
rende de jaren 1872, 1873 en 1874. 

Dé voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
tegen betaling van f 1 en liggen voorts ter lezing 
in een der lokalen van de Secretarie (afdeeling 
Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan den Timmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den Heer Architect B . DE 
GREEP Jz. , des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Aanwijzing in loco zal worden gedaan 
voor het eerste perceel: 

Dingsdag 7 Mei , de gebouwen gelegen in de 
buurten A, B, C, D, E, F en H 

Woensdag 8 » de gebouwen gelegen in de 
buurten J, K , L, M, N , O, P, 
T, U en V. 

Vrijdag 10 » de gebouwen gelegen in de 
buurten W , Y , Z , B B , C C . 
F F , G G , H H , .IJ, L L , M M , 
P P , TT, UU, VV, W W , XX 
en ZZ. 

voor het tweede perceel: 
Dingsdag 14 Mei , de gebcuwen gelegen in de 

buurten B, C, D, F, K, Pen O. 
Woensdag 15 » de gebouwen gelegen in de 

buurten S, T , U cn V. 
Donderdag 16 » de gebouwen gelegen in de 

buurten W, Z, OC, DD, EE, FF, 
IIII en E L . 

Vrijdag 17 » de gebouwen gelegen in dc 
buurten 0 0 , P P , Q Q , RR, 
SS en W W . 

Amsterdam, 4 Mei 1872. 
Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

DRIESSEN, Wethouder. 
De Secretaris, 

DE NEUFV1LLE. 

Het DAGELIJKSCH BESTUUR VAN HET WATER
SCHAP SCHOUWEN zal op Donderdag 23 Mei 
1872, des voormiddags ten 11 uur, aan bet 
Directielocaal te Zierikzee, in bet openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
De gewone Aarde-, Kram-, Rijs-

en Steenglooijingwerken aan het ge
noemd Waterschap in 7 perceelen, 
en het herstellen der Havenhoofden 
van Zierikzee in een perceel. 

De bestekken liggen ter inzage aan het Direc
tielokaal te Zierikzee en zijn op franco aanvrage 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 voor de gewone werken 
en van ƒ0 .25 voor de Havenhoofden te verkrijgen 
bij den Boekhandelaar VAN DISHOECK tc Zierikzee. 

De aanwijzing geschiedt met uitzondering dei-
feestdagen gedurende 8 dagen voor de besteding. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Water
bouwkundigen Ambtenaar LABRIJN te Zierikzee 
en de beambten aan de verschillende Districten. 

ZIERIKZEE, 2 Mei 1872. 

(Get.) B. C. C A U , Voorzitter. 
(Get.) .1. L . DE JONGE, Ontv.-Griffier. 

R r t t e r d a m s c h e Diergaarde . 
Het BESTUUR is voornemens op Vrijdag 17 Mei 

1872, des namiddags ten 2 ure, aan te besteden : 

Het BOUWEN van een Bergplaats 
voor Hooi, Wagens en Stallingen, 
alsmede het M A K E N der Paai
en gemetseide Fondeering voor 
een Flantenhuis. 

Van af Maandag a. s. liggen Bestek en Tee
keningen aan het Bureau ter visie en is het Be
stek bij de portiers verkrijgbaar ad 25 Cts. 

De aanwijzing in loco heeft plaats op Dinsdag 
14 Mei e. k. ten 2 ure. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Dingsdag 
den 21 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en hij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het uitvoeren van de vereischte WER
K E N tot vergrooting van den 
Schouwburg op het Leidsche-
plein, met de leverantie van 
alle daartoe noodige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, 
tegen betaling van ƒ1 35 , en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie (af
deeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan den Timmertuin der gemeente, op 
bet Bureau van den heer Architect B. UE GREEF J Z . , 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Aanwijzingen in loco zullen den 15 Mei plaats 
hebben. 

Rurgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
0 Mei 1872. DE N E U F V I L L E . 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
S CII MEI) 41 JfWS €11 E\ 111,1 li. 

R O T T E R D A M . 
Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en d e e l K o p e r . B r o r i N en IHetnal , in verschillende 

qualiteiten; compositie Huidspijker! . . Spiauter hersmolten gezuiverd B lokz ink s B a n c a 
T i n , in blokken en staven; Lood , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

BOL WTER R EIS—UTRECHT. 
Door het definitief vaststellen der grenzen van 

de gronden , welke voor den Oostcrspoorweg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om Bouwterrein te bekomen aan den 
Singel, nabij het ontworpen station van den Oos-
terspoorweg en verder aan de Oosterstraat, de 
verbreede Zonsteeg en de verbreede Ojdwijker-
Veldsteeg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A. N1J-
L A N D , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 
J. J. V A N RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Rotterdam. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 

Bij D. A . TIIIEME is verschenen eene brochure: 

LIERMB'S m « l ( i n T E I ^ L 
YVAAl̂ IN BESTAAT DITP 

EN 

WELKK BEZWAREN ZIJN BK TEGEN? 

DOOR 

den U i t v i n d e r . 

ecker dt Buddinfrh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENHT te Arnhem. 

V a n B r i e s t dc C°. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaalt ook architraven, etc. etc. 

K o n i n k l . Spiegel- en Lljutenfabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen, JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,bijAntwc>-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
K e d e k e r 4 C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

beelwalcrtocsfellpii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, tc 's Hage. 
.Inc. P l e y s i e r , te Schrveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Vermaeg en de B o n d e , Stooinlraslaliriek, Delfl. 

H . .1. W o l f e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde lase.hverbinding. 

Bouwterre inen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, tc 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft cn .). O. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

B . A . Hi ldebrand. Stoomtrasfabrick, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 11 M e i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 13 Hei . 

Maastricht, te 10 uren , door het prov. be
stuur : de voltooiing der begrinting van den on
derberm van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart, onder de gemeente Weert tot de 
Belgische grens bij Loozen. Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

s-Hage. tc 11'/, uren, door het prov. be
stuur : het afbreken van het bestaande en daar 
ter plaatse bouwen van een nieuw postkantoor te 
Leiden. 

Kampen, te 12 uren, door het gemeentebe-
stnur : 1o. het maken van de landhoofden en 
pijlers voor de brug over den IJsel voor Kampen; 
2o. het maken en stellen van portieken en torens 
op de landhoofden en pijlers van idem. Inl. bij 
J, Swets, directeur der stads-waterwerken aldaar. 
(Herbesteding). 

Hedemblik, te 12 uren. door dijkgraaf en 
heemraden der Vier Noor der-Koggen, in het 
Koggenhuis: de beraamde grond-, steen- en met
selwerken aan den Vier-Noorder-Koggeu-Zeedijk. 
Inl. bij den opzichter G. de Heer , aldaar. Aanw. 
11 M e i , des morgens te 10 uren, te beginnen 
te Aardswoud. 

Zalt-Bommel, te 1 uur, door het gemeente
bestuur: het maken van een welput in het markt
plein , aldaar. 

Schagerbrng , te 2 uren , in het Wapen van 
de Zijpe : het vernieuwen van de kleine Schager-
brug. Aanw. 10 Mei. 

Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het centraal
bureau : de levering van 1909 eikenhouten dwars
liggers en van vierkant beslagen eiken wissel
hout. Inl. aan het centraalbureau, en bij de 
ingenieurs der maatschappij te Groningen, Zutfen, 
Breda en Venlo. 

Nieuwolda, te 3 uren, door het waterschap 
Oldambt, bij B. Cremer: l o . het afdammen, 
droogmaken en opruimen der Kloosterholtjer 
grondpomp , onder het Winschoter Diep, gemeente 
Scheemda, en het maken eener nieuwe grond
pomp aldaar; 2o. het trekken en opruimen van 
p. m. 36 M . beschoeiing te Termunterzijl, en 
het maken eener nieuwe beschoeiing aldaar; 3o. 
het bouwen van eene brugwachterswoning bij de 
Wartumerklop te Termunterzijl; 4o. het bouwen 
van eene brugwachterswoning b\j de Kobeetjer 
draaibrug. Inl. bij den opzichter van het water
schap. 

Amersfoort , door den gemeente-architect 
W. H. K a m : het daarstellen van een gebouw van 
2 verdiepingen bij de bestaande fabriek van Gebr. 
Visser. 

Bneek, door voogden van het Old Burger
weeshuis: het afbreken van eene oude boeren-
huizinge, onder Poppingawier, het doen van 
eenig timmer- en metselwerk en aardewerken; 
briefjes inz. 13 Mei , des avonds vóór 7 uren. 

Dinsdag, 14 Hei . 
Delft, te 10 uren, door den directeur der artil

lerie-stapel- en constructie-magazijnen , in de Hout
tuinen : l o . de levering van 41,800 kilogram 
gietijzer, merk Monkland no. 1, tot den aanmaak 
van materieel voor den dienst der marine over 
1872, in één perceel; 2o. de levering van ver
schillende benoodigdheden voor den dienst in 
Oost-Indië, over 1873. (Zie hieromtrent ons 
vorig nommer.) 

Oosterland (Zeeland), tc 10 uren, door de 
dijksdirectie der polders Oost- en Sirjansland: 
het onderhoud, de verbetering en vernieuwing 
van de steenglooiing-, rijs-, kram- en aardewer
ken aan de zeeweringen, dienst 1872/73. Aanw. 
*8 Mei , te 10 uren. 

Maastricht, tc 10 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur: het herstellen van muren en 
daken der kazerne het Kruisheerenklooster, al
daar. Inl. op het bureau van voornoemden in
genieur. (Herbest.) 

Wadenoijen, te 11 uren , door poldermeesters 
van Wadenoijen, in de Zwaan : de levering van 
p. m. 150 el gewasschen grint. 

V a r i k , te 11 uren, door het bestuur van den 
dorpspolder Varik , bij W. Clements : het maken 
van eene steenen sluis door de kade op den uiter
waard aldaar, met de levering der materialen. 

Neuzen, tc 11 uren, door de directie van den 
Nieuwen Neuzenpolder, in het Nederlandsch Loge
ment: a. het maken van: 1000 vierk. M. dikke 
bezoding; 9000 vierk. M . wintermat; 7500 vierk. 
M. rijsbeslag met vlcchttuinen; b. het leveren en 
verwerken van : 1000 scheepston (500 last) ge
wonen Doornikschen steen ; c. het leveren dei-
navolgende vooi raadmatciialen: 0000 bossen 
Hollandsch rijs; 15,000 bossen Brabantsch rijs; 
2000 bossen Brabantsch haringband; 2000 stuks 
Brabantsche staken, en 300 bossen droogriet; d. 
het onderhouden der bij a. en 6. aangegeven 
werken, zoomede van de dijkbazenwoning, bet 
materialenmagazijn, de zeesluis en van de heulen 
en duikers enz. tot en met 15 Mei 1873. 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij : de levering van 
verschillende benoodigdheden (zie ons nommer 
van 27 April). 

Heerenveen, te 12 uren, door Dr. F. Hessel: 
het bouwen van drie heerenhuizen ; aanw. 10 Mei, 
des morgens tc 10 uren. 

Bussum , te 1: uren , door het gemeentebe
stuur : het maker, van een steenen wal langs 
dc haven aldaar. 

Baarn (Utrecht), te 1 uu r , door het gemeen
tebestuur: 1o. het leveren van 130 twee-persoons
zitbanken, voor de in aanbouw zijnde openbare 
school; 2o. het afbikken, invoegen en verder 
repareeren van den dorpstoren; aanw. op den 
dag der besteding , des voormiddags tc 11 uren. 

Nijmegen, te 1 uur , door het kerkbestuur 
der Nederlandsch Israëlitische gemeente, in de 
gemeentekamer naast de Israëlitische kerk in de 
Nonnenstraat: het bouwen eener school in de 
Nonnenstraat naast de synagoge; aanw. 13 Mei, 
des namiddags te 2 uren. 

Haarlem , te 2 uren , door het gemeentebe
stuur van Edam, aar. het gouvernementsgebouw: het 
opruimen eener ondiepte vóór de haven van Edain. 
Inl. bij den ingenieur vau den waterstaat le 
Haarlem en bij den ingenieur P. Loke , te Hoorn. 
Bil j . inz. 13 M e i , vóór 12 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen, aan haar 
bureau : het leveren en aanbrengen van zonne
blinden aan het centraal Administratiegebouw 
der maatschappij. Inl. op gemeld bureau. 

Deventer, te 3 uren, ten huize van dc Wed. 
Geertman: het schoonmaken der waterleidingen 
in Diepenveen en de üortherbeek. 

Hoek (Zeeland), te 4 uren, door de directie 
van de Loven- en Willemskerke-polders, bij L . 
Barenian : l o . het maken van 000 vierk. M. dikke 
bezoding, 7800idem wintermat, 500 idem zomer-
mat, 1000 strekkende M. vlechttuinen, en het 
maken en zinken van 400 M. kraagstuk ; 2o. het 
leveren en verwerken van 400 scheepston (200 
last) afval van Vilvoordschen steen ; 3o. het 
leveren van voorraad-materialen , een en ander 
met het onderhoud van al de werken aan den 
polder tot en met 15 Mei 1873. 

Woensdag, 15 Hei . 
Colijnsplaat, te 10 uren , door het dijksbe

stuur van den polder Oud-Noordbeveland, in bet 
gemeentehuis: het vernieuwen en onderhouden 
der gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing-
werken aan den zeedijk van genoemden polder 
over 1872. Inl. bij den werkbaas J. Nieuwdorp, 
aldaar. Aanw. 13 en 14 Mei. 

Oudenbosch , te 11 uren , door het gemeen
tebestuur: het vernieuwen en herstellen van be
staande- en aanleggen van onkunstmatige straten 
cn pleinen binnen genoemde gemeente, met bij-
levering der materialen, waaronder 100,000 Bel
gische quenast-keien. 

Colijnsplaat, te 11 uren, door het dijksbe
stuur vnn den polder Leendert-Abraham, in het 
gemeentehuis : het verzwaren van 240 M. buiten-
berm en het maken van steenglooiingwerken aau 
den zeedijk van genoemden polder. Inl. bij den 
werkbaas J. Nieuwdorp, aldaar. Aanw. 13 en 
14 Mei. 

Maartensdijk , te 11 uren , door het gemeen
tebestuur: het bouwen eener school enonderwy-
zerswoning. Bilj. inz. uiterlijk een half uur vóór 
de besteding. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het herstellen en verbeteren der 
Rijkstelegraallijnen langs den Rhijnspoorweg tus
schen Amsterdam en Utrecht, Utrecht en Rotter
dam, Harmeien en Breukelen en Gouda cn 
'sGravenhage, in twee perceelen. De uit tc 
voeren werken zijn: a. het vernieuwen van 120 
palen, het rechtzetten van 145 en het verplaatsen 
van 0 palen; b. het vernieuwen van 220 steun-
schoren; c. het vernieuwen van 183 cn hel. 
verplaatsen van 01 schoorpalen , het uitnemen en 
verspannen van draden; het aanbrengen van 
kleine gereedschappen enz. 

Haarlem , te 12 uren, door de heeren Pré-
vinaire en Co., aan hunne fabriek : het maken 
van een riool door den Stadssingel, tot afvoer 
van water uit de fabriek naar het nieuwe riool 
in de Parklaan, met bijlevering van materialen 
en arbeidsloonen. Aanw. op den dag der beste
ding van 10—11 uren. 

Colijnsplaat, te 12 uren, door het dijksbe
stuur van Nieuw-Noordbeveland , in het gemeen
tehuis : het doen van eenige herstellingswerken 
en leverantiën aan genoemden polder voor het 
dienstjaar 1872. Inl. hij den werkbaas J. Nieuw
dorp, aldaar. 

Oeldermalsen, te 12 uren, door den dijkstool 
van het polderdistrict Tielerwaard, bij J. M. M. 
Verstegen: het verhoogen en verzwaren van een 
perc. Waaldijk, onder Waardenburg, beginnende 
aan de scheiding beneden de staatsspoorwegen 
en eindigende aan den nieuwen Rijksdijk onder 
Waardenburg. 

Warffum . te 12 uren: het doen eener be
langrijke vertimmering aan het gemeentehuis. 
Inl. bij den architect A. Klazcs Bijlsma , aldaar. 

Wittem (Limburg), te 12 uren, ter gemeente
secretarie : het opbouwen eener nieuwe pastorie 
te Wablwil ler , gemeente Wittem. Inl. bij den 
heer Philippe, te Wablwiller. 

Oudenbosch, te 4 uren, door het bestuur 
van het St.-Elisabetsgesticht, ten huize van de 
Wed. S. van Leen : het bouwen van een gasthuis, 
oude-mannen-en-vrouwenhuis. 

Borne, te 4 uren, door de firma S. .1. Span
jaard, bij Meijling: de gebouwen benoodigd voor 
eene gasfabriek niet ijzeren dak en gashouder-
kuip; alsmede eene katoenloods en waterreservoir 
bij hare stoomfabriek , benevens een schoollokaal 
en woonhuis; aanw. op den dag der besteding 
te 12 uren. 

Arnhem, door de comm. voor de gemeente
lijke gasfabriek : de levering van 2000 hektol. 
beste Luiksche kluitkalk. 

W e i d u m (Friesl.), door den burg. van Baar-
deradeel: het bouwen van een nieuw schoolge
bouw te Oosterlittens, met bijlevering der mate
rialen. Aanw. 11 Mei , te 11 uren. 

Donderdag, 16 Hei . 
Neuzen, te 11 uren, door den kommandant 

der genie: het gedurende 3 jaren onderhouden 
van de uitwateringswerken behoorende tot het 
kanaal van Neuzen. Inl. bij voornoemden kom
mandant te Vlissingen, en bij den opzichter van 
fortificatiën te Neuzen. 

's-Hage, te l i 1 / , uren, door de comm. van 
beheer en toezicht over de droogmaking der plas
sen in Schieland , in het gouvernementsgebouw : 
het aanleggen van gedeelten weg, in de droog
makerij , gelegen in de gemeenten Uillegersberg, 
Capelle-, Nieuwerkerk a/d IJsel cn Zevenhuizen, 
in 7 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te 's-Hage, en bij den eerslaan-
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wezend ingenieur W. J. Backer, te Rotterdam. 
Raming der perceelen respectievelijk: ƒ 1 5 2 8 , 
ƒ 1 9 9 4 , ƒ 1 0 4 5 , ƒ 1 4 7 1 , ƒ 1 0 2 4 , ƒ 7550, ƒ 2480. 

's-Hage, te 12 uren, door liet ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van eenige werken 
op het terrein van het goederen-station te Dor
drecht. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. De uit te voeren werken zijn: a. 
een houten goederenloods cn vergrooten van het 
kantoor in de bestaande goederenloods; b. een 
houten wachtershuisje ; c. het leggen van 15 halve 
wissels, opbreken en leggen van sporen, leveren 
van ballast en verplaatsen van een draaischijf 
van 4.80 M . middellijn; d. bestratingen. Raming 
ƒ 29.400. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het geheel en gedeeltelijk vernieuwen van 
eenige leien daken, in 3 perceelen; 2o. het 
schoonmaken, invoegen en herstellen van de 
gemetselde wallen in en buiten de stad, benevens 
het vernieuwen van eene schoeiing, in 4 perceelen 
Inl. voor beide bij den gemeente-architect. 

Harlingen , te 12 uren, door het prov. be
stuur : 1o. het vernieuwen van 12 perceelen hou
ten walbeschoeiingen in de gemeente, cn zulks 
ieder perceel afzonderlijk; 2o. het herstellen van 
drie bruggen. 

Hansweerd (Zeeland), te 12 uren , door het 
gemeentebestuur van Kruiningen , in het pavil
joen , bij L . Luijk : het bouwen eener school met 
onderwijzerswoning te Hansweerd. 

Lelden, te 1 uur: het afbreken van een ge
bouw, ingericht tot mouterij (De Posthoorn), aan 
de Steenschuur, en het maken van een nieuw 
gebouw daar ter plaatse voor de vrijmetselaars
loge La Vertu. Inl. aan gemeld gebouw. Aanw. 
15 Mei , te 12 uren. 

Maassluis, te 1 uur, in De Moriaan: het 
bouwen van een woonhuis onder de gemeente 
Maasland. Inl. bij den architect Jz Vrijhof, al
daar. Aanwijzing op den dag der besteding te 
10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan haar 
bureau: het opbreken en leggen van sporen 
en halfwissels, het bouwen eener goederen
loods, eener vaste brug over de dwarsvaart, 
het maken eener marquise aan het hoofdgebouw, 
en verdere werken ten behoeve der uitbrei
ding van het station Utrecht. Inl. bij den 
sectie-ingenieur te Utrecht. Raming ƒ 3 9 , 8 0 0 . 

Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. be
stuur : het doen van herstellingen aan de zee
wering van het kustlicht te Durgerdam (hoek 
van het IJ). Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur L . J. 
du Celliée Mul le r , te Amsterdam. 

Haarlem, te 2 1/, uren, door het gemeente
bestuur van Huizen, aan het gouvernementsge
bouw : het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning te Huizen. Inl. bij den burgemeester 
van Huizen en bij den prov. opzichter van den 
waterstaat J. Keyzer, te Amsterdam. Aanw. 
13 Mei. 

Wirdum (Friesland), bij K. Vogel: het bouwen 
van eene burgerhuizing met daaraan verbonden 
grutte l i j . 

Vrijdag, 17 Mei. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het uitdiepen van een gedeelte van den Use l , 
tusschen de peilraaien CI en CIV , beneden het 
Katerveer. Het werk beslaat in het verruimen 
van 2 vakken , lang respectievelijk 400 en 650 
M . , en het lossen der uitgebaggerde specie in den 
Spoolderhank. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Zwolle en den ingenieur te Kampen. Raming 
ƒ 4940. 

Schiedam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het bijbouwen van een nieuw schoollokaal in 2 
afdeelingen, aan de bestaande openbare school 
voor meisjes aan de Tuinlaan aldaar. 

Rotterdam, tc 2 uren, door het bestuurder 
Rotterdamsche Diergaarde: het bouwen van een 
bergplaats voor hooi, wagens en stallingen, 
alsmede het maken der paal- cn gemetselde 
fondeering voor een plantenhuis. Aanw. 14 Mei , 
tc 2 uren. 

Noordhorn. door het kerkbestuur der Doops
gezinde gemeente, ten huize van de Wed. T. 
Wieringa: het amoveeren der bestaande en liet 
bouwen eener nieuwe pastorie. Aanw. 13 Mei , 
des namiddags te 4 uren. Bil j . inz. uiterlijk 
10 Mei. 

Zaterdag, 18 Mei. 
Utrecht, tc 10 uren, door den kommandant 

der genie, in het gebouw voor kunsten cn weten
schappen : het maken voor damsluizen en water
keeringen voor de kommen der nieuwe Holland
sche waterlinie, tusschen de kade naar Tienhoven 
en Jutphaas; iu 3 perceelen en daarna in massa 
Inl. aan het bureau van den kommandant. 

Amsterdam, tc 11 uren, door de directie der 
marine : de levering van 50 rollen karldoek no. 
1 en 20 rollen idem no. 2; tevens herbesteding 
van 7000 kilo Italiaanchc hennep voor de marine, 
16,000 kilo idem voor koloniën. Monsters inz. 
(minstens van 1 band hennep , voorzien van het
zelfde merk als het inschrijvingsbiljet) aan ge
noemde directie, uiterlijk 16 Mei . 

Rheden, te 12 uren, door burg. en weth. : 
de levering van ongeveer 45,000 straatklinkers. 
Bilj. inz. 18 Mei , vóór 12 uren, niet monster. 

Middelbnrg, te 1 uur, door bet polderbestuur 
van den polder Walcheren , Abdij A 52: de uit
voering der werken tot verbetering en onderhoud 
der aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing en paal
werken enz., behoorende tot de vier wateringen 
van den polder Walcheren, met de levering dei-
bouwstoffen cn arbeidsloonen, in 4 perceelen. 
Aanw. van den 8en tot en met den 2en dag vóór 
de besteding. Inl. bij den oppercommies van den 
polder te Middelburg, voor de werken in het al
gemeen , en bij de commiezen te Westkapelle, 
aan de Oostwatering, aan de Zuidwatering en te 
Vlissingen, voor de werken tot elke watering 
behoorende. 

Monnikendam, tc 1 uur, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van Waterland, in het Gemeene
landshuis : het verhoogen van gedeelten zeedijk 
met verleggen en versterken van steenglooiing, 
bestrating, timmer- en baggerwerken, alsmede 
het leveren van grint en puin. Inl. bij den op
zichter D. Kooy, te Buiksloot. Aanw. 10 Me i , 
te 10 uren. 

Alkmaar, ten behoeve van het hoogheem
raadschap van de Uitwaterende Sluizen : de leve
ring van houtwaren en ijzeren wormnagels. 

Dinsdag, 21 Mei. 

Amsterdam , te 12 uren, door burg. en 
weth. : het uitvoeren van de vereischte werken 
tot vergrooting van den schouwburg op het 
Lcidscheplein, met de leverantie van alle mate
rialen. Inl. aan de efdeeling Publieke Werken 
op het raadhuis, aan den Timmertuin, bij den 
architect B. de Greef Jz., dagelijks van 10—12 
uren. Aanwijzing 15 Mei. 

Amsterdam , te 12 uren , door het burgerlijk 
armbestuur, in het Werkhuis : de levering van 
60,000 kilogram steenkolen ten behoeve dier in
richting. Monsters liggen van 13 Mei af ter 
bezichtiging in het gesticht. 

Amsterdam, tc l ' / 2 uren, door de Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, het vergrooten van 
het hoofdgebouw en de locomotievcnbergplaats 
met bijkomende werken, alsmede het bouwen 
van eene «roning, op het station te Helder. Inl. 
bjj den ingenieur van den weg te 's-Hage. Aanw. 
16 Me i , te 12 uren. 

Woensdag, 22 Mol. 

Dordrecht te l1,, uren, door het bestuur 
der vereeniging ter verbetering der huisvesting 
van de arbeidende klasse : den aanleg en opbouw 
van 6 dubbele arbeiderswoningen op het reeds 
grootendeels bebouwd terrein, gelegen aan den 
2en Singel, tusschen den Noordendijk en de Hal-
linglaan. Inl. bij den architect H. W. Veth. 
Aanw. 13 cn 20 M e i , des morgens te 8 uren. 

Dokknm , te 3 uren, door het polderbestuur 
van Oost- en Westdongeradeel, in de Posthoorn : 
het verrichten van verschillende herstellingen en 
vernieuwingen, met het gewoon onderhoud tot 1 
Mei 1873, aan en van: o. de zeesluis, sluis-
wachterswoniug c. a. te Ezumazijl onder Anjutn ; 

en 6. de vallaten onder Aalzum en Oostrum, be

nevens de bruggen onder Wctzens, Aalzum en 
Bornwerd; aanw. van de werken sub. n. 21 Mei, 
des namiddags te 3 uren, aan de sluis en van 
die sub. b. op den dag der besteding, te begin
nen des voonniddags te 11 uren, bjj het valiant 
nevens de herberg Altena onder Aalzum. 

Donderdag, 23 Mei. 

Sohagen, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van het ambacht de Schager- en Niedorper-
Koggen , bij A . Knikker: het onderhoud van het 
rijpad op de kruin en dc kluften, van den West-
fiïeschen dijk, in één perceel, gedurende 4 jaren, 
van 1 Jul i '72—30 Juni '76. Inl. bjj den secre
taris, wijk A , no. 64, te Barsingerhorn. 

Zutfen , tc 12 uren , door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik , in het 
gemeentehuis : het vernieuwen van de bruggen 
te Baak en te Laag-Keppel, met gemetselde 
landhooi'dcn, ijzeren liggers, dito jukken enz., in 
3 perceelen cn massa's. Informatiën bij den 
hoofdopzichter van genoemden weg tc Zutfen. 
(Herbesteding.) 

Vrijdag, 24 Mei. 

's-Hertogenbosoh, te 10'/, uren, door hot 
prov. bestuur : lo . het wegruimen van het in de 
Maas, onder Mook, gezonken vaartuig »De vier 
gebroeders." Aanw. den 4en dag vóór de be
steding. Raming ƒ 1380; 2o. het verplaatsen 
enz. der bestaande- en het bouwen eener nieuwe 
steenen wachterswoning bij sluis no. 7 der Zuid-
Willemsvaart. Raming ƒ 5325. 

Zaterdag, 25 Mei. 

Zuidhorn , tc 12 uren , do jr burg. en weth., 
in het gemeentehuis : het verdiepen en gedeel
telijk verbreeden van de Schipsloot, loopende 
van het Hoendiep naar Zuidhorn, lang 930 M. 
Aanw. op Jen dag dei besteding, te 9 uren. 

Maandag. 27 Mei. 

Maastricht, te 10 uren, door het prov. be
stuur: het verbouwen van het Rijkstclegraafkan-
toor te Venlo. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, aldaar, en den ingenieurRoelants, 
te Roermond. De uit te voeren werken zijn : 
o. liet maken van een afzonderlijken ingang en 
eene trap naar het telegraafkantoor; b. het ver
grooten van de seinkamer, het maken van een 
vertrek voor den lijn inspecteur en vertrekken 
voor het publiek , den besteller en de batterij; 
c. het verrichten van timmer-, metsel-, verf-, 
behang- en andere werken. 

Maastricht, tc 11 uren, door het prov. 
bestuur: de uitvoering van werken tot verbete
ring van de Maas, in de gemeente Linne, nabij 
peilraai L X X . Dc uit te voeren werken zijn : a. 
het maken van een rijzen dam, lang 60 M . ; 
b. idem van een stroomleidendeu rijzen dam, 
lang 290 M . ; c. het met 10.2 M. verlengen eener 
kr ib ; d. het leveren en verwerken van 2,790,000 
kilo ballaststeen. Aanw. Dinsdag en Vrijdag vóór 
dc besteding. Raming ƒ 17,430. 

Enkhnizen, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Drechterland, in het VVestfriesche 
Huis: 1 o. de levering van a. 1093 stuks beste be-
zaagde Dantziger of Riga greenen platen, 078 
str. M . best vierkant bezaagde dito dito ribhout 
en 294 str. M. greenen ankerribben : 6. 555 stuks 
beste eiken beslagen palen van differente lengte; 
mitsgaders het maken van een schoeiing, lang 
286 M . , met bovenstaande houtwaren, en van 
eene kleivalling met getrokken kle i , lang 286 M. 
Aanw. 24 Me i , te 11 uren. 

2o. het verbeteren van steenglooiing en verder 
aan den Drecliterlandschcn-Westfrieschen omring-
djjk, in 1872, te maken en te onderhouden 
werken, met de levering der materialen. Aanw. 
aan den Noorderdijk op Woensdag 22, aan den 
Zuiderdijk op Donderdag 23 , en aan de Westcr-
en Binnendijken op Vrijdag 24 Mei , telkens te 
9 uren. 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth. : 
lo . het onderhoud van dc huizen, torens en 
poorten, onder het beheer van het dagelijksch 
bestuur; 2o. idem der gebouwen ten behoeve 
van het onderwijs, in 2 perceelen en in massa. 
Inl. bij de afdeeling Publieke Werken, aan den 
Timmertuin, en bij den architect .1. dc Groef Jz., 
van 10—12 uren. 

Woensdag, 29 Mei. 

Amsterdam, te 12 uren, door dc hoofdad-
ministratie van het 7c regement infanterie, in 
dc kazerne Oranje-Nassau: de levering van 
2000 eenmans linnen bedzakken in 2 perceelen , 

elk van 1000 stuks; 
1000 » » kussenzakken in 1 perecel; 
2000 » » bovenlakens in 2 perceelen, 

elk van 1000 stuks; 
2000 „ » onderlakens in 2 perceelen, 

elk van 1000 stuks; 
500 » wollen dekens, in 1 perceel; 
100 tweemans linnen stroozakken, in 1 perceel. 

Monsters te bezichtigen in het magazijn van 
kleeding, aldaar. 

's-Hertogenbosoh, door de hoofdadministratie 
van het 5e regement infanterie: de levering van: 
2000 eenmans linnen bedzakken ; 
1000 » » kussenzakken; 
2000 < » bovenlakens; 
2000 » » onderlakens ; 
1000 » wollen dekens; 

100 tweemans linnen stroozakken; 
500 » » bedlakens; 
200 » wollen dekens. 

Monsters te bezichtigen in het magazijn van klee
ding, aldaar. 

Utrecht , door de hoofdadministratie van het 
8e regement infanierie; de levering van : 
2000 eenmans linnen bovenlakens; 
2000 » » onderlakens ; 
1000 » wollen dekens; 

100 tweemans linnen stroozakken; 
500 » » bedlakens; 
200 » wollen dekens. 

Monsters te bezichtigen in het magazijn van 
kleeding, aldaar. 

Hoogezand. te 5 uren, ten gemeentehuize : 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde 
't gemeentehuis aldaar , met bijlevering van ma
terialen , arbeidsloonen, enz. Aanw. 25 Mei , te 
3 uren. 

Zaterdag, 1 Juni . 

Brouwershaven , bij den burgemeester: de 
levering van 10,000 stuks bazalt-keicn 14/16 cen
timeter, voor 1 October e. k. in de haven alhier. 

Op later te bepalen datum. 

Drogeham (Friesland): het bouwen eener 
pastorie voor de Christ. Geref. gemeente, aldaar. 
Bestek en teekening bij H . S. Jager, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Ooes, 25 A p r i l : het bouwen van een steenen 
windkorenmolen te 's-Heer-Arendskerke; minste 
inschrijver was A. van de Visse, aldaar, voor 
ƒ 7200. 

Weesp, 26 A p r i l , l o . het herstellen van de 
brug vóór de Klomppoort; minste inschrijver was 
A. Helsen, te Breukelen, voor ƒ7450. 

2o. het herstellen van bruggen te Muiden; 
minste inschrijver was G. T. Clein , te Muiden, 
voor ƒ 2460. 

3o. het herstellen van het verdedigbaar ge
bouw in het fort Hinderdam; minste inschrijver 
was W. van Schaik, te Nieuwersluis, voor ƒ 3700. 

Leeuwarden, 26 A p r i l : liet aanleggen eener 
aardebaan- en het bevloeren en begrinten daar
van; minste inschrijver was T. M . Kingma, te 
Oudebildtzijl, voor ƒ 5 7 4 7 . 

Baarden, 27 A p r i l : l o . het onderhouden der 
werken; minste inschrijver was H. van Rhijn, 
aldaar, voor ƒ 2 6 0 0 . 

2o. het herstellen van bekleedingsmuren; minste 
inschrijver was dezelfde, voor 75 ten 100. 

Anna-Paulowna, 27 A p r i l : het leveren van 
250 last zuilenbazalt en 605 stère harde brik; 
minste inschrijver was W. Goedkoop Dzn., tc 
Amsterdam, voor ƒ 4 9 0 0 . 

Oud-Vossemeer, 29 Apri l i het bouwen eener 
pastorie; ingekomen 3 biljetten, als: 
P. Stevens, te Rosendaal, ƒ 10,306. 
P. Hoppenbrouwer, » Kruisland , » 9,700. 
A. Trimbos, » Bergcn-op-Zoom, » 9,350. 

Harlingen, 30 A p r i l : l o . het dempen van 

verschillende grachten; minste inschrijver was 
K . Kuipers, aldaar, voor ƒ 3 0 , 3 6 8 . 

2o. de herstelling van het metselwerk aan dc 
Voorstraat; minste inschrijver was G. S. Spoclstra, 
aldaar, voor ƒ 5400. 

Zwolle, 30 A p r i l : het bouwen van 2 woon
huizen op den Badhuiswal; ingekomen 3 biljet
ten , als: 
H . Greve, te Zwolle, ƒ 32,200. 
W. F. Breman, » idem » 29,800. 
G. J. Averdijk, » Wijhe, » 26,370. 

Deventer, 30 Apr i l : het bouwen eener villa 
op het landgoed het Weezenveld hij Twello; i n 
gekomen 8 bilj., als: 
B. Slot, tc Gorssel, ƒ 29,150. 
B. v. d. Worp, » Deventer, » 28,479. 
L . A . de Maan, » Twello, » 26,850. 
.1. R. Gei ritsen, » Dieren, » 25,423. 
G. Beltman, » Deventer, » 25,000. 
II. .1. Haijtink, » Zutfen, » 24,883. 
O. .1. Averdijk, » Wijhe, » 24,800. 
A. Kretzer Jr., » Deventer, » 24,500. 

Goudswaard, 30 Apri l : het maken van ge
bouwen voor een stoomgemaal aldaar; minste 
inschrijver was G. Visser, te Papendrecht, voor 
ƒ 14,800. 

Papendrecht, 30 A p r i l : de levering van 
1500 hektol. Ruhr-machinekolen : W. v. d. Astel, 
te Papendrecht, ii ƒ 0 . 8 3 ; E. Barth, te Rotter
dam, ii ƒ 0 . 7 6 ; B. .1. Jansen, te Hendrik-Ido-
Ambacht, a ƒ 0 . 7 5 7 / , i Van Schagen en Luijten , 
te Nieuw-Lekkerland , a ƒ 0 . 7 3 ; .1. van Hasselt, 
te Rotterdam, a ƒ 0 . 7 2 ; II. Kuijl , te Dordrecht, 
a / '0 .71: Wed. Mijnlief, te Krimpen a/d Lek , 
a ƒ 0 . 6 9 ; G. Riede, te Rozenburg, ii ƒ 0 . 7 0 ; 
O Schmidt, te Utrecht, ii / 0 . 0 7 5 / 1 0 . 

's-Hage, 1 Me i : het onderhouden gedurende 
een jaar van de werken aan den Hoek van Bol
land; ingekomen 8 biljetten, als: 
L . H . v. Haaften, te Sliedrecht, ƒ 41,000. 
M. C. Schram de Jong, » idem » 36,900. 
A . Volker Lz., » idem » 36,600. 
.1. v. d. Velde, » Papendrech t ,» 36,000. 
P. A . Bos, » Sliedrecht, » 35,380. 
J . L . de Jong, » Ameide, » 35,246. 
C. v. d. Plas, » Hardinxveld, » 34,800. 
C. de Jong, » Sliedrecht, o 33,600. 

Utrecht, 1 Mei : l o . het éénjarig onderhoud 
der werken aldaar en bijgelegen forten; minste 
inschr. was W. van Leur, voor ƒ 6650; 

2o. idem te Honsvvijk en Vreeswijk; minste 
inschr. was J. Barnevcld, voor ƒ 2000; 

3o. de herstelling van hellingen en bestratin
gen bij het fort te Vechten; minste inschr. was 
A. Heken, voor ƒ 6850; 

4o. het onderhoud van den verruimden Krom
men Rijn; minste inschr. was D. Buurman, 
voor ƒ 1 +84. 

Borculo, 1 Me i : de vernieuwing der Slaaps-
brug; minste inschrijver was E. B. Groothuis, 
te Denekamp, voor ƒ 7 8 8 . 

Winschoten, 1 Mei : het maken eener nieuwe 
houten walbeschoeiing met steenen achterkleeding, 
het herleggen eener keienstraat, het daarstellen 
van een klinkerrijp en opruiming van enkele on
diepten in het scheepvaartkanaal; ingekomen 5 
bi l j . , a ls: 
J. en H. Leners, te Winschoten, ƒ 3950. 
H. Oling, » Beerta, en 

P. J . Vokkelman, i> Winschoten, » 3778. 
E. v. d. Voort en 

W. Smit, » idem » 3730. 
H . Dik en J . Numan , o idem » 3483. 
J. P. Hommes, » Finsterwold en 
H . Hairinga, » Winschoten, » 3433. 

Ter-Aar , 1 Mei : het amoveeren van dc hou
ten schutsluis en het maken van een steenen 
schutsluis; ingekomen 12 biljetten, als; 
A. C. Verploeg en 

A. G. den Boesterd, te Woubrugge, ƒ 6700. 
II. Roog Jz., » Aarlanderveen, » 6049. 
P. van Rooijen, » Waddinxveen, » 5689. 
F. Verbrugge, » idem » 5656. 
J . Vu ik , » Ter-Aar , » 5620. 
W. Langhout, » Nieuwveen, » 5496. 
II. Janmaat, » idem » 5446. 
C. Jongenburgen, » Aarlanderveen, » 5347. 
C. J. van Vl ie t , "> Oudshoorn, » 5347. 
C. Verweij, » Mijdrecht, » 5300. 
W . Boot, » Woubrugge, » 5294. 
H . Terweij, » Uithoorn, » 5098. 

Emmerik, 1 Mei : het daarstellen eener ijze
ren brug met steenen landhoofden : ingekomen 4 
biljetten, als: 
T. Hoijink, te Pannerden. ƒ2220. 
H. J. Nass, » idem » 2144. 
D. J. Vinkenborg, » Doetinchem, » 1387. 
II. J . Masselink, » Ambt-Doetincheni, » 1199, 

s-Hage. 2 Me i : 1o. het maken van een sta
tionsgebouw bij de Beurs te Rotterdam; ingeku-
men 13 biljetten , als: 
II. Kramer, te Rotterdam, ƒ 150,900. 
H . de Borst, » Papendrecht en 

II. A . Blok, » 's-Gravcndeel, » 149,000 
E. Wansink, » Arnhem, » 149,000. 
Th. Roijakkers en 

Everts, » Helmond, » 148,000. 
A. v. Beek Azn., » Meeuwen, » 148,000. 
J. de Breij , » Rotterdam, »> 147,790. 
.1. van Leeuwen, » Kralingcn, •> 146,000. 
.1. W. ter Berg, » Nieuwenhoorn,» 141,000. 
F. K. Ozinga, o Middelburg, » 138,800. 
L . J . v. d Steenhovcn, » Dordrecht, » 136,500. 
G. Toornvliet, « G o u d a , » 132,000. 
E. R. Kuipers, » Heerenveen, » 132,000. 
C. Bosman, » Rotterdam, » 129,000. 

2o. het maken van een haven-stationsgebouw 
tc Vlissingen met bijbehoorende werken; inge
komen 7 bilj., als : 
C. Hoogendoorn, te Giesendam, ƒ 184,000. 
F. Linskens, » BIcrick, » 183,000. 
J. Boshouwers, » Vechten, » 174,000. 
A. F. v. Seters, » Vught, » 172,950. 
D. Tool, » Wognum en 

G. II. Reijmer, » Amsterdam, » 171,200. 
C Bosman, » Rotterdam, » 169,000. 
F. K. Ozinga, » Middelburg, » 165,500. 

3o. het leveren en verwerken van stortsteen ; 
ingekomen 8 bilj., als: 
H. de Borst. te P a p e n d r e c h t , ƒ 5800. 
G. de Hoog, » Gorinchem . » 5495. 
P. Koedam, » idem » 5200. 
A. Volker Lzn., » Sliedrecht, » 5200. 
C. v. d. Plas, » Hard inxve ld ,» 4890. 
T. J. Smits Jz., » Dordrecht, » 4882.50. 
A. M . Langeveld, » Hardinxveld, » 4800. 
M . C. Hofman Azn., » Sliedrecht, 
a ƒ 3 . 4 4 per scheepston, of in totaal » 4816. 

Haarlem, 2 Me i : het leggen van een Icidam 
langs de zuidzijde van het Krabbersgat bij Enk-
huizen ; minste inschrijver was 11. van Wijngaar
den, te Vianen, voor ƒ67 ,187 . 

Oroningen. 2 Me i : l o . het schoonmaken dei-
paden op den vestingwal, 2o. de levering van 3 
zitbanken; minste inschrijver voor beide was II. 
Kuipers, aldaar, voor ƒ 1 9 8 . 

Utrecht, 4 M e i : lo. de aanleg van een hoofd
gebouw op het station Boxtel; ingekomen 5 bil
jetten , als: 
A. F. van Ceters, te Vught, ƒ 49,400. 
A. C. Vink , » Utrecht, » 47,529. 
J. A. van Eerden, » Boxtel, » 45,500. 
L . Nooten, » Helmond, » 41,700. 
G. O. Bloem, » Boxtel, » 39,000. 

2o. het aanbrengen van dekplanken aan de 
buitenzijde der spoorstaven, op de bruggen ge
legen in den spoorweg van Arnhem—Meppel en 
van Meppel—Groningen, in 2 perceelen; ingeko
men 6 bilj., als: 
J. Stellema, te Grootegast, ƒ 1960. 
H . M . Douwes, » Zutfen, » 1675. 
J. M. te Strake, » Dieren, » 1670. 
J. Polman, » Zwolle, » 1596. 
C. N . Jansen, » Ve lp , » 1585. 
J . W. ten Braak, » Zutfen, » 1498. 

Haarlem, 4 M e i : het verven der kazerne en 
van de garnizoensgebouwen; minste inschrijver 
was C. van Nie l , voor ƒ 1 5 7 0 . 

Amsterdam, 4 Mei : het verven van het 
stationsgebouw der Holl. IJzeren-spoorwegmaat
schappij te Haarlem; minste inschrijver was C. 
van Niel. 

Ti lburg , 4 Mei : het maken van eene smederij, 
privaatgebouw enz. aan dn gasfabriek; minste 
inschrijver was W . A Claassen, voor ƒ 1 0 , 8 0 0 ; 
niet gegund. 

Arnhem, 6 Me : : het houwen eener smederij, 
gieterij en bergplaatsen op het fabriektei rein 
van de firma Becker & Buddingh; ingekomen 6 
biljetten, als ; 
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H . van de Sand, ƒ 4119. 
A . A . Flipse, » 3999 
H . Jansen, » 3995. 
M . Janssen, » 3981. 
G. van Berkum, » 3887. 
H. v. d. Heijden, » 3407. 
Allen aldaar. 

A m s t e r d a m , 7 Mei: lo . bot afbreken cn 
vernieuwen van waterloopen, walbeschoeiingen 
en vleugels, het maken van een nieuwe kap eu 
vijzel en verhoogen van den watermolen De 
Elfhonderd; 2o. het éénjarig onderhoud van 3 
watermolens, 2 overhalen enz. enz.; minste inschr. 
was F. Peters, voor beide a / 15,996.98. 

' • - H a g e , 7 Mei: l o . het éénjarig onderhoud 
van kazernegebouwen; gemijnd door J. C. Pieter-
sen, aldaar, voor f 17,000. 

2o. idem der werken aldaar; gemijnd door J. 
II. de Swart, aldaar, voor ƒ 3190. 

A l k m a a r , 7 Me i : l o . het bouwen van een 
schoollokaal, 2o. het rioleeren en bestraten van 
een gedeelte van den Achterweg in Toornburg, 
3o. het vergrooten der woning van den stads-
apotheker en idem van de burger-avondschool; 
minste inschr. voor de 3 perceelen was P. Brug
man , aldaar, respectievelijk voor f5400, f 1700, 
en f 5140. 

4o. het dempen en rioleeren van verschillende 
slooten; minste inschr. was B. Swets Az., te 
Petten , voor f 13,214. 

M i d d e l b u r g , 8 Mei : het onderhoud der aarde-, 
kram-, rijs-, steenglooiing en paalwerken enz. 
in den polder Walcheren, in 4 perc. 

Perc. 1, werken aan de Noordwatering; ge
mijnd door I. van Male Dz., te Breskens, voor 
f 63,900, Raming f 72,666,25». 

Perc. 2, idem aan de Oostwatering; gemijnd 
door P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, voor 
ƒ 8400, Raming ƒ 9,578,70. 

Perc. 3, idem aan de Zuid watering; gemijnd 
door C. Roskam Tz., te Sliedrecht, voor ƒ 9000, 
Raming f 10,109,05. 

Perc. 4, idem aan de Westwatering; gemijnd 
door G. Dekker, te Sliedrecht, voor f 11,700, 
Raming ƒ 13,623,41». 

A r n h e m , 8 M e i : het graven en metselen van 
een wijn-, bier- en ijskelder in Musis Sacrum; 
ingekomen 5 biljetten, terwijl de minste inschrij
ving was van A. W. Lensink, aldaar, voor 
ƒ 2 7 8 3 . De begrooting bedroeg ƒ 2512.60. 

Uitgegeven te Arnhem hij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S Sc C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W, V A N DER W1EL& O*. 
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ZATERDAG 18 MEI 

B E R I C II T. 
Hij dit nommer worden drie platen betrekkelijk 

de Drinkwaterleiding te Rotterdam verzonden. 

DRINKWATERLEIDING TE ROTTERDAM. 

Voorgedragen door den Directeur der gemeente
werken, C. B. VAN HER T A K , in de verga

dering der Afdeeling Rotterdam der 
Maatsch. t. b. der Bouwkunst, den 

10 Febr. 1872. 
Tot den aanleg der Drinkwaterleiding voor 

eigen rekening der gemeente, besloot Rotterdam 
in November 1809, nadat veelvuldige onderhan
delingen om dien aanleg bij concessie aan parti
culiere ondernemers tot stand te doen brengen, 
op verschillende bezwaren waren afgestuit. 

Dc inrichting die aan deze waterleiding wordt 
gegeven, komt in hoofdzaken overeen met die 
der meeste drinkwaterleidingen, welke na dc in
voering vau het stoomwerktuig zijn opgericht. 

Wij onderscheiden in onze drinkwaterleiding 
twee hoofddeelen, namelijk: 

1'. Een samenstel van gegoten-ijzeren buizen, 
het buizennet genaamd, die op zekere diepte in 
den grond worden gelegd. 

Die buizen zijn bestemd om er kleinere buizen 
van getrokken ijzer, alsook van lood, tin en 
ander metaal aan te verbinden, teneinde het 
water in het buizennet bevat, tot in de wonin
gen der ingezetenen en in andere inrichtingen 
liimicn te leiden; en ten 

2C. Eene zoogenaamde prise-d'eau, met het 
pomp- en liltei werk, dienende tot opneming van 
water uit de Maas, dat, na gezuiverd te zijn, 
door middel van stoommachines met zoodanige 
kracht in het buizennet wordt gestuwd, dat het 
water, zelfs tot in de vervvijderdste gedeelten der 
stad, tot op de bovenste verdiepingen der wo
ningen kan stijgen. 

Behalve dat de drinkwaterleiding zal kunnen 
dienen tot verschaffing van water aan de inge
zetenen tot allerlei huiselijk gebruik, zal zij in 
bet belang van het algemeen, tevens worden 
benuttigd tot levering van water bij brnudblus-
sching, doorspoeling van riolen, besproeiing van 
straten, enz. Voorts voor diegeen welke het 
verlangt, ook tot besproeiing van tuinen en het 
doen springen van fonteinen, het wasschen van 
glazen en rijtuigen, alsook bij bouwwerken tot 
het begieten van metselsteen , bereiding van met
selspecie en wijders tot velerhande ander bijzonder 
gebruik. 

De hoeveelheid water, die per dag zal kunnen wor
den geleverd, is aanvankelijk op 5000 M J bepaald. 

Hij het opmaken van het plan is er echter op 
gerekend, dat die levering later, door vermeerde-
'''"g van waterverbruik en bij toeneming der be
volking, tot 15,000 M- 1 kan worden gebracht, (a) 

'n dat geval zal het noodig wezen, dat het 
pomp- en filterwerk wordt vermeerderd. Het 
terrein bezuidoosten de Oude Plantage, waar dit 
Werk wordt opgericht, is voor die vermeerdering 
U |tgebreid genoeg, aangezien zijne grootte 10' / , 
nektareof bunder bedraagt, terwijl om 15,000 U'J 

water por dag te leveren, aan voorraad-hassins, 
pomp- e n lilterwerken en verdere toebehooren 
'Oogstens 7'/ , hektare zal noodig wezen. 

W De bevolking van Rotterdam is tliaus 120,000. 

Omtrent de wijze van levering zal onze drink
waterleiding tot het zoogenaamde constant of 
voortdurend stelsel behooren. 

Het voordeel van dat stelsel boven dat van een 
ander, het bak- oftusscheupoozend stelsel genaamd, 
is hierin gelegen dat het niet noodig is , dat in 
de woonhuizen, tot ontvangst van het water, 
voorraadbakken worden aangebracht en al hetgeen 
daartoe behoort, zooals nederdalende buizen tot 
walertapping, overstorters of wekkers, de noodige 
voorzieningen van den bak tegen vorst, enz. 

Bij het constant stelsel is dit niet noodig. 
Eene eenvoudige opgaande buis van geringe 
wijdte, met de noodige kraantjes, is voldoende, 
om het water steeds op elke verdieping te kun
nen tappen. 

Het voordeel hiervan is dus, dat in het al
gemeen de aanleg binnenshuis minder omslach
tig en minder kostbaar is , dan bij het bak-
stelsel. 

Een ander voordeel is nog, dat het water bij 
het constant stelsel tevens beter, althans frisscber 
is, dan bij dat hetwelk uit een hak wordt 
getapt. 

Vele waterleidingen zijn er die op hot bakstelsel 
zijn ingericht, waaronder ook die in Londen voor
namelijk behooren, doch de meest bevoegde deskun
digen (zie de geschriften van Biirkli te Zurich en 
anderen) keuren dat stelsel af, en wel op grond 
niet alleen , dat het water uit den bak minder 
frisch is, dan het water uit de eenvoudige buis, 
doch ook omdat het water ten deele al bedorven 
is , alvorens het in den bak komt, doordien het 
vóór dien tijd, tengevolge van de districts- of 
wijksgewijze bedoeling, één en soms meer dagen 
in het buizennet heeft stilgestaan. 

Daar het gebruik van onzuiver water schade
lijk voor de gezondheid en ook minder tot was
schen en andere reiniging geschikt is , zijn dan 
ook op gezag der bevoegde autoriteit waterlei
dingen van het bakstelsel, zooals die te Man
chester, Glasgow en op andere plaatsen, met 
opoffering van aanzienlijke kosten, in die van 
het constant stelsel veranderd moeten worden. 

Het is dan ook om die reden dat, hierdoor 
geleerd, voor de Rotterdamsche drinkwaterlei
ding, die van het constant stelsel gekozen is. 

Door deze redeneering moet men zich echter 
niet voorstellen, dat bij eene waterleiding van 
constante levering in de huizen in het geheel 
geene bakken noodig zijn. Want dit is het ge
val niet, aangezien zich omstandigheden voor
doen , waarin het gebruik van een voorraadbak 
de voorkeur boven de enkele buis verdient en 
somwijlen zelfs onvermijdelijk is, namelijk bij al 
die gevallen waarin elk oogenblik een plotse
ling krachtige waterstraal wordt gevorderd , zooals 
iu i uimbevolktc gestichten , hotels als anders
zins, tot spoelwater in de privaten en bijzonder 
bij stortbaden. Ook in fabrieken zijn voorraad
bakken veelal onmisbaar. Zoo zou het almede 
tot voeding van stoomketels tc gewaagd zijn, 
deze met dc buizen der waterleiding in dadelijke 
verbinding te stellen. 

Het zijn dus voornamelijk de gewone burger
woningen en die der mindere klasse, die zonder 
voorraadbakken kunnen volstaan. 

Dat bij eene constante waterleiding niet zoo 
plotseling over een krachtigen waterstraal kan 
worden beschikt is hierin gelegen, dat op deze 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
{ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald, — Abonnementen voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang wordeu tegen vcrmiudcrdeu prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

wijze de waterleidingsbuizen in gevaar van te 
barsten zouden worden gebracht. Wel niet zoo
zeer door het plotseling geheel openstellen van 
een kraan, doch daar kranen, tot plotselinge ope
ning ingericht, zich ook als zoodanig laten 
sluiten , zoo zou dit laatste oorzaak zijn dat het 
water in zijn snellen gang, dien het bij het open
staan der kraan had aangenomen, eensklaps werd 
gestuit. En daar nu het water door zijne on-
samendrukbaarheid zich niet naar dien stuit of 
schok laat schikken, ontstaat het gevaar , zooeven 
genoemd. 

Met het oog op de onheilen die hieruit kunnen 
ontstaan, is het dan ook dat bij constante water
leidingen meestal streng verboden, op de buis-
geleidingen, bij particulieren in gebruik , gewone 
plugkranen aan te brengen. Men vindt daarom 
bij die waterleidingen bijna geene andere dan 
schroef- of zoogenaamde patent-kranen, omdat deze 
door hare langzame beweging bij de behande
l ing , den stoot doen vernietigen dien de gewone 
kraan zou veroorzaken. 

Daar waar dus plotselinge watertappingen moe
ten kunnen plaatshebben, is het noodig dat voor
raadbakken worden toegepast, tenzij men zich, 
ter vervanging hiervan, van een kraan niet windke-
tel bedient, ingericht op de wijze zooals men die 
veelal bij stand- of drinkkranen tot openbaar ge
bruik aantreft. 

Na deze toelichting omtrent het stelsel van 
waterleiding, zullen wij in het kort eenige ver
klaring geven van dc inrichtingen die in aanbouw 
of in uitvoering zijn. 

De voorraad- of bezinkings-bassins, waarin het 
water door middel van de zoogenaamde prise-
d'eau uit dc Maas wordt gelaten, zijn twee in getal. 

Dat er twee zijn is om het ééne in rust te la
ten , terwijl het andere wordt gevuld. 

Elk bassin bij gewoon lagen waterstand ge
vuld, kan ruim 10,000 M 3 water bevatten, 
aldus een voorraad in de twee bassins te zamen, 
tot levering van 5000 M ' daags voor vier dagen. 
Door hun die grootte te geven, bestaat gelegen
heid om ze van tijd tot tijd beurtelings van be
zonken slib te kunnen reinigen (6). 

Die grootte is ook noodig , ten einde eiken dag 
niet verplicht te zijn , water in te laten, dewijl 
het soms gebeurt, zooals bij aanhoudenden noord
westelijken storm, dat de zuiverheid van het 
water veel te wenschen overlaat doordien het 
vuil uit de stad dan niet genoegzaam bij de eb 
naar zee wordt afgevoerd. 

De di.-ptr die de bassins verkrijgen, is ongeveer 
2 M I- RP. Hunne gemiddelde breedte is voor 
elk 18 en de lengte omtrent 300 M . 

De bassins worden door ontgraving verkregen, 
terwijl dc bodem , die voornamelijk uit klei be
staat , in bet zand bestraat, en de boorden, welke 
als glooiingen van 1 op 1 worden bewerkt, met 
' / , steens metselwerk worden bekleed. 

De grondspecie, voor zooverre de uitgraving 
reeds heeft plaats gehad, is benuttigd tot het 
maken van een dijk, teneinde de geheele in
richting der bassins, pomp- en filtervverken te 
vrijwaren tegen hooge vloeden. 

(li) De gemiddelde lage waterstand te Rotterdam is 0.10 
M -(- R .l ' . (BottepeiL) 

B.P. = 0.84 M -J. A.P. 
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De hoogte van dien dijk is 4 M -f- R . P . , waar 
door hij 0.50 M boven den hoogst bekenden storm 
vloed ligt. 

De prise-d'eau, voorzoover zij binnen den dijk 
ligt cn de beide bassins haaksch doorsnijdt, zal 
uit een gemetseld kanaal van 2 M breedte be 
staan, dat ter plaatse van den dijk tot ope
ning en sluiting met twee ijzeren inlaatschuivcn 
wordt voorzien. 

Het buitendijks gelegen gedeelte der prise-d'eau 
zal uit een ontvangbuis bestaan, die voornamelijk 
van hout cn ijzer zal worden gemaakt en over 
gens van steen. 

Het gedeelte der buis dat in de Maas komt, 
zal uit hare bovenzijde gemeten , op 2 M f R.P. 
worden gelegd , teneinde door die diepte bij ijs 
of vorst genoegzaam tegen schade gevrijwaard 
te zijn. 

De buis is inwendig 1 .70 M breed en 0.70 M 
hoog, waardoor zij in staat is om zelfs bij lagen 
rivierstand ongeveer 4000 M ' water per uur in de 
bassins te voeren. 

Het water zal tijdens de eb worden ingelaten, 
dewijl het dan zuiverder i s , dan bij vloed. 

Daar dus die inlating geen groote tijdruimte 
vereischt, en daar de eb dubbel zoolang aanhoudt 
als de vloed , zal er speling genoeg bestaan 
om de inlating op die tijden te doen geschieden, 
als door waarneming zal blijken dat het water 
het zuiverst is. 

De lengte tot waarop de ontvangbuis in de 
Maas reikt, bedraagt uit den dijk 80 M. 

De monding der buis aldaar is 4 M . breed cn 
wordt met ijzeren tralie- en vlechtwerk voorzien, 
tot keering van vu i l , enz. Dit is beweegbaar 
aangebracht, om het van tijd tot tijd boven water 
te kunnen halen tot reiniging. 

Behalve deze monding, wordt aan de onder
zijde der buis nabij de monding nog eene ruime 
opening met traliën aangebracht, opdat het water 
zoo gemakkelijk mogelijk zijn weg vinde. 

In het kanaal ter plaatse der bassins, worden 
ijzeren inlaatschuiven aangebracht, om naar be
hoefte het cone of het andere bassin met water 
te kunnen vullen. 

Eindelijk dient omtrent de prise-d'eau, dat bij 
het opmaken van het plan er op is gelet om in 
later tijd, wanneer daaraan behoefte is, de 
bassins, zonder hinder voor den dienst, door ver
lenging te kunnen vergrooten alsook in aantal 
te vermeerderen. 

Ook is er aan gedacht om desgevorderd la
ter, wanneer door uitbreiding der stad het Maas
water meer onrein mocht worden dan het thans 
ter plaatse van de prise d'eau is, de ontvangbuis 
der prise-d'eau op geschikte wijze langs den 
Schielandschen hoogen zeedijk, hoewel nog al 
kostbaar, meer rivieropwaarts te kunnen ver
plaatsen. 

De filters, vier in getal, zijn van die grootte, 
dat tot reiniging er desgevorderd twee buiten 
werking kunnen worden gesteld. 

De grootte die elke filter verkrijgt, bedraagt 
op het filterbed 1000 M J . 

Het filterbed is volgens de gewone Engelsche 
inrichting samengesteld, namelijk vau onder bestaat 
het uit grove grint, die naar boven in fijnheid 
toeneemt. Daarop volgt grof zand en eindigt 
van boven in fijn zand. 

Het geheele filterbed is ± 1 M . dik. Bij 
de Engelsche inrichting zijn echter onder het f i l 
terbed , van steen gestapelde riooltjes aange
bracht, terwijl de ruimte tusschen die riooltjes 
met gebroken steen is aangevuld. 

Hij onze filters wordt dit nu anders , doordien 
het bed op een rooster van houten latwerk wordt 
geplaatst. 

Dat rooster ligt op y , steens muurtjes van ge
middeld 0.G0 M. hoogte die 0.50 M. uit elkan
der zijn geplaatst, waardoor dus vee! meer ruimte 
tot berging van gefilterd water wordt verkregen 
dan bij do Engelsche inrichting. Hierdoor zal 
beter het bekomen van schade worden belet, 
dan bij de filters elders, waar het dikwijls ge
beurt, dat door het weinige water dat onderin 
de lilters i s , leegten ontstaan die gaten in het 
filterbed veroorzaken, waardoor dan de filter op
houdt een filter te zijn. 

Die bergplaats van gefilterd water vervangt 
tevens ten deele het gefilterd water-reservoir, 
dat als afzonderlijk gebouwd bij behoorlijk inge
richte waterleidingen aangetroffen wordt. 

De bodem der lilters onder de water-bergplaats 
zal uit ccn houten vloer bestaan, die op klei rust. 

Deze vloer wordt vervolgens met % steens 

metselwerk gedekt en is naar het midden afhel 
lend, teneinde den loop van het water tc ver
gemakkelijken naar de gemetselde kanalen, 
waarmede het naar een gemetselden algcmecnen 
ontvang- of verzamelput wordt geleid. 

De boorden der filters worden, evenals die 
der voorraad-bassins, als glooiingen met een stee 
nen beklceding ingericht. 

De filters worden met ijzeren schuiven toege
rust , om ze bij reiniging of herstelling van d 
gemetselde afvoerkanalen te kunnen afsluiten. 

De grootte der filters is volgens genomen proe
ven bepaald, welke hebben doen zien, dat bij 
zeer dik of veel slib bevattend Maaswater pei 
M 1 zandbedding in het etmaal, 2 ' / , M 3 water 
gefilterd kan worden. Daar nu elke filter 1000 
M 2 groot i s , zoo zijn dus voor de levering van 
5000 M- 1 daags, twee lilters toereikend. Bij 
zulk dik water staakt de filter echter na 18 uren, 
door verstoptheid, haar arbeid , zoodat het zeer noo
dig i s , dat in die gevallen vier filters aanwezig 
zijn, om ze beurtelings, door afschuiming van 
het slib, van die verstoptheid te kunnen ontdoen. 

De inrichting tot geleiding van water naar 
de filters bestaat uit een gemetselden bak, die 
met het te filteren water gevuld wordt gehouden. 
Hieruit loopt het water door middel van ijzeren 
buizen in de filters, terwijl de uiteinden dier 
buizen, voor elke filter vier in getal, met zelf
werkende kleppen worden voorzien, tot stremming 
bij tc grooten aanvoer. 

Genoemde bak is onderin den watertoren ge
legen en wordt laag-reservoir genoemd, ter on
derscheiding van het reservoir bovenin den to
ren, het zoogenaamd hoog-reservoir.. 

Het stoomwerktuig is een horizontaal werkende 
tweeling. 

Het bestaat namelijk uit 2 stoommachinen, die 
naast elkander geplaatst en geheel van gelijke 
constructie zijn, doch met dit verschil, dat wat 
de eene rechts, de andere links heeft. 

Elke stoommachine heeft 2 pompen, waarvan 
de eene het te filteren water naar het laag-re
servoir voert en daarom filter- of lage-drukpomp 
wordt genoemd, terwijl niet de andere pomp, 
de hooge-drukpomp, het water dat gefilterd is 
uit de verzamelput naar de stad en in het hoog-
reservoir wordt gebracht. 

Beide pompen zijn dubbel-werkcnde zuigpers
pompen en ongeveer van dezelfde inrichting. Zij 
zijn in de richting van den stooincilinder ach
ter elkander geplaatst. De zuiger van den stooin
cilinder en die der pompen zijn met één cn 
denzelfden zuigerstang verbonden, zoodat alle 
drie de zuigers één en denzelfden slag maken. 

Het maximum der hoojte van wateropvoer 
bedraagt voor de filterpomp 4.50 en voor dc 
hooge-drukpomp ruim 40 M. 

De filterpomp levert eenig meerder water, opdat 
de lilters ruimschoots worden voorzien en zoo
doende de hooge-drukpomp niet tekort komen zal. 

Het te leveren water is voor de filterpomp 
375 en voor de hoogedrukpomp 300 M ' per uur. 

Tot bepaling hiervan is de tijd aangenomen 
waarop het grootste waterverbruik plaats vindt, 
namelijk de ochtenduren, waarvoor niet minder dan 
7°/„ van de gansche hoeveelheid , die per etmaal 
wordt verbruikt, mag worden gesteld, t. w. wan
neer het eene waterleiding als de onze, van het 
constant-stelsel is. Want bij die van het bak-
stelsel is hiervoor het cijfer van het gemiddeld 
verbruik, dat 4 ' / ,% per uur bedraagt, genoegzaam. 

Door 7% op het dagelijksch verbruik van 5000 
M 3 toe te passen en de uitkomst hiervan niet 
de 300 M ' te vergelijken, blijkt dat één machine 
voldoende zou zijn. Dc tweede machine is echter 
noodig als reserve bij herstellingen, enz. 

De stoommachinen zijn van gewone dubbel-
werkende inrichting eu met vliegwielen tocgc-
ust. Van Cornwallsche macliincn, veelal bij 

waterleidingen toegepast, wordt te Rotterdam 
en gebruik gemaakt, dewijl voor eene water

leiding als bier, waar elk oogenblik de hoogte 
van wateropvoer zeer veranderlijk i s , Cornwall
sche macliincn niet geschikt zijn, aangezien de 
gewone machine grootendeels zich zelf regelt naar 
de hoogte van wateropvoer, terwijl de Cornwallsche 
ten dien opzichte geen enkel oogenblik aau baai-
zelve kan worden overgelaten, doch steeds, ter 
voorkoming van onheilen, aanhoudend moet wor
den bestuurd. 

Bij dc 2 stoommachinen zullen 3 stel stoom
ketels worden opgericht, teneinde bij herstellin
gen mede genoegzaam gewaarborgd le zijn. Tevens 

wordt er plaats gereserveerd om nog een 4 ' stel 
te kunnen aanbrengen, wanneer zich daaraan 
behoefte begint te doen gevoelen. 

De watertoren is een rond gebouw van ruim 
20 M. middellijn. Zijne totale hoogte uit R J \ 
bedraagt 44 M. 

Tot 25 M . hoogte bestaat de toren voorname
lijk uit steen, en het gedeelte daarboven uit ijzer 
cn hout. 

Middenin den toren is een ijzeren stand- of 
drukbiiis geplaatst van 1 M . middellijn bij 43 M, 
hoogte. 

Ter hoogte van 30, 35 en 40 M. is de stand
buis met stortbuizen voorzien, waarvan de twee 
laagste met kranen tot afsluiting zijn toegerust. 

De standbuis staat van onder in gemeenschap met 
de buisgcleiding die het water naar de stad 
voert, terwijl zij ter hoogte van 20 M. door 2 
ontlastbuizen met het hoog-reservoir is vereenigd. 

De bodem van het hoog-reservoir ligt op 25 M ! 
hoogte. De grootte van het hoog-reservoir is 
20 M. middellijn bij 5 M. hoogte cn kan ruim 
1400 M : i water bevatten. 

Genoemde ontlastbuizen zijn met kleppen voor
zien , die zich openen zoodra de waterstand in 
de standbuis lager is dan die in het hooe-
reservoir. 

De standbuis en het hoog-reservoir dienen te 
zamen tot regulateur voor den wateraanvoer naai
de stad, dewijl het water tijdens dat het verbruik 
in de stad geringer i s , in de standbuis stijgt en 
uit deze, door middel der stortbuizen, in hel 
hoog-reservoir overgaat. 

Het hoog-reservoir ontvangt alzoo op die tijden 
al het water, dat te veel door de stoommachine 
wordt aangevoerd. 

Bedraagt nu daarentegen het verbruik in de 
stad méér dan door de machine wordt geleverd, 
zoo daalt het water in de standbuis totdat de' 
ontlastbuizen zich openen, waardoor het hoog-
reservoir de stoommachine in haren te geringen 
aanvoer te hulp komt. 

Dit laatste zal echter maar zelden het geval 
zijn , aangezien het waterverbruik des namiddags 
en 's avonds aanmerkelijk minder is dan des 
voormiddags; zoodat bij gestadigen arbeid der 
machine, welker vermogen volgens het ochtend-
gebruik is bepaald, bij dag meer w a t e r i n bot 
hoog-reservoir zal geraken, dan er uitgaat, tot 
dat eindelijk des avonds het reservoir geheel is 
gevuld. 

Zoodra dit des avonds plaats vindt, wordt de 
arbeid met de machine gestaakt. Het is dan en 
in de verdere nachturen het hoog-reservoir alléén 
dat de stad van water voorziet. 

Dat het water op drieërlei hoogte uit de 
standbuis in het hoog-reservoir kan worden ge
stort, is met het oog op een meerder waterver
bruik dan van 5000 M», namelijk: 

Bij de levering van 5000 M : ' per dag is 30 M. 
drukhoogte genoegzaam. Bij eene levering van 
10,000 M» is 35 M. drukhoogte noodig, en ein
delijk bij het aangenomen maximum van 15,000 
M- 1 per dag wordt 40 M. drukhoogte gevorderd. 

Zooals te begrijpen is, staan de afsluitkranen, 
waarmede de twee laagste stortbuizen zijn voor
zien, met die te geven drukhoogte in verband. 

De drukhoogten zijn zoodanig bepaald gewor
den, dat in elk geval het water nergens in de 
stad minder dan tot 20 M. - f R.P. in de buisge-
leidingen der huizen onbelemmerd zal worden 
opgevoerd. 

Omtrent de pomp- cn «'herwerken dient nog, 
dat het water uit de voorraad-bassins naar dc 
filterpompen door middel van een gemetseld 
riool van 2 M . wijdte bij 2.50 M . diepte wordt 
gevoerd. 

De pompen met hare zuig- en persbuizen 
worden naar den eisch met grootere en kleinere 
windketels toegerust, doch om de stootende of 
schommelende beweging van het water, bij het 
pompen veroorzaakt, nog meer onschadelijk voor de 
filters te maken, is het laag-reservoir dienstig, 
opdat het water hieruit nog meer rustig naar de 
filters kan worden geleid. 

Om dezelfde reden, doch in omgekeerden zin, 
dient ook de verzamelput, waarin het water uit 
de filters vloeit, om van daar dóór gemetselde 
kanalen, die onderin het ketelhuis zijn aange
bracht, naar de hooge-drukpompen te worden 
gevoerd. 

Tot bergplaats voor steenkolen en andere be
hoeften, alsmede lot woningen voor de machinis

ten, stokers en verder personeel, wordt de be
schikbare ruimte in het benedengedeelte van den 
watertoren ingericht, zoodat hiervoor geene bij
zondere gebouwen noodig zijn. 

Wijders wordt het hoog-reservoir niet overloop-
buizen voorzien cn zal onder het hoog-reservoir 
ccn verwarnringtoestcl worden geplaatst met de 
noodige heetwaterbuizen, die binnen het reservoir 
worden aangebracht, om daarvan bij strenge vorst 
tegen bevriezing van het water het noodige ge
bruik te kunnen maken; bovendien wordt hel 
hoog-reservoir, als behoedmiddel tegen koude en 
warmte, aan de buitenzijde op 0.00 M. afstand, 
mei eene dikke houten beplanking bemanteld, ter
wijl de bekapping boven het reservoir uit eene 
dubbele houten beschieting zal bestaan. 

Om de hooge kosten, aan den bouw van een 
watertoren verbonden, heeft het een punt van 
ernstige overweging uitgemaakt deze achterwege 
te laten, op grond dat er waterleidingen zonder 
zoodanige inrichtingen bestaan : doch daar blijkens 
onderzoek de geregelde werking en de veiligheid 
bij deze veel tc wenschen overlaat, heeft men ge
meend den watertoren niet te mogen missen. Bij 
meest al de waterleidingen die in den laatsten 
lijd zijn opgericht | treft men dan ook om dezelfde 
reden dergelijke inrichtingen aan, zooals voorna
melijk in Duitschland het geval is. 

Zeldzaam is het echter dat men een watertoren 
samengesteld uit een standbuis met hoog-reser
voir, als die te Rotterdam en dan zoo onmiddellijk 
bij het machinehuis aantreft. Wel vindt men 
soms de standbuis afzonderlijk nabij het machine
huis, doch de boog-reservoirs meestal zeer verwij
derd, aangezien men deze meestal, om besparing 
van bouwkosten, op een hoog gelegen punt, berg 
of heuvel plaatst. Daar Rotterdam nu hiervan 
niets bezit, zoo heeft dit tot die dichte bijeen-
plaatsing en samenstelling geleid, hetgeen het 
voordeel geeft dat ter bewakingen bediening, als 
onmiddellijk onder het bereik van den machinist, 
geen bijzonder personeel daarvoor noodig is. • 

De gegoten-ijzeren buisgeleiding, waarmede het 
water van het machinehuis en den watertoren uit 
naar de stad wordt gevoerd , is 24" (Engelsche 
duimen) wijd, terwijl hare lengte, tot even binnen 
de Oostpoort, 2300 M bedraagt. De buizen in 
de stad, het zoogenaamde buizennet, zijn aanvan
kelijk op zesderlei wijdte bepaald, als: van 20", 
16", 12", 9", 6" en 4". 

De buizen van 6" cn 4" maken hiervan de 
meerderheid uit, daar deze te zamen 28,000 M. 
lang zijn, terwijl de lengte der overige te zamen 
22,000 M. is. De totale lengte der buizen van 
het net, dat vooreerst wordt gelegd, is alzoo 
50,000 M. 

De wijdte der genoemde aanvoerbuis is bepaald 
geworden volgens eene algemeen aangenomen for
mule, die aangaf dat eene wijdte van 24" bij 
eene snelheid van het water van 1 M. per se
conde, door wrijving, het verlies in stijghoogte 
per strekkenden meter, 2 millimeters bedraagt. 

formules mogen overigens de gewenschte uit
komst geven ter bepaling van de wijdte der bui
zen, om aan de vastgestelde stijghoogte tc voldoen 
bij waterleidingen zooals die van het bakstelsel, 
waarbij de bakken in de huizen op bepaalde tij
den worden gevuld; bij die van het constant stel
sel, waar de aftapping ten aanzien van hoeveel
heid, tijd en plaats elk oogenblik verandert, is 
men hieromtrent onzeker. Dientengevolge is men 
ter bepaling van de wijdte voor de buizen van 
het net voornamelijk bij de Amsterdainsche wa
terleiding, alsmede te Berlijn cn bij nog eenige 
andere buitenlandsche, tc rade gegaan, die door 
ervaring hebben doen zien, dat het, met het 
oog op eventueele uitbreiding, en om dan 15,000 
M a water per dag te leveren bij eene stijghoogte 
van 20 M. in dc stad, raadzaam was, de buizen 
van geen mindere wijdte te nemen , dan die hier
boven genoemd. 

De ijzer of metaaldikte van de schacht der 
buizen is : 

Voor die van 24" wijdte 1 
» » » 20" » 7/s 
» » » 10" » % ' 
» » » 12' » */, " 
>» » » 9« » "/ie" 
'I » » ü« B 7/tc" c n 

» » » 4" » '/is* 
Door deze wijdte en ijzerdikte, in Ned. maat 

overgebracht en bij aanneming van 12 atmosferen 
spanning, aan de formule van Morin of Kcdteu-
bacher (0.00238 x atmosferen X buiswijdte 
I- 0.0085) to toetsen, kan blijken dal genoemde 

ijzerdikte niet minder zijn mag; terwijl h i e r o m " 
trent door de proef, onder genoemde spanni 1 1?' 
waaraan al de buizen bij de levering te Rotter
dam onderworpen worden, bevredigende uitkom
sten worden verkregen, hoewel hot nu en dan 
toch wel gebeurt dat eene buis bij die proef'het 
voorgeschreven onderzoek met den handhamer 
niet wel verdragen kan. 

Door de proef van 12 atmosferen, bedragende 
driemaal zooveel als wannier de waterleiding in 
rust wordt verondersteld, namelijk bij het maximum 
van opvoer, verwacht men genoegzaam gewaar
borgd te zijn omtrent gebreken , die tengevolge 
van botsingen iu de waterbeweging, zooals onmid
dellijk na veel gebruik van water bij brandblus-
sching, kunnen ontstaan. 

De waterleiding te Hamburg, die om haar 
bakstelsel cn ongefilterde waterlevering niet be
nijdenswaardig is, overtreft daarentegen door 
hare degelijke wijze van inrichting der buizen 
met hare schuine spruiten, flauwe krommingen 
en verdere soliede toebehooren, al de overige 
waterleidingen die ter raadpleging voor de op
richting van de onze hebben gediend. Ten dien 
opzichte heeft de Haniburgscbe alzoo voor Rot
terdam tot gids verstrekt. Zoo worden in den 
regel voor hoekomgangen geen kleiner krommin
gen dan van .'I M. straal toegepast, hoewel daar 
waar het, bij nauwe straten en in verband met 
hindernissen, niet anders kan, soms ook krom
mingen van kleiner straal worden gebruikt, doch 
alleen bij de kleinste soort van buizen cn dan 
niet minder dan van 1.50 M. 

Daar de spi uithuizen, vooral die der wijde 
soorten, nog al aan breking onderhevig zijn, 
waartegen men elders, door plaatsing van een 
ijzeren steunsel met spanhout, de buis van binnen 
voorziet, zoo worden ter vervanging hiervan, die 
te Rotterdam, vau buiten met aangegoten ruggen 
ter versterking toegerust. Ook worden de rechte 
buizen van 9', 0" en 4" ter bekoming van ge
noegzame ijzerdikte voor de verbinding met dc 
huisgeleidingen, in plaats van met gewone ring
banden, met banden van O 00 M. breedte in 
streksche richting voorzien. 

Dat dit plaats vindt, is veroorzaakt doordat 
tot meerder deugdelijkheid voorgeschreven is , 
de buizen niet in liggenden, doch in staanden 
stand te gieten, waarbij bet aangieten van de 
gewone ringbanden niet wel doenlijk is. 

Ter onderlinge verbinding zijn de buizen met 
sockets ingericht, om op de gewone wijze met 
gietlood te worden bevestigd. 

Met uitzondering der buizen van 4" cn een 
klein gedeelte der overige, zijn voor die in de 
buiten- en binnenstad de sockets uitgeboord en 
de spileindcn afgedraaid . welke inrichting, om bet 
voordeel van meer juiste gelijkheid van den bin
nenwand ter plaatse van de aansluiting, te Ham
burg sinds 1848 en in de laatste jaren ook elders 
veelvuldig met goed gevolg is toegepast. Voor 
Rotterdam is die inrichting echter iets gewijzigd, 
en wel door dc spileindcn niet recht, doch een 
weinig rond te maken. Dit geschiedt, om tegen 
breking der buizen, door de beweeglijkheid van 
den grond, meer beveiligd te zijn. 

Ook heeft dit het voordeel dat men , evenmin 
als bij de gewone on uitgeboorde socket-inrichtiiig, 
verplicht is, de buizen absoluut rechtuit te leg
gen, hetgeen bij de gebruikelijke wijze van uit
boring en afilraaiing niet zoo gemakkelijk te 
bereiken is. 

In de polderstad, waar de bodem zeer slap is, 
en de nieuw aangelegde straten zeer aan zakking 
onderhevig zijn, zal men echter ter plaatse van 
de overgangspunten, vau den ouden in den nieu
wen grond, zijn toevlucht moeten nemen tot 
meer beweeglijke verbindingen. 

De diepte tot welke de buizen in den grond 
worden gelegd, om genoegzaam voor deninvloed 
der temperatuur beschut te zijn , bedraagt naar 
gelang van omstandigheden van 1.10 tot 1.00 M. 

De zinkers of syphons tot overtocht in de havens 
en andere wateren, zijn van tweeërlei inrichting, 
namelijk beweeglijke in de buitenstad, cn vaste in 
de binnen- cn polderstad. 

De bewegelijke zinkers zijn met bol- en schuif-
geledingen toegerust, worden in te baggeren 
sleuven gezonken en vervolgens tegen beschadi
ging met zand gedekt. 

De vaste zinkers van de soort zooals er in 
Amsterdam zijn toegepast, bestaan uit buizen 
van gewone inrichting, die in te baggeren sleuven, 
op paalwerk, onder den bodem onbeweeglijk 
komen te rusten. 

Dat beweeglijke zinkers in de buitenstad wor
den aangebracht, geschiedt omdat het plaatsen 
van vaste stellingen in de havens, die tot het 
maken en zinken van vaste zinkers worden ver
eischt, voor de scheepvaart te belemmerend cn 
ook niet verkieslijk is ter oorzakc van den stroom 
en den gestadig veranderlijken waterstand door 
eb en vloed. 

Daar men, vooral omtrent dit laatste, in de 
binnen- en polderstad niets te vreezen heeft, zoo 
worden aldaar vaste zinkers toegepast, dewijl deze 
beduidend goodkooper van aanbrenging zijn dan 
beweeglijke. 

Het aanbrengen van vaste zoowel als van 
beweeglijke zinkers eener waterleiding is een zeer 
tnoeielijke arbeid, vooral door hunne aanzien
lijke lengte, doordien zij onderdoor de kaaimuren 
moeten heengaan, teneinde genoegzaam tegen 
vorst beschut te zijn. 

Brandkrancn worden aan de buizen in meest 
al die straten verbonden, die niet aan de open
bare wateren gelegen zijn. 

Van de verschillende soorten die er bestaan , 
is die gekozen, welke mede in Hamburg zijn 
toegepast. 

Die brandkrancn onderscheiden zich door hare 
meer gemakkelijke behandeling en doelmatigheid, 
en wel omdat de sleutel of kruk tot opening dei-
kraan niet onmiddellijk naast den kraanmond moet 
worden aangebracht, zooals bij de andere brand
krancn het geval is , doch op verwijderden af
stand, waardoor dus de behandeling bij het 
aankoppelen der brandspuit, alsmede tot regeling 
van den wateraanvoer naar de spuit, minder be
lemmerend is. 

De brandkrancn , aanvankelijk op ongeveer 500 
stuks bepaald, worden om de 30 M. afstand 
aangebracht, en kunnen door opplaatsing van een 
koperen dubbcl-spruitstuk, 2 brandspuiten ge
lijktijdig met water voorzien. Zij liggen onder 
de bestrating verborgen, terwijl ten behoeve dei-
brandweer hare plaats, door een gekleurd ruit
vormig bordje, dat tegen het naastbijzijnde huis 
is aangebracht, aangewezen wordt. 

De wijdte van den kraanmond is evenals die 
te Hamburg S V i ' i doch de inrichting hiervan tut 
verbinding aan genoemd spruitstuk, dat aldaar uit 
een schroefdraad bestaat, is te Rotterdam ge
wijzigd , en wel door de Engelsche bajonnetsluiting 
daarvoor in plaats te brengen, die door gemak
kelijke behandeling en soliditeit verre de voor
keur boven den schroefdraad verdient. 

Tot uitdeeling of verkoop van water in bet 
openbaar zullen op nader te bepalen plaatsen 
drink- of standkranen worden gesteld. 

Deze worden tevens als brandkranen ingericht: 
zij reiken tot ruim 1 M . hoogte boven de straat, 
zoodat deze bij wijze van kleine pomp zichtbaar 
zijn. 

Door de windketelinrichting, die aan deze kra
nen tot spoediger bediening is toegeroegd, laten 
zich deze kranen tot watertapping, zonder gevaar, 
plotseling openen en sluiten. 

liet openen geschiedt eenvoudig door oplichting 
van een kleinen belasten hefboom, terwijl de kraan 
zich weder sluit zoodra de hefboom losgelaten 
wordt. 

Aan beide einden der zinkers en op vele andere 
plaatsen worden onder de straat afsluitkranen in 
het buizennet geplaatst. 

Deze dienen om bij ontstane gebreken en her
stellingen het buizennet voor een gedeelte te kun
nen afsluiten. 

Zij zijn ook dienstig om, ingeval van grooten 
brand, den wateraanvoer in een of ander ge
deelte van het buizennet te beperken , teneinde 
den aanvoer ter plaatse van den brand to ver
meerderen. 

De wijdte der kranen komt overeen met die 
der buizen. 

Door de flens- met mofverbinding, te Rotterdam 
in toepassing gebracht, kunnen de kranen tot te 
doenc herstellingen gemakkelijk tusschen dc buizen 
uit worden genomen. 

De afsluitings-iiirichting bestaat uit een ijzeren 
wigvormige schuif, die met metaal is toegerust 
en waarin eene metalen schroef vat, waarmede de 
schuif door middel van eene kruk of sleutel tot 
het openen en sluiten wordt behandeld, 

Dezelfde soort van kranen, doch allen van slechts 
3" wijdte, zijn ook tot opening en sluiting aau de 
brandkranen aangebracht, alsmede tot finale af
sluiting aan de drink- of standkranen. Ook wor-
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den van dezelfde soort kranen met de noodige 
uitloopen op vele plaatsen gesteld, tot spuiing 
of lediging der buizen bij voorkomende herstel
lingen als anderszins. 

Die kranen worden voornamelijk in de laag ge
plaatste gedeelten van het buizennet aangebracht, 
teneinde de lediging gemakkelijk te maken. Daar
entegen worden ook hier en daar op de hoogste 
punten van het buizennet kranen , doch van meer 
gewone inrichting, gesteld , om de aldaar opge
hoopte lucht uit dc buizen van tijd tot tijd tc 
doen ontsnappen. 

Het buizennet wordt wijders van zoodanige sa
menstelling , dat maar twee zoogenaamde doode 
einden worden aangetroffen , terwijl door de veel
vuldige onderlinge verbinding van de buisver
takkingen de watercirculatie zeer zal worden be
vorderd, hetgeen blijkens de resultaten, bij vele 
waterleidingen verkregen, het meest afdoende 
middel is tegen waterbederf. 

De kosten van aanleg der waterleiding, in 
staat om 5000 M 3 . water per dag te leveren, zijn 
geraamd op f 1,500,000; terwijl later om haar 
in staat te stellen 15,000 M 3 . te leveren, nog on
geveer ƒ 300,000 noodig zal zijn. 

De uitvoering van de werken der prise-d'eau, 
voorraad-bassins, van den watertoren met de ma
chine- en ketelhuizen, filters, waterkanalen, om-
dijking en verdere werken, die daarbij behooren, 
geschiedt door gewone aannemers volgens open
bare aanbesteding. 

Tot de levering der stoommachinen met bijbe
hoorende stoom- en windketels, pompen, enz. 
werden eenige gunstig bekende binnen- en buiten-
landsche fabrikanten uitgenoodigd. De tlanno-
versche Machinenbau-Actien-Uesellschaft tc Linden 
bij Hannover, beantwoordde geheel aan de ge
stelde voorwaarden , terwijl hare prijsopgaaf te
vens de voordeeligste was. De levering werd 
alzoo aan genoemde firma opgedragen. 

De buizen, voor zoover die tot heden geleverd 
werden, zijn afkomstig uit de fabriek van Co
chrane , Grove & C°. te Middlcsbro, in Stafford
shire, terwijl de afsluit-, brand-en verdere kraan-
werken voornamelijk worden vervaardigd bij Guest 
and Chrimes te Rotherham. 

Het beproeven en leggen of plaatsen der bui
zen en kranen met toebehooren geschiedt door 
personeel bij de Gemeente in dienst, en dus onder 
eigen beheer. 

Bijaldien de in uitvoering zijnde werken vol
gens de besteks-bepalingen op tijd gereedkomen, 
zal in het midden van het volgende jaar een 
groot gedeelte der waterleiding in dienst kunnen 
worden gesteld. 

Het ligt niet in het plan den aanleg der buis
geleidingen met toebehooren binnen de huizen 
der ingezetenen van gemeentewege te doen ge
schieden , doch dit , zooals bij de meeste water
leidingen (zoowel gemeentelijke als bij die van 
bijzondere ondernemingen) meestal gebruikelijk is, 
aan de particuliere industrie over te laten ; echter 
met voorbehoud dat, met het oog op een veilig 
gebruik , de daarop betrekkelijke te maken voor
schriften der Gemeente moeten worden nageleefd. 

Hiermede meen ik de op mij genomen taak 
namelijk de inrichting onzer waterleiding toe te 
lichten, genoegzaam te hebben volbracht. 

ik zal daarbij, als bijzonder met de leiding 
van dat werk belast, niet behoeven te verklaren 
dat het mijn streven is, het zoo volkomen mogelijk 
op te leveren en het mijn innige wensch is, dat 
het ten volle aan het doel moge beantwoorden, 
opdat geene gegronde klachten zich zullen doen 
hooien, dat de gelden, tot oprichting der Rotter-
damsclie Drinkwaterleiding besteed , ten onnutte 
zijn uitgegeven. 

Rotterdam, Februari 1872. 

DE VERMINDERING V A N HET GETAL 
W E R K U R E N . 

In dit artikel, achtereent'utyens in de nomniers 
14, 15 en 10 geplaatst, werd de opname van een 
vrij belangrijk deel der copic verzuimd, waar
door het verband van het stuk verbroken is. Om 
dit te herstellen wordt de lezer verzocht het on
derstaande te voegen aan het slot van het gedeel
te, voorkomende in N". 15. 

De Redactie. 

ln het land, waar op nijveiheidsgebied de be
volking het dichtst en het best georganiseerd i s , 
zullen de eischen van de arbeiders den inecsten 
omvang krijgen, en de beweging zal er het snelst 
zijn, zoodat eene geheele natie binnen minder 

dan een jaar geschokt zal zijn. In Engeland is 
het streven van de proletariërs , die bovendien 
steunen op eene reeks wetten tot beperking van 
den arbeidsduur der kinderen en vrouwen, sedert 
1859 gericht naar eene vermindering van den 
werkdag tot negen uren, en in 1871 wordt 
»de beweging van dc negen uren'' het krachtigst. 
Deze hervorming bepaalt zich niet alleen tot het 
verkorten van den werkelijken arbeidsdag tot 
negen uren , ofschoon dit haar meest sprekende 
karaktertrek i s , maar in dit overgangs-tijdperk 
hier en daar ook tot gelijke inkrimping van den ge
middelden werkdag. In het eerste geval telt de 
normale arbeidsweek vijftig uren, en de dag des 
Dinsdags , Woensdags , Donderdags en Vrijdags 
negen, des Maandags acht en des Zaterdags zes 
uren; in het tweede geval heeft de week titer 
cn vijftig uren, en de duur van den dagelijkschen 
arbeid, die vier malen tot tien uren stijgt, blijft 
op Maandag en Zaterdag dezelfde. *De beweging 
van de negen uren" valt dan te zamen met »de 
Zaterdagsche beweging" [Saturday's movement), 
waarvan het doel is het werk op dien dag te 
twaalf uren te doen eindigen, in plaats van één 
of twee uren later. Deze nauwe aaneenschake
ling van den vooruitgang op economisch gebied 
doet het karakter van de Engelsche werklieden 
duidelijk uitkomen. 

Gelijk de best georganiseerde dagloonersstand 
in Europa in deze staatshuishoudkundige omwen
teling aan de spits van de beweging zal staan , 
slechts overtroffen wordende door de Amerikaansche 
werklieden, die tegenwoordig een arbeidsdag 
van acht uren najagen, zullen de werklieden, 
die het krachtigst aaneen verbonden zijn en bo
vendien door de natuur der dingen het meest 
begunstigd worden, zich het eerst roeren en het 
snelst vooruitgaan. Dit zullen in dc eerste plaats 
de bij het bouwen betrokkenen zijn ; daarna de 
werktuigkundigen , of daglooners der stoomwerk-
tuigfabrieken, die bij de hechte organisatie, be
schreven door Spencer, Beesly, Harrison en Thorn
ton, de een eene soort van plaatselijk monopolie 
vroegen, de ander het voorrecht van groote ge
schiktheid, verkregen door een' langdurigen leertijd. 

In de bouwnijverheid heeft de beweging zich het 
eerst ontwikkeld; in 1850 gaat dc eerste stoot 
uit van Schotland en wordt gegeven door de tim
merlieden van Glasgow; van 1859 tot 1871 heb
ben de werklieden bij het buuwen in verscheidene 
groote steden van Engeland achtereenvolgende ver
minderingen van de werkuren verkregen. 

In Apr i l 1871 staken de timmerlieden van New
castle on Tyne den arbeid, om den werkdag van 
negen uren te verkrijgen niet verhooging van loon 
als vergoeding voor elk uur werkens daarboven. 
Na de arbcidstaking der werktuigkundigen van 
Newcastle, die hen heeft doen vergeten, vinden 
wij deze timmerlieden in November terug; zij laten 
sinds zeven maanden hun werk liggen en verklaren 
zich nog altijd onverzettelijk in hun besluit. In 
Juni heeft de beweging zien overgeplant van North
umberland naar Yorkshire , en op hunne beurt 
staken de schrijnwerkers en timmerlieden van 
Leeds hunnen arbeid ; hunne ontevredenheid wordt 
eerst gestild iu Augustus; vervolgens komen de 
steenvormers van Leeds, wier werkstaking spoedig 
daarna een einde zal nemen ; daarna de metse
laars in baksteen van dezelfde stad; de metse
laars in marmer volgen de metselaars in bak
steen en sleepen de steenhouwers der groeven 
mede. Wij zien vervolgens de arbeidstaking der 
schrijnwerkers en timmerlieden van Sheffield, 
die der timmerlieden van Shrewsbury in Shrop
shire, de beslissende overwinning der loodgieters 
van Preston, de werkstaking der schrijnwerkers 
van Morley; in November verplaatst zich de be
weging naar het noorden van Engeland; de met
selaars, steenvormers, schrijnwerkers, pleisteraars 
en handlangers van York verkrijgen den arbeids
dag van negen uren, en de timmerlieden van 
Sunderland vereenigen zich met die van New
castle voor dezelfde eischen. 

De beweging der machine-makers is van het 
noorden van Engeland uitgegaan, iu 1871 breidt 
zij zich uit. De werktuigmakers van Sunder
land hebben het eerst gezegevierd, in den aan
vang van dat jaar, en hebben de negen uren ge
kregen ; deze goede uitslag zal onmiddellijke en 
gewichtige gevolgen hebben; in Engeland blijft 
het volk nooit stilstaan cn het genie van die 
arbeidzame bevolking, voor wie het ideaal nooit 
verschijnt in die rijke en afwisselende vormen, 
die de Latijnsche rassen verleiden, ligt in eene 
onverwinbare hardnekkigheid, in de helderheid 
van het doel, dat zij zich voorstelt, in de een

voudigheid van de middelen, die zij bezigt. 
Nauwlijks heeft de arbeidstaking van Sunderland 
een einde genomen, of het «VERIIOND VAN DE 
NEGEN UREN" wordt opgericht, en reeds den 27 f n 

Mei laten de werktuigmakers of daglooners der 
stoomwerktuigfabriekcii te Newcastle on Tyne en 
te Gateshead den arbeid liggen. Europa heeft 
dien strijd aanschouwd, die vijf maanden duurde 
en reusachtige afmetingen aannam. Wellicht is 
nooit, sinds de beweging van Cobden , de open
bare meening in Engeland meer ontroerd geweest. 
Wat de verschillende tijdperken van de worste
ling aangaat, zij zijn duidelijk afgebakend. In 
het begin: VERBOND VAN DE RECIITSTREEKSCH-BE-
I.AXUIIEDUE.NDK ARBEIDGEVERS, die een groot ge
tal hoofden van nijverheidsondernemingen uit 
het kolenbekken van Newcastle medesleepen; 
er wordt eene kas van verzet in het leven 
geroepen ten voordeele van de arbeidgevers; 
daarna besluit men, tegenover de vastberadene hou
ding van de arbeidstakers, werklieden uit an
dere districten van Engeland naar de Tyne te 
brengen en zelfs vreemdelingen in te voeren. Zen
delingen worden naar alle kanten afgevaardigd 
om dezen slavenhandel in blanken te organiseeren . 
Daarop treden de meening en de macht der ar
beidende klassen schitterend in het licht. Afee-
tings, die den werktuigkundigen daglooners van 
Newcastle gunstig zijn, hebben plaats in geheel 
Engeland, en op het vasteland te Berlijn , te Brus
sel, te Verviers , te Lu ik , te Antwerpen (wat de
den de bravige Nederlandsche werklieden? R. v. E); 
overal schandvlekt men de onderhuring, de ron
seling; het TEGEN VERBOND DER WERKLIEDEN WOl'dt 
georganiseerd. De uit den vreemde ingevoerde 
arbeiders worden ten deele medegesleept in de 
beweging; zij weigeren de werkstakers te ver
dringen en keeren onder gejuich naar hun land 
terug. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertonkoppen, Raampjes vuur 
boerenschuren, Busten van Z. M . den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten cn 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C \ 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
ecker dc Buddinjrh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 
Huurt'terreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n If r i e a t A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i i i k l . S p i e g e l - c n L i j s t e n f n b r . Gefoel. 
en ongelbel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teMeLbijAnttoer-

pen, van J .F . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
l l e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

heetwatertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
t ' i i l q u e g . Pauspapier van fSAO en /'8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
.IIIC". P l e y o i e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Vermaes en de H o n d e , Stooinlrasliiliriek, Delft. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

B..%. Bi ldeltrnnd. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

De verdere advertentiën en de 
berichten zijn voor ditmaal in 
het bijvoegsel opgenomen. 

o 

CD 

P 

cd 

S H Q X g 

= = S - i = 5. «s ~. = -• = 
o 

O 

> 

1 

I I 
i t 

r 4 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C u . 
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Z a t e r d a g 18 M e i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag:, 19 Mei. 

Ouderkerk a d IJgel , bij den bouwkundige 
11. G. de Kor t : bet bouwen van een zomerhuis 
inet wagenschuur naast de boerderij genaamd 
Dubbeloord. 

Maandag, 20 Hei . 
Dragten, door .1. v. d. Berg: eenige vertim

mering aan het logement de Drie Pilaars. 
Dinsdag, 21 Mei. 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en 
weth.: het uitvoeren van de vereischte werken 
tot vergrooting van den schouwburg op het 
Leidscbeplein, met de levorantie van alle mate
rialen. Inl. aan de afdeeling Publieke Werken 
op het raadhuis, aan den Timmertuin, hij den 
architect B. de Greef Jz., dagelijks van 10—12 
uren. 

Amsterdam , tc 12 uren , door het burgerlijk 
armbestuur, in het Werkhuis: de levering van 
(10,000 kilogram steenkolen ten behoeve dier in
lichting. Monsters liggen van 13 Mei al' ter 
bezichtiging in het gesticht. 

Assen , tc 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur : het uitvoeren van eenige werkzaamheden 
aan de Rijks hoogcre burgerschool te Assen. De 
uit te voeren werken zijn: ra. het vernieuwen 
van 22 architraven cn 30 belegstukken om de 
binnendeurkozijnen; b. het uitnemen en weder 
aandrijven van het beschot in de kamer van den 
concierge, en de daarin aanwezige deuren goed 
sluitend en draaiend maken ; c. het herstellen 
van 5 paneeldeuren ; d. het bijverven van ge
noemde houtwerken ; e. en f. het doen van verf-
werken ; </. het vernieuwen van gesmeed-ijzeren 
roosters; h. het maken van een gebouw tot 
werkplaats voor den amanuensis. Raming ƒ 8 2 0 . 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat, en bij den opzichter Fulkers , 
allen aldaar. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
liet maken en leveren van drie asch-en-vuilnis-
wagens. 

Breda, te 1 uur , door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan bet bu
reau van den sectie-ingenieur wijk B , no. 20 : 
liet verfwerk in 1872 uit te voeren ten behoeve 
der lijnen Rosendaal—Middelburg, Dordrecht — 
boxtel en Moerdijk—Zwaluwe , in vier perceelen. 

Amsterdam, tc 1',., uren, door de Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, het vergrooten van 
liet hoofdgebouw en de locomotievenbergplaats 
inet bijkomende werken, alsmede het bouwen 
van eene woning, op het station te Helder. Inl. 
bij den ingenieur van den weg te 's-Hage. 

Zutfen , tc 2 uren , in het stationsgebouw : 
het voeg- en verfwerk langs den spoorweg Arn
hem—Meppel. Inl. bij den ingenieur M . J . van 
Dtiyl, aldaar. 

Helium (Groningen), door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, bij H . J. Hertog: eenige ver-
timmering aan kerk en kosterie aldaar; aanw. 
15 Mei , des morgens te 10 uren. 

Nieuwerkerk (Zeeland), door den boekhouder 
der meestoot de Hoop : de levering van 1500 a 
ItiOO hekt. Ruhrkolen eerste kwaliteit (vetschrot), 
Wij aan wal in de haven van Zierikzee, de Staart, 
0 1 Vianen. 

Woensdag, 22 Mei. 
Weesp, tc 11 uren, door den eerstaanwezend 

•Ogenienr, in het gemeentehuis: l o . het herstel
en van de brug vóór de Klomppoort te Weesp; 
"°- het herstellen van bruggen te Muiden; 3o. 
''et herstellen van het verdedigbaar gebouw in 
' l et fort Hinderdam. Inl. bij voornoemden inge
nieur. (Heibesteding). 

Leiden , te 12 uren : het afbreken en maken 
v"n een winkelhuis voor den heer L . van Raalte, 
l'oek Breestraat en Gangetje. Aanwijzing 21 Mei, 
' c 9 uren. 

Dordrecht. te 1' ., uren, door het bestuur 
der vereeniging ter verbetering der huisvesting 
van de arbeidende klasse: den aanleg en opbouw 
V a n 0 dubbele arbeiderswoningen op het reeds 
B'outendeels bebouwd terrein, gelegen aan den 
« n Singel, tusschen den Noordendyk en de Hal-
'Wglaan. Inl. bij den architect II. W. Veth. 

'w. 20 M e i , des morgens te 8 uren. 

Dokkum , te 3 uren, door het polderbestuur 
van üost- en Westdongeradeel, in de Posthoorn : 
het verrichten van verschillende herstellingen en 
vernieuwingen, met het gewoon onderhoud tot 1 
Mei 1873, aan en van: a. de zeesluis, sluis-
wachterswoniug c. a. te Ezumazijl onder Anjum; 
en b. de vallaten onder Aalzuni en Oostrum, be
nevens de bruggen onder Wetzens, Aalzum en 
Bornwerdj aanw. van de werken sub. o. 21 Mei, 
des namiddags te 3 uren, aan de sluis en van 
die sub. b. op den dag der besteding, te begin
nen des voormiddags te 11 uren, bij het vallaat 
nevens de herberg Altena onder Aalzum. 

Donderdag, 23 Mei. 
Zwijndrecht, tc 11 uren, door dijkgraaf cn 

hoogheemraden van den Zwijndieclitschcn Waard, 
bij de Wed. L . de Leur : l o . het met grond op
hoogen en herstellen van dc losplaats langs de 
Oostendamsche haven; 2o. het maken van een 
rijzen berm, lang 37 M., langs de Develsluische 
haven en eenige herstellingen aan de losplaats 
aldaar; 3o. eenige herstellingen aan den dijk bij 
Develsluis en nabij de Achterlandsche haven; 4o. 
het leveren op de verschillende losplaatsen van 
deu Zwijndrechtschen Waard, van 405 kub. M . 
grint. Aanw. 22 M e i , voor perc. 2 en 3 te 12 
uren, en voor perc. 1 te 10 uren. 

Zierikzee, tc 11 uren, door het dagelijksch 
bestuur van het waterschap Schouwen: de ge
wone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken 
aan het genoemd waterschap, in 7 perceelen, en 
het herstellen der havenhoofden van Zierikzee, in 
een perceel. Inl. bij den waterbouwkundigen amb
tenaar Labrijn , aldaar. Aanw. gedurende 8 dagen 
vóór de besteding. 

St-Maartensdijk, te 11 uren , door het dijks
bestuur van den polder, bij B. Kwakkelaar: het 
verbeteren en onderhouden dor gewone kram-, 
aarde-, rijs- en steenglooiingwerken aan den zee
dijk van den polder Muie. 

Gouda, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Zuidplaspolder, in het Herthuis: 
het onderhoud van-, benevens de vereischt wor
dende leverantien aan de wind- en stooinmolens, 
sluizen, bruggen en verdere getimmerten des 
polders, te rekenen van den dag der gunning 
tot 30 Apri l 1873, in 4 perceelen, als: 2 perc. 
timmerwerk, één perc. verfwerk en één perc. 
leverantie van 3 stuks dennen molenroeden en 
eventueel meerder benoodigde zware houtwaren. 
Inl. bij dijkgraaf en heemraden en bij den op
zichter EzaltO, te Moordrecht. 

Schag-en. te 12 uren, door dijkgraaf cn heem
raden van het ambacht de Schager- en Niedorper-
Koggen, bij A. Knikker: het onderhoud van het 
rijpad op de kruin en de kluften, van den West-
friescben dijk, in één perceel, gedurende 4 jaren, 
van 1 Jul i '72—30 Juni '76. Inl. bij den secre
taris, wijk A , no. 04, te Barsingerhorn. 

Zutfen , te 12 uren , door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik , in het 
gemeentehuis : het vernieuwen van dc bruggen 
te Baak en te Laag-Keppel, met gemetselde 
landhoofden, ijzeren liggers, dito jukken enz., in 
3 perceelen en massa's. Information bij den 
hoofdopzichter van genoemden weg te Zutfen. 
(Herbesteding.) 

Tornaard (Friesland), door het gemeentebe
stuur van Westdongeradeel: l o . de levering van 
673 stère grove gewasschen riviergrint en van 
73 stère harde geklopte straatklinkerspuin ; bilj. 
inz. vóór 23 M e i ; 2o. het bouwen van eene school 
en schoolhuis te Brantgum ; bilj. inz. vóór 23 Mei. 

Foudgnm (Friesland), bij P. Rijpstra, het be
vloeren , bepuinen en begrinten der reed, ter 
lengte van 342 M . , bij een breedte van 75 M . 
Aanw. 22 M e i , des namiddags te 3 uren. 

Vrijdag, 24 Mei 
's-Hertogenbosch, te 10' , uren, door het 

prov. bestuur: lo . het wegruimen van het in de 
Maas, onder Mook, gezonken vaartuig »De vier 
gebroeders." Aanw. den 4en dag vóór de be
steding. Raming ƒ 1380; 2o. het verplaatsen 
enz. der bestaande- en het bouwen eener nieuwe 
steenen wachterswoning hij sluis no. 7 der Zuid-
Willemsvaart. Raming ƒ 5325. 

's-Hertogenbosch. te 10' , uren, door het 
prov. bestuur : het doen van buitengewone her
stellingen aan de schipbrug over de Maas bij 
Hedel. Inl. hij den hoofdingenieur van den wa

terstaat, den ingenieur Hoogenboom en den op
zichter Verdoorn , allen aldaar. (Herbestcding ; 
de kosten der eerste besteding komen mede ten 
laste van den aannemer). 

Haarlemmermeer, te 11 uren, door burg. 
en weth., op het raadhuis : het in orde brengen 
en begrinten van twee wegen in het Hoofddorp. 
Aanw. 22 Mei , te 10 uren. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en constructiemagazijnen: de 
levering van constructichout ten behoeve dier 
magazijnen, als: 

lag. brd. dik 
20 ü 30 stuks eiken balken uo. 6 4.10 0.1» O.lfi 
50 a 75 „ id. „ 14 3.00 0.22 0.18 
10 it 15 „ id. „ 15 2.90 0.26 0.16 
20 a 30 „ id. „ 19 1.40 0.22 0.20 
20 a 30 „ id. „ 20 1.40 0.22 0.15 
10 ü 15 „ id. „ 21 1.20 0.28 0.18 
'0 1 15 „ id. „ 22 1.20 0.27 0.16 

100 a 150 „ id. „ 24 1.20 0.21 0.18 
10 a 15 „ id. „ 25 1.20 0.20 0.14 
10 " 15 „ id. „ 26 1.20 0.18 0.14 

15 „ id. „ 27 1.00 0.22 0.21 
30 „ id. „ 28 7.00 0.17 0.14 

6.00 0.28 0.24 

10 Ï 
20 a 
20 a 30 i.l. 29 

10 a 15 

20 a 30 
50 a 75 
60 a 90 

100 a 150 
100 ii 150 
40 a 60 
20 a 30 

eikeu bokshoofden. 
ruwe, 1.48 0.24 0.20 

eiken platen 4.00—5.50 0.47 0.160 
id. 4.00-5.50 0.47 0.118 
id. 4.00—5.50 0.47 O.UO 
id. 4.00—5.50 0.45 0.100 
id. 4.00—5.50 0.45 0.090 
id. 4.00—5.50 0.45 0.080 

eikenstammen (3/4 aan 
zonder spint ge- den top 
meten) 4.70 0.20 

400—600 meter eikeu wagenschot 0.30 0.024 
1000—1500 „ id. 0.30 0.018 
100—150 stuks esschen platen 4.00—5.50 0.100 
60—75 „ id. 4.00—5.50 0.090 
50—75 „ id. 4.00—5.50 0.080 
40—60 „ id. 4.00—5.50 0.070 
10—15 „ iepen platen 4.00—5.50 0.45 0.160 
De levering moet vóór 1 Januari 1874 vol

bracht zijn. Inl. op het bureau van voornoemden 
directeur. 

Groningen , te 12 uren, door den prov. 
ingenieur van den waterstaat, in het provincie
huis : het onderhoud van de zeeweringen weder
zijds het Reitdiep en langs de Wadden, van 1 
Juli '72—1 Juli '74. Inl. bij den prov. ingenieur, 
cn bij den ingenieur, tc Groningen. 

Beek (Noord-Brab.), te 4 uren , door het wa
terschapsbestuur van den Boven- en Beneden-
polder 's lands van Ravestein, in het Boven-
polder-wachthuis : l o . het trekken en leveren aan 
de binnenzijde van den Maasdijk , nabij het wacht
huis genoemd, van eene hoeveelheid van onge
veer 650 stère rivierzand ; 2o. de levering van 
circa 70 stère grove steenpuin; aanw. een uur 
vóór de besteding. 

Helder, te 7 uren, door het dagelijksch be
stuur : het verrichten van eenig verfwerk enz. 
aan de gemeentegebouwen , met bijlevering der 
materialen. Inl. bij den gemeente-bouwmeester 
G. Scholten. Aanwijzing 22 M e i , des morgens 
te 9 uren. 

Zaterdag, 25 Mei . 
Lekkerkerk , te 12 uren, door het bestuur 

van de gemeenschappelijke belangen der boven-
bemaling van de polders den Hoek en Schuwacht 
en Zuidbroek; de levering van 2100 hekt. Ruhr
kolen en van 400 hekt. Engelsche steenkolen, 
ten dienste van het stoomgemaal onder Krimpen 
aan den U s e l . 

Zuidhorn , te 12 uren , door burg. en weth., 
in het gemeentehuis: het verdiepen en gedeel
telijk verbroeden van de Schipsloot, loopende 
van het Hoendiep naar Zuidhorn, lang 1)30 M . 
Aanw. op Jen dag der besteding, te 9 uren. 

Maandag, 27 Mei. 
Maastrioht, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het verbouwen van het Rijkstelegraafkan
toor te Venlo. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, aldaar, en den ingenieurRoelants, 
te Roermond. De uit te voeren werken zgn : 
o. het maken van een afzonderlijken ingang en 
eene trap naar het telegraafkantoor; 6. het ver
grooten van de scinkamcr, het maken van een 
vertrek voor den lijn inspecteur en vertrekken 
voor het publiek, den besteller en de batterij; 
c. het verrichten van timmer-, metsel-, verf-, 
behang- en andere werken. 

Maastrioht, te 11 uren, door het prov. 
bestuur: do uitvoering van werken tot verbete
ring van dc Maas, iu de gemeente Linno, nabij 
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pcilraai L X X . De uit te voeren werken zijn : a. 
het maken van een rijzen dam, lang 60 M . ; 
b. idem van een stroomleidenden rijzen dam, 
lang 290 M . ; c. het met 10.2 M . verlengen eener 
kr ib ; d. het leveren en verwerken van 2,790,000 
kilo ballaststeen. Aanw. Dinsdag cn Vrijdag vóór 
de besteding. Raming ƒ1 7,430. 

Enkhuizen, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van Drechterland, in het Westfriesche 
Huis: 1 o. de levering van a. 1093 stuks beste be-
zaagdc Dantzigcr ol Riga greenen platen, 678 
str. M . best vierkant bezaagde dito dito ribhout 
en 294 str. M. greenen ankerribben ; b. 555 stuks 
beste eiken beslagen palen van differente lengte; 
mitsgaders het maken van een schoeiing, lang 
286 M . , met bovenstaande houtwaren, en van 
eene kleivalling met getrokken klei , lang 286 M . 
Aanw. 24 Mei , te 11 uren. 

2o. het verbeteren van steenglooiing cn verder 
aan den Drechterlandschen-Westfrieschen omring* 
dijk, in 1872, te maken cn te onderhouden 
werken, met de levering der materialen. Aanw. 
aan den Noorderdijk op Woensdag 22 , aan den 
Zuiderdijk op Donderdag 23 , cn aan dc Wester
en Binnendijken op Vrijdag 24 Mei , telkens te 
9 uren. 

'•-Hage, te 11 % uren, door het prov. be
stuur: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de Rijks-rivierwcrken in het gedeelte 
van de Lek in Zuid-Holland, met het onderhond 
der werken van 1 Juli '72—30 Juni '73 , in 2 
perceelen. Aanw. 20 Mei . Raming: l e perc. 
ƒ 1 0 , 9 3 0 ; 2e perc. ƒ 3 2 5 0 . 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth. : 
lo . het onderhoud van de huizen, torens cn 
poorten, onder het beheer van het dagelijksch 
bestuur; 2o. idem der gebouwen ten behoeve 
van het onderwijs , in 2 perceelen en in massa ; 
3o. idem der gebouwen op de algemeene begraaf
plaatsen ; 4o. idem der gebouwen en lokalen in 
gebruik bij de politie; 5o. idem der gebouwen 
van de stads bank-van-leening cn bijbehoorende 
hulpbanken. Inl. bij de afdeeling Publieke Wer
ken , aan den Timmertuin, en bij den architect 
J . de Greef Jz., van 10—12 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het baggeren van cene uitwaterings- en 
scheepvaartgeul door het S l ik , beoosten den oos
telijken afsluitdijk nabij Zeeburg, tot in het diep 
van het IJ. Inl. aan de afdeeling Pnblieke Wer
ken op het raadhuis, aan het gebouw genaamd 
Zeerecht, cn bij den ingenieur J. G. vanNiftrik, 
dagelijks van 10—12 uren. 

Dinsdag, 28 K e i . 
Dussen , te 11 uren, door het bestuur van 

het waterschap der Hulpgatcn in den Lande van 
Heusden en Altena, bij De W i t : het ontgraven 
van vijf hulpgaten, alle gelegen onder de gemeente 
Dussen en het dichten derzelve met zand, behou
dens de noodige kleibeklecdingen; aanw. daags 
vóór de besteding te 10 uren, beginnende bij 
het Keizersvecr aan het Oude-Maasjc. 

E n s c h e d é , te 12 uren, door dc heeren D. Wattez 
en Co., in het hotel De Graad': het afgraven, op-
hoogen , egaliseeren , het daarstellen der water
partijen, het maken der noodige rij- en wandel
paden , het bezoden van glooiingen en perken 
enz., alles tot het daarstellen van het Volkspark, 
p. in. groot 11 bunders, in het Goolcate, nabij 
Enschedé , met al de leverantien en arbeidsloonen. 
Inl. by H. P. Timmer, leeraar aan de industrie-
en handelschool aldaar. Aanw. daags te voren, 
te 1 uur en op den dag der aanbesteding, te 9 
uren. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
marine : het maken van 2 ijzeren lichtopstanden 
en het stellen van beide op de duinen aan de 
zuidwestkust van Texel. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de levering van 40,000 kilogram steen
kolen. 

Botterdam, in het Timmerhuis : het afbre
ken van twee huizen met aanhoorigheden : het 
eene aan de Bagijnenstraat no. 11 , het andere 
aan de Bagijnenhofstraat no. 14, cn bet aldaar 
bouwen van een hulpkantoor met bovenwoning, 
ten behoeve van de Bank van Leening, met de 
levering van alle bouwstoflen en arbeidsloonen. 
(Herbesteding). 

Woensdag. 28 Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door de hoofdad-

ministrntic van liet 7e regement infanterie, in 
de kazerne Oranje-Nassau: de levering van bed-

degoed (zie ons vorig nommer). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie 
van finnntien, in de bureau's van den Rijkstele
graaf: l o . het herstellen en verbeteren der Rijks
telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg tusschen 
Arnhem en de Pruisische grens bij Zevenaar, 
alsmede langs den Staatsspoorweg Arnhem-Zwolle, 
Zutfen-Glanerbrug en Almelo-Pruisischc grens bij 
Oldenzaal; 2o. idem der Rijkstelcgraaflijn langs 
den Holl. IJzeren-spoorweg tusschen Amsterdam 
en Rotterdam. Inl. bij den chef van het tech
nisch beheer te 's-Hage. 

Purmerende, Ie 12 uren, door de Wed. A . 
Schnieders, ten haren huize: het amoveeren van 
een huis staande in de Hoogstraat aldaar, en het 
bouwen van een nieuw winkelgebouw met 2 ver
diepingen , bijgebouw, enz. 

's-Hertogenbosoh, door de hoofdadministratie 
van het 5e regement infanterie: de levering van 
beddegoed (zie ons vorig nommer). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Utrecht , door de hoofdadministratie van het 
8e regement infanicrie; de levering van bedde
goed (zie ons vorig nommer). Monsters te be
zichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Zierikzee, te 12% uren, door het gemeen
tebestuur : het doen van eenige vernieuwingen 
aan de gebouwen en andere werken dezer ge
meente, met het gewoon onderhoud daarvan; 
aanw. 21 M e i , des morgens te 10 uren. 

Hoogezand, tc 6 uren, ten gemeentchuizc : 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde 
'tgemeentehuis aldaar, met bijlevering van ma
terialen, arbeidsloonen, enz. Aanw. 25 Mei , te 
3 uren. 

Donderdag, 30 Blei. 
Purmerende, tc 10 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van het waterschap de Beemster, op 
de secretarie : l o . het vernieuwen, repareeren 
en tot 1 Juni '73 in onderhoud nemen van alle 
binnen- en buitenwerken, in 4 perceelen; 2o. 
het doen van herstellingen aan en tot 1 Juni '73 
in onderhoud nemen van het Beemster Huis, met 
aanhooren, te Purmerende; 3o. het onderhoud 
van al de tot het waterschap behoorende straat
wegen tot 1 Juni 1875. 

Vri jdag , 31 Mei. 
Willemstad, te 11 uren, door den eerstaan

wezend ingenieur, in De Hoop: het vernieuwen 
van den beklcedingsmuur langs de linker-face van 
bastion VII aldaar. Inlicht, bij voornoemden 
ingenieur. 

Zaterdag, 1 Juni . 
Brouwershaven, bij den burgemeester: de 

levering van 10,000 stuks bazalt-keien 14/16 cen
timeter, voor 1 October e. k. in de haven aldaar. 

Maandag, 3 Juni . 
'•-Hage, te 1 1 u r e n , door het prov. be

stuur : de uitvoering der vereischte vernieuwingen 
en herstellingen aan le Rijks-rivicrwerken in de 
Oord, de Oude-Maas boven Puttershoek, de 
Dordsche K i l en de Krabbe. 

Woensdag, 6 Juni. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelcgraaflijn 
langs den Nederl. centraalspoorwcg tusschen 
Utrecht cn Zwolle. Inl. bij den chef van het 
technisch beheer te 's-Hage. 

Vrijdag, 7 Juni . 
Middelburg, te 11 uren, door het prov. be

stuur: het plaatsen van 11 dukdalven, ten dienste 
der binnenreede van Brouwershaven , met het on
derhoud daarvan en van de bestaande dukdalven. 

Donderdag, 27 Juni. 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotterdam. Aanw. 14 en 21 Juni , des morgens 
te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Haarlem, door den architect P. Jung : l o . 

het gedeeltelijk amoveeren en wederopbouwen van 
een winkelhuis, in de Groote Houtstraat, aldaar; 
2o. het gedeeltelijk amoveeren van twee woon
huizen en het wederopbouwen daarvan voor woon-
en winkelhuis, met daarbij te bouwen pakhuis, in 
het dorp Ovcrveen. Teekeningen liggen in het 
koffiehuis de Korenbeurs. Inl. bij voornoemden 
architect. 

B u u r l o , door directeuren van den Hummelo 
Enschedeschen kunstweg, in het Wapen van 
Ruurlo: de levering van 1029 kub. M . grint en 
van 120 kub. M. leem op genoemden kunstweg 
tusschen Neede cn den tol bij Willemscn op den 
weg van Ncedc naar Borculo. Inl. op de secre 
tarieen te Neede, Vorden en Ruurlo, en bij den 
heer B. Berkhout, te Zutfen. 

Afloop van Aanbestedingen. 
F r a n e k e r , 20 A p r i l : de vernieuwing eener 

brug en 170 M . steenen walmuur; minste inschr 
was L . Kuurstra, aldaar, voor ƒ 3 4 4 2 . 

S y b r a n d a b u r e n , 25 A p r i l : het afbreker dc 
oude en het houwen van cene nieuwe kerk; minste 
inschrijver was G. D. dc Boer, te Oppenhuizen 
voor ƒ10,210. 

H a a r l e m , 26 A p r i l : het bouwen der brug 
over de ringvaart bij den Cruquius; ingekomen 
7 biljetten, als: 
Biemont, te Hillegom, ƒ 22,000. 
W. v. d. Berg, » Haarlem, > 20,618. 
Gebr. Bos, » Haarlemmerm., » 19,980 
H. Figée, » Haarlem, » 19,870. 
.1. C. Mulder, » idem » 18,972 
A . Hartman, » idem t 17,200. 
B. Zuidhof, » idem » 17,190. 

's-Heer-Arendskerke, 1 Mei : het vernieuwen 
en onderhouden der werken in den Zuidkraaierd 
polder over 1872; ingekomen 9 bilj., als: 
M. Breas, te Colijnsplaat, ƒ 2200 
M . Paauwe, » Hoedekenskerke, » 1840 
W. A . Visser Jz., » 's-Gravenpolder, » 1800 
J. de Jonge, » Borselen, » 1799. 
C. de Wilde, > Kattendijke, » 1752 
J. Hoekman, » Hoedekenskerke, » 1749 
M. de Vriend, » Borselen, » 1680 
P. van Oosten, » Colijnsplaat, » 162." 
J. Leijs , » 's-Heer-Arendskerke,» 1598. 

O i n n e k e n , 2 Me i : het vernieuwen der Sehcelc 
brug en het doen van herstellingen aan de Nieuwe 
brug; ingekomen 3 bilj., als: 
O Kleijn en Co., ƒ 5550. 
B. Verlegh, » 5388. 
J . v. d. Loo, » 4500. 
Allen aldaar. 

T e r n a a r d , 4 Mei: l o . het afgraven en be 
straten der Hoogeburen te Holwerd , enz.; minute 
inschrijver was P. Plukkel , te Leeuwarden, 
voor ƒ 2 2 3 0 . 

2o. het maken eener nieuwe brug tusschen Nes 
en Nijkerk; minste inschrijvers waren L . L . El 
zinga cn K. Keuning, beiden te Ternaard, 
voor ƒ 9 1 2 . 

Zwolle, 4 Me i : lo . het schoonmaken van het 
stadhuis, 2o. idem van schoolgebouwen; minste 
inschrijvers waren: voor no. 1 , G. J . F l i k , voor 
ƒ 1 1 7 : voor no. 2 , G. J . Veenliuizcn, voor ƒ358 , 
beiden aldaar. 

D e l f t , 6 Mei: l o . het éénjarig onderhoud van 
werken, 2o. het herstellen van beschoeiingen; 
minste inschrijvers voor beide waren B. Veth & 
Zoon, voor ƒ 7 7 6 0 en ƒ 1 6 8 0 . 

Dordreoht, 6 M e i : het maken eener over
dekking tot berging van steenkolen; ingekomen 
8 bilj., als : 
P. Verhoeven, ƒ 8300. 
J. .1. van Sluisdam , » 8100, 
J. Degens en Zn., » 7900. 
G. Dekker, » 7785. 
A. Hogerzeil, » 7447, 
N . Klaus, » 7443 
D. de W i t , » 7400. 
H . G. Waanders, te T ie l , 7 1 H . 
Overigen aldaar. 

Koudum. 6 Mei : het bouwen eener school cn 
onderwijzerswoning te Oudega; ingekomen 6 bil . , als: 
W. J . Gijzen, te VVoudsend, ƒ 7219. 
J . J . de Jong, » Koudum, » 6841-
J . H . v. d. Veen, » Nijega, » 6650. 
R. H . v. d. Veen, » Kolderwolde , » 6649. 
J . U . v. d. Meulen , » Hemelum, » 6339. 
H. Fekkes, » Koudum. » 6298. 

B o t t e r d a m , 7 Mei : het afbreken van twee 
huizen met aanhoorigheden in de Bagijnenstraat 
en de Bagijnenhofstraat, en het bouwen aldaar 
van een hulpkantoor van dc Bank- van-leening i 
ingekomen 3 bilj., als: 
H. de Haan Jr., te Rotterdam, ƒ 10,900. 
J . van Leeuwen, » Kralingen, » 9,895. 
W . A . Vervloet, » Rotterdam, » 8,920. 
Niet gegund. 
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O o u d a , 7 Mei : het maken van 70 M. bazalt-
inuur langs de Gouwe; ingekomen 5 bilj., als: 
P. A . Burghout, ƒ 3885. 
G. Luijendijk, » 3875. 
W . de Jong, » 3800. 
G. Toornvliet, » 3672. 
H. J . Nederhorst, » 3542. 
Allen aldaar. 

W a d d i n x v e e n , 7 M e i : l o . het maken van 
3 houten valbruggen ; minste inschrijver was G. 
Otterloo, aldaar, voor ƒ 2 8 7 2 . 

2o. de levering van a. Ruhrkolen; minste in
schrijver was C. Schmidt, te Utrecht, voor 
ƒ 0 . 7 ^ Y | o I'er hekt.; b. Engelsche kolen; minste 
inschrijver was R. Ridee, te Rozenburg, voor 
ƒ 0 . 9 6 per hekt. 

B o t t e r d a m , 8 M e i : l o . het maken der grond
werken ten behoeve van de afgraving van den 
linker-Maasoever; ingekomen 5 bilj., als': 
P. B . Visser, te Sliedrecht, ƒ 102,500. 
J. Zuiderhoek Bz., » idem » 100,000. 
J. Hocflaken, » Hedel, » 85,898. 
R. J . A . A . Weemhoff, » Oeffeit, » 55,000. 
Thomas Wir tz . » Menden, in 

Westfalen, » 51,573. 
2o. de vervaardiging on het stellen van den 

bovenbouw van 5 ijzeren spoorwegbrugjes; niet 
gegund. 

S c h o o n h o v e n , 8 Mei i het bouwen eener 
bierbrouwerij en woning; ingekomen 3 biljet
ten, als: 
A. van den Berg, te Boskoop, ƒ 9000. 
P. van Rooijen, » Waddinxveen, » 8949. 
C. H . de Pater, » Schoonhoven, » 7999. 

O o t m a r s u m , 8 Mei i het leggen van een 
kunstweg van Ootmarsum naar de Pruisische 
grenzen, benevens de in dien weg benoodigde 
bruggen, duikers, enz.; minste inschrijver was 
J. H . Vos, te Ambt-Almelo, voor ƒ15,345. 

B e v e r w i j k , 8 M e i : het leggen van een riool 
langs den Achterweg en het Paterswcgjo ; inge
komen 4 bilj., als : 
P . Langendijk , ƒ 3800. 
A. J. Gaijkema, » 3767. 
B. J . van Liemt, » 3753. 
II. Slegtkamp, » 3720. 
Allen aldaar ; gegund. 

O u d o r p , 9 M e i ; het bouwen eener geheel 
nieuwe meekrapfabriek ; ingekomen 8 bilj., als: 
Ch. van Wijk , te Goedereede , ƒ 24,000. 
F. van Kerkhoven, » idem » 23,800. 
C. de Ronde, » Oudorp, » 23,000. 
F. Wisse, » Zierikzee, » 19,140. 
M . Franken, » idem » 18,790. 
H. C. v. d. Ende. » idem » 18.200. 
.1. van Leeuwen, » Kralingen, » 18,100. 
C. Kaptein, » Oudorp, » 16,000. 

H e l d e r , 10 M e i : lo . het onderhoud der ge
meente-straatwegen gedurende 3 jaren; ingekomen 
9 bil j . , waarvan de hoogste van P. Verhey , ad 
ƒ 5 5 2 0 en de laagste van Gebr. Korff, ad ƒ4980. 

2o. het jaarlijksch onderhoud der gemcentege-
bouwen , bruggen, riolen, enz. Ingekomen 10 
bilj., als: 
P. Otes, ƒ 22,860. 
Gebr. KorfT. » 22,000. 
S. Gooien, » 21,080. 
Gebr. Kle in , » 21,050. 
Gebr. Moorman , » 20,800. 
A . de Vos Rz., » 19,939. 
J . v. d. Woude, » 19,685. 
B. Swets, » 19,329. 
P. Verhey, » 19,118. 
H. J . Janzen , » 18,783. 

A r n h e m , 10 M e i : het leveren en verwerken 
van grint ten behoeve der veerwegen van het 
pontveer te Mcgen en het onderhoud gedu
rende 3 maanden daarna; minste inschrijver 
was J. l u l l en , te Grave, voor ƒ850 . 

A m s t e r d a m , 10 M e i : het bouwen van zes 
perceelen aan de nieuwe straat naar het Vondels-
park ; ingekomen 5 bilj., als: 
W . J. van Berkum, te Amsterdam, ƒ 87,685. 
J. Rutgers, » Alphen, » 77,777. 
P. N . Wolff en Zn., « Amsterdam , » 74,740. 
Geb. Meijers, » idem » 71,946. 
G. H. Schewel en 
J. H. Meekers, » idem « 64,385. 

Aan de minste inschrijvers niet gegund we
gens de lage inschrijving, maar by onderhandschc 
aanbesteding aan Gebr. Meijers, voor ƒ71,946. 

O o r i n c h e m . 10 M e i : lo . het doen van eenige 
aarde- en rijswerken aan de kanaalboordcn en 

bruggehoofden; C. Sterk Hz., telleukelum, voor 
ƒ 6 5 0 0 ; gemijnd door J . van ' tVerlaat , te Har
dinxveld , voor ƒ 5000. 

2o. het doen van eenige metsel- en timmer
werken aan de sluizen , bruggen , enz.; minste 
inschrijver was C. Sterk Hz., tc Heukelum, 
voor ƒ 545. 

' s -Bosch , 10 M e i : het droogzettcn cn gedu
rende 40 etmalen drooghouden der inundatiesluis 
te Woudrichem, en verdere werken; minste in
schrijver was C. Kon t i , te Woudrichem, voor 
ƒ 1 4 9 5 . 

B o l s w a r d , 10 M e i : het bouwen van een 
post- cn telegraafkantoor met directeurswoning; 
de minste inschrijving bedroeg ƒ 7 2 5 3 ; niet 
gegund. 

U t r e c h t , 11 M e i : liet aanleggen van een 
riolecring , rijweg met trottoir enz. aan het Lucas-
bolwerk. Ingekomen 7 bilj., als : 
A . Groenendijk , ƒ 8299. 
A. Helsen , » 8147. 
W. A . G. Jansen , » 8135. 
H. van Wijk, » 8066. 
J . Barneveld , » 7980. 
A. C. Vink , » 7780. 
H. M . de Kolf, » 7544. 

U t r e c h t , 11 M e i : het afbreken der gebouwen 
van het voormalig ziekenhuis in de Jufferstraat. 
Ingekomen 10 bilj., als : 
P. Hasebroek , ƒ 8350. 
J. J . van Binsbergen , » 7925. 
A. Groenendijk , » 7769. 
D. de Leu r , » 7250. 
O. van Zeeland , » 5727. 
.1. J. Mulder, » 5335. 
Gebr. van Leeuwen alleen B . » 5240. 
H. A. van Baaien , » 5100. 
.1. Rutgers, » 4600. 
N . A . Swancnburg, » 4415. 

U t r e c h t , 13 M e i : dc levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van vierkant beslagen eiken 
wisselhout; ingekomen 7 biljetten, (2 van on
waarde) als : 
Eindhoven en Zn., te Zwolle, ƒ 12,000. 
B. II. Clercx, » Boxtel, » 11,111. 
J. A . van der Eerden, » idem » 10,990. 
A. A. van de Sande, » idem » 10,982. 
J . II. van Hoogerwou, » idem » 10,700. 

' s -Hage , 13 M e i : het afbreken van het be
staande en het daarvoor in de plaats bouwen 
van een nieuw postkantoor te Leiden; minste 
inschrijver was J. P . Rietbergen, te Leiden, 
Voor ƒ 28,747. 

K a m p e n , 13 Mei : l o . het maken van steenen 
pijlers en 2o. het stellen van portieken voor de te 
bouwen ijzeren brug over den Usel ; minste in
schrijver voor no. 1 was J . van der Griendt, 
te 's-Bosch, voor ƒ 1 3 8 , 5 0 0 ; voor no. 2 J . Gal-
man , te Amsterdam, voor ƒ 4 8 , 0 0 0 . Voorloopig 
niet gegund, daar beide inschrijvingen te zamen 
die der eerste besteding met ƒ 7700 overtreffen. 

M a a s t r i c h t , 13 Mei : het voltooien der be-
grinting van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart; minste inschrijver was P. L. Lem
mers, te Weert, ƒ 9 6 9 0 . Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

H a a r l e m , 14 Mei : l o . het doen van eenige 
herstellingen aan de zeedijken tusschen Naarden 
en Muiderberg; minste inschrijver was C. Terbeek, 
te Muiderberg, voor ƒ 550. 

2o. het opruimen eener ondiepte voor de haven 
van Edam; minste inschrijver was A . Willemsen, 
te Haarlem, voor ƒ 3995. 

Venlo, 14 M e i : het bouwen eener goederen
loods op het terrein van den Staatsspoorweg; 
minste inschrijver was L . van Gaal , te Gcldrop, 
voor ƒ 24,700. 

' s -Hage , 16 Me i : het herstellen cn verbeteren 
der Rijkstelegraallijnen langs den Rijnspoorweg, 
in 2 perceelen; minste inschrijver was H . Hotz, 
aldaar, l e perc. ƒ 1 4 7 5 , 2e perc. ƒ 6 9 6 . 

U t r e c h t , 16 M e i : het leggen van sporen, 
het bouwen eener goederenloods, eener vaste 
brug over de dwarsvaart, het maken eener mar
quise aan het hoofdgebouw en verdere werken 
ten behoeve der uitbreiding van het station Utrecht, 
ingekomen 6 biljetten als : 
W. A . G. Jansen en 

H. Hollander, te Utrecht, ƒ40 ,970 . 
W. F. Weijers, » Tilburg, « 43,647. 
A. C. Vink , « U t r e c h t , « 38,965. 
P. Verbruggen , » Waddinxveen, » 43,949. 
W . D. van Maurik, » Drumpt, « 46,900. 
.1. Boshouwers, » Utrecht, » 52,000. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den 
Minister van Staat cn van Binnenl. Zaken van 7 
Mei 1872 zijn met ingang van 1 Juni 1872 bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen bevorderd: 

tot hoofdopzichter, de opzichter l * klasse .1. de 
Vries Jr. 

tot opzichter late klasse, de opzichters 2 Je klasse 
P. L . Hep, F. G. Wente en J. Roskam. 

tot opzichter 2de klasse, de opzichter 3 ^ klasse 
L. P. Haring. 

— Door den Gouv.-Generaal in Ned.-Indië zijn 
benoemd bij den waterstaat en 's lands burg. 
openb. werken: tot ingenieur 3de k l . F . J . Th. N . 
Beukman van der Wijck, laatstelijk die betrek
king bekleed hebbende, thans, na zijne terug
komst van verlof uit Nederland, belast met de 
waarneming der betrekk. van adspirant-ingenieur; 
tot adspir.-ingen. G. Oosting; tot opz. 1ste k l . 
VV. H. J. G. Munro, thans met dc waarneming 
dier betrekking belast. 

Amsterdam. In de afgeloopen week werd 
alhier gehouden, onder presidium van den heer 
J. G. Jager, tijdelijk voorzitter, de 21ste jaar
lijksehe algemeene vergadering van aandeelhou
ders in de Duinwatermaatschappij. 

De cijfers der overgelegde en door de verga
dering goedgekeurde balans over 1871, bewijzen 
den geregelden voortgang der onderneming. 

De inkomsten-rekening laat, na afbetaling van 
alle kosten, een batig saldo van ƒ 295,434.68%. 
De dividenden zijn vastgesteld op ruim 7 pCt. 
van het maatschappelijk kapitaal. 

Gedurende 1871 is het aantal gewone contrac
ten met 720 vermeerderd, vertegenwoordigende 
een vast jaarlijksch inkomen van ƒ10,530. De 
heeren J. G. Jager en L . M . Beels van Heem
stede, die dit jaar volgens de statuten aftreden, 
werden met algemeene stemmen als directeuren 
herkozen. 

— Wij vernemen, dat aan den heer A. Holtz
man alhier, definitief concessie is verleend voor 
den aanleg van eenen spoorweg van Zutfen naar 
de Pruisische grenzen in de richting van Bocholt, 
en dat het waarborgkapitaal reeds bij den agent 
van het Ministerie van Finantien in de hoofdstad 
is gestort. Het kapitaal der eerstdaags op te 
richten maatschappij, aan welke deze concessie 
wordt overgedragen, is , naar men ons bericht, 
mede geheel verzekerd. (Hbl.) 

Dordrecht. Uit het alphabetisch voorgedra
gen drietal voor de betrekking van gemeente-op
zichter alhier, bestaande uit de heeren: 

J. Blom Szn., 
A . H . Hoekstra cn 
P. Koot, 

is door Burg. cn Weth. benoemd, op een salaris 
van ƒ700, de heer A. H. Hoekstra, thans werkzaam 
op het bureau der Staatsspoorwegen te Rotterdam. 

Advertentiën. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 27 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden: 

Het BAGGEREN van eene UITWA
TERING- E N SCHEEPVAART-GEUL, 
door het Slik beoosten den Oosten
lijken Afsluitdijk nabij Zeeburg, tot 
in het diep van het Y. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, 
tegen betaling van 15 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van dc Secretarie (af
deeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op liet 
Raadhuis, en aan het gebouw genaamd Zecregl, 
op het bureau van den Heer Ingenieur J. G. V A N 
NIFTRIK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
14 Mei 1872. DE NEUFVILLE. 
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peilraai L X X . De uit te voeren werken zijn : a. 
het maken van een rijzen dam, lang 60 M . ; 
b. idem van een stroomleidenden rijzen dam, 
lang 290 M . ; c. het met 10.2 M. verlengen eener 
kr ib ; d. het leveren en verwerken van 2,790,000 
kilo ballaststeen. Aanw. Dinsdag en Vrijdag vóór 
de besteding. Raming ƒ 17,430. 

Enkhuizen, te 11 uren, door dijkgraaf cn 
heemraden van Drechterland, in het Westfriesche 
Huis: l o . de levering van a. 1093 stuks beste be-
zaagde Dantzigcr of Riga greenen platen, 678 
str. M . best vierkant bezaagde dito dito ribhout 
en 294 str. M. greenen ankerribben ; b. 555 stuks 
beste eiken beslagen palen van differente lengte; 
mitsgaders het maken van een schoeiing, lang 
280 M . , met bovenstaande houtwaren, en van 
eene kleivalling met getrokken klei , lang 280 M. 
Aanw. 24 Mei , te H uren. 

2o. het verbeteren van steenglooiing en verder 
aan den Drechterlandschen-Westfrieschen omring-
dijk, in 1872, te maken en te onderhouden 
werken, met de levering der materialen. Aanw. 
aan den Noorderdijk op Woensdag 22 , aan den 
Zuiderdijk op Donderdag 23 , en aan de Wester
en Binnendijken op Vrijdag 24 Mei , telkens te 
9 uren. 

's-Hage, te 11 Vj uren, door het prov. be
stuur: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de Rijks-rivierwerken in het gedeelte 
van de Lek in Zuid-Holland, met het onderhoud 
der werken van 1 Juli '72—30 Juni '73 , in 2 
perceelen. Aanw. 20 Mei . Raming: le perc. 
ƒ10,930 ; 2e perc. ƒ 3 2 5 0 . 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth. : 
lo . het onderhoud van de huizen, torens en 
poorten, onder het beheer van het dagelijksch 
bestuur; 2o. idem der gebouwen ten behoeve 
van het onderwijs, in 2 perceelen en in massa ; 
3o. idem der gebouwen op de algemeene begraaf
plaatsen ; 4o. idem der gebouwen en lokalen in 
gebruik bij de politie; 5o. idem der gebouwen 
van de stads bank-van-leening en bijbehoorende 
hulpbanken. Inl. bij dc afdeeling Publieke Wer
ken , aan den Timmertuin, en bij den architect 
J . de Greef Jz., van 10—12 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en 
weth. : het baggeren van eene uitwaterings- en 
scheepvaartgeul door het Sl ik , beoosten den oos
telijken afsluitdijk nabij Zeeburg, tot in het diep 
van het IJ. Inl. aan de afdeeling Pnblieke Wer
ken op het raadhuis, aan het gebouw genaamd 
Zeerecht, en bij den ingenieur J. G. vanNiftrik, 
dagelijks van 10—12 uren. 

Dinsdag, 28 Blei. 
Dussen , te 11 Uren, door het bestuur van 

het waterschap der Hulpgaten in den Lande van 
Heusden en Altena, bij De W i t : het ontgraven 
van vijf hulpgaten, alle gelegen onder de gemeente 
Dussen en het dichten derzelve met zand, behou
dens de noodige kleibekleedingen; aanw. daags 
vóór de besteding te 10 uren, beginnende bij 
het Keizersveer aan het Oude-Maasje. 

E n s c h e d é , te 12 uren, door dc heeren D. Wattez 
en Co., in het hotel De Graaff: het afgraven, op
hoogen , egaliseeren , het daarstellen der water
partijen, het maken der noodige rij- en wandel
paden , het bezoden van glooiingen en perken 
enz., alles tot het daarstellen van het Volkspark, 
p. m. groot 11 bunders, in het Goolcate, nabij 
Enschedé , met al de leverantien en arbeidsloonen. 
Inl. bij H . P. Timmer, leeraar aan de industrie-
en handelschool aldaar. Aanw. daags te voren, 
te 1 uur en op den dag der aanbesteding, te 9 
uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
marine : het maken van 2 ijzeren lichtopstanden 
en het stellen van beide op de duinen aan de 
zuidwestkust van Texel. 

'•-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de levering van 40,000 kilogram steen
kolen. 

Botterdam, in het Timmerhuis : het afbre
ken van twee huizen met aanhoorigheden : het 
eene aan de Bagijnenstraat no. 11 , het andere 
aan de Bagijnenhofstraat no. 14, cn het aldaar 
bouwen van een hulpkantoor met bovenwoning, 
ten behoeve van de Bank van Leening, met de 
levering van alle bouwstoflen en arbeidsloonen. 
(Ilerbesteding). 

Woensdag, 29 K e i . 
Amsterdam, te 12 uren, door de hoofdad-

ministratie van het 7e regement infanterie, in 
de kazerne Üranje-Nassau: de levering van bed-

degoed (zie ons vorig nommer). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie 
van finantien, in de bureau's van den Rijks-tele
graaf: l o . het herstellen en verbeteren der Rijks
telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg tusschen 
Arnhem en de Pruisische grens bij Zevenaar, 
alsmede langs den Staatsspoorweg Arnhem-Zwolle, 
Zutfen-Glanerbrug en Almelo-Pruisische grens bij 
Oldenzaal; 2o. idem der Rijkstclegraaflijn langs 
den Holl. IJzeren-spoorweg tusschen Amsterdam 
en Rotterdam. Inl. bij den chef van het tech
nisch beheer te 's-Hage. 

Purmerende, Ie 12 uren, door de Wed. A . 
Schnieders, ten haren huize: het amoveeren van 
een huis staande in de Hoogstraat aldaar, en het 
bouwen van een nieuw winkelgebouw met 2 ver
diepingen , bijgebouw, enz. 

's-Hertogenbosch. door de hoofdadministratie 
van het 5e regement infanterie: de levering van 
beddegoed (zie ons vorig nommer). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Utreoht, door de hoofdadministratic van het 
8e regement infanicric; de levering van bedde
goed (zie ons vorig nommer). Monsters te be
zichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Zierikzee, te 12'/.2 uren, door het gemeen
tebestuur : het doen van eenige vernieuwingen 
aan de gebouwen en andere werken dezer ge
meente, met het gewoon onderhoud daarvan; 
aanw. 21 M e i , des morgens te 10 uren. 

Hoogezand, tc 5 uren, ten gemeentehuize : 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde 
't gemeentehuis aldaar, met bijlevering van ma
terialen , arbeidsloonen, enz. Aanw. 25 Mei , te 
3 uren. 

Donderdag, 30 Hei. 
Purmerende, te 10 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van het waterschap de Beemster, op 
de secretarie : l o . het vernieuwen, repareeren 
en tot 1 Juni '73 in onderhoud nemen van alle 
binnen- en buitenwerken, in 4 perceelen; 2o. 
het doen van herstellingen aan en tot 1 Juni '73 
in onderhoud nemen van het Beemster Huis, met 
aanhooren, te Purmerende; 3o. het onderhoud 
van al de tot het waterschap behoorende straat
wegen tot 1 Juni 1875. 

Vrijdag, 31 He i . 
Willemstad , te 11 uren , door den eerstaan

wezend ingenieur, in De Hoop: het vernieuwen 
van den bekleedingsmuur langs de linker-face van 
bastion VII aldaar. Inlicht, bij voornoemden 
ingenieur. 

Zaterdag, 1 Juni . 
Brouwershaven, bij den burgemeester: de 

levering van 10,000 stuks bazalt-keien 14/16 cen
timeter, voor 1 October e. k. in de haven aldaar. 

Haandag, 3 Juni . 
's-Hage, te 11'/2 uren, door het prov. be

stuur: de uitvoering der vereischte vernieuwingen 
en herstellingen pan de Rijks-rivierwerken in de 
Oord, de Oude-Maas boven Puttershoek, de 
Dordsche K i l en de Krabbe. 

Woensdag, 5 Juni. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaflijn 
langs den Nederl. centraalspoorweg tusschen 
Utrecht cn Zwolle. Inl. bij den chef van het 
technisch beheer te 's-Hage. 

Vrijdag, 7 Juni. 
Hiddelburg , te 11 uren, door het prov. be

stuur: het plaatsen van 11 dukdalven, ten dienste 
der binnenreede van Brouwershaven , met het on
derhoud daarvan en van de bestaande dukdalven. 

Donderdag, 27 Juni. 
'•-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotterdam. Aanw. 14 en 21 Juni , des morgens 
te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Haarlem, door den architect P. Jung: l o . 

het gedeeltelijk amoveeren en wederopbouwen van 
een winkelhuis, in de Groote Houtstraat, aldaar; 
2o. het gedeeltelijk amoveeren van twee woon
huizen en het wederopbouwen daarvan voor woon-
en winkelhuis, met daarbij te bouwen pakhuis, in 
het dorp Overvcen. Teekeningen liggen in het 
koffiehuis de Korenbeurs. Inl. bij voornoemden 
architect. 

Ruurlo, door directeuren van den Hummelo. 
Enschedeschen kunstweg, in het Wapen van? 
Ruurlo: de levering van 1029 kub. M . grint en 
van 120 kub. M . leem op genoemden kunstweg 
tusschen Neede en den tol bij Willemsen op den 
weg van Neede naar Borculo. Inl. op de secre-
tarieêh te Neede, Vorden en Ruurlo, cn bij den 
heer B. Berkhout, te Zutfen. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Franeker, 20 A p r i l : de vernieuwing eener 

brug en 170 M. steenen walmuur; minste inschr 
was L . Kuurstra, aldaar, voor ƒ 3 4 4 2 . 

Sybrandaburen, 25 A p r i l : het afbreker dei 
oude en het bouwen van eene nieuwe kerk; minst, 
inschrijver was G. D. de Boer, te Oppenhuizen 
voor ƒ 10,210. 

Haarlem, 25 A p r i l : het bouwen der bruj 
over de ringvaart bij den Cruquius; ingekomeri 
7 biljetten, als: 
Biemont, te Hillegom, 
W. v. d. Berg, » Haarlem, 
Gebr. Bos, » Haarlcmmerm 
H. Figée, » Haarlem, 
J . C. Mulder, » idem 
A . Hartman, » idem 
B. Zuidhof, » idem 

's-Heer-Arendskerke, 1 Me i : het vernieuwen 
en onderhouden der werken in den Zuidkraaiercl 
polder over 1872 ; ingekomen 9 bilj., als 

Gouda, 7 Mei : het maken van 70 M. bazalt-
muur langs de Gouwe; ingekomen 5 bilj., als: 

ƒ 3885 
» 3875 
» 3800. 
» 3072. 
» 3542. 

P. A . Burghout, 
G. Luijendijk, 
W. de Jong, 
G. Toornvliet, 
II. .1. Nederhorst, 
Allen aldaar. 

Waddinxveen, 7 
3 houten valbruggen 

ƒ 22,000] 
> 20,61 HM 
» 19,980. ; 
» 19,870. J 
» 18,972. gf 
» 17,200. J 
» 17,190, 

te Colijnsplaat, 
»> Hoedekenskerkc, 

's-Gravenpolder, 
i Borselen, 

Kattendijke, 
Hoedekenskerkc, 
Borselen, 
Colijnsplaat, 
's-Heer-Arendskerke, 

ƒ 2200. 
r> 1840. 
» 180(1. 
» 1799. 
» 1752. 
> 1749, 
» 1680. 
D 1023. 
» 1598. 

M. Breas 
M. Paauwe 
W. A . Visser Jz., 
J. de Jonge, 
C. de Wilde, 
J. Hoekman, 
M . de Vriend, 
P. van Oosten, 
J . Leijs , 

Oinneken , 2 Me i : het vernieuwen der Scheels 
brug en het doen van herstellingen aan de Nieuws 
brug; ingekomen 3 bilj., als 
C. Kleijn en Co., ƒ 5550 
B. Verlegh, » 5388. 
J . v. d. Loo, » 4BO0, 
Allen aldaar. 

Ternaard, 4 Mei: l o . het afgraven en bc< 
straten der Hoogeburen te Holwerd , enz.; minstfl 
inschrijver was P. Plukkel , te Leeuwarden 
voor ƒ 2230. 

2o. het maken eener nieuwe brug tusschen Ne; 
en Nijkerk; minste inschrijvers waren L . L . El-
zinga en K. Keuning, beiden te Ternaard 
voor ƒ 9 1 2 . 

Zwolle, 4 Mei : lo . het schoonmaken van hel 
stadhuis, 2o. idem van schoolgebouwen; minste 
inschrijvers waren: voor no. 1 , G. J . F l i k , voor 
ƒ 1 1 7 ; voor no. 2 , G. J . Veenhuizen, voor ƒ358 
beiden aldaar. 

Delft, 6 Mei: l o . het éénjarig onderhoud van 
werken, 2o. het herstellen van beschoeiingen 
minste inschrijvers voor beide waren B. Veth & 
Zoon, voor ƒ 7 7 0 0 cn ƒ 1 6 8 0 . 

Dordreobt, 6 M e i : het maken eener over
dekking tot berging van steenkolen; ingekomen 
8 bilj., a ls: 
P. Verhoeven, 
J. J . van Sluisdam , 
,1. Degens en Zn., 
G. Dekker, 
A. Hogerzeil, 
N . Klaus, 
D. de W i t , 
H . G. Waanders, 
Overigen aldaar. 

Kondum. 6 Mei : het bouwen eener school en 
onderwijzerswoning te Oudega; ingekomen 6 bil., al* 
W. J . Gijzen, te Woudsend, ƒ 7210 
J . J. de Jong, » Koudum, » 6841-
J. H. v. d. Veen, » Nijega, » OOali 
R. H . v. d. Veen, » Kolderwolde , » 6649 
J . U . v. d. Meulen, » Hemelum, » G33?-
H. Fekkes, » Koudum. » 6298 

Rotterdam, 7 Mei : het afbreken van tw ' 
huizen met aanhoorigheden in de Bagijnenstraat 
en de Bagijnenhofstraat, en het bouwen aldaa' 
van een hulpkantoor van de Bank- van-leening 
ingekomen 3 bilj., als: 
H. de Haan Jr., te Rotterdam, ƒ 10,900-
J . van Leeuwen, » Kralingen, » O.SO3 

W . A . Vervloet, » Rotterdam, » 8,921 
Niet gegund. 

te T i e l , 

ƒ 8300. 
» 8100. 
» 7900. 
» 7783, 
» 7447. 
» 7 443. 
» 7 400. 

7111 

M e i : l o . het maken van 
minste inschrijver was G. 

Otterloo , aldaar, voor ƒ 2 8 7 2 . 
2o. de levering van o. Ruhrkolen; minste in

schrijver was C. Schmidt, tc Utrecht, voor 
/ 0 . 7 1 4 / i o l'er hekt.; b. Engelsche kolen; minste 
inschrijver was R. Ridee, te Rozenburg, voor 
ƒ 0 . 9 6 per hekt. 

Botterdam , 8 M e i : 1 o. het maken der grond
werken ten behoeve van de afgraving van den 
linker-Maasoever; ingekomen 5 bilj., als]: 
P. B . Visser, te Sliedrecht, ƒ 102,500. 
J. Zuiderhoek Bz., » idem » 100,000. 
J. Hoeflaken, » Hedel, » 85,898. 
R. J . A . A . Wcemhoff, » OeiTelt, » 55,000. 
Thomas Wi r t z . » Menden, in 

Westfalen, » 51,573. 
2o. de vervaardiging on het stellen van den 

bovenbouw van 5 ijzeren spoorwegbrugjes; niet 
gegund. 

Schoonhoven, 8 M e i : het bouwen eener 
bierbrouwerij en woning; ingekomen 3 biljet
ten, als: 
A. van den Berg, te Boskoop, ƒ 9000. 
P. van Itooijen, » Waddinxveen, » 8949. 
C. 11. de Pater, » Schoonhoven , » 7999. 

Ootmarsum, 8 Mei i het leggen van een 
kunstweg van Ootmarsum naar de Pruisische 
grenzen, benevens de in dien weg benoodigde 
bruggen, duikers, enz.; minste inschrijver was 
J. H. Vos, te Ambt-Almelo, voor ƒ15,345. 

Beverwijk , 9 M e i : het leggen van een riool 
langs den Achterweg en het Paterswegjo ; inge
komen 4 bilj., a ls: 
1'. Langendijk , / 3800. 
A. J. Gaijkema, » 3707. 
B. J . van Liemt, » 3753. 
II. Slegtkamp, » 3720. 
Allen aldaar ; gegund. 

Oudorp, 9 M e i ; het bouwen eener geheel 
nieuwe meekrapfabriek ; ingekomen 8 bilj., als: 
Ch. van Wi jk , te Goedereede, ƒ 24,000. 
F. van Kerkhoven, » idem » 23,800. 
C. de Ronde , » Oudorp, » 23,000. 
F. Wisse, » Zierikzee, » 19,140. 
M. Franken, » idem » 18,790. 
II. C. v. d. Ende. » idem » 18.200. 
.1. van Leeuwen, » Kralingen, » 18,100. 
C. Kaptein, » Oudorp, » 16,000. 

Helder, 10 M e i : l o . het onderhoud der ge
meente-straatwegen gedurende 3 jaren; ingekomen 
9 bi l j . , waarvan de hoogste van P. Verhey , ad 
ƒ5520 en de laagste van Gebr. Korff, ad ƒ4980. 

2o. het jaarlijksch onderhoud der gemeentege
bouwen , bruggen, riolen, enz. Ingekomen 10 
bilj., als: 
P. Otes, ƒ 22,800. 
Gebr. Korff. » 22,000. 
S. Gooien, » 21,080. 
Gebr. K le in , » 21,050. 
Gebr. Moorman , » 20,800. 
A . de Vos Rz., » 19,939. 
J . v. d. Woude, » 19,685. 
B. Swets, » 19,329. 
P. Verhey, » 19,118. 
H. J. Janzen . » 18,783. 

Arnhem, 10 Me i : bet leveren en verwerken 
van grint ten behoeve der veerwegen van het 
pontveer te Megen en het onderhoud gedu
rende 3 maanden daarna; minste inschrijver 
was J. H i l l en , te Grave, voor ƒ850 . 

Amsterdam, 10 Mei : het bouwen van zes 
perceelen aan de nieuwe straat naar het Vondels
park ; ingekomen 5 bilj., als 
W. J. van Berkum, 
J. Rutgers, 
P. N . WolfT en Zn., 
Geb. Meijers , 
G. H. Schewel cn 
J. H. Meekers, 

te Amsterdam, / ' 87,685. 
» Alphen , » 77,777. 
» Amsterdam , » 74,740. 
» idem i> 71,946. 

» idem i> 64,385. 
Aan dc minste inschrijvers niet gegund we

gens de lage inschrijving, maar bij onderhandscho 
aanbesteding aan Gebr. Meijers, voor ƒ71,940. 

Gorinchem. 10 M e i : l o . het doen van eenige 
aarde- cn rijswerken aan de kanaalboorden en 

bruggehoofden; C. Sterk Hz., te Heukelum, voor 
ƒ 0 5 0 0 ; gemijnd door J . van ' tVerlaat , te Har
dinxveld , voor ƒ 5000. 

2o. het doen van eenige metsel- en timmer
werken aan de sluizen, bruggen, enz.; minste 
inschrijver- was C. Sterk Hz., te Heukelum, 
voor f 545. 

'•-Bosch, 10 M e i : liet droogzetten cn gedu
rende 40 etmalen drooghouden der inundatiesluis 
te Woudrichem , en verdere werken ; minste in
schrijver was C. Kon t i , te Woudrichem, voor 
ƒ 1 4 9 5 . 

Bolsward, 10 M e i : het bouwen van een 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning; 
de minste inschrijving bedroeg ƒ 7 2 5 3 ; niet 
gegund. 

Utreoht, 11 M e i : het aanleggen van een 
rioleering , rijweg met trottoir enz. aan het Lucas-
bolwerk. Ingekomen 7 bilj., als : 
A . Groenendijk , ƒ 8299. 
A. Helsen , » 8147. 
W. A . G. Jansen , » 8135. 
H . van Wijk, » 8066. 
J . Barneveld , » 7980. 
A. C. Vink , » 7780. 
H. M . de Koff, » 7544. 

Utrecht, 11 Mei : het afbreken der gebouwen 
van het voormalig ziekenhuis in de Jofferstraat. 
Ingekomen 10 bilj., a ls: 
P. Hasebrook , ƒ 8350. 
J. J . van Binsbcrgen , » 7925. 
A. Groenendijk , » 7709. 
D. de Leur , » 7250. 
C. van Zeeland, » 5727. 
J . J . Mulder, » 5335. 
Gebr. van Leeuwen alleen B . » 5240. 
H . A . van Baaien , » 5100. 
.1. Rutgers, » 4600. 
N . A . Swanenburg, » 4415. 

Utrecht, 13 M e i : dc levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van vierkant beslagen eiken 
wisselhout; ingekomen 7 biljetten, (2 van on
waarde) als: 
Eindhoven en Zn., te Zwolle, ƒ 12,600. 
B. II. Clercx, » Boxtel, » 11,111. 
J. A . van der Eerden, » idem » 10,990. 
A. A . van de Sande, » idem » 10,982. 
J . II. van Hoogerwou, » idem » 10,700. 

's-Hage, 13 M e i : het afbreken van het be
staande en het daarvoor in de plaats bouwen 
van een nieuw postkantoor te Leiden; minste 
inschrijver was J. P . Rietbergen, te Leiden, 
Voor ƒ 28,747. 

Kampen, 13 Mei : lo.hetmaken van steenen 
pijlers en 2o. het stellen van portieken voor de te 
bouwen ijzeren brug over den Usel ; minste in
schrijver voor no. 1 was J . van der Griendt, 
te 's-Bosch, voor ƒ 1 3 8 , 5 0 0 ; voor no. 2 J . Gal-
man , te Amsterdam, voor ƒ 48,000. Voorloopig 
niet gegund, daar beide inschrijvingen te zamen 
die der eerste besteding met ƒ 7700 overtreffen. 

Haastricht. 13 Mei: het voltooien der be-
grinting van den westelijken kanaaldijk der Zuid-
Willemsvaart; minste inschrijver was P. L. Lem
mers, te Weert, ƒ 9 6 9 6 . Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

Haarlem, 14 Mei : lo . het doen van eenige 
herstellingen aan de zeedijken tusschen Naarden 
en Muiderberg; minste inschrijver was C. Terbeek, 
te Muiderberg, voor ƒ 550. 

2o. het opruimen eener ondiepte voor de haven 
van Edam; minste inschrijver was A. Willemsen, 
te Haarlem, voor ƒ 3 9 9 5 . 

Venlo, 14 M e i : het bouwen eener goederen
loods op het ter-rein van den Staatsspoorweg; 
minste inschrijver was L . van Gaal , te Geldrop, 
voor ƒ 24,700. 

's-Hage, 15 Me i : het herstellen en verbeteren 
der Rijkstelegraaflijnen langs den Rijnspoorweg, 
in 2 perceelen; minste inschrijver was H . Hotz, 
aldaar, l e perc. ƒ 1 4 7 5 , 2e perc. ƒ 6 9 6 . 

Utrecht, 16 M e i : het leggen van sporen, 
het bouwen eener goederenloods, eener vaste 
brug over de dwarsvaart, het maken eener mar
quise aan het hoofdgebouw en verdere werken 
ten behoeve der uitbreiding van het station Utrecht, 
ingekomen 6 biljetten als: 
W. A . G. Jansen en 

H. Hollander, tc Utrecht, ƒ40,970. 
W . F . Weijers, « T i l b u r g , »43,647. 
A . C. Vink , » Utrecht, » 38,905. 
P. Vcrbruggen , » Waddinxveen, » 43,949. 
W . D. van Maurik, » Drumpt, » 40,900. 
I. Boshouwers, » Utrecht, » 52,000. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Bij beschikking van den 
Minister van Staat cn van Binnenl. Zaken van 7 
Mei 1872 zijn met ingang van 1 Juni 1872 bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen bevorderd: 

tot hoofdopzichter, de opzichter 1»'" klasse J. de 
Vries Jr. 

tot opzichter lstc klasse, de opzichters 2 Je klasse 
P. L . Hep, F . G. Wente cn J. Roskam. 

tot opzichter 2 Jc klasse, de opzichter 3de klasse 
L. P. Haring. 

— Door den Gouv.-Generaal in Ned.-Indië zijn 
benoemd bij den waterstaat en 's lands burg. 
openb. werken: tot ingenieur 3de k l . F . J . T h . N . 
Beukman van der Wijck, laatstelijk die betrek
king bekleed hebbende, thans, na zijne terug
komst van verlof uit Nederland, belast met de 
waarneming der betrekk. van adspirant-ingenieur ; 
tot adspir.-ingen. G. Oosting; tot opz. 1ste k l . 
VV. II. J. G. Munro, thans met de waarneming 
dier betrekking belast. 

Amsterdam. In de afgeloopen week werd 
alhier gehouden, onder presidium van den heer 
J. G. Jiiger, tijdelijk voorzitter, de 21ste jaar
lijksche algemeene vergadering van aandeelhou
ders in de Duinwatermaatsclrapprj. 

De cijfers der overgelegde en door de verga
dering goedgekeurde balans over 1871, bewijzen 
den geregelden voortgang der onderneming. 

Dc inkomsten-rekening laat, na afbetaling van 
alle kosten, een batig saldo van ƒ 2 9 5 , 4 3 4 . 0 8 1 / , . 
De dividenden zijn vastgesteld op ruim 7 pCt. 
van het maatschappelijk kapitaal. 

Gedurende 1871 is het aantal gewone contrac
ten met 720 vermeerderd, vertegenwoordigende 
een vast jaarlijksch inkomen van ƒ10,530. De 
heeren J. G. Jiiger en L : M . Beels van Heem
stede, die dit jaar volgens de statuten aftreden, 
werden met algemeene stemmen als directeuren 
herkozen. 

— Wij vernemen, dat aan den heer A. Holtz-
man alhier, definitief concessie is verleend voor
den aanleg van eenen spoorweg van Zutfen naai
de Pruisische grenzen in de richting van Bocholt, 
en dat het waarborgkapitaal reeds bij den agent 
van het Ministerie van Finantien in de hoofdstad 
is gestort. Het kapitaal der eerstdaags op te 
richten maatschappij, aan welke deze concessie 
wordt overgedragen, is, naar men ons bericht, 
mede geheel verzekerd. (HM.) 

Dordrecht. Uit het alphabetisch voorgedra
gen drietal voor de betrekking van gemeente-op
zichter alhier, bestaande uit de heeren: 

J. Blom Szn., 
A. H . Hoekstra en 
P. Koot, 

is door Burg. en Weth. benoemd, op een salaris 
van ƒ700, de heer A. H. Hoekstra, thans werkzaam 
op het bureau der Staatsspoorwegen te Rotterdam. 

Advertentiën. 

Openbare Aanbesteding, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 27 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden: 

Het BAGGEREN van eene UITWA
TERING- E N SCHEEPVAART-GEUL, 
door het Slik beoosten den Oosten
lijken Afsluitdijk nabij Zeeburg, tot 
in het diep van het Y. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, 
tegen betaling van 15 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie (af
deeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het 
Raadhuis, en aan het gebouw genaamd Zeeregl, 
op het bureau van den Heer Ingenieur J. G. V A N 
NIFTRIK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
14 Mei 1872. DE NEÜFVILLE. 



Bijvoegsel behoorende bij DE OPMERKER van Zaterdag 18 Mei 1872. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge
meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
27 Mei 1872, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openhaar bij enkele inschrijving 
in drie perceelen doen aanbesteden: 

HET ONDERHOUD 
lo. van de GEBOUWEN op de Alge

meene Begraafplaatsen. 
2 . van de GEBOUWEN en L O K A L E N 

in gebruik bij de Politie. 
3o. van de GEBOUWEN der Stads Bank 

van Leening en de daarbij behoo
rende Hulpbanken. 

Alles gedurende het jaar 1 8 7 2 . 
De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit

sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te, tegen betaling van /' 0 . 6 0 , en liggen voorts 
ter lezing in een der localen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan den Timmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den heer Architect B. UE GREEF Jz. 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Woeits-
dag 22 Met' e. k. te beginnen aan den Stads-
Timmertuin des morgens ten 9 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam. DEN TEX. 
8 Mei 1 8 7 2 . De Secretaris, 

DE NEUFVILLE. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van ROT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag den 2 9 
Mei 1 8 7 2 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aantebesteden: 

Het VERNIEUWEN van eenige Kaai
muren in de Buitenstad, met bij
behoorende Houten Funderingen, 
Grond- en Staatwerken. 

alles nader omschreven in het bestek en do voor
waarden die, 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 15 cents verkrijgbaar zijn bij de 
Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin n". 7 3 . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 27 Mei, des na
middags ten 1 Vi ure , te beginnen aan het Stads 
Timmerhuis. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

OPENBARE 
H E R B E S T E D I N G 

op Dingsdag 28 Mei 1872, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, van 

Het AFBREKEN van Twee HUIZEN 
met aanhoorigheden, staande het eene 
aan de Bagijnenstraat n°. 11 en het 
andere aan de Bagijnenhofstraat n°. 
14, (oud wijk 7 n». 234 en 233) en 
het aldaar BOUWEN van een HULP
KANTOOR met BOVENWONING, ten 
behoeve van de Bank van Leening, 
alles met de LEVERING van alle daar
voor benoodigde Bouwstoffen en Ar
beidsloonen. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter lezing op het bureau voor de plaatse
lijke werken enz., in het Timmerhuis en zijn, 
met het daarbij behoorende bijvoegsel, voor den 
prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de Wed. 
P . VAN WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers 
in den Houttuin, no. 7 3 , bij wie ook het bijvoeg
sel afzonderlijk gratis te bekomen is. 

O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ROT-

TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 
29 Mei 1 8 7 2 , des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het A F B R E K E N , VERNIEUWEN en 
VERBREEDEN der Soetenbrug en 
van twee gedeelten van den daar 
aangrenzenden Kaaimuur aan de 
zijde der Leuvehaven. 

alles nader omschreven in het bestek cn de 
voorwaarden die, 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 2 5 Cents verkrijgbaar zijn bij 
de Wed. P . VAN WAESBERGE & ZOON, boek
drukkers in den Houttuin, n°. 73 . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 27 Mei 1 8 7 2 , 
des voormiddags van 11 tot 1 2 ure. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mathematische enPhysische 

INSTRUMENTEN. 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

INSTITUUT VAN INGENIELRST 
Te koop aangeboden een compleet exemplaar 

van de Werken van het Instituut van Ingenieurs. 
(Verhandelingen, Verslagen en Notulen , Uittrek
sels, Répertoire de Cartes etc.) van 1 8 4 7 — 1 8 7 2 . 

Aanbiedingen worden franco ingewacht onder 
de letters F. P. bij den Bockhandelaar J. L. 
BEIJERS te Utrecht. 

K R O M & E E K H O U T . 
WARMOESSTRAAT J . 595 AMSTERDAM. 

leveren verticale Locomobiels van 1 — 2 0 pdk , 
geheel nieuw systeem, onder garantie, tegen zeer 
lagen prijs. 

Specialiteit in DEUGDELIJK STOOMKO-
PERWERK, ijzeren Afsluiters, Veiligheids
toestellen, Hydraulische Persen, Stoompom
pen en Drijfriemen. Voorts Amerik. Pompen, 
Eng. Ventilators, dito aarden-en ijzeren Bui
zen, gemarmerde Waschbakken en Closets, 
Portland-Cementen Metselsteenen, Stoom-, 
Wagen- en Karwielen, dadelijk voorhanden. 

KROM & E E K H O U T 
maken NORTON PIJPWELLEN. Nieuwen 
voorraad stroosnijders, koekbrekers enz. , 
aanbeelden, bankschroeven, dommekrach
ten en deugdelijke MANILLA DRIJFRIE
M E N , 3 tot 5 maal goedkooper dan lederen. 

KROM &. EEKHOUT. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
S t . P A D » , W E R K L U S T E N D E « O R B H T , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
VAN 

A.. II- v ix xx Bor gon, 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen eu Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
enz. Bekroond tc Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz. 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

P A B R I B K B N 
uitmuntende pariteit Dakpannen, Diai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . II. V A N B E R G E N . 

Zevende jaargang N°. 21. Anno 1872. 

S . A . V L E S & Z O N E N . 

T T E R D A 3 M . 
Handelaren in Oude en nieuwe Metalen. Touwwerk 

genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaand! m „ i l , Z e i l d o e k « n z
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Bij II. W. VAN MARLE, te Arnhem, is thans 
compleet verschenen: 

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN 
IN DE 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCHITECTUIR. 
DOOR 

EUGEN GUGEL. 
Hoogleeraar voor dc Bouwkunst aan de Polg-

tcchnisclie School. 
Het ruim 600 in tien tekst gedrukte figuren. 

Bovendien zijn nog bij het werk gevoegd dc 
volgende staalgravuren, gegraveerd door onzen 
landgenoot TERWEN. 

Parthenon, Erechtheion, Alliainbra, Gemeeiilantlsliuis 
te Delft, Basilika St, Paul te Rome en 

Hoofdkerk te Freiburg. 

Prijs: Gebonden in daarvoor gegraveerden 
Prachtband f20; Ingenaaid ƒ16. De 
band afzonderlijk / 3. 

T E 

in zeer goeden staat onderhouden. 
Information met franco brieven aan het adres 

der Heeren CHARLES REMY & BIENFAIT Ci-
viel-Ingenieurs, Rotterdam. 

Uitgegeven door A. T E R G Ü N N E te Deventer: 
L E E R B O E K D E R 

M E C H A N I C A . 
NAAR HET IIOOGDUITSCH VAN 

Dr. A. RITTER, 
Professor aan de Poli/technische School te Aken; 

DOOR DR. F. H. JULIUS, 
feeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool le Zwolle. 

MET H O U T S N E D E N . 
ƒ 5.20. 

Met deze uitgave is in de eerste plaats het 
onderwijs op de H. R. bedoeld. Overigens wordt 
ze aan Ingenieurs, Architecten enz. aanbevolen. 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en W E R K B A Z E N . 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n JTi W . V A N Ö E N D T J Ö z . , 

met medewerking van I)r. T. VAN D0E8BÜRGH, C. J . V A N DOORN, D.GRÖTHK, J . II. L E M M A N , II. M N S E , 8. R. W. KOORDA V A N ËYSINGA, H. P. VOGEL en a n d e r e » . 

Ue abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij D. A. THIEME tc Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zien voor een jaargang. Enkele iioimners 
worden aüceii bij vooruitbestelling uun deu uitgever eu 
tegen betaling vau 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc advertentiën vau een tot vijf gewone regels kosteu 
\ .— en voor eiken regel meer /*-.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor een exeinplaur der 
courant betaald. — Abouuenicnteu voor 250, 501) eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aau-
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE LUCHT IN ONZE WOONHUIZEN EN 
HOSPITALEN. 

II. 

(Vervolg vun no. 18.) 

Werkelijk wordt op eene gegevene hoeveel
heid zuivere lucht zeker gedeelte vervangen door 
stof, kiemen en niet voor ademhaling geschikte 
gassen, en men begrijpt licht, dat de opneming 
van zuurstof door ons lichaam in gelijke mate 
vermindert. Personen, die zeer rijk aan bloed 
zijn, verdragen de bedorvene lucht voor zooverre 
zij geene ziektekiem met zich voert. Hunne tal-
looze bloedbolletjes vormen als 't ware toerei
kende voertuigen om aan het organisme een 
voorraad zuurstof te verzekeren. Maar dit kan 
het geval niet zijn met zwakke, bloedarme lie
den , bleekzuchtigen en dergelijken. Hun bloed, 
niet rijk aan bolletjes, komt in aanraking met 
eene lucht, welker chemische werkzaamheid reeds 
gedeeltelijk is uitgeput geworden; de verzadi
ging met zuurstof is onvolkomen, de bloedsom
loop ondervindt er den invloed van cn de ziekte 
is daar. Dat is zeker eene der hoofdoorzaken 
van het bederf der sappen in de steden, van de 
malaria urbana. 

Vooral voor zwakke gestellen is het een eer
ste vereischte te leeren zijne lucht goed te kie
zen. Men doet zeer verkeerd door in het adem
halen de oude sleur te volgen. De genees-
heeren zeggen wel te recht tot de zieken: «Ver
ander van lucht; dat is dikwijls het beste ge
neesmiddel." Maar het is niet genoeg van lucht 
te veranderen; men moet ze met oordeel kiezen. 
Zoo bezit, zelfs in een groot middelpunt van be
volking, de lucht verschillende eigenschappen, 
naar gelang van de wijken. Het is eene vrij al
gemeen verspreide dwaling te gelooven, dat in 
eene stad de dampkring, onophoudelijk door den 
wind beroerd, overal homogeen is, en dezelfde 
hygiënische eigenschappen heeft; men behoort 
veel af te dingen op die oude meening, die 
overal aan de lucht eene gelijke chemische sa
menstelling geeft. Er is meer dan schakeering, 
er zijn scherpe verschillen in. Het volksvooroor
deel heeft wel eenig gevoel van die verschillen, 
maar verkeerd geleid , bedriegt het zich meestal. 

Hoe dikwijls hoort men niet zeggen: «Kies 
eene hoogte!" Iemand, die dolgaarne buiten woont 
cn een lusthuis zoekt, zal niet in gebreke blij
ven liefst een heuvel te kiezen, met de woor
den, dat zijne woning niet vochtig zijn zal, en 
hij eene zuivere en gezonde lucht zal inademen. 
Deze nieening is zeer dikwijls waar, maar zij 
is er verre af, den regel te vertegenwoordigen. 
Te Parijs zal men met zelfbehagen zeggen: IK 
woon op de hoogten van Montmartre; daar heeft 
men veel lucht; het is er hoog." De bewoners 
hebben zelfs de overtuiging, dat de lucht er te 
frisch is (*), 

Wat verwarring van begrippen! Wat doet het 
ter zake, dat er lucht in overvloed is, dat men 
c>' zelfs van missen kan, zoo zij verpest is door 
afval en dampen van allerlei aard? Er is zeker 

(*) Men zoude, met bgua êvenveel groud, iu ecuschouw-
uurg de lucht vau deu engelenbak gezonder dan die van 
"et parterre kunnen uocmcu, omdat zg hooger is. IQ,., 

R, v, E. 

veel water in onze rivieren en grachten: wat 
doet er dit toe? Geeft gij de voorkeur aan dit 
water, bedorven door het vuil van de bevolking, 
boven het heldere, zuivere water eenor wel? 
Men moet zich hieromtrent niet misleiden; het 
is hier niet een vraagstuk van hoeveelheid, maar 
bovenal van hoedanigheid. Wat Parijs betreft, 
men spreekt met argelooze onverschilligheid over 
de hoogten van Montmartre, Chaumont, Passy , 
Vaugirard, enz. Voor den grooten hoop is de 
lucht op al die verhevene punten der stad van 
dezelfde hoedanigheid. Het denkbeeld van hooge 
ligging komt voor de meesten overeen met dat 
van gezondheid. En toch, wat verschil tusschen 
deze wijken! 

Van de te Parijs heerschendc winden: zuid
west, noordwest, noordoost eu zuidoost, is de 
zuidwestenwind de meest algemeene. Ieder in
woner , elke woning, elke schoorsteen, elke straat 
draagt er toe by de lucht te bederven; wij be
reiden onophoudelijk boven den grond een damp
kring, die ongeschikt is voor inademing. Het 
valt in het oog, dat elke zuidwestenwind, hij 
voorbeeld, door de lucht der vestingwerken van 
Grenelle tot Montmartre voort te drijven, op zij
nen weg meer cn meer bedorven lucht verza
melt. De bewoner van het midden der stad zal 
de lucht hebben in te ademen, reeds uitgeademd 
door de bewoners der buitenwijken. 

Daarna zal deze lucht op haren tocht achter
eenvolgens bezwangerd worden met nieuwe on
reinheden. Alles wat onderweg te oogsten 
valt: rook, dampen, ziektekiemen, alles zal wor
den medegesleept door dit bezemwerk op groote 
schaal, en zal in zijne vaart gestuit worden door 
den heuvel Montmartre en zijne omstreken, ge
lijk de golf, bezoedeld door het slijk der mod-
derbnnk, tegen de rotsen wordt gebroken. Zeg 
niet neen. Welke weldadige toovergodin zou de 
lucht op haren weg reinigen? 

Ha! gij hebt lucht, maar welke lucht? Lucht 
uit de tweede en derde hand, die reeds zoo
veel dienst gedaan heeft, dat zij geheel ongeschikt is 
voor het leven! En toch zijt gij op eene 
hoogte en de wind snijdt u in het aangezicht! 
Komt de stroom , in plaats van uit het zuidwesten, 
uit het noordwesten, zoo komen toch ook de 
uitwasemingen van het hooge gedeelte der stad 
op de wijk neder. Is hij noordoost, zoo ademt 
men de lucht van Saint-Denis, van LaChapelle, 
van Belleville, enz. in. Is hij zuidoost, dan moet 
men weder lucht inademen, die dc geheele stad 
doorreisd heeft. Eene fraaie ligging, uit het 
oogpunt der gezondheidsleer, voor arinbloedigen! 
En, nog eens, het is eene hoogte, dikwijls aan
bevolen door sommige artsen! 

Daarentegen komt de lucht tc Montiouge, 
Vaugirard, Auteuil, Passy, enz. aan, zoo al niet 
zuiver, ten minste met behoud van het groot
ste deel harer heilzaam werkende eigenschappen; 
zij is nog niet door de stad gegaan. »Dit is 
waar voor den zuidwestenwind," zal inen zeggen; 
•maar zal zij, bij noordoostenwind, niet volko
men in denzelfden toestand verkceren als de te
genovergestelde streek van de stad by zuidwes
tenwind?" Die tegenwerping zou zeer zeker ge
grond zijn , zoo de noordenwinden op onze breedte 
even algemeen waren als die uit het zuiden, en 
zoo niet de eigenschappen van de uit bet noor
den komende lucht ten eenenmale verschilden van 

die uit het zuiden. De noordenwinden zijn droog 
en frisch, de zuidelijke vochtig cn warm. 

De eersten laten het stof en de lichaampjes 
in de lucht zweven; de laatsten wekken door 
hunnen hoogen warmtegraad en hunne vochtig
heid het levensbeginsel der kiemen en bereiden 
hare ontwikkeling voor. Men weet, dat de gis
tingen cn verrottingen, tegengehouden door de 
noordelijke winden, snel bevorderd worden door 
de zuidelijke. Een enkele blik naar de kim 
is voldoende om den waarnemer te toonen, of de 
wind noord is of zuid gaat worden. In het eerste 
geval is de lucht troebel, het gezicht reikt niet 
ver, de dampkring is verduisterd door het stof; 
in bet tweede geval, daarentegen, doordringt 
bet vocht van den zuidelijken stroom de stof
deeltjes en maakt deze zwaarder ; zij vallen op den 
grond en de lucht wordt bijzonder doorschijnend. 
Men kan dan de voorwerpen op verwonderlijk 
groote afstanden zien. 

" De zuidwestenwind, die de stad doorloopen heeft, 
terwijl hij aan de zwevende kiemen haar levens
beginsel hergaf, is dus vrij wat gevaarlijker dan 
de noordoostenwind. Bij wijze van vergoeding 
is hij, in chemisch opzicht, zoo hij niet bedor
ven is geworden, veel weldadiger dan de noor
delijke. Immers, de zuidwestelijke luchtstroomen 
komen uit de zee ; de noordoostelijke daarentegen 
over land. Deze laatsten hebben reeds gediend 
en zijn beladen met stof; zij hebben van hunne 
levenwekkende eigenschappen verloren. Om deze 
verschillende redenen is het westelijke gedeelte 
van een groot middelpunt van bevolking altijd 
het gezondste. Men zal dan ook opmerken, dat 
de rijke bevolking, zeker geleid door een instinct
matig besef van de waarheid , meer en meer er 
naar streeft zich te vestigen in de westelijke en 
zuidelijke wijken, waar zij betrekkelijk zuivere 
lucht vindt. 

Ieder kan zich herinneren, dat in tijden van 
besmettelijke ziekte de statistieke opgaven om
trent de sterfte voor de zuidelijke wijken Vaugi
rard , Montiouge, Passy enz. bijna geene gevallen 
vermelden , terwijl daarentegen de plaag bij voor
keur Montmartre, La Chapellc, La Villette, Ba-
tignolles, enz. treft, welker bevolking wel is 
waar dichter opeengehoopt is , maar welker 
dampkring tevens buitengewoon bezwangerd is 
met onreinheden. 

Men heeft gezegd , dat de besmettelijke ziek
ten zich vooral schijnen uit te breiden, nadat 
dc noordenwinden gedurende zekeren tijd hebben 
gcheerscht. Er zouden vollediger waarnemingen 
noodig zijn dan de medegedeelde, om te dezen 
opzichte eene meening uit te spreken; in elk 
geval begrijpt men zeer wel, dat de epidemieën 
met de noordoostenwinden, die reeds over het 
noorden van Europa, over Duitschland, enz. zijn 
heengestreken, tot ons kunnen komen. Daarna 
zijn slechts eenige dagen zuidwestenwind noodig 
om de door de noordelijke luchtstroomen in den 
dampkring opeengehoopte kiemen te doen ont
luiken en de ziekte voort te planten. 

Als men, bij voorbeeld, de plek voor een zie-
kengesticht heeft uit te kiezen, moet men deze 
bedenkingen steeds voor den geest hebben. Het 
komt er zeer op aan, dat de zieken omringd 
zyn door eene krachtig-werkende lucht, maar 
het is niet minder van gewicht, dat de lucht, 
die in de zalen besmet is geworden, zich niet 
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daarna in den dampkring van de stad verspreide 
en de endemische kwalen voortplante. »l)e weinige, 
hedorvene lucht, die men in de stad brengt," 
zoo wordt gezegd , »is onbeduidend in vergelijking 
met de geheele massa van den dampkring der 
stad." Het is eene schatting, en, naar ons 
inzien, eene onnauwkeurige. De medegevoerde 
nadeelige gassen zetten zich uit, dit is waar, en 
kunnen geen grooten schadelijken invloed uit
oefenen. Maar de kiemen! Eéne daarvan, slechts 
ééne is toereikende, zoo zij in een geschikten 
bodem valt, om het kwaad in eene geheele wijk 
over te brengen. 

Het gas is werkeloos, de kiem is levend; zij 
ontwikkelt zich; hier is het niet meer geoorloofd 
te zeggen, dat het gif in de massa verloren gaat. 
Het kan op zijn weg eene gunstige iniddelstof 
ontmoeten, en de plaag is in de stad. 

Tot heden heeft men niet genoeg rekening 
gehouden van deze hoofdregelen; men heeft de 
hospitalen eenigszins in den blinde gebouwd, nu 
eens in het noorden, dan weder in het zuiden; 
men heeft er zooveel mogelijk de lucht ververscht, 
zonder er op te letten, dat het ook hier niet 
voldoende was slechts te zorgen voor luchtverver
sching , dat is te zeggen lucht, welke ook, bin
nen te brengen en bedorvenc lucht in den omtrek 
uit te werpen. Men moet zich niet alleen bezorgd 
maken over de hoeveelheid lucht, die in de zalen 
gevoerd wordt, maar vooral over hare hoedanig
heid; eindelijk doet men zeer verkeerd door die 
ongezonde, soms vergiftigde, lucht naar buiten 
te drijven in de woningen van de burgers. Men 
moge b. v. het hospitaal L a Hiboisière zoo mild 
mogelijk vullen met lucht, genomen uit eene 
wijk te midden van eene dichte bevolking, — 
gelooft men daarmede aan de lijders eene wel
dadige lucht te bezorgen ? En meent men , aan 
den anderen kant, den gezondheidstoestand van 
eene buurt te verbeteren door ze te plaatsen 
benedenwinds van de lucht der ziekenzalen ? Kies 
dus uwe plek zóó, dat de lucht nog niet van 
hare weldadige eigenschappen beroofd is door 
aanraking met het stof van de stad, en dat de 
in het hospitaal bedorvenc lucht niet onder de 
bevolking worde gedreven. 

Te Parijs waait de zuidoostenwind het minst. 
De eenvoudigste logica wijst dus aan , dat men 
daar een hospitaal in en naar het zuidoosten 
moet plaatsen. Men kan ten zuidoosten van Parijs 
zuivere lucht hebben, en meer dan elders de 
verspreiding van de lucht, die in de hospitalen 
gediend heeft, beletten. 

Hoe het zij, bovenstaande opmerkingen hebben, 
gelijk men ziet, niets bijzonders voor Parijs; zij 
zijn toepasselijk op alle steden. Men kan er uit 
afleiden, dat het niet genoeg is eene ligging op 
eene hoogte te kiezen om zeker te zijn gezonde 
lucht te hebben. Het is waar dat de kansen 
hierop toenemen als men stijgt, maar om in 
dergelijke omstandigheden goed geleid te worden, 
is het onontbeerlijk ook van andere bedenkingen 
rekening te houden. In elk geval kan men reeds 
allen, die arm aan bloed en zwak van tempe
rament zijn, aanbevelen, op straf van wegkwij-
uing, de volkrijke buurten , waar ieder den ander 
zijn aandeel bedorvene lucht betwist, te ontvlie
den. Het komt er voor hen bovenal op aan, 
zich te verwijderen van de massa en angstvallig 
te letten op den gewoonlijk heerschenden wind. 

De wind, met al wat hem eigen i s , is alver
mogend op de openbare gezondheid. Als men 
eene woning kiest, let men niet genoeg op zijne 
gewone richting. Ik geef de voorkeur aan eene 
goed gelegene woning in de laagte boven eene 
slecht gelegene (ten aanzien van de winden) in 
de hoogte. 

Gelijk er algemeene oorzaken zijn , die de hoe
danigheid van de lucht over groote ruimten wij
zigen , zijn er ook meer beperkte en geheel 
plaatselijke. De lucht kan op de plek zelve ge
wijzigd worden door de geologische gesteldheid 
van den bodem. Waar k le i , leem, gips of mergel 
is , blijft het water staan en kan niet in de onder
lagen van den grond wegvloeien. Gij woont daar 
boven een blijvenden vergaarbak van gisting cn 
rotting. Zoo ontstaan meestal de i huinalismen , 
de moeraskoortsen, enz. Daarom is het nog ver
kieslijker, als men eene zwakke gezondheid beeft, 
eene lage wijk te bewonen, gebouwd op zand of 
kalksteen, dan eene hooge wijk, Montmartre, bij 
voorbeeld, aangelegd op ondoordringbare lagen. 

Men ducht over het algemeen te recht de voch
tigheid, maar wij behooren ons wel tc verstaan 
omtrent hetgeen men onder vochtigheid begrijpt. 

Eene plek kan den naam hebben van vochtig te 
zijn en toch niet ongezond wezen , mits bet vocht 
zijn oorsprong hebhe in den dampkring en niet 
in de aarde. De waterdamp wordt uitgewasemd 
door den grond of waait ons met de winden 
tegen uit de bosseben, uit de boomen, uit dc 
stroomende rivieren. De waterdamp uit den bo
dem is bedorven; hij is vol kiemen; wie heeft 
niet de woekerplanten gezien, die de vochtige 
muren bedekken? Die waterdamp vormt rondom 
u een ongezonde» dampkring. De waterdamp 
uit de lucht heeft niets ongezonds , tenzij men 
onderhevig zij aan rhuimitische aandoeningen; 
het is een damp, die, in behoorlijke mate, aan 
de werking van de ademhalingswerktuigen niet 
schaadt. 

Ook zijn de oevers der rivieren niet ongezond , 
gelijk enkelen beweerd hebben, als slechts dc 
stroom elk stilstaan van het water belet! Indien 
enkele rivieren zoo nudeelig zijn voor de gezond
heid, is dit, omdat zich naast het stroomende 
water kuilen of moerassen bevinden, waarin het 
vocht tot gisting komt door de talloozc kiemen , 
die er zich in ontwikkelen. Daarentegen zuivert 
eene rivier de lucht om twee redenen : vooreerst 
wordt er een stroom gevormd tusschen hare beide 
oevers, die de vernieuwing van de lucht ver
zekert; ten andere hebben de onreinheden in den 
dampkring, aangetrokken door de vloeibare massa, 
eene neiging in het water te vallen. Men heeft 
zeer zeker lucht, die meer met water verzadigd, 
maar, als vergoeding, minder bedorven is. Dit 
is niet louter eene onderstelling. 

Toen Earaday er over peinsde de lucht in het 
Huis der Gemeenten te zuiveren, nam hij aan de 
Itoyal Institution de volgende proef: hij plaatste 
aan het uiteinde van eene der zalen een ledig 
bord; aan liet andere uiteinde, op een vel wit 
papier, een dergelijk bord, maar gevuld met 
water. Toen do dag verstreken was, onderzocht 
hij de twee borden. Het eerste, het ledige, 
scheen ongedeerd. Op de vloeibare oppervlakte 
van het tweede en op het omliggende papier zag 
men als een zwart slijk. Het stof van de lucht 
der zaal was in het bord en in de rondte ge
vallen. Men kon naar dit staaltje oordeelen, 
wat de longen der vaste bezoekers van the Royal 
Institution konden opnemen Waarom was het vuil 
der lucht slechts gebonden geworden door het natte 
bord? Omdat onophoudelijk uit de vloeistof een 
onzichtbare stroom damp opstijgt, die de stofjes 
doordringt en zwaarder maakt; de onreinheden 
vallen neder. Het atmosferische water wascht alzoo 
de lucht en reinigt ze. Men weet, dat de na ver
scheidene regendagen opgevangene lucht dikwijls 
zóó ontlast is van hare vroeger daarin zwevende 
kiemen, dat zij ongeschikt is om eenige gisting 
voort te brengen. Bijgevolg, waar de lucht ver
zadigd is niet water, vallen de stofjes neder en 
wordt de dampkring gezuiverd. De lucht is dus 
betrekkelijk zuiver boven eene rivier met merk
baren stroom. 

Het was evenwel goed zelfs de schaduw van 
een twijfel weg te nemen door eene rechtstreek-
sche proef. Waar geen spoor van stof is , is 
geen spoor van licht. Het licht kan zich niet 
aan het oog openbaren, als het op zijn door
tocht geene stolfen vindt om bet voort te plan
ten. Zoo doorloopt het rle plnnetarische ruimte 
zonder zichtbaar te zijn; het wordt eerst voor 
onze zintuigen merkbaar, als het eenig doel, 
welk ook, treft: 't zij stofkorrel of ster. Laat 
een schip aan zijn grooten mast een clectrische 
lichtbaak voeren cn een bundel lichtstralen wer
pen op de batterijen eener oorlogshaven, de 
batterij zal dadelijk beschenen worden, maar 
niets zal van het schip tot de kust den door
tocht van den straal verraden ("), gelijk men 
geneigd zou zijn te gelooven, als men zich in 
gedachte die onmetelijke licbtnaaldeu voorstelt, 
die dc electrische lampen aan den gezichteinder 
onzer boulevards en wandeldreven vertoonen. 
Juist in eene stad wemelt het van stofjes ; het 
licht ontmoet dan ook op zijn weg terugkaat
sende stol; het teekent zijn spoor door de zwe
vende lichaampjes te beschijnen. Dit lichtspoor 
is een zeker teeken van de onreinheid der lucht. 
Op den Oceaan daarentegen is de lucht zuiver: 
geen stof, geene kleine weerkaatsende spiegels 
meer om het licht te verspreiden; geen spoor 
meer van een straal tusschen het schip en de 

(*) Mcu weet, dat wij bet licht vuil sens kaar*, bij 
voorbeeld , ook helder zien wegen» de Ituti deeltjes in de 
vlam. U. v. ï . 

kust; niets. Nimmer zou men vermoeden, dat 
er een straal uit de ruimte is geschoten , en 
eensklaps de haven gaat verlichten. 

Ook is er geen zekerder middel om den graad 
van zuiverheid des ilampkrings aan te wijzen, dan 
er een straal elektrisch licht door te doen gaan. 
Zoo de lucht bezoedeld is , doet de straal van zijn 
doortocht blijken; zoo zij vrij is van zwevende 
lichaampjes, legt het licht zijn weg af zonder 
aan onze oogen zijne reis tc verraden. Men is 
de methode verschuldigd aan den heer Tyndall. 
Die uitstekende natuurkundige heeft op die wijle 
den graad van zuiverheid der lucht en der wa
teren van den Oceaan en van de voornaamste 
meren kunnen onderzoeken. Door dit zoo een
voudig middel hebben wij , van onzen kant, be
proefd dc hoedanigheden der lucht in de groote 
middelpunten van bevolking te bestudeeren, en 
wij hebben bevonden , dat, bij kalm weder, de 
lucht boven de rivieren doorgaans vrij is van 
zwevende lichaampjes. Ten minste, hun aantal is 
zeer gering. Betrekkelijk is er dus zuiverheid. 

De boomen brengen, gelijk de waterstroomen, 
ook zekere vochtigheid voort; zij oefenen even
eens een onmiskenbaren invloed op de gezondheid 
der lucht uit. Zij geven zuurstof af, nieuwe 
zuurstof, als men zich zoo mag uitdrukken , bij
gevolg zuurstof, die inderdaad krachtig en wel
dadig werkt. De lucht der wouden is dan ook 
bijzonder gezond , wel te verslaan, als het woud 
is aangelegd op een drogen, steenachtigen of zan-
digeu bodem. 

Een boom is om twee redenen een kostelijk 
iets: hij is een vervaardiger van zuurstof; ten 
andere is hij een droogleggingstoestel, die het 
water van den grond in den dampkring brengt 
cn alzoo de aardscbe vochtigheid , altijd gevaar
lijk, doet verkeeren in atmosferische vochtigheid , 
weldadig , zoo zij zekere grens niet overschrijdt. 
De bladeren wasemen aanzienlijke hoeveelheden 
waterdamp uit. Als in een bosch, met behoorlijke 
geologische gesteldheid van den bodem, het water 
niet blijft staan, zijn er ook geene moerasdampen, 
en de kiemen en stofjes uit den dampkring vallen 
op den grond neer. Men moet zich dus niet ver
wonderen , dat de lucht er zoo krachtig en zoo 
zuiver is. 

Men moet, bijgevolg, de nabijheid der bosschen 
opzoeken en zich benedenwinds daarvan vestigen. 
Men is dan zeker hunne levenwekkende uitwase
mingen op te vangen. 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B D I T E N L A N D . 

De jaarlijks wederkeerende Internationale Ten
toonstelling te South-Kensington werd eerst de
zer dagen in haar geheel geopend. Ze moet 
een jammerlijk fiasco wezen — zoowel wat ha
ren inhoud, als wat de openbare belangstel
ling betreft. Immers, zoo we een verslaggever 
van de Saturday Review mogen gelooven, zou 
de aantrekkelijkheid voor 't publiek er meer ge
legen zijn in de tallooze buffetten en gelegenhe
den tot stoffelijke verversching, dan in den rijk
dom en de belangwekkendheid der geëxposeerde 
voorwerpen. De Review noemt 't geheel: een 
reusachtige bazaar, onder doorluchtig patronaat. 
(Aan 't hoofd van het bestuur der onderneming 
staat de Prins van Wales). 

— Dc indijking van het Zwin is thans door 
de Nederlandsche en Belgische Regeeringen vast
gesteld en zal spoedig een begin van uitvoering 
verkrijgen. 

Reeds op 25 dezer wordt door den gouverneur 
van West-Vlaanderen, in bijzijn der hoofdinge
nieurs van den waterstaat in die provincie en iu 
Zeeland, de uitvoering der bedijkingswerken aan
besteed op de voorwaarden, die daartoe breed
voerig door gemelden gouverneur openbaar zijn 
aangekondigd en waarnaar ook Nederlandsche 
aannemers kunnen concurreeren. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij Kon. besluit is aan W. 
Ilouwens, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend 
uit zijne betrekking van ingenieur 2de klasse voor 
het stoomwezen; voorts is de adspirant-ingenieur 
voor het stoomwezen W. A. M . Piepers benoemd 
tot ingenieur der 2de klasse voor het stoomwezen. 

— Door den Gouverneur Generaal van Ned. 
Oost-Indië zijn bij den Waterstaat en 's lands 

burgerlijke openbare werken de navolgende be
sluiten genomen, als: 

Benoemd: tot ingenieur der 2 J ' klasse, C. Gast, 
laatstelijk die betrekking bekleed hebbende. 

Overgeplaatst: van Magelang naar Soerahaia, 
,|e ingenieur 1ste klasse A. F. Goudriaan; van 
buitenzorg naar Magelang, de ingenieur 2de klasse 
|(. II. van Os; van Batavia naar Muntok, de in
genieur 3de klasse C. L . F. Pos!; van de directie 
naar Pamakassan, dc ingenieur 3de klasse J. B. 
|'. L . Molenbroek; van Cheribon naar Batavia, 
de ingenieur 3de klasse J . M . Wap; van Batavia 
naar Buitenzorg, de waarnemend adspirant-inge
nieur T. J. Th. N . Meuk man van der Wijck; van 
llatavia naar Serang, de waarnemend adspirant-
ingenieur II. G. van Sillevoldt; van Muntok naai
de directie, de adspirant-ingenieur J. R. Ilage-
doorn; van Batavia naar Cheribon, de adspirant-
ingenieur W. van der Worlf; van Poerwodadi 
naar Ambarawa, de opzichter 2de klasse W. C. 
II. L . C. von Winckelmann; van Rangkas-Betoeng 
naar Muntok, de opzichter 3de klasse J . Haccou ; 
van Muntok naar Rangkas-Betoeng, de opzichter 
lide klasse D. van der Linden. 

Ingetrokken: De overplaatsingen van den ad
spirant-ingenieur A . Walland van Salatiga naar 
Ambarawa, en van den opzichter 1ste klasse J. 
Ileaviside van Cheribon naar Serang; met bepa
ling, dat de eerste te Salatiga werkzaam zal blij
ven, en de laatste te Batavia wordt werkzaam 
gesteld. 

s-Gravenhage. De Minister van Staat cn 
van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald, dat de 
commissi èn , belast met het examineer en van hen 
die eene akte van bekwaamheid voor het middel
baar onderwijs wenschen te verkrijgen, voor het 
jaar 1872 zitting zullen houden te's-Gravenhage, 
en benoemd . tot lid en voorzitter der commissie 
voor de examens in wis- en natuurkundige we
tenschappen, zeevaartkunde, teekenen en boet-
seeren, dr. D. de Loos, directeur der hoogere 
burgerschool te Leiden ; tot leden: F. J. van den 
Berg, hoogleeraar aan de Polytechnische school 
te Delft; dr. F. de Boer, leeraar aan de hoogere 
burgerschool te Deventer; J. D. van der Waals, 
leeraar aan de hoogere burgerschool te 's-Hage; 
J. E. Cornelissen, dierecteur der afdeeling voor 
de waarnemingen ter zee van het Meteorologisch 
Instituut, luitenant-ter-zee 1ste klasse; dr. W . 
V. R. Suringar, hooglecraar aan de hoogeschool 
te Leiden; dr. E. Selenka, hoogleeraar aan de 
hoogeschool te Leiden; J . P. Koelman, directeur 
der academie van beeldende kunsten te 's-Hage; 
H. P. Vogel, hoofdonderwijzer aan de academie 
van beeldende kunsten te 's-llage; 

— Omtrent het wetsontwerp tot machtiging om 
aan de gemeente 's-Gravenhage in erfpacht uil 
te geven de Rgksduingronden, benoodigd voorden 
aanleg eener duinwaterleiding ten behoeve dier 
gemeente heeft de minister van Finantien zijne 
memorie van beantwoording ingezonden , waaruit 
o. a. het navolgende blijkt: 

lo. Met den aanleg eener duinwaterleiding op 
Walcheren is nog niet begonnen, en het is zelfs 
nog onzeker of de erfpachter der voor dat doel 
uitgegeven diiingronden er in slagen zal eeuc 
maatschappij op te richten, die de zaak onder
neemt. 

2o. Nadat de afstand der voor de waterlei
ding benoodigde duingronden reeds aan de ge
meente 's-Gravenhage was toegezegd, hebben 
burgemeester cn wethouders van Delft het ver
langen te kennen gegeven, dat aan dien afstand 
de voorwaarde zou worden verbonden, dat dc 
waterleiding ook dienstbaar gemaakt moest wor
den aan dc behoeften der gemeente Delft. 

De Regcering heeft echter gemeend aan dat 
verlangen geen gevolg te mogen geven. Want 
hoewel volkomen bereid om, zoo mogelijk door 
afstand van andere duingronden, op andere wijze 
Mn het verlangen der gemeente Delft te gemout 
<e komen, achtte zij zich niet gerechtigd om tus
schen beiden tc treden in de regeling van deze 
aangelegenheid tusschen de bedoelde gemeenten, 
'miners bevatten de thans in erfpacht uit te ge-
'*n duinen wel genoeg water voor 's-Gravcnhage, 
'"aar niet voor b e i d e gemeenten, dan zou het 
stellen vau de genoemde voorwaarde èn onvol
doende èn schadelijk zijn, daar het gevolg er van 
Z|ju zou eene versnippering van den watervoor
raad, waardoor noch Delft noch 's-Gravenhage 
k'eliolpen zou zijn. Leert daarentegen de onder
gilling dat de bedoelde duinen meer water op-
h'veren dan voor 's-Gravenhage noodig is , dan 
k a ' i het door Delft verlangde beding als overbo

dig worden beschouwd. Dan toch zal het eigen
belang van 's-Gravenhage medebrengen er in te 
bewilligen, dat de overvloedige watervoorraad 
onder billijke voorwaarden dienstbaar gemaakt 
wordt aan de behoeften van Delft. De geneigd
heid daartoe is der Regeering dan ook duidelijk 
gebleken uit eene hierover met burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage gevoerde brief
wisseling. 

— Het bestuur van de Ned. Nationale ver
eeniging van werklieden, wenschende zoo goed 
mogelijk te slagen in het bouwen van woningen 
voor de leden der vereeniging, heeft dezen uit-
ger.oodigd om mede te dingen tot het ontwerpen 
van de meest doelmatige woningen. Daartoe is 
door den Voorzitter eene premie van /'25 uitge
loofd voor hem, die het beste plan, met daartoe 
behoorende teekeningen , begrootingen en verdere 
toelichtingen, kan inzenden vóór of op 15 Juni 
1872. De woningen moeten voldoen aan de 
eischen der gezondheidsleer en verder zoodanig 
worden ingericht, dat het voorfront in de Su-
matra-straat een net aanzien heeft en de kosten 
der woningen strooken met de huurwaarden. De 
mededingers zullen o. a. moeten inleveren: 1". 
de hoeveelheid van alle materialen, met de kosten: 
2°. de arbeidsloonen voor elk vak, dat daaraan 
moet werkzaam zijn; 3". de tijdsbepalingen voor 
het bouwen; 4°. een toelichting, op welke wijze 
die werkzaamheden het best door de leden der 
vereeniging kunnen worden uitgevoerd. 

— Naai wij vernemen, heeft de heer .1. A. 
Potter aan het bestuur der Nederlandsche Na
tionale vereeniging van werklieden alhier op 
nieuw doen toekomen eene inschrijving van /' 10.000, 
in de geldleening door die vereeniging geopend, 
tot het bouwen van arbeiderswoningen in de resi
dentie, zoodat die heer reeds voor f 20.001) heeft 
ingeschreven. 

— Naar wij vernemen, is aan den heer Bre
dius voor de aanvaarding der concessie van den 
spoorweg van Dordrecht naar Arnhem en Nijme
gen uitstel verleend tot 1 Nov. e.k., onder voor
behoud, dat eventueele aanvragen van andere 
ondernemers, mochten die inkomen, daardoor 
niet zullen worden aangehouden. 

(Nijm. Nieuwsbode). 
Rotterdam. De alhier gevestigde Ambacht

school heeft een belangrijke verzameling metalen , 
ertsen en chemicaliën ten geschenke gekregen 
van mejufvrouw de wed. Sander Bikkers Wz. 
Haar eenigen tijd geleden overleden echtgenoot 
was zeer met de school ingenomen, en het is op 
zijn verzoek, dat de school dit geschenk heeft 
gekregen. 

De verzameling mag zeldzaam in hare soort 
genoemd worden, en bestaat uit eene bijna ge
heel complete verzameling metalen, de ertsen 
waaruit deze worden verkregen en de voornaamste 
scheikundige verbindingen er van, die voor de 
nijverheid van aanbelang zijn. 

Deze collectie zal niet bij de andere eigendom
men der school worden gevoegd , maar in een 
afzonderlijke kast worden geplaatst. 

Leiden. Iu de zitting van den gemeenteraad 
van den 11 den Mei was aan de orde het ver
zoek van de heeren P. C. Knijff en A . Kaptijn, 
voorloopige concessionarissen van den Rijnstreek-
spoorweg, om de inschrijving van de gemeente 
Luiden ten behoeve van dien spoorweg, ten be
drage van f200,000, te willen verhoogen. Door 
Burg. en Weth., iu vereeniging met de commissie 
van finantien , was omtrent dit verzoek rapjiort 
uitgebracht, waarvan de conclusie was : 

1". dat dc rand niet alleen bezwaar maakt om, 
overeenkomstig hun verzoek, de bij raadsbesluit 
van 17 Januari j l . genomen inschrijving te ver
hoogen , maar dat hij zich tevens, o|i grond van 
dc verandering, welke in de voorwaarden van 
de opengestelde geldleening is tot stand gebracht, 
genoodzaakt ziet bedoelde inschrijving niet te 
handhaven en derhalve terug te nemen ; 

2". dat de raad termen heeft gevonden, om 
aan de voorloopige concessionarissen ten behoeve 
van hunne onderneming bovenbedoeld een subsi
die aan te bieden van f 100,000, onder beding 
dat de uitbetaling eerst zal plaats hebben wan 
neer de spoorweg zal zijn opgeleverd en ter ex
ploitatie gereed ligt, en dat de betrekkelijke 
raadsbesluiten de goedkeuring van HU. Gedepu
teerde Staten vun Zuid-Holland hebben verwor
ven ; en 

3». dat concessionarissen worden verzocht zich 
vóór 15 Juni e. k. te verklaren, of zij op de 

gestelde voorwaarde deze subsidie aanvaarden, zul
lende anders dc gemeente na verloop van dit 
tijdstip niet meer aan haar aanbod gebonden zijn. 

De voorzitter deelde mede. dat er nog een schrij
ven was ingekomen van de heeren P. C. Knijff 
en A. Kaptijn, waarbij zijn mededeelden, dat, 
mocht het voorstel door Burg. en Weth. en de 
commissie van finantien in bun rapport van 7 
Mei voorgedragen, door den gemeenteraad wor
den aangenomen, dit voor hen het teeken zoude 
zijn om alle bemoeiingen in deze zaak te staken 
en dc onderneming op te geven. Mocht de raad 
echter kunnen goedvinden om zijn besluit in dien 
zin tc wijzigen, dat de inschrijving met nog 
f100,000 werd verhoogd cn alzoo gebracht werd 
op /'300,000, met eene rentegarantie van 5 pCt., 
tot op het tijdstip dat de « e g zou worden iu 
exploilatie gebracht, dan was de uitvoering dei-
zaak verzekerd. Ten slotte herhaalden zij nog 
hunne verzekering, dat de aanneming van dit 
voorstel van Burg. en Weth. en van de commis
sie van finantien de aanleiding zoude zijn , dat 
ook dezen keer weder de voor Leiden en omstre
ken zoo hoogst nuttige on gewenschte weg niet 
tot stand zou komen. 

De conclusie van het rapport na discussie in 
stemming gebracht zijnde, werden de drie pun
ten achtereenvolgens aangenomen; be beide eer
ste met 13 stemmen tegen 3 en het derde met 
14 stemmen tegen 2. 

Het Utr. Dagblad meldt dat de heeren Knijff 
en Kapfijn, ook na het votum van den Leid-
schen gemeenteraad , hunne onderneming tol het 
leggen van een spoorweg van Utrecht op Lei
den niet als begraven beschouwen, maar inte
gendeel met alle kracht zullen beproeven klaar 
te komen, waarvoor zij weder druk bezig zijn, 
en waarin zij, naar zij met grond durven hopen, 
ook zullen slagen. 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant zegt: van 
goeder hand verneemt men, dat de heereu Knijff 
en Kaptijn geslaagd zijn in hunne pogingen tot 
het verkrijgen der resteerende ƒ 300.000 ten 
behoeve van den spoorweg Utrecht—Leiden , en 
dat men dus den aanleg van dien weg als ver
zekerd kan beschouwen. 

Varia. 
Het A. B. C. stelsel. De toepassing van 

het A. B. C. stelsel te Crossness, maakte het 
onderwei-|i uit eener voordracht, gehouden door 
professor Gustaaf Bischot, voor de afdeeling schei
kunde van de »philosophical society" te Glasgow. 

Er werd eene volledige beschrijving gegeven 
der werken die te Crossness hiervoor zijn aange
legd , en een relaas van den voortgang, die het 
stelsel in andere deelen van het rijk had gemaakt. 

Hierop volgde eene zeer geanimeerde discussie; 
de algemeene opinie van de sprekers was echter 
dat het stelsel volkomen had gefaald. 

Remmiddel voor spoorwegen. Uit Hun-
chen wordt gemeld, dat de heer Reberlein, de 
uitvinder van het remmiddel, hetwelk een snel
trein in een oogenblik tijds tot staan brengt, het 
recht tot het exploiteeren van zijn uitvinding in 
Groot-Brittannië aan een Engelsche maatschappij 
heeft overgedaan. Hij heeft daarvoor ontvangen 
een som van 0000 pond st.; na verloop van een 
jaar betaalt de maatschappij hem ten slotte nog 
een bedrag van 5000 |iond st. 

In Duitschland wordt het insgelijks reeds toe
gepast, namelijk o|> de staatsspoorwegen in Beie
ren. Binnen kort zal dit mede het geval zijn op 
den Brennerspoorweg, waarvan het gedeelte bij 
den Gassenhass zoo buitengewoon steil en ge
vaarlijk is. 

Behalve dat het remmiddel, door den heer Re
berlein uitgevonden, even snel als zeker werkt, 
heeft het nog een ander groot voordeel boven 
de gebruikelijke middelen van dien aard , name
lijk dat het hoegenaamd geen gedruisch of kras
send geluid veroorzaakt, terwijl het daarenboven 
door één man zeer gemakkelijk in beweging wordt 
gebracht. 

Correspondentie. 
Aan dc vele aanvragen tot bekoming van exem

plaren van het laatste nommer met bijhoorende 
platen kan niet worden voldaan; het weekblad 
wordt alleen aan de genbonueerdeii verzonden en 
meerdere exemplaren worden slechts bij vooruit-
bestelling afgeleverd. 
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A d v e r t e n t i ë n . 

HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND. 

DIJKGRAAF FN HOOGHEEMRADEN VAN RIJN
L A N D , zullen op Zaturdag den 8stcn Juni 1872, 
des middags ten 12 nu», in het Gemeenlnnds-
huis te Leiden, bij enkele inschrijving besteden, 
overeenkomstig het opgemaakt bestek en de al
gemeene voorwaarden: 

De vernieuwing van het Sluisje met 
brug in de Weipoortsche Vliet, in den 
Straatweg onder Zoeterwoude, be
staande in: 

Het opruimen van de bestaande 
Sluis en Brug, het bouwen eener nieu
we Sluis met twee openingen , gemet
selde landhoofden, vleugels en pijler 
en het daarop plaatsen eener Brug met 
ijzeren liggers , houten dekken en leu
ningen. 

Het bestek zal van den 24sten Mei af voor 15 Cents, 
de algemeene voorwaarden voor 25 Cents en de 
gezegelde blanco inschrijvingshillctcn voor 21 Cents 
verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland te 
Leiden. 

De inschrijvingsbillcteu zullen te elf uren van 
den bestedingsdag in de bus op het Gemeenlunds-
huis gestoken moeten zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen op het bureel 
van den Ingenieur Hoofdopzichter P. MAAS GEES-
TERANUS te Leiden, alwaar ook de teekeningen 
ter inzage voor belanghebbenden liggen. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd. 
DE CLERCQ. Dijkgraaf. 
W. G. DE BRUIJN K O P S , Secretaris. 

LEIDEN] 18 Mei 1872. 

N O O R D - B R A B A X T S C H - D U I T S C H E S P O O R W E G - M A A T S C H A PFI.J. 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 4 Junij 1872, des middags 

ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Weste -
Wagenstraat te Rotteidam, van: 

De Gebouwen en Inrigtingen op het 
station te Gennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, terwijl aan het Hoofdbureau voormeld de 
noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben 
op Dingsdag den 28 M e i , des voormiddags ten 
elf ure. 

Gedrukte exemplaren van het Bestek en Voor
waarden met bijbehoorende teekeningen worden 
nader verkrijgbaar gesteld. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Maandag den 3dcu Junij 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek no. 72. 
Het MAKEN van een riool in de 

scheidingsloot tusschen het stati
ons-emplacement en het terrein 
van de werkplaats te Tilburg. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 24 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 21 «len Mei 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan bet Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Breda en is op franco aanvrage op ge
melde plaatsen te bekomen. Inlichtingen worden 
gegeven door den Sectie-Ingenieur te Breda. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 27»teu Mei 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 18<lcn Apri l 1872. 

Alom is voorhanden : 

i s K i a i i s s i J i ! 
Waarin bestaat dit? en Welke bezwaren" 

zijn er tegen? door den Uitvinder. 

Prijs 50 Cents. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente Arnhem, 

zal Zaturdag 1 Junij 1872, 's namiddags 12% 
uur ten Raadhuize aanbesteden: 

1". Het verrigten van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan den 
GROOTEN TOREN en 

2u. Het voortdurend schoon en op 
vast waterpeil houden van de STADS -
BEKEN. 

Bestekken ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

S T O O M F A B R I E K . 
VOOR 

MACHINALE HOUTBEWERKING. 
H A N D E L 

\\ GEZAAGDE E.\ (INGEZAAGDE HOUTWAREN, KOPERS 
\.\ i V A G E M A K E R S H O l l 

Steeds in voorraad: bewerkte Planken in 
de gewone maten; Lijst-cn Timmerwerk vol
gens bestaande of op te geven profits. 

Prijscouranten op franco aanvraag franco. 
Modelboeken a 75 cent idem. 

Tengevolge van de steeds stijgende prijzen van 
het hout cn andere grondstoffen, wordt van af 
heden de voor 1872 uitgegeven Prijscourant ver
hoogd : 

de bewerkte Planken 5 cent per vierk. Meter; 
de Lijst en Timmerwerken 5 procent; 
de Jalousiën 10 •• 

APPINGEDAM , 21 Mei 1872. 

C. ROGGENKAMP. 

SÜ88EH, ÏS WURTEMBERG. 
Mijne nieuw uitgevondene 

ROOK- en LTJCHTZTJIGERS 
zijn tot heden door alle deskundigen als het beste erkend van al hetgeen in dezen tak van nijver
heid bestaat. Het is mijn voornemen om deze uitvinding voor elk land te verkoopen , waartoe tee
keningen en getuigschriften voor belangstellenden ter inzage liggen. 

F r . M O L L . 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
Ml III Kit AMSCHEN 1)1.1 Ié. 

R O T T E R D A 3 V I . 
Hebben steeds in voorraad oud Hood- en G e e l K o p e r , Bronn en M e t a a l , in verschillende 

qualiteiten; compositie H u i d s p i j k e r s , Spiauter hersmolten gezuiverd B lokz lnk ; Bauea 
T i n , in blokken en staven; Luiid . loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

a a 
It. W. P. DE VRIES, te Amsterdam, zal op 

Z a t e r d a g 1 J u n i en volgende dagen verkoo
pen de uitmuntend geconditioneerde verzameling 
BOEKEN en PLAATWERKEN over Bouw
kunst, Schilderkunst, Schoone Kunsten 
enz., Prenten, Teekeningen en Medailles , 
een antieke Kast cn Tafel enz. enz., nagelaten 
door wijlen den WelEd.Gestr. Heer D. D. BüCHLER, 
Eere-Voorzitter der Maatsch. tol bev. d. Bouw
kunst, Ridder v. d. Nederl. Leeuw, enz. tc Ara-
sterdam. 

De Catalogus is op franco aanvrage ii 10 Cts. 
verkrijgbaar. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 
J. J. V A N RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Rotterdam. 

A dr essen. 

Bij II. W. V A N M A R L E , te Arnhem, is thans 
compleet verschenen: 

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN 
HOOFDTIJDPERKEN DER ARCIIITECTUI'R. 

DOOK 

E U G E N GTJGEL. 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Poly

technische School. 

Met ruim 600 in ileii tekst gedrukte figuren. 

Bovendien zijn nog bij het werk gevoegd de 
volgende staalgravuren, gegraveerd door onzen 
landgenoot T E R W E N . 

Parthenon, Kreehlheion, Alhambra, Getiienilanilshtiis 
le Dclfl, Basilika St, Paul te Rome en 

lloiilllkt'rk Ic Freiburg. 

Prijs: Gebonden in daarvoor gegraveerden 
Prachtband / 20 ; Ingenaaid /16. Dc 
band afzonderlijk f3. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

R D 
ecker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
'Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t A C. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel - en Iiijstenfabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek icNiel,bijAntwcr-

)>en, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
l t e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren eu plaatsen 

lieetwatertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en /"8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, te 's Hage. 
.Ine". P l e y n l e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinnen en de R o n d e , Stoomtrasfaliriek, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterre inen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M . LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

B . A . Hi ldebrnnd. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 
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Uitgegeven te Arnhem bjj D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L Sc C" 

Hei . 
Maastricht, te. 10 uren, door het prov. be-

nrar. bet verbouwen van het Rijkstelegraalkan-
Ü O i te Venlo. Inl. bij den hoofdingenieur van 
l,,„ waterstaat, aldaar, en den ingenieur Roelants, 
(, Roermond. (Zie verder het Bijvoegsel bij 
,o. 20.) 

Maastricht, te 11 uren, door het prov. 
„•stuur: de uitvoering van wei ken tot verbete-
ing van de Maas, in de gemeente Linne, nabij 
leiFraai L X X . (Zie verder het Bijvoegsel bij 

i. 20). 
Enkhuizen, te 11 uren, door dijkgraaf en 

Kernraden van Drechterland, in het' Westfriesche 
Huis: l o . de levering van a. 1093 stuks beste be-
zaagde Dantzigcr of Riga greenen platen, 678 
Etr. M. best vierkant bejaagde dito dito ribhout 
en 294 str. M. greenen ankerribben : l>. 555 stuks 
lieste eiken beslagen palen van differente lengte; 
mitsgaders het maken van een schoeiing, lang 
'2Sb' M . , met bovenstaande houtwaren, cn van 
eene kleivalling met getrokken klei , lang 28G M. 

2o. het verbeteren van steenglooiing en verder 
lan den Drcchterlandschen-Westl'rieschen omring-
lijk, in 1872, te maken en te onderhouden 
«erken, met de levering der materialen. 

's-Hage, te U ' / j uren, door het prov. be
stuur: bet doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de Rijks-rivierwerken in het gedeelte 
an dc Lek in Zuid-Holland, met het onderhoud 

der werken van 1 Juli '72—30 Juni '73 , in 2 
perceelen. Het l e perceel bevat de Rijks-rivier
werken in de gemeenten Everdingen, llagestein, 
Vianen, Leksmond, Ameide, Tienhoven en Lan-
gcrak. De te verwerken materialen zijn: (iOO 
Jl 3 baardwerk, 050 M' 2 zinksteen, 558 M 1 dek
laag, 2000 M. vlechttuin, 480 M 3 puin, 1015 
stheepston bazalt. Het 2e perc. de Rijks-rivier
werken onder Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streef
kerk, N.Beüerland, Schoonhoven, Berg-Ambacht, 
Ammerstol, Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek. De 
tc verwerken materialen zijn : 1030 M ' deklaag, 
450 M . vlechttuin, 102 M 3 pu in , 180 scheeps-
tun bazalt. Raming: le perc. f 10,930 ; 2e perc. 
ƒ3250. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. : 
lo. liet onderhoud van de huizen, torens en 
poorten, onder het beheer van het dagelijksch 
bestuur; 2o. idem der gebouwen ten behoeve 
van het onderwijs , in 2 perceelen en in massa ; 
3o. idem der gebouwen op de algemeene begraaf
plaatsen ; 4o. idem der gebouwen en lokalen in 
gebruik bij de politic; 5o. idem der gebouwen 
van de stads bank-van-leening en bijbehoorende 
hulpbanken. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en 
weth. : het baggeren van eene uitwaterings- en 
scheepvaartgeul door het Sl ik , beoosten den oos
telijken afsluitdijk nabij Zeeburg, tot in het diep 
van het IJ. 

Hoogwoud , te 12 uren, door het college 
van dagelijksch bestuur der banne van Hoog- en 
Aardswoud, ten raadhuize: het reparaticwerk 
var. eenige gedeelten van den straatweg aldaar, 
te zamen ter oppervlakte van ongeveer 3614 M 1 , 
'net bijlevering van 30,000 steenen. 

Zuidhorn , te 12 uren, door gecommitteerden 
uit het hoofdbestuur van het waterschap Westei-
kwartier, in het gemeentehuis : het bouwen van 
cene vaste houten brug, met de bijlevering van 
alle materialen. 

Dinsdag, 28 Hei . 
Dussen, te 11 uren , door het bestuur van 

liet vvatei schap der Hulpgaten in den Lande van 
Neusden cn Altcna, bij De W i t : het ontgraven 
van vijf hulpgaten, alle gelegen onder de gemeente 
bussen en het dichten derzclve met zand , behou
dens de noodige kleibeklecdingen; aanw. daags 
vóór de besteding to 10 uren , beginnende bij 
het Keizersveer aan het Oude-Maasje. 

Ruurlo, door directeuren van den Hummelo-
Enschedesclien kunstweg, in het Wapen van 
Huurlo: de levering van 1029 kub. M . grint en 
van 120 kub. M . leem op genoemden kunstweg 
tusschen Neede en den tol bij Willemsen op den 

weg van Neede naar Borculo. Inl. op de secre
tarieën te Neede, Vorden en Ruurlo, en bij den 
heer B. Berkhout, te Zutfen. 

Hulst, te 11 uren, door de commissie van 
den grintweg van Hulst naar de haven te Paal, 
bij P. A. Brand . het verbeteren door keibestra
ting van den grintweg van de Paal naar de 
Grauw (p. m. 2400 i\L), met de leveling der 
materialen en het onderhoud gedurende 7 maan
den na de voorloopige opneming. Inl. bij den 
opzichter van den waterstaat Engelse, te Hulst. 
Aanw. 27 Mei, te 3 uren. 

E n s c h e d é , te 12 uren, door de heeren D. VVattez 
on Co., in het hotel De Graad': het afgraven, op-
hoogen , egaliseeren , het daarstellen der water
partijen, bet maken der noodige rij- en wandel
paden , het bezoden van glooiingen en perken 
enz.., alles tot het daarstellen van het Volkspark, 
p. m. groot 11 hektare , in het Goolcate, nabij 
Enschedé , met al de leverantien en arbeidsloonen. 
Inl. bij II P. Timmer, leeraar aan de industrie-
en handelschool aldaar. Aanw. 27 M e i , te 1 
uur en op den dag der aanbesteding, te 9 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
marine : het maken van 2 ijzeren llchtopstanden 
en het stellen van beide op de duinen aan de 
zuidwestkust van Texel. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien: de levering van brandstollen, ten be
hoeve van genoemd ministerie, benoodigd van 1 
Juli 1872 tot en met 30 Juni 1873. 

Rotterdam , tc 12 uren , door dijkgraaf en 
hoogheemraden van Schieland, in het Gemeene
landshuis: lo . het doen van eenige herstellingen 
aan de Maas- en Schermhoofden onder Kralingen 
en nabij Kortenoord: 2o. de levering van zwaar 
timmerhout, in 3 perc: 3o. het doen van eenige 
verzwaring aan de bedijking van deu Reserfboe-
zem, benevens het leggen van een rietbeslag 
vóór dio bedijking enz.: 4o. het hei stellen van 
de defecten aan Schiclands Hoogen Zeedijk, in 
10 perc ; 5o. het uitbreken der oude Moordrecht-
scbe sluis in den Useldijk onder Moordrecht en 
het weder aanvullen van de daardoor gemaakte 
opening. 

's-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de levering van 40,000 KG. steenkolen. 

Rotterdam, in het Timmerhuis : het afbre
ken van twee huizen met aanhoorigheden : het 
eene aan de Bagijnenstraat no. 11 , het andere 
aan de Bagijnenhofstraat no. 14, en het aldaar 
bouwen van een hulpkantoor met bovenwoning, 
ten behoeve van de Bank van Leening, inet de 
levering van alle bouwstoilen en arbeidsloonen. 
(Herbesteding). 

Woensdag, 29 Hel . 
Amsterdam, te 12 uren, door de hoofdad-

ministratie van het 7e regement infanterie, in 
de kazerne Oranje-Nassau: de levering van bed-
degoed (zie het Bijvoegsel van 4.Mei). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van finantien, in de bureau's van den Rijks-tele-
giaaf: l o . het herstellen en verbeteren der Rijks-
telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg tusschen 
Ai nhem en de Pruisische grens bij Zevenaar, 
alsmede langs den Staatsspoorweg Arnhem-Zwolle, 
Zutfen-Glanerbrug cn Almelo-Pruisische grens bij 
Oldenzaal; 2o. idem der Rijkstelegraallijn langs 
den Holl. IJzeren-spoorweg tusschen Amsterdam 
en Rotterdam. Inl. bij den chef van het tech
nisch beheer te 's-Hage. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf cn 
heemraden van het ambacht van Westfriesland: 
genaamd «Geestmer-Ambacht", bij .1. Wonder, 
eenige onderhoudswerken aan den Westfrieschen 
omriugdijk; — en door de commissie voor de 
zaken van den Langereisdijk: eenige onderhouds
werken, slootwerk enz. aan laatstgenoemden dijk. 
Aanw. 27 Mei te Schoorldam en 28 Mei aan de 
Langereis, telkens te 10 uren. 

Purmerende, te 12 uren, door de Wed. A. 
Schnieders, ten haren huize: het amoveeren van 
een huis staande in de Hoogstraat aldaar, en het 
bouwen van een nieuw winkelgebouw met 2 ver
diepingen , bijgebouw, enz. 

Zierikzee, tc 12'/, uren, door het gemecn-

lebestuur: l.et doen van eenige vernieuwingen 
aan dc gebouwen en andere werken dezer ge
meente, met het gewoon onderhoud daarvan. 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. cn weth.: 
lo . het vernieuwen van eenige kaaimur u in de 
buitenstad , met bijbehoorende houten foiidecriu-
gen, grond- en straatwerken, lui. :um het Tim
merhuis. Aanw. 27 Me i , te 1 u r e n , te be
ginnen aan het Timmerhuis; 2o. het afbreken, 
vernieuwen en verbroeden der Soetenbrug en van 
t.vee gedeelten van den daaraan grenzenden 
kaaimuur aan de zijde der Leuvehaven. Inl. aan 
het Timmerhuis. Aanw. 27 Mei, van 11—12 
uren. 

Numansdorp, tc 5 uren, in het Wapen vau 
Cromstrijen : het onderhoud der baveudammeu in 
Cromstrijen , voor 12 jaren. Inl. bij den fabriek-
landmeter G. Dekker, te Sliedrecht, en bij den 
rijsbaas J . Smits, te Nurnansdorp. 

Hoogezand. te 5 uren, ten gemeentehuize : 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde 
'tgemeentehuis aldaar, met bijlevering van ma
terialen , arbeidsloonen, enz. 

Haren (Gron.), tc 6 uren, door gecommit
teerden uit het bestuur van het waterschap 
Oosterpolder, bij R. Abels: het vernieuwen van 
het zoogenaamde Harenderzijlfje, aan het Win-
schoterdiep, ten zuiden van den Baser water
molen. 

's-Hertogenbosoh, door dc hoofdadministratie 
van het 5e regement infanterie: de levering van 
beddegoed (zie Bijvoegsel van 4 Mei). Monsters te 
bezichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Utrecht , door de hoofdadministratie van het 
8e regement inf'auierie; de levering van bedde
goed (zie Bijvoegsel van 4 Mei). Monsters te be
zichtigen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Donderdag, 30 Hei. 
Purmerende. te 10 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van het waterschap de Beemster, op 
de secretarie : l o . het vernieuwen, repareeren 
en tot 1 Juni '73 in onderhoud nemen van alle 
binnen- en buitenwerken, in 4 perceelen; 2o. 
het doen van herstellingen aan- cn t o t l Juni '73 
in onderhoud nemen van het Beemster Huis, met 
aanhooren, te Purmerende; 3o. het onderhoud 
van al de tot het waterschap behoorende straat
wegen tot I Juni 1875. 

's-Hage, te 11 '/j uren, door het prov. be
stuur: lo . het graven van kavel-, hein-en berm-
slooten in drooggevallen gedeelten van den bodem 
der droogmakerij der plassen in Schieland, in de 
gemeenten Kralingcn en Hillegersberg, in 5 perc.: 
perc. 1, het graven in den drooggevallen bodem 
van den voormaligen Spiegelnisserplas van onge
veer 5800 M. kavelsloot, 23,500 M. heinsloot en 
4000 M . bermsloot; perc. 2, als boven in den 
Bospolder van: 8000 M . kavelsloot, 32,500 M. 
heinsloot en 2500 M. bermsloot; perc. 3 , als 
boven in den voormaligen Achtcrplas van 7500 
M. kavelsloot, 32,500 M . heinsloot; perc. 4, als 
boven in Ommoorden, bewesten den Middeltocht, 
van 7000 M. kavelsloot en 36,000 M . heinsloot; 
perc. 5, als boven in Ommoorden, beoosten den 
Middeltocht en in Klein-Ommoorden, van 7000 M . 
kavelsloot en 28,500 M . heinsloot. 

2o. het onderhoud der aarde- en rijswerken, 
behoorende tot de droogmaking der plassen in 
Schieland, beoosten Rotterdam, tot ultimo Mei 
1873. De uit te voeren werken zijn : het onder
houd van den Ringdijk ; der Ringvaart, der lting-
sloot en van het uitwateringskanaal; het ver
zwaren aan de binnenzijde van een gedeelte der 
linker Rottekade, het onderhoud van den rijweg 
over de Molenlaan onder Hillegersberg en over 
de Kerklaan onder Kralingen; het schouwvrij 
houden der werken cn bezittingen der droog
makerij. Raming /0G00. 

3o. het onderhoud der kunstwerken behoorende 
tot de droogmaking der plassen in Schieland tot 
uit. Mei 1873. De uit te voeren werken zijn : 
a. het onderhoud van het gebouw voor het boven-
stoomgemaal Prins Alexander, met bijbehooren ; 
b. idem van de 3 beneden-stoomgemalen met bij
behooren ; c. idem der machinist- en stokerswo
ningen bij de beneden- en boven-stoomgemaleu ; 
•/. het onderhoud van 3 houten bruggen en 3 
dito hulpbruggen; e. het onderhoud der 2 houten 
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sluishoofden van den hcvelduiker en der 5 houten 
duikers; f. het onderhoud van het schuitenhuis; 
g. het plaatsen van een raderwerk lang 315 M . 
langs de oostzijde van den Capelschen weg tus
schen 's-(iravenwcg en de Ringvaart. Raming 
ƒ6450. 

Edam, te 12 uren, door dijkgraaf cn heem
raden van den polder de Zeevang, in het Heercn-
logcment: het aanleggen van stccnglooiing, het 
herstellen van de dijkskruin, magazijnen, schoei
ingen , aanslagwerken enz., aan den Zeevangs-
Keukendijk en den Zeevangs-Zcedijk, met bijleve
ring der materialen. Aanw. '29 Mei, te 9 uren, 
aanvangende bij den Keukendijk. 

E d a m , te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van het heemraadschap van den Schardam 
en Keukendijk, in het Logement: lo . het be-
puinen, beschclpen en opzetten der eggen ter 
lengte van 200 M . ; 2o. 30 M . schoeiing en ver
zetten der stecnglooiing met bijlevering van steen, 
puin en den tc kort komenden grond. Inl. bij 
den opzichter C. dc Groot, te Scharwoude. Aanw. 
29 M e i , te 9 uren. 

Edam, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van Katwoude , in het Hceren-Logement: 
het doen van eenige werken aan den Katwouder-
Zeedijk , met bijlevcring der materialen. Inl. bij 
den opzichter W. Slot, te Katwoude. Aanw. 29 
M e i , tc 3 uren, beginnende bij de Sluis te 
Katham. 

St M a a r t e n s d i j k . tc 12 uren, door het dijks
bestuur der Vrije Polders, op het gemeentehuis: 
het begrinten van een gedeelte weg, gelegen in 
den polder het Oudeland van St.-Maartensdijk, 
over eene lengte van 400 M. 

Finsterwolde. te 3 uren, door het bestuur 
van den Reiderwolderpolder, in het gemeente
huis: het leggen van 100 M . keibestrating in 
dien polder; aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

Vri jdag , 31 Mei. 
Willemstad , te 11 uren , door den eerstaan

wezend ingenieur, in De Hoop: het vernieuwen 
van den bekleedingsmuur langs dc linker-face van 
bastion VII aldaar. Inlicht, bij voornoemden 
ingenieur. 

Uitgeest te 12 uren, door het polderbestuur 
van Uitgeester- en Heemskerker-broek, in De 
Ooievaar: het uitdiepen van 12,235 M. vaarten 
en wateringen in dien polder, tot één M . bene
den zomerpeil. 

Oostwond, te 12 uren, door het algemeen 
armbestuur, bij J. Stam: het bouwen van eene 
bewaarschool, woning, lokaal voor vergaderingen, 
enz. Inl. bij A . T. van Wijngaarden, stads
architect te Medcmblik. 

Lelden, te 1 uur , door curatoren der hooge-
school : het uitvoeren van eenige wet kzaamheden 
ter uitbreiding der lokalen voor het onderwijs 
in dc botanie, cn eenige daarmee in verband 
staande werken, behoorende tot de academische 
gebouwen aldaar. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat Augier , en den hoofdinge
nieur Mazel, beiden te 's-Hage, cn den opzichter 
der academische gebouwen K . de Hoer Hz., te 
Leiden. 

Haarlem, tc 2 uren, door het l i . C. kerk
bestuur van de parochiekerk St.-Joseph, in de 
Gouden Leeuw, Zijlstraat aldaar: het bouwen 
van eene pastorie voor genoemde parochie. 

W o r k u m , door het polderbestuur van het 
Workumer Nieuwland, bij den heer 11. Stuut: 
l o . den aanleg van eene rijbaan door klinker-
bestrating over een gedeelte Slaperdijk , tot eene 
lengte van p. m. 1300 M . ; 2o. de levering van 
336, 53 decim., Noordsch greenen dijkpalen; 
330, 35 decim., dito dito; 95 M . 10.25greenen 
gording; 95 M . 8.20 dito dito. 

Zaterdag, 1 Jnni . 
Sexbiernm , te 12 uren, door het gemeente

bestuur van Barradeel: het bevloeren eu begrin
ten van de Ilogeburen en dc Tjillen in de Buurt 
te Minnertsga, te zamen ter lengte van p. m. 
330 M . ; aanwijzing 30 Me i , des voormiddags te 
11 uren. 

Sneek, tc 12 uren, door het gemeentebestuur 
van Wijmbritseradeel: het maken eener beschoei
ing langs den westoever van het vaarwater het 
Naauw Vliet te Heeg en verder daar bijbehoo
rende werken; bilj. inz. vóór 1 Juni ; aanw. 29 
M e i , des voormiddags te 11 uren. 

Arnhem, te 12V, uren, door den burgein. : 
lo . het verrichten van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan den grooten toren; 2o. het 
voortdurend schoon en op vast waterpeil houden 
van de stadsbeken. 

Wieringen, door het gemeentebestuur: dc 
levering van 115,000 straatklinkers (waalvorm.) 

Brouwershaven, bij den burgemeester: de 
levering van 10,000 stuks basalt-keien 14/16 cen
timeter, voor 1 October e. k. in de haven aldaar. 

Haandag, 3 Juni . 
's-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering der vereischte vernieuwingen 
en heistellingen aan de Rijks-rivierwerken in de 
Oord, de Oudc-Maas boven Puttershoek, de 
Dordsche K i l en de Krabbe, met het onderhoud 
daarvan van 1 Juli 1872 tot en met 30 Juni 
18 i3 . Raming ƒ 2 1 , 0 0 0 . Aanw. den zevenden 
dag vóór de besteding. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat in het 10e district te 
's-IIagc, den arrond.-ingcnieur te Gorinchem en 
den opzichter Lugten te Dordrecht. 

Brouwershaven, te 1 uur, door G. A . de 
Kater, bij de Wed. F. van ' tHof : het bouwen 
van een woon- en pakhuis ; aanw. des morgens 
te 10 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : het maken van een riool in de 
scbeidingsloot tusschen het stations-emplacement 
en het terrein van de werkplaats te Tilburg. 
Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. Aanw. 27 
Mei , te 12 uren. 

Boxmeer , tc 3 uren , door het gemeentebe
stuur : het afbreken van het raadhuis enz. en het 
bouwen van een gemeentehuis met korenbeurs 
en woning. Inl. bij den opzichter van den water
staat II. C. F . Hamilton , aldaar. Aanw. op den 
dag der besteding. 

Dinsdag, 4 Juni. 
Bergum, te 11 uren, door den burg. van 

Tictjerksteradeel, ten gemeentehuize : het ver
grooten van de school te Tietjerk door het an
nexeren van de daarachter staande catechiseer-
kamer enz. Inl. bij den gemeente-architect te 
Bergum. Aanw. 30 Mei en 1 Juni , telkens te 
10 uren. 

Rotterdam, te 12 uren, door de directie der 
No, rdbrubaiitsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : het maken der gebouwen en 
inrichtingen op het station te Gennep. Aanw. 
28 M e i , te 11 uren. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en constructiemagazijnen: de 
levering van dennen-, greenen- en vurenhout, 
in 3 perceelen, als: l e perc : 

breed 
0.30 
0.26 
O J t 
0.80 

200 M. (leunen ileleu no. 1 
2 
5 
6 

600 „ id. id. 
1000 „ id. id. 
200 „ id. id. 

2000 stuks id.vlot-id. 
2e perc.: 

100 M. greenen dclen 
50(1 „ id. id. 
400 „ id. latteu 
400 „ id. id. 
200 „ id. ribben 
150 „ id. id. 
400 „ id. id. 
200 „ id. id. 
200 „ id. id. 
500 „ id. id. 

3e perc. : 

dik 
0.024 
0.024 
0.018 
0.018 

M. 

„ 7 
(dubb.) 
(cnk.J 
uo. 1 I 
„ 2 
„ * 
„ 0 
,, 7 

breed 0.20 dik 0.03!) If. 
,. 0.39 „ 0.024 „ 

j lung 4.52 -678 M. 

0.157 , 
0.130 . 
0.105 , 

(1.1.'II) 
0.130 
0.079 

0.07!) „ 0.07!) 
0.079 „ 0.050 

700 M. vuren delen no. 1 breed 0.30 dik 0.030 M 
2000 „ id. id. „ 2 „ 0.30 „ 0.024 „ 

Haarlem, te 1 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den llaarlemmermeerpolder , ter secre
tarie: het vervaardigen van 0 dukdalven in de 
Ringvaart van dien polder. Inl. bij den hoofd
opzichter te Haarlem. 

Woensdag, 5 Juni. 
's-Hage, te 12 uren, doorliet ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaflijn 
langs den Nederl. Centraalspoorweg tusschen 
Utrecht en Zwolle. Inl. bij don chef van het 
technisch beheer te 's-Hage. 

Cubaard (Friesland), door het kerkbestuur der 
Hervormde gemeente: het bouwen van eene 
pastorie. Inl. bij den architect F. Swart, tc 
Sneek. 

Donderdag, 6 Juni . 
Woerden, te 10'/, uren, door dijkgraaf cn 

hoogheemraden van het groot-waterschap van 
Woerden, in het Gemecnelandshuis: lo . het her. 
stollen van dijkvak 10 (het gedeelte der Gemeent 
landskade onder Kamerik van het Woerdensch. 
verlaat tot aan den Ouden Dam), ter lengte vat 
2002.5 M . ; 2o. het doen van herstellingen aai, 
de sluis te Bodegraven ; 3o. idem aan de brug 
over de dubbele Wiericke te Nieuwerbrug. Inl 
bij den labriek-landmetcr A. van Selms. 

Vrijdag, 7 Juni . 

Hiddelburg, te 11 uren, door het prov. be. 
stuur: bet plaatsen van 11 dukdalven , ten dienste 
der binnenreede van Brouwershaven , met het on
derhoud daarvan en van de bestaande dukdalven. 

Lemmer, door- burg. en weth. van Lemslei. 
land : het vergrooten van het schoolgebouw te 
Ooslcrzee en het uitvoeren van eenige herstel-
lingen aan de onderwijzerswoning aldaar, met 
bijlevering der materialen. 

Donderdag, 13 Juni. 
Haarlem, te • • / , uren, door het prov. be

stuur: l o . het herstellen der Rijks-zeeweringen 
op het eiland Wieringen; 2o. idem der Rijks-
zeeweringen op het eiland Marken. Aanwijzing 
8 Juni. 

Vri jdag , 14 Juni. 
Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

lo . het leveren en planten van iepen telgen o|, 
den prov. weg van Zwolle naar Kampen; aanw. 
0 Juni ; 2o. het vernieuwen van eenige gedeelten 
klinkerbestrating van de groote wegen in Over
ijsel , met het leveren en verwerken van 50 M 1 

steenslag, in 3 perc. en in massa. 

Arnhem, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen der Tankhorsterbrug nabij Lochein, 
in den zijtak van den Rijksgrintweg van Zutfen 
over Lochein naar- Goor, naar het station van den 
Staatsspoorweg te Lochein. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van- en het 
doen van eenige werkzaamheden aan den Dollarts-
dijk en aarr de landpunt Reide. 

Donderdag, 27 Juni. 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotterdam. Aanw. 14 en 21 Juni, des morgens 
te 10 uren. 

Op later te bepalen datum. 
St A n n a p a r o c h i e . door den architect .1. 

Douma : het afbreken en bouwen van een winkel
en woonhuis. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Helft, 4 Mei. — De directie der artillerie-stapel- en 

constructie-magazijnen: 1. de levering van gietijzer, tot den 
aanmaak van materieel, voor den dienst der Marine, over 
1872; geen inschrijvers; 2. de levering van verschillende 
behoeften, ten behoeve van dc ovcrzccschc bezittingen , in 
84 perc. 

l'erc. 1. 4 balancccrlijncrr tot lastslcpcrs, W. .1. de Voogd 
te Dordrecht, a ƒ 10.14; Gebr. H. E. eu J. van der Heide 
te Delft, :'i ƒ 5.40;T). den Hengst te Delft, ft /' 4.9U; W. 
Hoven eu Zn. tc 's Gravenhage, ft ƒ 3.39 per stuk. 

l'erc. 2. 4 draagtuiiwcn tut lastslcpcrs: H. K eu J v. d. 
Heide, ii ƒ 13.14; D. den Hengst, ft ƒ 12.85; W. Hovcu eu 
Zn. ii / 11.15; \V. J. Voogd, ii ƒ 10.05 per stuk. 

l'erc. 3. 175 kwasten tot smecrpuUcn; G. J. Leeuwenberg 
tc Delft, ii ƒ 0 . 7 5 per stuk. 

l'erc. 4. UK) meter Italinausch gaas: G. J. Leeuwenberg, 
t'i ƒ 1.99; 1'. .1. Kipp cn Zuuen tc Delft, a ƒ 1.05; N. Bui
tenweg te Delft, a / 1.35 per meter. 

l'cr. 5. 250 M. zijden gaas: G. J. Leeuwenberg, it ƒ1.09; 
1'. i. Kipp eu Zu„ a ƒ 1.65; N. Buitenweg, a ƒ 1.35 per M. 

l'erc. (1. 200 kilogr. kciuclsgureu: M. van Wccrdeu tc 
leiden, ii ƒ 12.50; P. C'los en Leembruggen idem, fi ƒ 12; 
G. J . Leeuwenberg, ii ƒ 9.89; N. Buitenweg a ƒ 8.25 per 
kilo. 

l'erc. 7. 75 kilo saaictten koord: P. Clos en Leembruggen, 
ii ƒ 8; N. Buitenweg, a /' 8; G. J . Leeuwcubcrg, a / 7.24; 
1'. .1. Kipp cu Zn., u ƒ 6.50 per kilo. 

Perc. 8. 50 riem ougetduind kurdoespapier: Wed. S. 
Benedictus tc Rotterdam, ft ƒ 10.8U; G. J. Leeuwenberg, 
it I' 10.73; l'annckock cn Co. te Hcclsum, a ƒ 9.975; J. 
Smulden cn Co. tc 's Gravenbage, ü ƒ 9.93; Neuy Panne-
koek en Maas, a /' 9.64 dc riem. 

Perc. 9. 300 riem wit patrooupapicr: J. Smulders cu Co., 
a f 4.98; l'auuckoek cn Co., a ƒ 4.93; Wed. S. Benedictus, 
a ƒ 4.82 de riem. 

Perc. 10. 35 riem schrijf papier: l'auuckoek en Co., a 
ƒ 5.25; Wed. 8. Benedictus, a J' 4.95; J. Smulders eu Cu., 
u ƒ 3.90; 1'. J. vau Leeuwen eu Zn. te Delft, i ƒ 3.89 de 
riem. 

Perc. 11. 20 riem idem: Pauuckuek eu Cu., a / 4.75; J. 
Smulders eu Cu., it ƒ 3.60; P. J. vau Leeuwen eu Zn. ïi 
l' 3.44; Wed. S. Benedictus, it J' 3.25 de riem. 

l'erc. 12. 3500 velleu kaartpapier: W, Hoven eu Zu., it 

ƒ 0 . 1 0 ; 1». ,1. van Leeuwen cn Zn., ti 0.08'/j; ,T. Smulders 
cn Co., tl ƒ 0.07'/i; Wed. S. Benedictus a ƒ 0.0788; Neuy 
Pnunckoek en Maas, li ƒ0.0699 per vel. 

l'erc. 13. 1000 M . knrducssaai: W. Hoven en Zn., ik ƒ 1.25; 
M. van Wecren, li /' 1.20; P.fJloeeu Leembruggen, a 1*1.15 
per meter. 

l'erc. 14. 70 hcclc baren buskruitkleeden: GUdcmccstcr 
en Co. tc Breda, fi ƒ 11.85; de Gemeente Werkinrichting tc 
Delft, a ƒ 10.97; Ch. J. Knoest tc Breda, ü f 8.955 per 
slu k. 

Perc. 15. 60 halve dito: Gildcmeester en Co., ii ƒ 5.90; 
dc Gem. Werkiurigtiug, fi ƒ 6.49; Ch. J. Knoest, it ƒ 4.48 
per stuk. 

Perc. 16. 20 kilo koord of wurgtuuw: G. J. Leeuwenberg, 
ii ƒ 1.89; Gebr. II. E. eu J. van der Heide, ft ƒ 1.20; D. 
den Hengst, ft f 1.00; W. Hoven en Zn., fi ƒ 0.97 ner kilo. 

Perc. 17. 10' boksreepen tot vestingbuk: Gebr. H. E. cn 
J vnn der Heide, ti /'28.95; D. den Hengst, ii ''26.98; 
W. Huven cu Zu., ii ƒ 22.90; W. J. dc Voogd, ii ƒ 22.81 
per stuk. 

Perc. 18. 10 kuppelrecpeu tot schrankeu: 1). den Hengst 
tl ƒ 45.90; Gebr. II. B. cu J. vau der Heide, a f 45.04; 
W. Huvcu cu Zu., ti ƒ 36.27; W. J. de Vuugd, ü ƒ 34.81 
per stuk. 

l'erc. 19. 4 schrankrecpeu: Gebr. II. E . en J. van der 
Heide ti ƒ 69; D. den Hcugst, ti f 63.40; W. Huvcu cu 
Zu., ft ƒ 54.06; W. J. dc Vuugd, ti ƒ53.87 per stuk. 

l'erc. 20. 10 gruute kunuiistoppeu: Gebr. II. E. cu J. van 
der Heide, :'i ƒ 10.94: 1). den Hengst, ti ƒ 10.49; W. J. de 
Voogd, ii ƒ 8.47; W. Hoven en Zn., ti ƒ 6.72 per stuk. 

l'erc. 21. 15 klciuc dito: D. den Hengst, a ƒ 7.60; Gebr. 
H. E. cu J. van der Heide, ti f 7.40; W. J. de Voogd, a 
ƒ 5.56; W. Hoven en Zu., ti ƒ 4.735 per stuk. 

l'erc. 22. 50 Tonteliloozeu: D. dcu Hengst, a ƒ 0 . 7 6 ; G. 
J. Leeuwenberg, ti ƒ 0.76; J. H. W. van der Puldcr te 
Delft, ii ƒ 0.72. 

Perc. 23. 10 knnuntrekrecpen: Gebr. H. E. cn J. van der 
Heide, fi ƒ 22.52; D. den Hengst, ti /' 21.80; W. Hoven cn 
Zu. ti ƒ 18.15; W. J. de Vuugd, a ƒ 17.15 per stuk. 

l'erc. 24. 1 stel brandspuiten: 1'. J. Smits tc Nijmegen, 
J 1315; A. Bikkers cu Zu. tc Rotterdam ƒ 1287; W. C. 
Pasteur cn Co. te Rotterdam /' 1217. 

Perc. 25. idem: T. .1. Smits ƒ 1315; A. Bikkers cu Zn. 
1288; W. C. Pasteur eu Cu. f 1217-

l'erc 26. 40 brandzcil-uphaaltuuweu: Gebr. II. E. cu 5. 
van der Heide ft ƒ 6.9:1-, D. dm Hengst, ti /' 6.90; W. .1. 
dc Vuugd, ii ƒ 5.25; W. Huvcu cu Zu., ii ƒ 4.081/, per stuk. 

Perc. 27. 10 hcuacpslaug :u: A. Bikkers tu Zu., fi ƒ 21.46; 
G. i. leeuwenberg, ti ƒ 18.34; T. J. Smits, ti ƒ 18.05; J. 
Smit» tc Nijmegen, ii ƒ17.17; W. C. Pasteur cu Co., ii / 16.97 
per stuk. 

l'erc. 28. 5 ditu: A. Bikkers cu Zn. a ƒ 6.20; J. Smits, 
ti /' 4.60; G. J. Leeuwenberg, fi ƒ 8.47; W. C. Pasteur en 
Cu., ti 3.40; '1'. J . Smit, ii ƒ 3.25 per stuk. 

l'erc. 29. 1500 plutkup-huiitschrucvcn: G. J. Leeuwenberg, 
ti ƒ 0.0199; W. Hoven en Zu., ti ƒ 0.0189; Gebr. 11. E. cn 
.1. vau der Heide, tl ƒ 0.015. 

l'erc. 30. 3U0O idem: G. J. Leeuwenberg, ii ƒ 0.0149; W. 
Hoven cu Zn., it /' 0.0128; Gebr. II. E. cu J . vau der Heide 
ti ƒ 0.0125 lier stuk. 

Perc. 31. 4500 idem: G. .1. Leeuwenberg, ti ƒ 0.0099; W. 
Hovcu cu Zn., ik /' 0.008; Gebr. II. E. cn J. van der Heide, 
ii ƒ0.0075 per stuk. 

Perc. 32. 3000 idem: O. J . Leeuwenberg, ti ƒ0.009; Gebr. II. 
E. eu J. vau der Heide, ti /' 0.0065; W. Hovcu cu Zn., ti 
/' 0.006 per stuk. 

l'erc. 33. 3000 idem: G. .!. Leeuwcubcrg, ü. ƒ0.009; Gebr. 
H. E. eu J. van der Heide, a /' 0.0065; W. Hovcu cu Zu., 
ti ƒ 0.006 per stuk. 

Perc. 34. 20,000 idem: Gebr. II. E. en J. vau der Heide, 
ti ƒ 0.0040; G. .1. leeuwenberg a /' 0.0034; W. Hoven cu 
Zn., ti ƒ 0.003 per stuk. 

Perc. 35. 500 roudkop idcru: G. J. liCcuwenbcrg, a ƒ 0.008; 
Gebr. II. E. eu J. vau der Heide ti ƒ 0.004; W. Hoven cu 
Zu. ti ƒ 0.003 per stuk. 

Perc. 36. 500 stuks haren gaas: Q. J. Leeuwenberg ft f 3.49 
per stuk. 

l'erc. 37. 50 idem: G. J. Leeuwenberg, fi ƒ 3.49 per stuk. 
l'erc. 38. 35 idem: G. J. leeuwenberg, a ƒ 1.49 per stuk. 
l'erc. 39. 100 M. zijden gaas: 1'. J . Kipp eu Zu., a ƒ4.25; 

G. J. Leeuwenberg fi /' 2.79 per meter. 
l'erc. 40. 10 M. metalliek gaas: O. .1. Leeuwenberg ft 

ƒ 7.49; D. den Hcugst, ft ƒ 5.80; H. E. cu J. van der Heide, 
ii /' 5.35 per meter, 

Perc. 41. 10 M. idem: G. J. leeuwenberg, ft J 6.93; 1). 
den Hengst, ft ƒ 5.90; Gebr. II. E. en J. van der Heide ft 
ƒ 5.35 per meter. 

l'erc. 42. 10 M. idem: G. J. leeuwenberg, a ƒ 6.93; 1). 
den Hengst, a /' 6.00; Gebr. H. E. eu J. van der fleidc, 
fi ƒ 5 35 per meter. 

Perc. 43. 10 M. idem: G. J. leeuwcubcrg, ti ƒ 6.93; 1). 
dcu Hengst, tt ƒ 6.30; Gebr. H. E. en J. vau der Heide, 
ft f 5.35 per nieter. 

Perc. 44. 1 riem uugcaluind karducspupicr: Wed. S. Bene
dictus ƒ 10.80; G. J . Leeuwenberg ƒ 10.73; l'aniiekuek eu 
Cu. /' 9.975; J. Smulders eu Cu. f 9.93. 

Perc. 45. 5000 Keipen: Gebr. 11. E. eu J. van tier Heide, 
ft ƒ 0.0191; G. J. Leeuwenberg, ti ƒ 0.016; W. Hoven cu 
Zn., ii ƒ 0.0145 per stuk. 

Perc. 46. 5000 dito: Gebr. H. E. cu J. van der Heide, ft 
ƒ 0.0191; G. 1. Leeuwcubcrg, ii / 0.019; W. Huvcu eu Zu. 
ft f 0.0145 per stuk. * 

Perc. 47. 1000 kilu plaatijzer: G. J. Leeuwenberg, ft 
ƒ 0.33; Hotz en Co. te 's Gravenhage, fi ƒ 0.24 per kilo. 

Perc. 48. 5000 kilo dito: G. J. leeuwenberg, it ƒ 0.33; 
Hotz cn Cu. ft /' 0.24 per kilo. 

Perc 49. 6000 kilo dito- G. J. Leeuwenberg, it ƒ 0.38; 
llutz en Co., fi ƒ 0.24 per kilo. 

l'erc. 50. 1000 kilo rund staafijzcr: G. J. lecuweuberg 
ft ƒ 0.21; llutz cu Cu. ft ƒ 0.185 per kilo. 

l'erc. 51. 1000 kilo vierkant ilito: G. J. leeuwenberg, a 
ƒ 0.21; Hotz cu Co., fi /' 0.185 per kilo. 

Perc. 52. 1000 kilo 'dito: G. J. Leeuwenberg, tl ƒ 0.21; 
llutz eu Co., ft /' 0.185 per kilo. 

l'erc. 53. 3000 kUu ziukblutlen: G. J. leeuwenberg, fi 
ƒ 0.4482; V. W. Braat, te Delft, a /' 0.40; L. A. C. Victor 
te Amsterdam, a ƒ 0.3586 per kilo. 

l'erc. 54. 5000 kilu ditu: G. J. leeuwenberg, ft ƒ 0.4482; 
W. liruat, ƒ 0.40; L. A. C. Vietur, it ƒ 0.3580 per kilu. 

l'erc. 55, 3000 kilo dito: G. J. leeuwenberg, fi ƒ0.4482; 
t. W. Braat, ft ƒ0.40; L. A. C. Vietur, fl ƒ0.3586 per kilu. 

Perc. 50. 1000 kilu ditu; F. W. Braat, ft ƒ0.40; G. .1. 
leeuwenberg, fi ƒ0.394; W. Hoven en Zn., i ƒ0.3396: 
L. A. C. Victor, ƒ0.3395 per kilo. 

Perc. 67. 1000 kilo ditu: V. W. Braat, fi ƒ0.40; G. .1. 
Leeuwenberg, fi ƒ0.394; W. Hoven en Zn., ft ƒ0.3396; 
L. A. C. Victor, fi ƒ0.3395 per kilu. 

l'erc. 58. 1000 kilo dito: P. W. Braat, ft ƒ0.40; G. J. 
Leeuwenberg, tt ƒ0.8941 W. Hoven cn Zn., it ƒ0.3396; 
L A. C. Victor, ft ƒ0.3395 per kilo. 

l'erc. 59. 25 kilo in ploten: Gebr. H. E. eu .1. v. tl. Heide, 
tt ƒ1.65; 1'. J. Kipp en Zu., it ƒ1.35,- G. .). Leeuwenberg, 
ft /1.18-, 1). den Hengst, ft ƒ1.13 Der kilo. 

l'erc. 62. 12 hcclc haren buskruitkleeden: Gildeiuccster 
en Co., a ƒ11.86; De Geur. Werkinrichting, fi ƒ10.97; 
('li. .T. Knoest, fi ƒ9.495 per stuk. 

l'erc. 63. 12 halve dito: Gildcmeester cu Co., ii ƒ5.90; 
De Geni. Werkinrichting, fi /'5.49; Ch. J . Knoest, fi f4.75 
per stuk. 

l'erc. 64. 12 linnen dito: De Gcm Werkinrichting, iï 
fl2.~; Gebr. H. E. cu J. van der Heide, ft r"lt.75; G. J. 
Leeuwenberg, ft ƒ11.24; van Zcelaud cu Co. tc Eiudhuven, 
fi ƒ9.49 per stuk. 

l'erc. 65. 24 scharen: G. J. Leeuwenberg, fi ƒ0.79; Gebr. 
H. E. cn .1. van der Heide, it ƒ0.65 per stuk. 

l'erc. 66. 24 lcttertrckkcrs: G. J. * 
per stuk. 

I'crc. 67. 12 groote verfkwasten: II. E. en J van der 
Heide, ft r"0.39; G. J. Lecuweuberg, ft ƒ0.84 per stuk. 

Perc. 68. 12 kleine dito: Gebr. ll. E. cn J. vau der Heide, 
ft r"0.16; G. J. leeuwcubcrg, tt ƒ0.14 per stuk. 

Perc. 69. 36 dito: Gebr. H. E. eu J. vau der Heide, ft 
ƒ0.65; G. .1. Leeuwenberg, ft ƒ0.65. 

l'erc. 70. 5 kilo grauw garen: G. .1. leeuwenberg, ii ƒ4.50 
per kilo. 

l'erc. 71. 1 stel brandspuiten: T. J. Smits, ƒ1315; A. 
Bikkers en Zu., ƒ 1289; N. P. Velthuijscn tc Alphcu n/d 
Rijn, ii ƒ1224; W. 0. Pasteur cn Cie. 1 ƒ1217-

l'erc. 72. Idem: T. J. Smits, h ƒ1315; A. nikkersen Zu., 
ti ƒ1286; W. C. Pasteur cn Cie, fi ƒ1217. 

Perc. 73. Idem: T. .1. Smits, ft ƒ1.115; A. nikkersen Zn., 
fi ƒ1287: W. 0. Pasteur cn Cie, a ƒ1217. 

Lecuweuberg, fi ƒ0.045 

1287: 
l'erc. 74. 5 hnndbr-andspuiteu: A. Bikkers en Zn., fi 
Smits; ft ƒ66.48; W. ~ 

Smits, fi ƒ46.50 ner stuk. 
W. C. Pasteur vu Cie; fi ƒ6 

, » ƒ 6 8 ; 
5; I'. J. 

van der 
r"0.20; llutz cu Cie. 

l'erc. 75. 10 brandzeilen met ophaaltouwcn: VV. J. dc 
Vuugd, ft ƒ95.26; D. dcu Hengst, ft ƒ91.80 per stuk. 

Perc. 76. 10 huufdtuuwen tot brandhakeii: I). den Hengst, 
fi ƒ21.95; Gebr. II. E. en J. van der Heide, fl ƒ21.93; 
W. Hoven cn Zn., ii ƒ17 .44; W. J. de Voogd, fi ƒ16.73 
per stuk. 

Perc. 77. 2 vcilighcidskappen: W. Hoven cn Zn., ft ƒ 2 2 ; 
G. J. Leeuwenberg, ft ƒ18.90; T. .1. Smits, ft /'18; W. C. 
P: steur cu Cie, ft ƒ15.40 per stuk. 

l'erc. 78. 30 geheime lantaarns i D. den Hengst, ft ƒ 2.50; 
L. A. C. Victor, tt ƒ2.45; G. J. leeuwenberg, ft ƒ1.79; 
J. H. W. van der Puldcr, ft ƒ 1.38 per stuk. 

l'erc. 79. 100 hcuucpslagcu tut brandspuiten: A. Mikkers 
cn Zn., fi ƒ21.86; G. J. Leeuwenberg, ft ƒ 1 8 3 4 ; T. J. 
Smits, fi ƒ18.05; J. Smits, fi ƒ17.17; W. C. Pasteur eu Cie. 
a f 16.79 per stuk. 

l'erc. 80. 560 deunen vlutdcleu: geen inschrijvers. 
Perc. 81. 50 kilo taaie nagels: G. J. Leeuwenberg, fi ƒ0.32; 

Gebr. H. E. cn J. v. d. Heide, ii ƒ0.30 per kilu. 
l'erc. 82. 80 kilo idem: G. J. leeuwenberg, ti ƒ0.34; 

Gebr. H. E. eu .1. vau der Heide, ü /0.32 per kilu. 
l'erc. 83. 20 kilu idem: Gebr. II. E. cn .1. vau der Heide, 

fi ƒ0 .53 ; G. J. leeuwenberg, ü / 0.44 per kilo. 
l'erc. 84. 40 kilu baudijzcr: Gebr. II. E. eu J 

Heide, ft ƒ0.21; G. J. Leeuwenberg 
ti ro.m per kilo. 

Utreoht, 8 Mei : liet maken van werken tot 
verbinding der stations van den Rhijn- en den 
Staatsspoorweg; minste inschr. was VV. J . Mijn-
liell ' , te Jutfaas, voor ƒ100,600. 

Winschoten, 8 Mei : l o . de levering van 
800 stère keislag; ingekomen 4 bilj., als: 

lepere. 2eperc. 
II. Dik cn 

J. Numann, tc Winschoten, ƒ 3 1 9 5 ƒ 3 2 5 5 . 
T. Sprcnger, » Heiligerlee, 3264 3312. 
G. W. Holtman, » Beerta, 3325 3380. 
II. Ottens, » Odoorn, beide perc. 7592. 

2o. het onderhouden van den kunstweg enz. 
gedurende 3 jaren; ingekomen 2 bilj., als: 
H. Dik en J. Numann, ƒ 3238. 
Jacob Dik cn Jurrien Dik , » 3915. 
Beiden aldaar. 

Winschoten, 9 Mei : het schoonmaken cn 
stukadoren van schoollokalen enz.; minste in
schrijver was II. Dik , aldaar, voor ƒ 2 1 8 . 

Leiden, 10 Mei : het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen; minste inschr. was J. van dei-
Kamp, aldaar, ƒ8790 . 

Brielle, 10 Mei : het onderhoud der aarde
werken ; minste inschr. was J . Verwoerd, aldaar, 
voor ƒ1350. 

Zaandam, 11 Mei : bet droogleggen enz. der 
veersluizen ; ingekomen 4 biljetten, als: 
Wed. G. Gras, ƒ 2520. 
J. D. Eilman, » 2513. 
D. Verlaan en Zn., » 2430. 
W. Verlaan, » 2384. 
Allen aldaar. 

M a a s s l u i s . 11 M e i : het uitdiepen der haven; 
ingekomen 9 biljetten, als: 
C. J . de L ig t , te Vlaai-dingen, ƒ 14,000. 
A. Kraaijevcld, » Sliedrecht, » 12,000. 
J. Maarlevcld, » Vlaardihgen, » 11,300. 

C. A . Volker, 
Ph. Volker, 
A. v. Rees Jz., 
H. de Borst, 
.1. Uleman, 
C. Riedé , 

Zwolle, 11 Mei : 
schrijfbehoeften ovei 

te Sliedrecht, ƒ 8,800. 
» itlem » 8,500. 
» Maassluis, » 7,140. 
» Papendrecht, » 6,629. 
» Maassluis, » 0,200. 
» Rozenburg, » 5,700. 
dc levering van school- en 
1872; minste inschrijver 

was W. E. J . Tjeenk Wil l ink, aldaar, voor 
ƒ 1 2 3 5 . 

Wilhelminadorp, 11 Mei : de vernieuwing 
en het onderhoud der gewone aarde-, rijs-, steen-
glooiingwerken enz. aan den zeedijk; ingekomen 
10 bi l j . , als : 
M . Gayssen, te Veere, ƒ 0950. 
J. Kole , ii Kruiningen, » 8888.88 
J. Leys, » 's-Ileer-Arendsk., » 8800. 
J. L . Dingens, » Goes, » 8720. 
J . de Jonge, » Borselen, » 8609. 
D. Bolier, » Kruiningen, » 8344. 
J . de Rijke, » Stavenisse, » 8294. 
M. Paauwe, » Hoedekenskerke , » 8290. 
C. de Wilde, » Kattendijke, » 8200. 
A. Foudraine, » Goes, » 7875. 

Maastricht, 11 M e i : het herstellen van de 
kazerne der marechaussee; minste inschr. was 
W. P. Poulie, tc Roermond, voor ƒ 4 3 0 0 . 

Medemblik, 13 Mei : lo . dc levering van 
550 M* grint: J . van Meel te Nijmegen, voor 
ƒ1925 .50 ; 2o. het onderhoud van het zijpad: .1. 
Kisteinaker te Sybekarspel, voor ƒ 1 7 9 0 ; 3o. het 
stcenwerk op no. 21 : IJ. Hagenaar te Medem
blik, voor ƒ 610; 4o. idem op no. 22: II. Cus-
veller te Staveren, voor f 590; 5o. idem op no. 
51: J. de Wies te Opperdoes, voor ƒ1200; Oo. 
het maken van een zijpad op den berm van den 
dijk: ,1. Kistemaker, voor ƒ 8000; 7o. de le
vering van 140,000 K G . Engelsche machine-
steenloken : W. Hoven en Zoon te Rotterdam, a 
ƒ11.00 per 100 kilo. 

Amersfoort, 13 Mei : het maken van een 
gebouw niet 2 verdiepingen bij de stoomfabriek 
van de Gebroeders Visser; minste inschrijver 
was I'. van Dooi nik, aldaar, voor ƒ 8410. 

K a n p e n , 13 M e i : het geheel wegbreken van 
een bouten brug en het bouwen van een steenen 
brug; minste inschrijver was G. J . Bruggink GJz., 
aldaar, voor ƒ 1 8 8 3 . 

Utrecht, 14 M e i : tie levering van zonne
blinden aan de Maatsch. tot expl. van Staatsspw.; 
minste inschrijver was C. A. van Steijn, aldaar, 
voor ƒ 1 6 0 9 . 

Neuzen, 14 M e i : dc levering van materialen 
enz. aan den Nieuwen Neuzenpolder; ingekomen 
8 biljetten, als: 
P. J. van Remortel N z , te Hor.tenisse, ^14,,r>00. 

Neuzen , 
Hoek, 
Hontenisse, 
Breskens, 
Hoek, 
Neuzen , 
Sliedrecht, 

: het vernieuwen enz 
van 100,000 Quenast 

12,575. 
i) 12,300. 
» 11,800. 
» 11,489. 
» 10,998. 
• 10,995. 
» 10,890. 

G. v. d. Vrede, 
P. Bareman, 
W. Ringhout, 
.1. vair Male Dz., 
D. Tholens, 
Cs v. d. Hoofd, 
C. Roskam Jz., 

Oudenbosch, 15 Mei 
van straten , met bijlevering 
keien ; minste inschr. was V . J . Fortems, aldaar, 
voor ƒ7398. 

Helder, 15 M e i : l o . het éénjarig onderhoud 
der werken, en 2o. het herstellen van bruggen ; 
minste inschrijvers voor beide perceelen waren 
Gebr. Moorman, respectievelijk voor ƒ 6780 en 
ƒ 7700. 

St. Maar t ensd i jk , 15 M e i : het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning; minste inschr. 
was ƒ 1 1 0 , 1 9 ; niet gegund. 

Vollenhove, 15 M e i : l o . het verhoogen en 
verzwaren van 3 gedeelten van don Blankenham-
mer zeedrjk, in 2 perc, 2o. het onderhoud van 
den grintweg over dien dyk; minste inschrijvers 
waren: voor perc 1, J. de Lange, voor ƒ 5 8 1 0 ; 
perc 2 , II. Schimmel, voor ƒ 3 8 9 0 ; voor het 
onderhoud van den grintweg J . de Lange, voor 
ƒ 1630. 

W a r f f u m , 15 M e i : het doen eener vertim
mering aan het gemeentehuis; minste inschrijver 
was G. P. Danhof, te Uithuizen, voor ƒ 9 2 7 5 ; 
niet gegund. 

Neuzen, 15 M e i : het maken van eenige wer
ken aan den Piersenspolder; ingekomen 9 bil
jetten , als: 



Bijvoegsel van DE OPMERKER. Zaterdag 25 Mei 1872. 
Zevende jaargang 22. 

C. Blok, te Hoek, ƒ 3800. 
C. Kieloma, » Neuzen, » 3300. 
J. Verkuijl (juakkelaar, » Vlissingen , » 3290. 
P. Bareman, » Hoek, » 3204. 
J. J . de Buijssclier, » Philippine, » 3 i03 . 
C. v. d. Hooft, » Neuzen, » 2985. 
G. v. d. Vrede, » idem » 2000. 
J. lanse, « Hoek, > 2479. 
I). Tholen , » idem » 2450. 

Colijnsplaat, 15 M e i : l o . het vernieuwen 
en onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken aan den zeedijk van den polder 
Üud-Noordbeveland ; ingekomen 7 bilj., als : 
H . Bingclberg, tc Duivcndijk, ƒ 12,000. 
G. Bolier, » Scherpenisse, » 11,800. 
M . Breas, » Colijnsplaat, » 11,300. 
A. M . van Oosten, » idem » 10,398. 
J . de Bijke Jzn., » Stavenisse, » 10,370. 
.1. Hoekman, » Hoedekenskerkc, » 10,300. 
W. A . Visser, u 's-Gravenpolder,» 10,100. 

2o. het verzwaren van 240 M . buitenberm en 
het maken van steenglooiingwerken aan den zee
dijk van den polder Leendert-Abraham; ingeko
men 7 bilj., als : 
H . Bingelberg, ƒ 9000. 
P. van Oo9ten , te Colijnsplaat, » 7998. 
M . Breas, » 7900. 
W. A. Visser, » 7800. 
J . de Rijke Jzn., » 7400. 
J. Hoekman, » 0900. 
L . Schrier, » Colijnsplaat, » 0870. 

3o. het doen der herstellingswerken en leve-
rantiën aan den polder Nieuw-Noordbeveland : 
ingekomen 7 bilj., als: 
G. Bolier, f 2150. 
W. A . Visser, » 1800. 
.1. de Rijke Jzn., » 1800. 
M . Breas, » 1800. 
G. de Rijke, te Colijnsplaat, » 1800. 
.1. Hoekman , » 1050. 
P. van Oosten , » 1575. 

's-Hage , 16 M e i : het maken van eenige wer
ken op het terrein van het goederenstation te 
Dordrecht; ingekomen 8 bilj., a ls: 
H. C. Waanders , te T i e l , ƒ 30,900. 
J. J. Kooimans, » Dordrecht, » 30,215. 
D. Boer , » Sliedrecht, » 29,990. 
H. de Borst, » Papendrecht, » 29,760. 
J . v. d. Vlugt Jr., » Rozenburg, » 29,347. 
P. Koedam, » Gorinchem, » 28,980. 
G. Dekker, » Dordrecht, » 28,700. 
M . Zondag, » Rotterdam, » 27,200. 

's-Hage, 16 M e i : de aanleg van wegen in de 
droogmakerij van Schieland, in 7 perceelen : perc. 
1—4, A. Lugtigheid, en C. Sleggers , heiden te 
Haarlemmermeer : perc. 1, ƒ 3 2 7 5 en ƒ 2 7 5 0 ; 
perc. 2 , ƒ 3 5 5 0 en f2960 ; perc. 3 , ƒ 3150 en 
ƒ 3 1 0 1 ; perc. 4 , ƒ 3800 en f3328; perc. 5, 
C. Sleggers, ƒ 2630, A. v. d. Ham , te Nieuwer-
kerk a/IJ, ƒ 1 1 0 0 ; perc. 6 , T. Kle in , te Slie
drecht, ƒ 7 3 7 0 , L . Brand Dz., tc Hardinxveld, 
ƒ 7 1 6 5 ; M . van Rees, te Sliedrecht, f 7 1 3 1 , C. 
de Jong Jz., te Hardinxveld , ƒ 6900 , C. Hoogen-
doorn Kz., te Giesendam, ƒ 6 2 7 0 ; perc. 7 , M . 
v. Rees, ƒ 2 2 4 9 , L . Brand Dz., ƒ 2235, C. Hoo-
gendoorn Kz., ƒ 2 0 8 0 . 

Maassluis, 16 Mei : hel bouwen van een 
woonhuis onder Maasland ; ingekomen 4 biljet
ten , als : 
J . van Rijn , ƒ 3482. 
M . Veltenaar, » 3230. 
J. P. Wimmers, » 3080. 
Wed. D. Slot, » 3068. 
Allen aldaar; gegund. 

Leiden, 16 Mei : het stichten van een ge
bouw voor de Loge La Vcrtu; minste inschrijver 
was Verkoren, te Voorschoten, voor ƒ 9 8 8 5 . 

Leiden , 16 M e i : l o . de vernieuwing van 
leien daken der gemeentegebouwen, in 3 perc.; 
minste inschrijver was C. H . Peters , te Uithoorn, 
p e r c . l , ƒ 2 0 0 , perc.2, ƒ 2 1 0 . 6 0 , perc. 3 , f525. 

2o. het schoonmaken enz. van wallen en het 
vernieuwen eener schoeiing, in 4 perc ; minste 
inschrijvers waren: perc. 1, .1. Verhoog, ƒ 0 3 0 ; 
perc. 2 , J . J . Planjer, ƒ 9 1 0 ; perc. 3 , 11. J . de 
Nie en W. van der Heijden , ƒ 1240, allen aldaar; 
perc. 4 , P. Kapteyn den Boumeester, te Leider
dorp, 1 330. 

Haarlem, 16 Mei : l o . het doen van eenige 
herstellingen aan de zeewering van het kustlicht 
te Durgerdam ; minste inschrijver was .1. II. Brok-
meijer, tc Amsterdam, voor ƒ 1025. 

2o. bet bouwen eener school cn onderwijzers
woning te Huizen; minste inschr. was .1. .1. Visser, 
te Helder, voor f25,900. 

Neuzen, 16 Mei : het onderhouden der uit-
wateringswerken behoorende tot het kanaal van 
Neuzen , gedurende 3 jaren ; minste inschrijver 
was Joh. van der Kolk , aldaar, voor ƒ 1199per 
jaar. Raming ƒ 1450 per jaar. 

Ilarlliigen , 14» Mei: liet vernieuwen van bouten wal-
beschoeiingen, iu 12 perc.; pere. 1: J. P. Schaafsma 

ƒ 14,574, K. Hleeker ƒ 14,996, S. Zaagsma f16,400, Jetze 
l'osthunia f15,078, A. Schaafsuia ƒ 14,985, M. 11. Lam
minga f 15,600, II. I). Puber 07,000, .1. II. v. d. Weide 
ƒ 17,600, K. Laugenhorst ƒ15,989, G. S. Spoelstra / 18,300, 
1). M. v. d. Zee ƒ 17,500; 

perc. 2: J. P. Schaafsma ƒ11,668, Zaagama /' 13,500, 
Posthuma ƒ 13,105, A. Schaafsma f13,444, Lamminga 
ƒ 13,000, Kabcr / 16.000, v. d. Weide f 16,690, Longenhorst 
/• 16,000, Spoelstra /'14,100, v. d. Zee /'16,500. 

perc. 3: J. 1'. Schaafsma /'12.750, Zaagsma ƒ13 ,000 , 
Posthuma '']2,804, S. Schaafsma ƒ 13,243, Lamminga 
/ 19,900, Paber ƒ15.000, v. d, Weide f15,580, Laugcu-
horst ƒ15.100, Spoelstra f13,860, v. d. Zee ƒ 15,500; 

perc. 4; .7. P. Scbaafsina f5670, Zaagsma f7000, A. 
Schaafsma ƒ5786, Lamminga ƒ6900, Puber f5790, v. d. 
Weide f6650, Uugenliorst ' 8000, Spoelstra f6480, v. d. 
Zee ƒ6500; 

perc. 5; J. P. Schaafsma ƒ4884, K. Blocker f5000, Zaags
ma ƒ6000, Posthuma f5400, A. Schaafsma ƒ 6 4 2 1 , Lam
minga f5697, Paber f5900, v. d. Weide f6400, Langen-
borst f4800, Spoelstra f6408, v. d. Zee ƒ 6300; 

perc. 6: J. P. Schaafsma f2384, Hleeker ƒ2360, Zaagsma 
f2700, Posthuma ƒ 2200, A. Schaafsma f2284, Lamminga 
''2900, Puber f2600, v. d. Weide ƒ 3 0 5 0 , Laugculiorst 
/4000, Spoelstra f.3132, v. d. Zee ƒ3000; 

pere. 7: J. P. .Schaafsma ƒ 5276, Zaagsma f4900 , Posthuma 
ƒ 4475, A. Schaafsma f4597, Lamminga ƒ 5668, Puber 
ƒ 4700, v. d. Weide / 5080, Laugenhorst ''4045, Spoelstra 
J 0176, v. d. Zee ƒ 5000; 

perc. 8: .1. P. Schaafsma ƒ 3986 , Hleeker ƒ 3380, Zaagsma 
ƒ 3300, Posthuma f 3300 , A. Schaafsma f8244, Lamminga 
ƒ 3683, Paber f 3700, Th. Gerritsma ƒ 4150, v. d. Weide 
f 4550, Laugculiorst ƒ' 3190, Spoelstra f 4080, v. d. Zee 
ƒ 4500; 

perc. 9: J. P. Schaafsma ƒ8848, Bleaker ƒ9796, Zaagsma 
f 9990, Posthuma f 9797, A. Schaafsma/9738, Lamminga 
f 10.825, Paber ƒ 9900, Gerritsma ƒ 10.250, v. d. Weide 

ƒ 12.200, Laugenhorst ƒ9715, Spoelstra f 11.300, v. d. Zee 
ƒ 12.000; 

perc. 10: J. P. Schaafsma / 2586, Zaagsma '2800, Post
huma f 2800, A. Schaafsma ƒ 2824, Lamminga ƒ 2970, 
Faber f 2900, v. d. Weide ƒ 3260, Langeuhorst f 2610, 
Spoelstra ƒ' 3729, v. d. Zee f 3200; 

perc. 11: J. P. Schaafsma ƒ 1964, Zaagsma ƒ2100, Post
huma 2000, A. Schaafsma / 2238, lamminga 2200, paber i 
f 2200, v. d. Weide f 2540, Laugenhorst ƒ 2000, Spoelstra 

ƒ 2700, v. d. Zee ƒ' 250O; 
perc. 12: J. P. Schaafsma ƒ 6322, Hleeker / 7720, 

Zaagsma f 7500, Posthuma /' 6800, A. Schaafsma f 7624, 
Lamminga / 7997, Paber ƒ 8000, v. d. Weide f9100, Lau
genhorst ƒ' 6900, Spoelstra ƒ 10.728, v. d. Zee f 9000. 

Botterdam, 17 M e i : l o . het bouwen eener 
hooibergplaats, 2o. het maken der gemetselde 
fondcering voor een plautenhuis in de Diergaarde, 
beide gegund aan J. van den Hoonaard, aldaar, 
te zamen voor ƒ 1 5 , 6 7 8 . 

Schiedam, 17 M e i : het bijbouwen van een 
nieuw schoollokaal aan d« school aan de Tuin-
laan; minste inschrijvers waren Wouterlood en 
Berkelaar, voor ƒ 5 3 4 4 . 

Zwolle, 17 Mei : het uitdiepen van een ge
deelte van de rivier den U s e l ; minste inschrij
ver was J. Hendriks, te Pannerden, voor ƒ 5 2 9 5 . 

Noordhorn, 17 M e i : het afbreken der be
staande en het wederopbouwen eener nieuwe 
pastorie; minste inschr. was J. Huizinga, aldaar, 
voor ƒ 5347. 

Middelburg 17 Mei : l o . bet gedeeltelijk 
sloopen van een bekleedingsmuur langs de Zoute-
gracht enz.; minste inschrijvers waren Ditmars 
en Pagé, voor ƒ 815. 

2o. het schoonmaken van de vesten der bui
tensingels; minste inschrijver was S. Alewijnse, 
voor ƒ269. 

3o. het verven van eenige gemeentegebouwen; 
minste inschrijver was J . J . Worrel l , voor ƒ 3 8 7 , 
allen aldaar. 

Groningen, 18 M e i ; l o . het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan bet beursgebouw ; één 
biljet ingekomen van H. J. Morack, aldaar, 
voor / 462. 

2o. het leggen eener buisleiding en zinkputten 
in den Donkersgang; één biljet ingekomen van 
N. Koop, aldaar, voor ƒ 3 1 5 . 

monnikendam, 18 M e i : het verzwaren en 
verhoogen van gedeelten aarden dijk , het maken 

van schoeiingswerken en bestraling enz. in het 
hoogheemraadschap Waterland, in 2 perc.; minste 
inschrijver voor heide perceelen was C. Blanke
voort, aldaar, perc. 1 voor ƒ 1 4 , 2 0 0 , perc. 2 
voor ƒ5400 . 

Vollenhove. 1' M e i : het verleggen van de 
stcenglooiing en den rijweg aan den Blanken-
hammer Zeedijk, in 2 perc.; minste inschrijvers 
waren voor perc. 1 , LI. de Lange en Co., te 
Kuinre, voor ƒ 5 8 0 0 , perc. 2 , 11. Schimmel cn 
Co., te Kuinre, voor ƒ 3 8 9 0 . 

Amsterdam, 18 Mei : het uitvoeren der 
werken aan den schouwburg; minste inschrijver 
was J. C. v. cl. Kley , voor ƒ167 ,787 . 

Amsterdam , 18 Mei : het vergrooten van het 
hoofdgebouw en de locomotieven-bergplaats op 
het station Helder; minste inschrijver was J. v. 
d. Kamp , te Leiden , voor ƒ 38,444. 

Utrecht, 18 Me i : het maken van damsluizen 
en waterkeeringen voor de nieuwe Holl. water
l inie; minste inschrijvers waren .1. Boshouwers 
en Co., voor ƒ 1 3 9 , 5 0 0 . 

's-Hage, 21 Mei : het maken en leveren van 
drie asch-en-vuilniswagens ; minste inschrijver was 
Bovenlander, te Voorschoten, voor ƒ 504.50 per 
stuk. 

K a m p e n . De onderbouw en het stellen der 
portieken ten behoeve der tc bouwen ijzeren brug 
over den Usel is bij onderhandsch contract ge
gund aan V. van Wijlick , te Kessel bij Venlo, 
voor /'180,800. De bovenbouw der brug is ge
gund aau Kloos en Zonen, te Alblassciilam, 
voor ƒ153,500. Beiden hadden bij de eerste be
steding voor bovenstaande sommen ingeschreven. 
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DE LUCHT IN ONZE WOONHUIZEN EN 
HOSPITALEN. 

(Verenig en slot van N" . 21). 

De gezonde lucht bij uitnemendheid is die der 
bergen. Op die hoogten is de dampkring ontlast 
van de onreinheden der vlakte; soms is de lucht 
er zoo zuiver, dat zij, volgens de proeven van 
Pasteur , ongeschikt is voor gisting. Ook helpt 
zij meer dan iets anders in vele kwalen, inzon 
derheid tegen het bederf van de sappen door een 
langdurig verblijf in de steden. Het is zeldzaam, 
dat een armbloedige zijne krachten niet herwint, 
als hij eenigen tijd verwijlt in de bergen, op 
800 tot 1000 nieter hoogte. De lucht is daar 
niet alleen zuiver, maar zij bevat er krachtige, 
levenwekkende stroomen cn geuren, die eenigs
zins de rol spelen van reukwerk, dat men op
snuift, en den mensch als 't ware doen ontwa
ken. Men is daar bovendien in 't volle licht, 
van alle zijden door de zon gekoesterd , en wel
licht is men niet bezorgd genoeg omtrent den 
invloed van het licht op de verrichtingen van de 
werktuigen in het lichaam. 

De bewoners van eene stad leven eenigermate 
in de schaduw. Onze vensters zijn beschut door 
dubbele gordijnen; het licht dringt rnet moeite 
naar binnen. Wij ontwikkelen ons in die te sombere 
middestof eenigszins op de wijze van de plan
ten , die wij in onze vertrekken plaatsen. Haar 
weefsel is bleek, hare takken spichtig en zon
der kracht; ook ons weefsel verliest van zijne 
kleur, zijne taaiheid en zijne kracht; wij groeien 
gebrekkig voort en de verzwakte mensch wordt 
meer onderhevig aan het opdoen van allerlei 
ziekten. Dc natuur w i l , dat wij door de zon be
straald worden ; die wet is evenzeer van toepas
sing op de dieren als op de planten van hoo
gere orde. 

Bovendien, de lucht, die den verlevendigenden 
invloed van het licht niet ontvangt, is een slechte 
lucht. Het licht i s , gelijk men weet, een krach
tige dienaar voor scheikundige vervormingen; 
het wakkert de verbranding van de in den damp
kring zwevende lichaampjes aan. Wie weet ook 
niet, dat het schoone linnen nog witter wordt, 
als het aan het volle zonlicht is blootgesteld? 
Het licht is bovendien een drooglegger, een zui
veraar , een bevorderaar van gezondheid; men 
moet dus de deuren wijd openzetten voor de 
zonnestralen. Er is geen scheikundige met ge
oefend reukzintuig, die niet, aan den geur, 
bcslotene en in de schaduw beslutene lucht kan 
onderscheiden van de lucht in het veld. De aan 
ozon rijke buitenlucht der vlakten heeft een zeer 
duidelijk waar te nemen geur, geheel als het lin
nen , dat op een open veld te drogen heeft gelegen. 

Dus zeer helderlicht, waterdamp om de ziekte
verwekkende stofjes in een vertrek te doen neer
vallen , berookingen , waarbij tevens stankverdiij-
vende zelfstandigheden en verl'risschende reukwer
ken (onder de kunstmatige zijn ook neerdrukkende 
en schadelijke) aangewend worden — , ziedaar 
de onmisbaarste voorzorgen te nemen om in onze 
huizen te strijden tegen het binnendringen van 
de malaria. 

Indien men in eene zoo vluchtige schets op de 
kleinigheden kon aandringen, zouden wij tol de 
huishoudsters zeggen : «Schuiert en stoft uwe ver
trekken niet." Wie weet? Een gevaarlijk stofje 

kan op den schoorsteenmantel of op de plank eener 
étagère zijn neergegleden; een ziekte-veroorza
kende kiem kan aan den muur zijn blijven han
gen. Gij gaat ze opzoeken, onder voorwendsel 
van zindelijkheid, en doet ze te midden van de 
zaal zweven , binnen het bereik van uwen mond 
en van uwe ademhalingsweiktuigen. Er is niets 
meer noodig om , te midden val de stofjes, die 
naast u dwarrelen , de moorddadige kietn in uw 
lichaam te doen sluipen, en één onwetende streek 
met den schuier of stoffer is genoeg geweest om u 
te dooden , u of hem die naast u staat. In de ge
zondheidsleer bestaan geene kleine voorzorgen. 
Schuiert niet, veegt schoon cn spaart het water 
niet. Waartoe een dampkring van twijfelachtige 
waarde om zich te scheppen? Zoo gij volstrekt 
moet stollen, plaats dan, gelijk de Engelsche artsen, 
een kussentje van watten tegen den mond, dat de 
stofjes op hun doortocht tegenhouden cn slechts 
zorgvuldig gezifte lucht in de longen zal doen 
dringen. De adeinhalers, van watten gemaakt, 
reeds zoo onschatbaar bij besmettelijke ziekten , 
kunnen groote diensten bewijzen bij het huiselijk 
gebruik. Eindelijk, rermijd voorat de kinderen 
bloot te stellen aan de lucht van het vertrek, dat 
men pas «gedaan' heeft. 

Men ziet het, zoo wij het bovenstaande samen
vatten : de hoedanigheid der lucht eischt van den 
beoefenaar der gezondheidsleer eene aanhoudende 
opmerkzaamheid; men moet leeren ze goed te 
onderscheiden en niet meer te hooi en te gras 
zeggen: «deze lucht is goed, die lucht is slecht." 
De incest heetsehende wind, de hoogte, de dour-
dringbare of ondoordringbare gronden, de lig
ging ten aanzien van de hemelstreken, de na
buurschap van fabrieken en van zekere wijken , 
de nabijheid van hosschen en rivieren , de bergen 
enz. vormen zooveel bijzondere invloeden, waar
van ten slotte de som de waarde van de lucht 
uit het oogpunt der gezondheid bepaalt. Het 
vraagstuk is ingewikkeld, maar er is gem na
tuurkundige, die het tegenwoordig niet onderhan
den kan nemen met kans up goeden uitslag. 

De zwakke temperamenten hebben er inzon
derheid belang bij hunne lucht te kiezen en zelfs 
ze in hunne huizen kunstmatig te wijzigen. Hij , 
die in een bedorven dampkring snel zal wegkwij
nen, zal in eene gezonde lucht spoedig krachten 
en eene bloeiende gezondheid bcrkiijgen. Eene 
eenvoudige verandering van woonstreek, en de 
genezing kan zich vertoonen. Men maakt veel 
werk van geschikte wariiite-stations; men moet 
wellicht, voor zekere kwalen, nog ii.eer werk 
maken van geschikte dampkring-stations. 

Daarom zullen wij ons veroorloven, bij wijze 
vau zedeles , te eindigen met deze uitdrukkelijke 
waarschuwing : «Lel op de lucht, die gij inademt," 
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STADSSPOORWEGEN TE PABUS. 

Onder dc talrijke plannen die thans ten onder
zoek aau de Municipaliteit van Parijs zijn aan
geboden , wekt eeu ontwerp van den heer Vau-
thier, ingenieur der bruggen cn wegen, in bij
zondere mate de aandacht. De middelen van 
gemeenschap in de stad Parijs zijn thans nog 
zeer onvolkomen. De stud is met de departe
menten verbonden door spoorwegen, welker eind
stations ver van elkander liegen ; het ongemak dat 

daardoor ontstaat wordt echter weinig geteld, 
door den korten tijd dien men noodig heeft om 
een dezer stations te bereiken in vergelijking 
met den duur eener geheele reis. De omstreken 
van Parijs zijn ongunstiger gelegen ten opzichte 
van de eindstations dan de stad zelf, maar boven
dien is er tot nog toe weinig gedaan om het 
verkeer in de hoofdstad te bevorderen. 

De heer Vauthier tracht deze vraag op te los
sen, en in een geschrift, dezer dagen door hem 
uitgegeven, toont hij de noodzakelijkheid aan om 
spoorwegen aan te leggen, tusschen de verschil
lende kwartieren en tot verbinding van alle 
eindstations, waardoor eene goedkuope en snelle 
gemeenschap zal verkregen worden. 

Bij het aanleggen van een spoorwegnet in het 
midden eener groote stad zijn er groote moei
lijkheden te overwinnen. 

De hooge waarde van den grond en van de 
huizen , de eischen van het onbelemmerd verkeer, 
de riolen en de hoofdbuizen voor gas en water, 
die niet verbroken kunnen worden, komen onder 
de bezwaren voor, die men ontmoet, om niet te 
spreken van de natuurlijke zwarigheden die het 
terrein aanbiedt. 

Het aanleggen van onderaardsche spoorwegen, 
zóó laag dat zij onder de Seine door zouden gaan, 
en van de lucht spoorwegen, levert een aantal 
hinderpalen op, te talrijk om op te noemen. De 
heer Vauthier wil niettemin eene poging doen 
om het vraagstuk op te lossen en geeft daarom, 
zonder te beweren dat hij volkomen in zijn stre
ven geslaagd is , eeu midJel aan , dat hij bruik
baar en voordcclig oordeelt, aan meer waagzieke 
ingenieurs de toepassing overlatende van buiten
gewone maatregelen, die hij niet wil aanwenden. 

De door hem ontworpen spoorwegen zullen 
aangelegd worden langs de oude boulevards en 
langs den rechteroever van de Seine. Zij die 
Parijs kennen, zullen weten dat deze boulevards, 
vóór de laatste uitbreiding door het insluiten 
der voorsteden binnen de verdedigingslinie gele
gen, een ringvormigen weg vormden binnen den 
kring der verdedigingswerken en een breeden 
boulevard die zich langs de buitenzijde uitstrekte. 

Door het wegbreken van den muur, die weg 
en boulevard afscheidde, heeft men eene door
gaande breedte verkregen van 42 meter. Deze 
breedle wordt gevormd door eene avenue, in het 
midden 27.5 meter breed , met 4 rijen boomen 
beplant, twee geplaveide wegen en twee voetpaden. 

De as van den spoorweg nu zal het midden 
van bovenvermelde avenue volgen. De kaden 
vormen ook eene zeer regelmatige lijn; zij be
staan uit een weg met voetpaden ter wederszijden-
uit den kaaimuur en uit een lager gelegen jaag, 
pad. De ontworpen spoorweg zal op eenige me
ters hoogte boven de kade gedragen worden door 
twee rijen kolommen, waarvan dc eerste rust 
op den kaaimuur, de andere op het jaagpad. 

De kade der Seine en de ring van den ouden 
boulevard zijn ongetwijfeld zeer geschikt om een 
spoorweg over aan te leggen , en de uitvoering 
er van zal gemakkelijk en betrekkelijk weinig 
kostbaar zijn. 

De heer Vauthier betoogt verder, na aange
toond te hebben dat het tracé langs de boule
vards en de Scine-kade, ook al moge het niet 
beantwoorden aan alle eischen der circulatie, 
toch eene groote verbetering brengt in den tegen-



DE OPMERKER. — Zaterdag, 1 Juni 1872. DE OPMERKER. — Zaterdag, 1 Juni 1872. 

woordigen toestand en dat eene latere uitbreiding 
van het net altijd mogelijk blijft. 

De twee stadsspoorwegen, die het net vormen, 
zijn de volgende 

1". Ken ceintuurbaan die de oude boulevards 
volgt, lang 22.10 kilometer. 

2°. Een kruisbaan, loopende langs de Seine-
kade, die de ceintuurbaan op twee punten ont
moet, lang 7.6 kilometer. 

Zonder in bijzonderheden te treden omtrent 
de werken , die voor den aanleg dezer spoorwegen 
noodig zullen zijn, kan het volgende daarvan een 
algemeen overzicht geven. 

De lijn langs de boulevards zal zijn samenge
steld als volgt: 
Gedeelten in viaducten 13.12 kilom. of 59 pCt. 

» » ingraving 4.04 » » 21 » 
• » tunnels 4.40 » » 20 » 

22.10 kilom. 
De viaducten zullen bestaan uit welgevormde 

ijzeren bogen of liggers; de wegen die door den 
spoorweg doorsneden worden, zullen ter genoeg
zame hoogte worden overgegaan en voor voet
gangers begaanbaar zijn over hunne geheele lengte. 
Om misstand op de boulevards te voorkomen, 
zullen ze zoo sierlijk mogelijk worden gevormd. 

De stijgingen zullen 1 in 100 niet te boven 
gaan; de bogen zullen minstens 250 meter straal 
hebben. Over de hoofdwegen die gekruist wor
den zullen bruggen van groote opening worden 
gelegd, met een minimum van hoogte in den dag 
van 5 meter. 

Eenige weinige dezer wegen zullen moeten 
verlegd worden ; de verandering van richting is 
echter bij allen zeer gering. 

In ingravingen of in tunnels zal men met 
de riolen te doen krijgen; enkele er van zal 
men moeten verleggen, zoodat zij óf onderdoor óf 
bovenover de tunnel zullen heengaan. Men ver
wacht echter bij die riolen slechts geringe moei
lijkheden te ontmoeten. 

De as van den spoorweg zal op sommige pun
ten de lijn van de boulevards verlaten, teneinde 
den afstand korter en de kosten van aanleg ge
ringer te maken. De geheele oppervlakte gronds, 
die door den spoorweg zal worden ingenomen, 
zal niet meer bedragen dan 117,000 centiaren. 

Waar viaducten zijn van metselwerk zal de 
breedte op de boulevards 8 meter bedragen, en 
6 meter wanneer ze van ijzer zijn. 

De ruimte onder de bogen kan voor winkels 
gebezigd worden; de halten zullen eene breedte 
nebben van 12.75 meter en eene lengte van 
100 meter. De wanden van open ingravingen 
zullen bekleed worden met metselwerk ter lichte 
wijdte van 8 nieter. 

De in ingravingen aan te leggen halten zuilen 
dezelfde breedte hebben als die op de viaducten. 
De spoorweg langs de kade zal geheel als via
duct worden aangelegd. 

De ruimte er onder zal groot genoeg zijn voor 
de behoeften van het verkeer. 

De kleinste kromtestraal zal 250 meter be
dragen , en 02 percent van de geheele lijn zal 
tangens zijn. De baan zal nagenoeg waterpas 
liggen. De ijzeren kolommen, die de viaducten 
dragen, zullen op onderlingen afstand van 0.25 
meter in de lengte en van 9 meter in de 
breedte worden geplaatst. Waar bruggen over 
de Seine ontmoet worden zullen buitengewone 
viaducten met groote opening worden aangelegd. 
De halten aldaar znllen dezelfde afmetingen heb
ben als die op dc viaducten , maar er zal nood
wendig eenige ruimte van de voetpaden op de ka
den worden ingenomen. 

Dc kruisbaan zal met de ceintuurbaan verbon
den zijn aan de beide uiteinden , maar er zullen 
geene treinen van de eene op de andere baan 
overgaan. 

Op de eindstations der lijnen zal ruimte noodig 
zijn voor het plaatsen van wissels, zijsporen, 
draaischijven , loodsen enz. 

De boulevard-spoorweg zal 23 halten hebben , 
waarvan 14 op viaducten, 8 in open ingravingeu 
en 1 in een tunnel. 

De kade-spoorweg zal 9 halten hebben, alle 
op viaducten. 

De treinen, die op de spoorwegen in de voor
steden van Parijs loopen, hebben eene snelheid 
van 36 kilometer in het uur en de tijd, dien zij 
bij elke halte verliezen , bedraagt ééne minuut. 

Dezelfde berekening toepassende op de ontworpen 
lijnen, zou de ccintuuibaan ineen uur kunnen 
bereden worden en de kruisbaan in 20 minuten. 

De bovenbouw zal zeer soliede zijn ; er zal niet 

meer hout aan gebruikt worden dan volstrekt on
vermijdelijk i s , om met gemak een spoorweg te 
kunnen herstellen, waarlangs een groot verkeer 
te wachten is. 

Er zal slechts ééne soort van rijtuigen zijn , over
eenkomende met de 2* klasse rijtuigen der Fran
sche spoorwegen. 

De locomotieven zullen van den gewonen vorm zijn. 
Het gewicht der treinen wordt gerekend ge

middeld 129 ton te bedragen, zonder de locomo
tief. Om aan deze treinen een snelheid van 30 ki
lometer in het uur te geven, op hellingen van 
1 in 100, zou een gewicht der locomotief van 
18 ton voldoende zijn; zooilat het gewicht van 
24 ton, dat er voor is aangenomen , ruimschoots 
voldoen za l , zelfs aan buitengewoon groote eischen 
der exploitatie. 

De begrooting van kosten is met zorg opgemaakt 
en berust op gegevens die betrouwbaar schijnen 
te zijn. 

De sommen zijn aldus verdeeld : 
Kosten van aanleg: 
van den boulevard-spoorweg : 

22.16 kilometers f18,780000 
van den kade-spoorweg: 

7.6 kilometers » 6,408000 
f 25,248000 

Stations en halten » 2,976000 
Hoofd-depót » 384000 
Bovenbouw » 1,512000 
Vaste toestellen » 384001) 
Rollend materieel » 2,520000 
Te zamen voor alle wenken . . f 33,024000 
Kosten van bestuur en technische 

hulp 5% 1,651000 
Interest » 2,880000 
Onvoorziens » 2,704000 

Totaal. . /' 40,320000 
of omstreeks f 1,350000 per kilometer. 

De raming der inkomsten is eene zaak van meer 
ingewikkelden aard dan de begrooting der uit
gaven , en gaat met veel onzekerheid gepaard. 

De raming van den heer Vauthier berust op 
de volgende gegevens. 

Er zal door alle passagiers, onafhankelijk van 
den bereisden afstaml, dezelfde vracht betaald wor
den, namelijk 20 centimes, omstreeks 10 cent. 

De stooinbooten, die in 1807 do Seine begon
nen te bevaren, vervoerden in 1869 meer dan 5, 
en de twee en dertig omnibuslijnen 117 millioen 
personen; dit geeft 05 reizen in het jaar voor 
ieder inwoner van Parijs. 

Volgens dezen maatstaf zullen de spoorwegen 
jaarlijks 52,500000 personen vervoeren; de ont
vangsten zullen dan bedragen ruim ƒ 5,000000. 

De kosten der exploitatie per trein-kiloineter 
worden geschat als volgt: 

Kosten van tractie en onderhoud van 
materieel 2.32 ets. 

Onderhoud aan den weg en toezicht. 0.76 » 
Directie-kosten 0.97 i> 
Algemeene onkosten 0.75 » 

Te zamen. . 4.8 » 
of voor 234624 trein-kilometers f 1,128000, 
omstreeks 25 percent der bruto-ontvangsten. 

De winst die daardoor genoten zou worden be
draagt / 4,012000, dus 10 percent van het ka
pitaal. 

De heer Vauthier beweert in zijne memorie van 
toelichting, dat hij bij zijne berekeningen zooveel 
mogelijk met voorzichtigheid is te werk gegaan. 

Niettegenstaande al de voordeelen ilie het plan 
aanbiedt, bestaat de vrees dat de aanmerkingen, 
die er op gemaakt zouden worden, de Municipa-
liteit zullen doen aarzelen het aan te nemen. 

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

— In de zalen der kunst-academie te Berlijn , 
waar 101 ontwerpen voor een parlementsgebouw 
zijn ten toon gesteld, ziet men voortdurend een 
uitgelezen kunstminnend publiek. De jury voor 
de beoordeeling bestaat zooals men weet uit 
Semper, Lucae, Hitsig, Schmidt en Stass, be
nevens den beeldhouwer Jlrakc en 3 leden van 
den Rijksdag. 

De deelneming der scholen vau Berlijn is zeer 
groot, doch daarentegen van München zeer min. 
Architecten uit verschillende landen hebben ont
werpen ingeleverd, waaronder voornamelijk En
geland moet worden genoemd. Frankrijk is al
leen vertegenwoordigd door Roux uit Parijs en 
Nederland door E. Uugel uit Delft. 

De eerste vraag, die behandeld moet worden, 
is naar de richting , en onder de beoordeelaars 
vinden wij meerdere vereerders van de gothiek , 
alsook voorstanders van de renaissance. De eerste 
richting wordt het best vertegenwoordigd door 
Scott uit Londen, Pfiaume uit Keulen en Toch-
termann uit Aken, en van dezen verdient het 
ontwerp van Scott, ofschoon te rijk en te om
vangrijk, den prijs. Eenvoudiger, smaakvoller 
en talentvoller vertoont zich de renaissance, die 
vooral op geniale wijze, met inachtneming der 
eischen eener zoo gebonden kunst, gehandhaafd 
is door Bohnstedt uit Gotha. Op dit gebied moet 
intusschen evenzeer lof toegezwaaid worden aan 
Stier, Fingerling en Gropius. 

Strack schijnt ditmaal minder gelukkig te zijn 
geweest, en de reden hiervan moet liggen in zijn 
zoeken om de andere beeldende kunsten op be
hoorlijke wijze op te nemen. 

De Engelsche projecten hebben door het kolos
sale in omvang en versiering gebrek aan eenvoud, 
en het geheel werkt meer door de massa dan wel 
door de harmonische ontwikkeling der deelen. 

Geheel eenig en bijzonder van opvatting is het 
ontwerp van Gössling uit Pyrniont; de stijl moet 
gothisch heetcn, doch het geheel bestaat uit een 
groot aantal deelen, die luchtig met elkander 
verbonden zijn. 

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

van Ned. Oost-Indië is een tweejarig verlof ver
leend, wegens ziekte, aan den adspirant-ingenieur 
bij den Waterstaat en 's lands burgerlijke open
bare werken A. Walland. 

— Bij beschikking van 23 Mei 1872, n». 173, 
is aan burgemeester en wethouders van Gorin
chem, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoombootdienst tot vervoer van perso
nen, goederen en vee tusschen Gorinchem en 
Woudrichem. 

— Het heeft ook Z. M. den Koning behaagd in 
te teekenen op het uitstekend werk van den 
Delftschen Hoogleeraar Eugen Gugel, getiteld: 
Geschiedenis van de Bouwstijlen in de Hoofdtijd
perken der architectuur. 

Amsterdam. In zake de Amsterdamsche Kanaal
maatschappij ontbreekt het den laatsten tijd niet 
uun mededeelingen en de houding vun don ge-
mecnlcra-d tegenover de maatschappij is niet van 
de aangenaamste. Het valt moeielijk om in deze 
te beslissen wie van beide partijen gelijk heeft, 
en zooals gewoonlijk het geval is , zal de waar
heid waarschijnlijk in het midden liggen; had de 
maatschappij bij hare oprichting zich niet in een 
nevel van geheimhouding over het contract van 
aanneming gehuld, dan was veel kwaadspre
kerij voorkomen, terwijl men nu met eenig recht 
kon zeggen, dat dc zaak het licht schuwde. Ook 
van de zijde van Amsterdam hadden de bezwaren 
vroeger moeten worden medegedeeld en de gevol
gen van de afsluiting vau het IJ hadden ree.Is 
lang overdacht kunnen zijn. 

De discussion in den Raad en het adres der 
Kanaal-maatschappij maken de zaak niet duide
lijker eu uien staat waarlijk versteld over de advie
zen, die in den gemeenteraad worden uitgebracht 
door ieeken in het vak, terwijl er slechts zeld
zaam sprake is van de rapporten der deskundi
gen, die in dienst der gemeente zijn. Zou men het 
soms overbodig achten een deskundige te hooien 1 
Voorwaar eene ongelukkige gedachte, vooral voor 
de geineentenareii die zich nu kunnen laven aan 
de verslagen van den gemeenteraad. 

Het eenige wat met juistheid kan worden ge
constateerd is, dat de maatschappij niet ruim bij 
kas is en gebrek aan geld heeft; wordt het wets
voorstel dooi de Kamers der Staten-Generaal aan
genomen , dan bekomt de maatschappij ten twee
den male een millioen guldeus van den Staat ter 
leen en wel voor niet langer dan vijf maanden 
en tegen betaling van vijf procent rente 's jaars. (') 

VERSLAG DER 30"= ALGEMEENE VERGADERING 
DER MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 

DER BOUWKUNST, GEHOUDEN TE 
AMSTERDAM DEN 29 MEI 1872. 

De zaal voor de vergadering was voorzien van 
een tal van teekeningen , waarbij, behalve de ant
woorden op de uitgeschreven prijsvragen, wer-

( * J De Tweede Kamer der Stateii-ficucraal heeft deu 3Ustcu 
.Mei dit wetsontwerp aaugcuoincu, duck het ameademcut 
vim den heer vuu Iteeueu tevens aangenomen, zoodat het 
erudiet, aau de maatschappij te verleenen, is vastgesteld 
op 11 milliueu guidcus. 

den opgemerkt. de toepassing van Liernur's 
stelsel, de plannen van de waterverversching, rio-
leering en uitbreiding der stad buiten de Wete
ringpoort, benevens van een schietbaan, een en 
ander te Amsterdam; verder de herstelling van 
de kerk van de H. Servatius te Maastricht, van 
den architect Cuypers; de Doopsgezinde kerk te 
Graft cn andere projecten van den architect Le-
liman; de nieuwe schouwburg van de architec
ten de Greef en Springer; photografien van de 
groote spoorwegbruggen in Nederland, enz., zoo
dat alles te zamen genomen eene zeer beziens
waardige collectie uitmaakte. 

De vergadering werd geopend door den presi
dent J . 11. Leliman, die, na de leden welkom te 
hebben geheeten, vooral het oog vestigde op het 
dertigjarig bestaan van deze maatschappij, die 
in 1842 door 12 mannen gesticht, zooveel had 
bijgebracht tot den bloei van de bouwkunst hier 
te lande. 

Van deze oprichters was het «merendeel reeds 
door den dood aan de maatschappij ontrukt, doch 

in het afgeloopen jaar , den 22 Dcc. 1871 , leed 
zij wederom een zeer groot verlies door het af
sterven van den mede-oprichter en eere-voorzit-
ter D. D. Büchler. 

Ofschoon het plan is nader in de bouwk. bij
dragen een levensbericht met portret van den 
ontslapene te plaatsen, wil spreker met enkele 
woorden de hoofdzaken daarvan aanstippen. 

Daar zijn vader een Duitsch koopman en zijne 
moeder van Fransche oorsprong was, sprak bij, 
als van nature, met groot gemak die beide vreemde 
talen , en werd aanvankelijk in den handel op
geleid , zoodat door hem in 1811 eene bandels-
reis naar Denemaiken werd ondernomen. In 
datzelfde jaar nam bij in stilte dienst bij het le
ger van Napoleon I , toog te voet naar Frank
rijk en in 1812 naar I tal ië , waardoor hij met 
zijne gewone liefde tot onderzoek veel gelegen
heid had zijne kennis te verrijken. 

Later tot fourier en wachtmeester bij dc hu
zaren bevorderd , woonde hij den slag bij Gros-
behren bi j , waar bij, in gevecht met eene af
deeling kozakken , met een lans in de borst en 
een sabelhouw op het hoofd werd gewond. 

In dezen hulpbehoevenden staat krijgsgevangen 
gemaakt, werd hij naar Berlijn gezonden , doch 
spoedig, na heistelling van de bekomen wonden 
vrijgelaten. 

Van hier te voet naar Pommeren reizende, 
wist hij Straalsund en eindelijk Engeland te be
reiken , niettegenstaande zijne linantieele onge
legenheid, en nam nader in 1814 dienst bij het 
Nederlandsche leger, waardoor hij voor korten 
tijd te Luik in garnizoen was. 

Spoedig daarop bezocht hij weder het kan tooi
en maakte eenige handelsreizen. 

In 1818 werd hij assuradeur, in 1822 hoofd 
van eene seheepsreederij en in 1853 mede-op
richter van de credietvereeniging te Amsterdam, 
waaraan hij tot 1860 verbonden bleef, cn door 
zijn eenigen zoon opgevolgd werd. 

De eereblijken bleven niet achter; in 1828 
werd hij o. a. lid van de Academie van Beel
dende Kunsten te Amsterdam, en van 1848 tot 
1855 bekleedde hij aldaar het voorzitterschap , 
terwijl hij op vrij hooge jaren tot Ridder van 
den Nederlandschen Leeuw werd benoemd. 

Het was een man van groote algemeene kennis, 
voor een ieder te naderen cn ook veler vraagbaak, 
terwijl vooral de bouwkunst eene bijzondere aan
trekkelijkheid voor hem had. 

Op voorstel van den Voorzitter rees de geheele 
vergadering ten slotte op , om daardoor een ge
past blijk van hulde aan den afgestorvene te geven 
en werden door hem daarbij eenige kernachtige 
woorden gesproken. 

Na eenige algemeene opmerkingen , opwekking 
om door het opgeven van nieuwe leden den finan-
tieelen toestand van de maatschappij te bevorde
ren en herinnering aan de plichten van heeren 
correspondenten en afdeelingen , om op de vast
gestelde tijden verslagen en verrekeningen te doen 
toekomen, werd deze toespraak geëindigd en door 
applaudissement bekrachtigd. 

De secretaris afwezig zijnde om redenen van 
gezondheid, werd dat ambt waargenomen dooi
den 2 d e " secretaris J . G. van Gendt J r . , die voor
lezing deed van het verslag van het afgeloopen 
maatschappelijk jaar en waaruit wij ontleenen, 
dat het aantal leden met 15 is verminderd, zoo
dat de maatschappij thans 1050 leden telt. 

De heeren P. J . Hamer en H. M. Tetar van 
Elven, als bestuursleden aftredende, werden iu 
hunne plaats gekozen de heeren G. B Salm en 

11. W. Nachenius; de eerste evenwel voor die op
dracht bedankende, evenals dc heer G. II. Kuiper, 
werd daartoe uitgenoodigd de heer J. G. van 
Niftrik, die zich deze benoeming liet welgevallen, 
zoodat het bestuur was samengesteld uit den heer 
D. D. Büchler eere-voorzitter J. II. Leliman Voor
zitter, J. Verheij vice-Voorzitter, H. Molemans 
penningmeester, VV. Springer, P . J. II. Cuypers, 
J. G. van Gendt Jr., J. G. van Niftrik cn H. W. 
Nachenius secretaris. 

De eerstgenoemde aan de maatschappij ont
vallen werd ook hier met eere herdacht , onder 
mededeeling dat het bestuur zich beijverd had 
hem uit naam van de maatschappij mede den 
laatsten eer te bewijzen. 

De correspondenten W. Koch te Kampen en 
J. F. van der Wilde te Delfshaven werden wegens 
herhaalde nalatigheid in het geldelijk beheer van 
hunne verdere bemoeiingen ontslagen. 

Overigens werden de vacatures aangevuld en 
tot correspondenten benoemd : 
tc Kampen de heer II. Leemhuis 
te Deventer » » B. H . W. F. Werndlij 
te Zutfen » » J. A . Gerritsen 
te Amersfoort » i W. 11. Kam 
terwijl het correspondentschap Delfshaven werd 
ingedeeld bij dat te Schiedam. 

De verslagen van de meeste afdeelingen kwa
men i n , en daaraan werd ontleend, dat Amster
dam telt 120 leden die 14 vergaderingen hielden, 
doch niettegenstaande bet belangrijke der onder
werpen en kunstbeschouwing was de opkomst dei-
leden scbaarsch. 

Arnhem telt 38 leden en hield 11 vergade
ringen , die goed bezocht en waar vooral vragen 
op practisch gebied behandeld werden. 

Delft heeft 27 leden, hield 4 gewone en 2 
buitengewone vergaderingen, die slecht bezocht 
werden. 

's-Hage heeft 77 leden, vergaderde maandelijks 
en werd gewoonlijk door 20 leden bezocht. 

Rotterdam telt 2 eereleden en 150 gewone 
leden. De 8 gehouden vergaderingen werden 
gemiddeld door 33 leden bezocht. 

Zwolle hield niettegenstaande kanongebulder 
elders, 6 vergaderingen. 

Leiden heeft geen verslag ingezonden. 
Men is voornemens afdeelingen op te richten 

te Vlissingen en te Schagen. 
De uitgave van de werken van de Maatsch. 

werd regelmatig voortgezet. 
De heer N . S. Caliscb, secretaris der commissie 

van redactie, werd op zijn verzoek eervol ont
slagen. 

De 2 d c algemeene bijeenkomst had dit jaar voor 
bel eerst plaats en wel te Rotterdam; daaraan 
werd door 84 leden deelgenomen. Een viertal vra
gen werd daar behandeld, ontwerpen en teekenin
gen waren er tevens ten toon gesteld en eenige 
belangrijke werken werden bezichtigd. 

Verder werden 2 voorstellen van den heer 
Leliman medegedeeld, waarvan het eerste nader 
in behandeling kwam cn het tweede: het hou
den van eene bouwkundige tentoonstelling iu 
1872 niet kon doorgaan wegens de groote daaraan 
verbonden kosten. 

Het rapport van de commissie over de inter
nationale tentoonstelling te Amsterdam in 1809 
werd ingezonden en is door niet minder dan 122 
teekeuiiigen en 550 iiguren opgehelderd. 

De bibliotheek werd vermeerderd niet een aan
tal geschenken. 

Op dc uitgeschreven prijsvragen waren 0 ont
werpen ingezonden, als 3 op de de vraag: seen 
gasthuis voor 400 zieken", 1 op de vraag «eene 
kritische beschouwing der verschillende onder
wijsmethoden in de bouwkunst, die thans in de 
meest beschaafde landen van Europa in gebruik 
zijn" en 2 op de vraag teen hoofdtrap in een 
voornaam burger woonhuis"; deze antwoorden 
waren in handen gesteld eener commissie, be
staande uit de heeren J. 11. Leliman, A. N . 
Godefroij, W. Springer, A. L. van Gendt en C. 
Verineijs, waarvan de uitslag was, aan geen dei-
ontwerpen eene bekroning, doch aan dc op de 
eerste prijsvraag ingekomen stukken No. 1 »tot 
oefening" en No. 3 «Ziekentroost" eene lollëlijke 
vermelding toe te kennen. 

Na een slotwoord tot opwekking aan alle loden, 
om gemeenschappelijk mede te werken tot het 
duel van de Maatschappij, sloot de Secretaris het 
belangrijk verslag. 

liet verslag van den penningmeester werd voor
gelezen en de commissie tot het nazien daarvan 
bestond uit de Heeren KorndOrller, Saraber en 
A. H. Hol l , waarvan de eerste het verslag latei-

uitbracht en wel door de vergadering bijzonder 
attent te maken op het allezins loffelijke beheer 
van den penningmeester. 

Tot leden van de commissie tot stemopneming 
voor 2 nieuwe bestuurders werden benoemd , de 
Heeren van Goor , Blanken en Gosschalk. 

Na de pauze werd de uitslag der verkiezing 
aldus medegedeeld: 

Ingekomen 64 billetten, waarvan 2 in blanco. 
Springer 49 stemmen. 
Leliman 47 » 
Godefroy 18 » 
Laarman 5 » 
Ofl'enberg 4 » 
Hamer 1 » 

Zoodat de 2 afgetreden bestuurders met groote 
meerderheid werden herkozen en zich die benoe
ming lieten welgevallen. 

Als vervaardiger van het ontwerp N". 1 dat lof
felijk is vermeld maakte zich bekend de heer 
Boerbooms te Arnhem; voor ontwerp N " . 3 kan de 
inzender zich nog nader bekend maken. 

Voor de eerstvolgende algemeene bijeenkomst 
werd 's-Gravenhage bij loting aangewezen. 

De heer Verhey werd in het bijzonder door den 
Voorzitter bedankt voor de vele moeiten als rap
porteur van het verslag over de intern, tentoon
stelling te Amsterdam in 1809; door de leden 
werd het voorstel goedgekeurd dit rapport in een 
afzonderlijk deel van de bouwk. bijdragen uit te 
geven tegen den gewonen kostenden prijs, zoo
dat in het eerste jaar nu 2 deelen tegelijk zullen 
verschijnen. 

Verder kwam nog in behandeling het boven
vermelde eerste voorstel van den heer Leliman , 
over het uitgeven van een bouwkundig weekblad 
door de maatschappij en werden hierover vele 
woorden gesproken door de heeren Saraber, 
Schaap, Gosschalk, van Dijk en den voorzitter 
doch de moeiclijkhcid om jaarlijks 700 abonnés ad 
f 5 te verkrijgen werd beaamd. Wel werd daarbij 
»de Opmerker" aangehaald en, zooals bij vele 
zaken het geval is , door dezen verheven, door 
genen vernederd; hel voornaamste wat door één 
lid daartegen werd ingebracht was dat de ad
vertentiën en verder toebehooren voor hem zonder 
belang waren; hij wil dus waarschijnlijk een idi-
aal weekblad uitgeven, dat niet genegen is de 
gewone revenuen van weekbladen als anderzins 
te aanvaarden. 

De zaak werd onafgedaan , doch eene aanma
ning om over de zaak rijpelijk na te denken werd 
door den voorzitter tot allen gericht. 

Na regeling van eenige spreekbeurten voor den 
volgenden dag sloot de president de vergadering 
met een woord van dank en opwekking om mor
gen allen weder op te komen, om dien dag zoo 
leerrijk mogelijk te doen zijn. 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
3 Junij 1872, ten 12 ure des middags, opliet 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het verbouwen en gedurende drie 
jaren na de oplevering onderhouden 
van het PAKHUIS met WONING in 
de Haarlemmer Houttuinen bij de 
Oranjestraat, buurt UU n". 129 en 130 , 
tot eene OPENBARE BURGER
SCHOOL 1<. Klasse, voor Jongens, met 
LOKAAL voor de GYMNASTIEK en 
ONDERWIJZERSWONING, met de 
leverantie van alle daartoe noodige 
materialen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te , tegen betaling van f 0.60, en liggen voorts 
ter lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan den Timmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den heer Architect B. IIE GREEF Jz., 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en ll'ethoudcrs voornoemd, 
Amstcrdum, DEN T E X . 

23 Mei 1872. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 1 Juni 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

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

Op Donderdag den 1 3 a » Junij 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan liet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan le Utrecht, van : 

liestek nu. 73. 
Het verleggen en leggen van sporen, 

wissels en keibestratingen en het bou
wen van een privaatgebouw op het 
station Woensdrecht, ten behoeve van 
den spoorweg van Roosendaal naar 
Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 47 van het liestek. 

Het Bestek ligt van den 28st«i Mei 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan, en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Breda, en is op franco aanvrage op ge
melde plaatsen te bekomen. Inlichtingen worden 
gegeven door den Sectie-Ingenieur te Breda. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den Oden Junij 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 28»tcn Mei 1872. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET B. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR V A N 

DEN H. VICTOR TE OBDAM, Bisdom Haarlem, 
Noord-Holland , is voornemens aan te besteden : 

Het bouwen eener KERK en TOREN 
naar de plannen van den Bouw
meester A. C. BLEUS. 

De aannemingsvoorwaarden zijn ii een gulden 
verkrijgbaar bij de boekhandelaars Gebr. Vermande 
te Hoorn, en liggen na 1 Juni ter inzage: te 
Amsterdam in het Vosje; te Rotterdam in het 
Neerlandsch Wapen; te Haarlem in de Kroon; 
te Alkmaar in dc Toetast; te St hagen in Vrede-
lust; te Helder in den Burg; te Medemblik bij 
Schouten; te Hoorn in het Onvolmaakte Schip 
en te Obdam met de teekeningen bij •/. Ursem. 

De aanneembiljetten in te leveren vóór den 23 
Juni aanstaande. 

Aanwijzing op het Bouwterrein, 17 cn 20 Juni; 
voor inlichtingen zich te wenden tot den Bouw
meester A. C. Bicijs te Hoorn. 

AANBESTEDING. 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 

SLOTEN zullen, op Zaturdag den 8!,"> Junij 
1872, des middags ten 12 ure, in de herberg 
van K. Kramer, te Osdorp, bij enkele inschrij
ving aanbesteden : 

Het bouwen van eene SCHOOL en 
ONDERWIJZERSWONING te Os
dorp, met bijlevering van alle daar
toe benoodigde materialen. 

Van af Donderdag den 30*>'a Mei liggen bestek 
en teekening ter visie op het Raadhuis te Sloter
dijk, cn zijn aldaar, e <n als bij de Boekhande
laren DE ERVEN LOOSJLS, te Haarlem, gedrukte 
exemplaren van het bestek, ad f I, verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op den 
dag der aanbesteding, des morgens ten 10 ure. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi
tect A. VAN ÜEU STEUR Ju., te Haarlem. 

Warmoesstraat 1 595 Amsterdam, 
leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters . Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen. Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den. Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

S T O O M F A B R I E K 

M N A L I HOlTBEMIIKlMi, 

ZAGERIJ, SCHAVER1.I EN HOUTHANDEL, 
VAN 

TE A P P I N G E D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek met volledige l'rijscouranl 

a 75 Cent. 

BEWERKTE P L A N K E N . 

V L O E K E N . 
ZOLDERS. 

liAKUF.Kl.EEDINU. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A FON 11 S. 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
H A M E N . 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O U T P U LI E N. 
PARQUETVLOEHEN. 

L I J S T W E R K . 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E G L IJ S T E N. 

INSLUITLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

A M E U B L E M E N T . 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN RANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È l t E S . 
B R O E I K A S S E N . 

B R O E I B A K E N . 
B E K L A T T E N . 

1 1 L O E M S T O K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCUE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN, 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N B O R D E N . 
G IJ M N A 8 T I E K -

W E R K T U I G E N 

M A G A Z I J N EJN F A B R I E K 

V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E K N P H Y S I S C H E 
I N S T R U M E N T E N . 

Wetenschappelijke instrumenten, als voor Wa
terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet 
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Briefbalansen, Teeken
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten. Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C». 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. X°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Uitgegeven door A. TER GUNNE te Deventer : 
L E E R B O E K D E R 

M E C H A N I C A . 
NAAR H KT HOOGDUITSCH VAN 

Dr. A. RITTER, 
Professor aan de Polytechnische School te Aken ; 

DOOR DR. F. H. JULIUS, 
Leeraar aan de Rijks Hoor/ere Burgerschool te Zwolle. 

M E T HOUTSNEDEN. 
ƒ 5.20. 

Met deze uitgave is in de eerste plaats het 
onderwijs op de II. II. bedoeld. Overigens wordt 
ze aan Ingenieurs, Architecten enz. aanbevolen. 

S . A . V L E S & Z O N E N . 
mviiMKn.iJiHViËEX M n * . 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten IJzer. 

- r j * -

Alom is voorhanden : 

I Waarin bestaat dit V en Welke bezwarenl 
zijn er tegen? door den Uitvinder. 

b Prijs 50 Cents. 

Bij H. W. VAN M A R L E , te Arnhem, is thans 
compleet verschenen : 

GESCIEDEW V l \ IIE BOUWSTIJLEN 
IN DE 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCIIITECTIIR. 
DOOR 

EUGEN GUGEL. 
Hooglecraar voor de Bouwkunst aan dc Poly

technische School. 
Met ruim 600 in den tekst gedrukte figuren. 

Bovendien zijn nog bij liet werk gevoegd de 
volgende staalgravuren, gegraveerd door onzen 
landgenoot T E R W E N . 

Parthenon, Ereohthelon, alhambra, Gemeenlandshuis 
te Dein, Basilika SI. Paul le Rome en 

Boofdkerk te Freiburg. 
Prijs: Gebonden in daarvoor gegraveerden 

Prachtband f20: Ingenaaid flG. Be 
band afzonderlijk f3. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

n k e r A Biiddinirh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN (IKNIIT te Arnhem. 

V a n Driegt A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

Honink l . Spiegel- en EiiJH'eiifiilir. Gefoel, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.v»7,bij,ln(irer-

pen. van .1.1'. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I tedcker A Amsterdam, leveren ™ plaatsen 

licehvalertoeslcllcn vuur gebouwen, plauteiiLasseii, enz. 

Calques. Pauspapier van /8.10 en f8.00, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, te 's Hage. 

Jac". l ' l e y s i c r . te Scheveningen, fabrikant 
van cemenl-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Vermneg en de Wonde, Stnoinlrasliiliriek, Delft. 
II. J . Wol te i ' , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N1JLANI) aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en'!'. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNH. te Amsterdam. 

B . A. Hi ldebrnnd. Stuomtiusfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 1 J u n i 1872. 

Aankondigingen van Aanbiedingen. 

Maandag, 3 Juni . 
's-Hage, te 11 'A uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering der vereischte vernieuwingen 
on herstellingen aan de liijks-rivicrwerkcn iu de 
Oord, de Oude-Maas boven Puttershoek, dc 
Dordsche K i l en dc Krabbe, met het onderhoud 
daarvan van 1 Juli 1872 tot cn met 30 Juni 
1873. Raming ƒ 21,000. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat in het 10e district te 
's-Hage, den arrond.-ingenieur te Gorinchem en 
den opzichter Lugten te Dordrecht. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. : 
het verbouwen en gedurende 3 jaren na de op
levering onderhouden van het pakhuis met wo
ning in de Haarlemmer Houttuinen bij de Oranje
straat, U U , 129 en 130, tot eene openbare 
burgerschool l e klasse voor jongens, niet lokaal 
voor gymnastiek en onderwijzerswoning, niet de 
levering van alle materialen. Inl. aan de afdee
ling Publieke Werken op het raadhuis, aan den 
Timmertuin, en bij den architect B. de Greet'Jz., 
's morgens van 10—12 uren. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het maken van afscheidingen of glaswanden in 
eenige der gemeentescholen, in 3 perc. Inl. bij 
den gemeente-architect. 

Brouwershaven, te 1 uur, door G. A. de 
Kater, bij de Wed. 1'. van ' t l l o f : bet bouwen 
van een woon- cn pakhuis; aanw. des morgens 
te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : het maken van een riool in de 
scheidingsloot tusschen het stations-emplacement 
en het terrein van de werkplaats te Tilburg. 
Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. Raining 
/' 2G25. 

Boxmeer, te 3 uren, door het gemeentebe
stuur: het afbreken van het raadhuis enz. en het 
bouwen van een gemeentehuis met korenbeurs 
en woning. Inl. bij den opzichter van den water
staat II. C. P. Hamilton , aldaar. Aanw. op den 
dag der besteding. 

Appingedam, te 3 uren, door gecommitteer
den uit het hoofdbestuur van het waterschap 
I'ivelingo, in het hotel-Evers: het onderhoud van 
de sluizen en sluiswachterswoniiig met aanhoo
righeden te Delfzijl, gedurende 1872/73. 

Dinsdag, 4 Juni. 
Haarlem, te 10 uren, door de commissie 

van toezicht over het gesticht Meerenberg, in 
het hotel dc Leeuwerik, Kruisstraat: de levering 
van de benoodigde steenkolen voor één jaar, als: 
17,000 hekt. beste Engelsche gas-steenkolen. 

Bergum , te 11 uren, door den burg. van 
Tietjei ksteradeel, ten gemeentehuize : het ver
grooten van de school te Tietjerk door het an-
nexeeren van de daarachter staande catechiseer-
kamer enz. Inl. hij den gemeente-architect te 
Bergum. 

Rotterdam, te 12 uren, door de directie der 
Not rdbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij , 
aan haar bureau : het maken der gebouwen en 
inrichtingen op het station te Gennep. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en coiistructieniagazijnen: de 
levering van dennen-, greenen- en vurenhout, in 
3perceelen. (Zie verder het Bijvoegsel van 25 Mei.) 

Heenvliet, te 12 uren, door het polderbe
stuur, in het raadhuis : het bouwen van een 
nieuwe sluis in den Ilollemaarschen dijk, met 
het daartoe behoorend metsel-, timmer- en aarde
werk. Inl. bij den opzichter C. Beukelman, te 
Zwaitewaal, en bij den heer C. Kwak, te Nieuwe-
sluis. Aanw. 3 Jun i , te 11 uren. 

Assen, te 12 uren, door het provinciaal be
stuur : het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning in de kolonie no. 2 te Frederiksoord, 
gemeente Vledder. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ai'roiidisseiiients-ingeiiieur, te Assen, en 
hij den opzichter van den waterstaat D. Kramer, 
te Havelte. 

Haarlem , te 1 uur , door dijkgraaf en heem
raden van den Haai Icinnieriueeipolder , ter secre
tarie: het vervaardigen van ti dukdalven in de 
Ringvaart van dien polder. Inl. bij den hoofd
opzichter te Haarlem. 

Harlingen , 's avonds te 
stads wees- cn armvoogden : 
stellingen aan het stads wces-

8 uren, door de 
het doen van her
en armhuis. 

Woensdag, 5 Juni. 
S-Hage, lo 12 uren, doorliet ministerie van 

finantien, iu < I o bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen eu verbeteren der Rijkstelegraallijn 
langs den Nederl. Centraalspoorweg tusschen 
Utrecht en Zwolle. Het werk bestaat in : het 
Vernieuwen van 201 palen, 40 steiinschoren, 03 
schoorpalen, 421 nommerplaatjes; het opspannen 
en regelen van draden; het aanbrengen van nieuw 
model spaiitoestellen enz. Inl. bij den chef van 
het technisch beheer te 's-Hage. 

Oo Cocltsdorp, te 6 uren, bij .1. Buis : de 
levering en het transport van 250 stère onder-
houilsgi int. voor den grintweg in het waterschap 
Eierland. Inl. bij den opzichter aldaar. 

Cubaard (friesland;, door het kerkbestuur der 
Hervormde gemeente: het bouwen van eene 
pastorie. Inl. bij dei: architect E. Swart, te 
Sneek. 

Donderdag, 6 Juni. 
Woerden, te 10'/, uren, door dijkgraaf en 

hoogheemraden van het groot-waterschap van 
Woerden, in het Gemeenelandshuis: lo . het her
stellen van dijkvak 10 (het gedeelte der Gemeene-
landskade onder Kamerik van het VVoerdensche 
verlaat tot aan den Ouden Dam), ter lengte van 
2002.5 M . ; 2o. het doen van herstellingen aan 
de sluis te Bodegraven ; 3o. idem aan de brug 
over do dubbele Wicricke te Nieuwerbrug. Inl. 
bij den labriek-landmeter A. van Selms. 

Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Delfland: l o . de levering van 
COO.ot'O K G . Brabantscben of Doornikschen steen; 
2o. het aanglooien van een gedeelte Maasdijk bij 
Vlaardingen; 3o. het uitdiepen van eenige wate
ren ; 4o. het verrichten van eenige metsel-, tim
mer- en andere werken aan: a. de gebouwen 
van het stoomgemaal »Van der Goes"; b. de 
sluizen vau Delfland; c. de havenwerken te Maas
sluis en bij Vijf Sluizen ; d. de brug over het 
Noordspuiwater te Maassluis en aan de Korper-
hoeksche brug te Schipluiden. Inl. bij den fabriek-
hindincter .1. 1'. van den Berg Jz., te Delft. 

Hengelo (Overijsel), le 12 uren, door older-
lieden en gildemecsteren der St.-Anthony groote 
broederschap, op het erve Riefel: het houwen 
van eene schuur op het gezegde erve. Inl. bij 
den rentmeester H. Ileyns, te Zutfen. Aanw. 3 
Juni, van 10 — 12 uren. 

Zierikzee, te 12 uren, door het dagelijksch 
bestuur van het waterschap Schouwen : het on
derhoud der sluizen in de zee- cn inlaagdijken 
van het waterschap over 1872, in 3 perc. 

Vrijdag, 7 Juni. 
Willemsoord, te II uren, door de directie 

der marine : het maken van een regenbak op de 
Quarantaineplaats te Wieringen. Aanw. 5 Juni, 
te 11 uren. 

Middelburg, te 11 uren, door het prov. be-
stuur: het plaatsen van 11 dukdalven , ten dienste 
der binnenreede van Brouwershaven , met het on
derhond daarvan en van de bestaande 10 dukdal
ven , meerpalen en loopbrug. Aanw. 3 Juni. 
Raming / 20,300. 

Locnon a/d. Vecht, te 12 uren, bij Van 
Dillen : het maken der gebouwen en inrichtingen 
voor een stoomgemaal op de waterschappen Hol
land, Sticht eu Voorburg. Inl. bij den water
bouwkundige B. dc Vries , te Wilnis. Aanw 4 
Juni, te 11 uren. 

Botterdam, 'savonds te 7 uren, door de 
commissie van administratie over het ziekenhuis: 
de levering der benoodigde Ruhrkolen, grove 
Duitsche: haardkoleu en Duitsche cokes van 1 Juli 
'72—30 Juni '73. 

Lemmer, door burg. en weth. van Lamster-
land : het vergrooten van het schoolgebouw te 
Oosterzee en het uitvoeren van eenige herstel
lingen aan de onderwijzerswoning aldaar, met 
bijlevering der materialen. 

Dordrecht, ten kantore van M r . C. W. 0. 
van Dorsser : het bouwen eener opzichterswoning 
op de gronden der Vereeniging tot Landverbete-
ring op het inland Rozenburg. Inl. bij den ar
chitect A. van der Houwen, te Rozenburg. Aanw. 
4 Juni , te <J uren. 

djor burg. en weth.: 
dj een gedeelte der 

Inl. ter secretarie 
er Koogh, aldaar. 

Zaterdag, 8 Juni. 
Leiden, te 12 uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van Rijnland , in liet Gemeenelands
huis : de vernieuwing van hut sluisje met brug 
in de Weipoortsche Vliet in i e n straatweg onder 
Zoeterwoudc. Het werk bcstrat in a. het oprui
men der bestaande sluis en buig, li. het bouwen 
eener nieuwe sluis met 2 openingen, gemetselde 
landhoofden, vleugels en pijler en het daarop 
plaatsen eener brug met ijzeren liggers, houten 
dekken en leuningen. Inl. op het bureel van den 
ingenieur-hoofdopzichter 1'. .Vaas Geesteranus, 
te Leiden. 

Zaandam, te 12% uren 
het maken eener verdieping 
hoogere burgerschool aldaar 
en bij den architect J . van 
Aanw. 5 Juni. 

Sneek. te 1 uur, door burg. en weth. : het 
bouwen van een schoollokaal cn de daar bijbe
hoorende werken ter vergrooting van het gebouw 
der armenschool. 

Dinsdag, II Juni. 
Mui i"on le 1 uur, door het R. K . parochiaal 

kerkbestuur: het bouwen eener pastorie. Inl. 
bij den architect Th. Asseler, te Arasterdam. 
Aanw. 10 Juni , te 1 uur. 

Woensdag, 12 Juni . 
Twello, te 10 uren, door het gemeentebe

stuur : de levering van p. ra. 400 last. z. n. 
slakken, binnen den tijd van 2 jaren aan de 
daartoe nader aan te wijzen losplaatsen langs 
den Usel. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie 
van finantien , in de bureau's van den Rijkstele
graaf: het herstellen en verbeteren der Rijkste
legraaflijnen langs den Staatsspoorweg tusschen 
Groningen en de Duitsche grens bij Nieiiweschans, 
en van Groningen over Assen en Meppel tot 
Zwolle, en langs den Nedcrktndschen Centraal
spoorweg tusschen Zwolle en Kampen , met in
begrip der zijlijnen te Groningen, Hoogezand, 
Winschoten, Assen, Meppel en Zwolle. Heiwerk 
bestaat in : het rechtzetten van 1320 palen zon
der en van 105 palen met schoren; het vernieu
wen van palen ; het regelen van draden ; het 
verven en aanbrengen van nommerplaatjes, enz. 
Inl. bij den chef van het technisch beheer van 
den Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

Dieinen (bij Amsterdam), te 1 uur , door dijk
graaf en hoogheemraden van Zeeburg en Diemer-
ilijk , in het Gemeenelandshuis: het maken van 
een steenen oeverwerk aan den zeedijk tusschen 
Diemerdam en Muiden. Hilj inz. uiterlijk 11 
Juni aan den secretaris I. A. Voorthuis , te Loe-
nen a/d Vecht. Aanw. 8 en 10 Jun i , telkens 
te 1 1 uren. 

Donderdag, 13 Juni. 
's-Hage, le 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: l o . het maken en leveren van 
30 puntstukken voor spoorwissels; 2o. het maken 
en leveren van 30 tongbewegingen voor spoor
wissels; 3o. het leveren, kepei, en carboniseeren 
van eikenhout voor 30 wissels met 150 dwars
liggers , in 2 perceelen, ten behoeve der Staats
spoorwegen. Inl. bij den hoofdiugeii. voor de 
Staatsspoorwegen , aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
Centraalbureau: het verleggen en leggen van 
sporen , wissels en keibestralingen , en het bou
wen van een privaatgebouw op liet station Woens
drecht, ten behoeve van den spoorweg van 
Rosendaal naar Vlissingen. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Breda. Aanw. G Juni , te 12 uren. 

Haarlem, le 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: lo. liet herstellen der Rijks-zeeweringen 
op liet eiland Wielingen; 2o. idem der Rijks-
zeeweringen op het eiland Marken. Aanwijzing 
8 Juni. Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 

Vrijdag, 14 Juni. 
's-Hcrtogenbosoh, te 10'/2 uren, door het 

ministerie van finantien, aan liet gebouw van 
het prov. bestuur: lo. de aanleg van een tele
graaflijn met één draad tusschen den spoorweg te 
Tilburg en Loon-op-Zand , mot het onderhoud 
daarvan tot 31 Dec. 1872, alsmede het opruimen 
van de telegraaflijn van Vught naar Loon-op-Zand. 
Het werk bestaat i n : het aanleggen vau 

telegraaflijn met één] 
palen om den Slaatsi 
Noordhoek over de 
Heikant langs der 
Loon-op-Zand , lan;: 
der aan te leggen le 
Loon-op-Zand tot 31 
der bestaande telegi 
ongeveer 20,000 M., 
Zand. Aanw. den 
besteding. Inl. bij 
waterstaat en den 
waard , beiden te 's 
van Deursen, aldaar 
der Kallen , te Tilbu 

2o. de aanleg eene, 
van Gemert naar di 
's-Bosch naar lleln 
het leggen eener teli 
het post- en telegraj 
den prov. weg do 
over de Z.-Willemsvf 
dit kanaal in verhin 
graallijn langs de Zui 
naar Helmond , lang 
dag vóór de bestedin 
van den waterstaat 
beiden te 's-Bosch , ( 
te Aarle-Rixtel. 

's-Hage, Ie 12 u: 
marine : de levering 
ten dienste van het 

Zwolle, te 12 UI' 
lo. het leveren en 
den prov. weg van 
li Juni : 2o. hel vein 
klinkerbestrating val 
ijsel , niet het leverei 
steenslag, in 3 percj 

Arnhem, te 12 
het vernieuwen der ti 
iu den zijtak van dl 
over Locliein naar Gj 
Staatsspoorweg te Lq 

Groningen , tc 
bestuur: het driejd 
doen van eenige wen 
dijk en aau de laiidpl 

Middelburg , te] 
bestuur : l o . het ro | 
bouw voor eene ba 
rende werken ; 2o. 
straal klinkers (wanlvl 

Zaterd 
Oldeboorn , te 1| 

bestuur: het bouwc 
aldaar. Aanw. 12 J l 

Maanfl 
Klein-Deuteron , | 

door het bestuur va l 
veld en May , ten 
maken van een stool 
onder niet begropei 
vour den polder het f 
eenige daarmede 
Inl. bij den secretari 
1'. A. van Oorschot,1 
to 11 uren. 

Woend 
Bolsward, te 1| 

bestuur : het make 
schoei i ng , langs de 

Zond 
Obdam , door 

stuur van den II. V l 
en toren. Inl. bij dl 
te Hoorn. Aanw. l | 
uiterlijk 22 Juni. 

Donde^ 
's-Hage, te 12 

binnenl. zaken : 1 o. j 
vau het gedeelte spa 
het postkantoor te 
massa. Inl. hij denl 
Rotterdam. Aanw. 
te 10 uren. 2o. he. 
leveren en stellen 
enz. aan de havenl 
Veere. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TIIIEME — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & 0». 



D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 1 Juni 1872. 

schappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

NBESTEDIJVG. 
ekcning van den Staat der Nederlanden.) 
tnderdag den lilden Junij 1872, des mid-

| n 2 ure, aan liet Centraalbureau der 
B|i|iij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
Joreelse Laan te Utrecht, van : 

bestek n". 73. 
Iet verleggen en leggen v a n sporen , 
ssels en keibes t ra t ingen en het bou-

I n v a n een p r ivaa tgebouw op het 
I t i o n Woensdrech t , t en behoeve v a n 

spoorweg v a n R o o s e n d a a l naar 
lissingen. 
pteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
lart. 47 van het Bestek. 
Bestek ligt van den 28«tcu Mei 1872 ter 
an het Centraalbureau, bij de Moreelse 

[en aan het Bureau van den Seetie-Inge-
Breda, en is op franco aanvrage op ge-

llaatsen te bekomen. Inlichtingen worden 
door den Sectie-Ingenieur te Breda, 

snwijzing op het terrein zal geschieden 
I» Junij 1872, des namiddags ten 12 ure. 
fcf, den 28»ten Mei 1872. 

N B E S T E D I N G . 
IR. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR V A N 

VICTOR TE O B D A M , Bisdom Haarlem, 
lolland , is voornemens aan te besteden : 
it b o u w e n eener K E R K en T O R E N 
j naar de p l a n n e n v a n den B o u w -
[ meester A . C . B L E U S , 
snnemingsvoorwaarden zijn a een gulden 
baar bij de boekhandelaars Gebr. Vermande 

en liggen na 1 Juni ter inzage: te 
•am in het Vosje; te Rotterdam in het 
mdsch Wapen; te Haarlem in de Kroon; 
jaar in dc Toelast; te Sc hagen in Vrede-

Helder in den Burg; te Medemblik bij 
te Hoorn in het Onvolmaakte Schip 

Jbdam met de teekeningen bij •/. Urscm. 
jmnecmbiljettcn in te leveren vóór den 23 
nstaande. 

kijziug op het Bouwterrein, 17 cn 20 Juni; 
lichtingen zich te wenden tot den Bouw-

A. C. Bicijs te Hoorn. 

.NBESTEDING. 
Wsneester en Wethouders der gemeente 

zullen, op Zaturdag den 8"' n Junij 
|des middags ten 12 ure, in de herberg 

Kramer, te Osdorp, bij enkele inschrij-
nbesteden : 

et b o u w e n v a n eene S C H O O L en 
J N D E R W I J Z E R S W O N I N G te Os-

| d o r p , me t b i j l eve r ing v a n al le daar
toe benoodigde ma te r i a l en . 

la f Donderdag den 30 s l ' n Mei liggen bestek 
lening ter visie op het Raadhuis te Slotei -

zijn aldaar, e m als bij de Boekhande
l s ERVEN' LOOSJES, te Haarlem, gedrukte 
iren van het bestek, ad f I, verkrijgbaar. 
Snwijzing in loco zal plaats hebben op den 
r aanbesteding, des morgens ten 10 ure. 
inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi-

| VAN DEK STEUR Ju., te Haarlem. 

I, E V E K 1 K & M A C „ , . . „ , . , 
EarmoeBstraat 1 5!)5 Amsterdam. 

verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
eheel nieuw systeem, onder garantie en 
leer lage prijzen. 
ts deugdel i jk S toomkoperwerk , ijzeren 
ters. V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u -
P e r s e n . S t o o m p o m p e n . Amerik. P o m -
n B i e r p o m p e n . Eng Ven t i l a to r s , lede-

M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 
Eng aarden- en ijzeren B u i z e n , ge-
W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s : Po r t -

e m e n t en Metse l s teenen , S t o o m - W a -
sn K a r w i e l e n , S t roosn i jde r s , Koek-
W, Graszadenre in igers enz. A a n b e e l -
Bankschroeven , D o m m e k r a c h t e n enz. 
r ick 's &• A r n t ' s V e n t i l a t e u r s , N o a i l -
en Wolpe r t ' s luch tzu igers . 
ten voorraad T e r r a - c o i t a v o o r w e r p e n , 
p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n 
ton P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Evekink ,Vc Mac Donald. 

S T O O M F A B R I E K 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERLI EN HOUTHANDEL, 

VAM 

c . i i o c ; c v i : r v i i / v M i ' 
TE A P PI N O K D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek mei vulleiliiie Prijscourant 
a 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T. 

V L O E B E N. 
ZOLDERS. 

DAKBEKLEEDINQ. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
B A II E N. 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N. 

T O G T 1' U IJ E N. 
PARQUETVI.OEHEN. 

L IJ S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O I' L E G LIJ S T E N . 

INSLUITLIJ8TEN. 
T O N O N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
TAKELS. 

K A S T E N. 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN BANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N , 

II R OE I RA M EN. 
IIEKI.ATTL'.N. 

U LO E MSTO K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K E N K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N U O R D E N . 

0 1 J M N A S T I E K -
W E R K T U I G E N 

M A G A Z I J N EiN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E X P H Y S I S C H E 

I N S T R U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor W a 

terpassing en H o e k m e e t i n g , geijkte Mee t -
k e t t i n g e n , S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
ters . Tangen ten-Bousso les , K i j k e r s , Ba ro -
en T h e r m o m e t e r s , B r i e f ba l ansen , Teeken
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n , 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , B a l u s t e r s , L i j s 
t en . A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voo rwerpen . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & C". 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. K°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

Uitgegeven door A. TER GUN'NE te Deventer: 
L E E R B O E K D E R 

M E C H A N I C A . 
KAAK HET II00GDU1TSC1I VAN 

D r . A . R I T T E R , 
Professor aan de Polytechnische School te Aken ; 

DOOR DR. F. II. JULIUS, 
leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle. 

MET HOUTSNEDEN. 
ƒ 5 . 2 0 . 

Met deze uitgave is in de eerste plaats het 
onderwijs op de II. B. bedoeld. Overigens wordt 
ze aan Ingenieurs, Architecten enz. aanbevolen. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SC III Mill I tl Kil II K\ HM ML, 

Handelaren in O u d e en n i e u w e M e t a l e n , T o u w w e r k , Ze i ldoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST beslaande marktprijzen oude S p o o r s t a v e n en alle 
soorten van o u d geslagen en gegoten U z e r . 

Alom is voorhanden: 

VB 

è 
|Waarin bestaat dit? en Welke bezwaren 
ï zijn er tejren? door den Uitvinder. I 
* P r i j s 5 0 Cents . I 
j : . ^ r ^ w » - w i N - w f r . i 9 . r f » f t . ^ w t ferj 

Bij H. W. VAN MA R L E , te Arnhem, is thans 
compleet verschenen: 

m DE 
IN DE 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCIIITECMR. 
noon 

E T J G E N G U G E L . 

Hoogleeraar voor dc Bouwkunst aan dc J'olg-
technische School. 

Mei ruim fiOO in den tekst gedrukte liguren. 

Bovendien zijn nog bij het werk gevoegd de 
volgende staalgravuren, gegraveerd dool' onzen 
landgenoot TERWEN. 

Parthenon, Ereohtheion, Alhambra, Genieenlandshuls 
te Dein, BasOika St, Paul te Rome en 

Hoofdkerk le Freiburg. 
Prijs: Gebonden in daarvoor gegra veerden 

Prachtband / 2 0 : Ingenaaid f 1 6 . De 
band afzonderlijk f 3 . 

A dress en. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' c c k c r dc B n d d i n j r h , Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen, bascules 

•Bonn t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n I»i ieist & <C. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n l n k l . . S p i e g e l - e n l . i J N ' e i i f t i l i r . Gefoel. 
en ongefuel. spiegelglazen. JAN DE HRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek teNiel,byAntwer-
pcn. van .1. F. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I l e d e k e r A C". , Amsterdam, leveren en plaatsen 
lieelwalcrlncslclli'ii voor gehouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e » . Pauspapier van /8.10 en f8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, te 's Hage. 

J a c » . I ' l e y s i e r . te Scheveningen, fabrikant 
van cemcnt-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V f m i n e s c n dc H o n d e , Sluoinlrasliiliriek, Delft. 
I I . J . W o l t r i ' , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de .Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LIXDO en T. J . STIELTJES 
taJJelfl en ,U G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

B . A . II Hide b r a n d . Stoomti asfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 

Ken te Arnhem bij D. A. TIIIEME — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & 0». 

Z a t e r d a g 1 J u n i 1873. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag', 3 Juni . 
's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering der vereischte vernieuwingen 
en herstellingen aan de Rijks-rivicrwerken in de 
Oord, de (Inde-Maas boven Piittorshoek , de 
Dordsrhe K i l en de Krabbe, met het onderhoud 
daarvan van 1 Juli 1872 tot en met 30 Juni 
18T3. Raming ƒ '21 ,000 . Inl. hij den hoofdinge
nieur van den waterstaat in het 10e district te 
's-Hage, den arrond.-ingenieur te Gorinchem en 
den opzichter Lugten te Dordrecht. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. : 
het verbouwen cn gedurende 3 jaren na de op
levering onderhouden van het pakhuis met wo
ning in de Haarlemmer Houttuinen bij de Oranje
straat, U U , 129 cn 130, tot eene openbare 
burgerschool 1e klasse voor jongens, met lokaal 
voor gymnastiek en onderwijzerswoning, met de 
levering van alle materialen. Inl. aan de afdee
ling Publieke Werken op het raadhuis, aan den 
Timmertuin, en bij den architect II. de Greef Jz., 
's morgens van 10—12 uren. 

Leiden, tc 12 uren, door burg. cn weth.: 
het maken van afscheidingen of glaswanden in 
eenige der gemeentescholen, in 3 perc. lui. bij 
den gemeente-architect. 

Brouwershaven, te 1 uur, door G. A. de 
Kater, bij de Wed. F. van 't Hof: het bouwen 
van een woon- en pakhuis; aanw. des morgens 
te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau: het maken van een riool in de 
scheidingsloot tusschen het stations-emplacement 
en het terrein van de werkplaats te Tilburg. 
Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. Raming 
f 2625. 

Boxmeer, te 3 uren, door het gemeentebe
stuur: het afbreken van het raadhuis enz. en het 
bouwen van een gemeentehuis met korenbeurs 
en woning. Inl. hij den opzichter van den water
staat II. C. F. Hamilton , aldaar. Aanw. op den 
dag der besteding. 

Appingedam, te 3 uren, door gecommitteer
den uit het hoofdbestuur van het waterschap 
Fivelingo, in het hotel-Evers: het onderhoud van 
de sluizen en sluiswachterswoning met aanhoo-
righeden te Delfzijl, gedurende 1872/73. 

Dinsdag, 4 Juni. 
Haarlem, te 10 uren, door dc commissie 

van toezicht over het gesticht Meerenberg, in 
het hotel de Leeuwerik, Kruisstraat: de levering 
van dc benoodigde steenkolen voor één jaar, als: 
17,000 bekt. beste Engelsche gas-steenkolen. 

Bergnm, te 11 uren, door den burg. van 
Tietjerksteraileel, ten gemeentehuize: het ver
grooten van de school te Tietjerk door het an-
nexeeren van de daarachter staande eatechiseer-
kamer enz. Inl. bij den gemeente-architect te 
Bergum. 

Rotterdam, te 12 uren , door dc directie der 
No< rdbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij, 
aan haar bureau : het maken der gebouwen cn 
inrichtingen op het station te Gennep. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en construct ieinagazijnen: do 
levering van dennen-, groenen- en vurenhout, in 
3perceelen. (Zie verder het Bijvoegsel van 25 Mei.) 

Heenvliet, te 12 uren, door het polderbe
stuur, in het raadhuis: het bouwen van een 
nieuwe sluis in den llollemaarsehen dijk, met 
het daartoe behoorend metsel-, timmer- cn aarde
werk. Inl. bij den opzichter C. Beukelinan, tc 
Zwartewaal, en bij den heer C. Kwak , te Nieuwc-
sluis. Aanw. 3 Juni , te 11 uren. 

Assen, te 12 uren, door het provinciaal be
stuur : het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning in de kolonie no. 2 te Frederiksoord, 
gemeente Vledder. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den arrondissemeiits-iiigeiiieui', te Assen, en 
bij den opzichter van den waterstaat D. Kramer, 
te Havelte. 

Haarlem , te 1 uur , door dijkgraaf en heem
raden van den Huarleminermeerpoldei' , ter secre
tarie : het vervaardigen van 0 dukdalven in de 
Ringvaart van dien polder. Inl. bij den hoofd
opzichter te Haarlem. 

Harlingen, 's avonds to 8 uren, door de 
stads wees- en armvoogden: het doen van her
stellingen aan het stads wees- en armhuis. 

Woensdag, 6 Jnni. 
's-Hage, te 12 uren, doorliet ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaflijn 
langs den Nederl. Centraalspoorweg tusschen 
Utrecht cn Zwolle. Het werk bestaat in : het 
vernieuwen van 201 palen, 40 steunscboren, 03 
schoorpalen, 421 nommerplaatjes; het opspannen 
en regelen van draden; het aanbrengen van nieuw 
model spantoestelleri enz. Inl. bij den chef van 
het technisch beheer te 's-Hage. 

Do C o c k s d o r p , te 5 uren, bij .1. Buis : de 
levering en het transport van 250 stère onder-
houdsgrint, voor den grintweg in het waterschap 
Eieilaml. Inl. bij den opzichter aldaar. 

C u b a a r d (Friesland), door bet kerkbestuur der 
Hervormde gemeente: het bouwen van eene 
pastorie. Inl. bij den architect F. Swart, te 
Sneek. 

Donderdag, 6 Juni. 
W o e r d e n , te 10'/.2 uren, door dijkgraaf en 

hoogheemraden van bet groot-waterschap van 
Woerden, in bet Gemeenelandsliuis: lo. het her
stellen van dijkvak 10 (hetgedeelte der Gemeene-
landskade onder Kamerik van het Woerdensche 
verlaat lot aan den Ouden Dam), ter lengte van 
2002.5 M . ; 2o. het doen van herstellingen aan 
de sluis te Bodegraven : 3o. idem aan de brug 
over de dubbele Wiericke te Nieuwerbrug. Inl. 
bij den labrick-landmeter A. van Selms. 

D e l f t , te 11 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Delfland: l o . de levering van 
000,OHO K G . Brabantscben of Doornikschen steen ; 
2o. het aanglooien van een gedeelte Maasdijk bij 
Vlaardingen; 3o. bet uitdiepen van eenige wate
ren ; 4o. het verrichten van eenige metsel-, tim
nier- en andere werken aan : a. de gebouwen 
van het stoomgemaal »Van der Goes"; b. de 
sluizen van Delfland; e. de havenwerken te Maas
sluis en hij Vijf Sluizen ; tl. de brug over het 
Noordspuiwater te Maassluis en aan de Korper-
hoeksche brug te Schipluiden. Inl. bij den fabriek-
landmeter .1. P, van den Berg Jz., te Delft. 

Hengelo (Overijsel), te 12 uren, door older-
lieden en gildemeesteren der St.-Anthony groote 
broederschap , oji het erve Riefel: het bouwen 
van eene schuur op het gezegde erve. Inl, bij 
den rentmeester II. I lcyns, te Zutfen. Aanw. 3 
Juni, van 10 — 12 uren. 

Zierikzee, te 12 uren, door het dagelijksch 
bestuur van het waterschap Schouwen : bet on
derhoud der sluizen in de zee- en inlaagdijken 
van het waterschap over 1872, in 3 perc. 

Vrijdag, 7 Juni. 
Willemsoord, te 11 uren, door de directie 

der marine : het maken van een regenbak op de 
Quarantaineplaats te Wielingen. Aanw. 5 Juni, 
te 11 uren. 

Middelburg, le 11 uren, door het prov. be
stuur: het plaatsen van 11 dukdalven , ten dienste 
der binnenreede vau Brouwershaven , met het on
derhoud daarvan en van de bestaande 10 dukdal
ven , meerpalen cn loopbrug. Aanw. 3 Juni. 
Raming / 20,300. 

L o e n o n a/d. V e c h t , te 12 uren, bij Van 
Dillen : het maken der gebouwen en inrichtingen 
voor een stoomgemaal op de waterschappen Hol
land, Sticht en Voorburg. Inl. bij den water
bouwkundige B. de Vries , te Wilnis. Aanw 4 
Juni, te 11 uren. 

Rotterdam, 's avonds te 7 uren, door de 
commissie van administratie over het ziekenhuis: 
de levering der benoodigde Ruhrkolen, grove 
Duitsche haardkolen en Duitsche cokes van 1 Juli 
'72—30 Juni '73. 

Lemmer, door burg. en weth. van Lemster-
land : bet vergrooten van het schoolgebouw tc 
Oosterzee en het uitvoeren van ccnigc herstel
lingen aan de onderwijzerswoning altlaar, met 
bijlevering der materialen. 

Dordrecht, ten kantore van M r . C. W. O. 
van Dorsser : het bouwen eener opzichte, swoning 
op de gronden der Vereeniging tot Landverbete-
ring op bet eiland Rozenburg, lui. bij den ar
chitect A. van der Houwen, te Rozenburg. Aanw. 
4 Juni , te 0 uren. 

Zaterdag, 8 Juni. 
Le iden, te 12 uren, door dijkgraat en hoog

heemraden van Rijnland , in het Gemeenelands-
buis: de vernieuwing van hut sluisje niet brug 
in de Weipoortsche Vliet in den straatweg onder 
Zoeterwoude. Het werk bestaat in a. het oprui
men der bestaande sluis en brag, b. het bouwen 
eener nieuwe sluis met 2 openingen, gemetselde 
landhoofden, vleugels en pijler en het daarop 
plaatsen eener brug met Ijzeren liggers, bouten 
dekken en leuningen. Inl. op het bureel van den 
ingenieur-hoofdopzichter P. .Maas Geesteranus, 
te Leiden. 

Zaandam, tc 12'/2 uren, door burg. cn weth.: 
het maken eener verdieping op een gedeelte der 
hoogere burgerschool aldaar. Inl. ter secretarie 
en bij den architect .1. van der Koogb, aldaar. 
Aanw. 5 Juni. 

Sneek, te 1 uur , door burg. en weth. : bet 
bouwen van een schoollokaal cn de daar bijbe
hoorende werken ter vergroeiing van het gebouw 
der armenschool. 

Dinsdag, 11 Juni. 
Muiden. te 1 uur, door bet R. K . parochiaal 

kerkbestuur: het bouwen eener pastorie. Inl. 
bij den architect Th. Asseler, te Amsterdam. 
Aanw. 10 Juni , te 1 uur. 

Woensdag, 12 Jnni. 
Twel lo , te 10 uren, door het gemeentebe

stuur : de levering van p. ra. 400 last. z. n. 
slakken, binnen den tijd van 2 jaren aan do 
daartoe nader aan te wijzen losplaatsen langs 
den IJsel. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie 
van finantien , in de bureau's vnn den Rijkstele
graaf: hot herstellen en verbeteren der Rijkste
legraaflijnen langs den Staatsspoorweg tusschen 
Groningen en de Duitsche grens bij Nieuweschans, 
eu van Groningen over Assen en Meppol tot 
Zwolle, en langs den Nedei landschen Centraal
spoorweg tusschen Zwolle en Kampen , met in
begrip der zijlijnen te Groningen , Hoogezand , 
Winschoten , Assen , Meppel en Zwolle. Het werk 
bestaat in : het rechtzetten van 132!) palen zon
der en van 105 palen met schoren; het vernieu
wen van palen ; het regelen van draden ; het 
verven en aanbrengen van nonnnerplaatjes, enz. 
Inl. bij den chef van bet technisch beheer van 
den Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

D i e m e n (bij Amsterdam), te l u u r , door dijk
graaf cn hoogheemraden van Zeeburg en Diemer-
dijk , in het Geineeuelandshuis : het maken van 
een steenen oevcrwerk aan den zeedijk tusschen 
Diemordam en Muiden. Bilj inz. uiterlijk 11 
Juni aan den secretaris .1. A. Voorthuis, te Loe-
nen a/d Vecht. Aanw. 8 cn 10 Juni , telkens 
te 11 uren. 

Donderdag, 13 Juni. 
's-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van 

binnenl. zaken: lo. bet maken en leveren van 
30 puntstukken voor spoorwissels j 2o. het maken 
en leveren van 30 tongbewegingen voor spoor
wissels; 3o. het leveren, kepen cn carboniseeren 
van eikenhout voor 30 wissels met 150 dwars
liggers , in 2 perecelen, ten behoeve der Staats
spoorwegen. Inl. bij den hoofdingen. voor de 
Staatsspoorwegen , aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
Centraalbureau: het verleggen en leggen van 
sporen , wissels en keibestratingen , en het bou
wen van een privaatgebouw op het station Woens
drecht, ten behoeve van den spoorweg van 
Rosendaal naar Vlissingen. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Breda. Aanw. 0 Juni , te 12 uren. 

Haarlem, te 2'/., uren, door het prov. be
stuur: lo . bet herstellen der Rijks-zeeweringen 
op het eiland Wielingen; 2o. idem der llijks-
zeeweringeu op het eiland Marken. Aanwijzing 
8 Juni. Raming ƒ 1 0 , 0 0 0 

Vrijdag, 14 Juni. 
's-Hcrtogenbosch, te 10' / , uren, door het 

ministerie van finantien, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: lo. de aanleg van een tele
graaflijn niet één draad tusschen den spoorweg te 
Tilburg en Loon-op-Zand , met het onderhoud 
daarvan tot 31 Dec. 1872, alsmede het opruimen 
van de telegraaflijn van Vught naar Loon-op-Zand, 
liet werk bestaat i n : a. het aanleggen van een 

telegraaflijn niet één draad op daartoe te stellen 
palen om den Staatsspoorweg te Tilburg, aan den 
Noordhoek over de Vclthoven , het Goirke en den 
Heikant langs den prov. weg tot. paal 418 te 
Loon-op-Zand, lang 0030 M . ; b. het onderhouden 
der aan te leggen telegraaflijn van Tilburg naar 
Loon-op-Zand tot 31 Dec. 1872; c. het opruimen 
der bestaande telegraaflijn met één draad, lang 
ongeveer 20,000 M. , van Vught naar Loon-op-
Zand. Aanw. den Oden en 4den dag vóór de 
besteding. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat en den ingenieur M . B. G. Hoger-
waard , beiden te 's-Bosch, den opzichter .1. II. 
van Deursen, aldaar en den opzichter .1. A. van 
der Kallen , te Tilburg 

2o. de aanleg eener telegraaflijn met 2 draden 
van Gemert naar de bestaande telegraaflijn van 
's-Bosch naar Helmond. Het werk bestaat i n : 
het leggen eener telegraaflijn met 2 cl aden van 
het post- en telegraafkantoor te Gemert, langs 
den prov. weg door de Beekse.be Brug gelegen 
over de Z.-Willemsvaart, en niet een kabel door 
dit. kanaal in verbinding met de bestaande tele
graaflijn langs ile Zuid-Willemsvaart van 's-Bosch 
naar Helmond, lang 4707 M. Aanw. den 4dcn 
dag vóór de besteding. Inl. bij den hoofdingen. 
van den waterstaat en den ingenieur Hoogenboom, 
beiden te 's-Bosch, en bij den opzichter Fischer 
te Aarle-Rixtel. 

's-Hag'e, te 12 uren, door het ministerie van 
marine : dc levering van 20,000 K G steenkolen, 
ten dienste van het departement van marine. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur : 
lo . het leveren en planten van iepen telgen op 
den prov. weg van Zwolle naar Kampen; aanw. 
6 Juni ; 2o. het vernieuwen van eenige gedeelten 
klinkerbestrating van de groote wegen in Over
ijsel , met liet leveren en verwerken van 50 M J 

steenslag, in 3 perc. en in massa. 
A r n b e m , te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het vernieuwen der Tankhorsterbrug nabij Lochem, 
in den zijtak van den Rijksgrintweg van Zutfen 
over Lochem naar Goor, naar het station van den 
Staatsspoorweg te Lochem. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van- en bet 
doen van eenige werkzaamheden aan den Dollarts-
dijk en aan de landpunt Reide. 

Middelburg, te 1 uur , door het gemeente
bestuur: l o . het maken van den ijzeren boven
bouw voor eene bascule-brug, met daar bijbehoo
rende werken ; 2o. de levering van 40,000 stuks 
st raat k I i n kers (waal vorm). 

Zaterdag. 15 Juni . 
Oldeboorn, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen eener nieuwe draaibrug 
aldaar. Aanw. 12 Juni, te 11 uren. 

Maandag, 17 Juni. 
Klein-Deuteron , (nabij 's-Bosch), te 1 uur , 

door het bestuur van het waterschap het Bosch-
veld en May , ten huize van A. de Leeuw: het 
maken van een stoomgemaal (de werktuigen daar
onder niet begrepen) aan den linker Diezedijk , 
voorden polder het Boschveld en May, benevens 
eenige daarmede in verband slaande werken. 
Inl. bij den secretaris van het waterschap A. (I. 
F. A. van Oorschot, tc 's-Bosch. Aanw. 10Juni, 
te 11 uren. 

Woensdag, 19 Juni . 
B o l s w a r d . te 12 uren, door het gemeente

bestuur : het maken van eene steenen walbe-
schociing, langs de Marktstraat. 

Zondag. 23 Juni . 
Obdam , door het l i . C. parochiaal kerkbe

stuur van den 11. Victor : bet bouwen eener kerk 
en toren. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleys, 
te Hoorn. Aanw. 17 en 20 Juni. Bil j . inzenden 
uiterlijk 22 Juni. 

Donderdag, 27 Juni. 
's-Hage, Ie 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: lo. het maken van den onderbouw 
van liet gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotterdam. Aanw. 14 en 21 Juni , des morgens 
te 10 uren. 2o. het maken van gehouwen, het 
leveren en stellen van meerpalen, wrijfhouten 
enz. aan de havens en sluizen tc Vlissingen eu 
Veere. 
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Afloop van Aanbestediogeo. 

Hoorn, 8 Mei : de levering van bouwmateri
alen ten dienste der gevangenis: 

I'erc. 1, eiken-, greenen- en vurenbout: M . 
Godvliet te Hoorn, f 722.50; C. Bloem Az., id., 
ƒ 7 1 2 . 5 0 ; 11. Dierenbroodspot, idem, ƒ 0 4 5 

Perc. 2. Steenkalk, grauw metselzand: C. 
llosman te Rotterdam, ƒ 2 0 8 0 ; K. de Hart te 
Schardam, ƒ2434 .50 ; .1. van Dalen te Hoorn, 
ƒ 2 4 2 5 ; F. Zeijlemaker, id., ƒ 2 3 0 5 ; A. G. Iïens-
sen, id., ƒ 2 2 7 7 . 5 0 ; D. Smits, id., ƒ 2 2 2 5 ; M . 
Godvliet, ƒ 2 1 1 5 . 5 0 . 

Perc. 3 , Dordsche tras, Portland-cement cn 
gips: T. S. Grool te Hoorn, ƒ 5 7 0 ; M . Godvliet, 
ƒ 5 3 0 ; A . G. Itenssen, ƒ 5 2 0 ; D. Smits tc Hoorn, 
ƒ 523.75. 

Perc. 4 , metselwerk, verglaasd aarden buizen: 
C. Bosman, J4302.80 ; K . de Hart, ƒ4100 .02 ; 
M . Godvliet, ƒ 3 7 9 1 . 0 0 ; A . G. Benssen, f 3502.75; 
D. Smits, ƒ3359.25. 

Perc. 5 , staaf- en balkijzer, ijzeren dakpijpen i 
M . Godvliet, ƒ 3 0 7 5 . 1 2 ; .1. H. Westenburger, te 
Hoorn, ƒ 2 8 7 8 . 7 8 . 

Perc. 0, lood, tin (Banka): J . H . Westenburger, 
ƒ 1 2 2 . 1 0 ; M . Godvliet, ƒ 109.90; II.Steeman, te 
Hoorn, ƒ 7 3 . 6 5 . 

Perc. 7 , verfstolTcn en oliën: M . Godvliet, ƒ 565. 
Perc. 8, escauzijnsche steen: II. C. Knoppers, 

te Hoorn, ƒ 3 0 6 2 . 5 2 ; de Haan cn Gallay, te Am
sterdam, ƒ 3003.24»; M . Godvliet, ƒ 2961.40» ; 
L . Binger, te Amsterdam, ƒ2002.99. 

Hansweerd, 10 M e i : het bouwen eener on
derwijzerswoning; ingekomen 9 bilj., als: 
I'. v. d. Biggelaar, ƒ 14,900. 
G. / . Herfkcns, te Wemeldinge, » 10,700. 
H. Philipse, » Bi l land , » 10,025. 
J . Kole , » 9,999. 
A . de Clercq, i> Kruiningcn, » 9,580. 
A. Back, » idem » 9,200. 
J. Okker, » 9,025. 
B. den Exter van den 

Brink, » Kiabbendijke, » 9,000. 
H . J . E. Poldcnmnn , » Hansweerd, » 8,085. 

Kruiningen, 10 M e i : het vernieuwen der 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken; in
gekomen 8 bilj., als : 
P. J . Remortel, tc Hontenisse, ƒ 0775. 
P. Sandee, » Yerseke, » 0700. 
M . Paauwe, » Hoedekenskerke,» 0188. 
C. de Wilde, » Kattendijke, > 0140. 
J. Hoekman , » Hoedekenskerke,» (iOOO. 
J. Kraaijeveld, » Hansweerd, » 5915. 
W. A . Visser, u's-Gravenpolder, » 5896. 
,1. Ko le , «Kruin ingen, » 5848. 

Grijpskcrk. 11 Mei : het leggen van een dijk 
over eene lengte van 2240 M. met het graven 
eener bermsloot enz., in 3 perceelen : II. B. Har-
kema, te Warflum, perc. 1, ƒ 7200; perc. 2, 
ƒ 0 7 0 0 ; perc. 3 , ƒ 8 0 0 ; alle drie perc. ƒ14,370; 
G. T. Praamstra, te Vecnwouden, perc. 1, ƒ 7 3 7 8 ; 
perc. 3 , ƒ 4 0 9 ; .1. II. Pijnakker, te Kol lum, perc. 
2 , ƒ 6 0 9 5 ; G. S. Sijtema, te Pieterzijl, perc. 2 , 
ƒ 7 2 0 0 ; W. Klaassen, te Kollum, perc. 3 , ƒ 4 0 0 ; 
B. Zwolsma, te Kuinre, perc. 1 , ƒ 7 3 8 0 ; perc. 
2 , ƒ 6 3 8 0 ; perc. 1 , 2 en 3 te zamen ƒ 1 3 , 3 8 0 . 

Nijmegen, 14 Mei : het bouwen eener nieuwe 
schooi, naast de synagoge; minste inschrijver 
was A. Beuming, aldaar, voor ƒ3350. 

Maastricht, 14 Mei : het herstellen van mu
ren en daken aan de kazerne het Kruisheeren
klooster ; minste inschrijver was M . Nive l , al
daar, voor ƒ 1 3 4 6 . 

Oudenbosch, 15 .Mei : het bouwen van een 
gasthuis, oude-mannen-en-vrouwenhuis; minste 
inschrijver was B. Verlegh , te Ginneken , voor 
ƒ 25,815. 

Borne, 15 M e i : l o . het bouwen van een 
schoollokaal en woning; minste inschrijver was 
F. Morselt, aldaar, voor ƒ 2400. 

2o. het bouwen eener gasfabriek , katoenloods 
en waterreservoir; minste inschrijver was F. Nij-
holl', te Almelo, voor ƒ 0 9 0 0 . 

Amsterdam, 18 Mei : l o . de leveling van 50 
rul karldoek; minste inschr. was P. II. Kaars 
Sypestein, voor no. 1, ƒ 4 0 . 2 0 , voor no. 2 , 
ƒ 37.95 per rol. 

2o. idem van Italiaansche hennep; minste in* 
schrijvers waren L . Iloyack en Co., als: 700 

K G . voor marine ii ƒ 3 5 . 7 0 ; 1600 K G . voor ko
loniën it ƒ8.16 

Naarden, 18 Mei : het herstellen van brug
gen ; minste inschr. was J . D. Hufen , aldaar , 
voor ƒ 6 2 9 0 . 

Amsterdam, 21 M e i : het uitvoeren der wer
ken tot vergrooting van den schouwburg; inge
komen 10 bilj., als: 
Gebr. Schoonenburg, te Amsterdam, ƒ 237,900. 
E. Wansink, » Arnhem, » 215,000. 
C. Bosman, » Botterdam, » 212,000. 
W. .1. van Berkum, » Amsterdam, » 197,477. 
II. B. Lomans Bzn. en 
J . Koster, » idem » 193,893. 
D. R. van Dartelen, » idem » 182,300. 
L . C. Schaade, » idem » 179,977. 
J. Verwaaijen, » idem en 
.1. Kooi j , n Arnhem, » 174,980. 
II. liietsnijiler, » Amsterdam, » 172,000. 
.1. (.'. van der Kleij , » idem » 107,787. 

's-Bosch , 21 Mei : het maken van een koets
huis en stallingen voor den heer J . Bogaarts ; 
ingekomen 8 bilj., als: 
Gebr. Meuwese, ƒ 23,024. 
J . v. d. Bruggen, » 23,000. 
M . Belts, » 22,980. 
J . van Maaren Mz., » 18,350. 
L . Ilurkens, » 18,000. 
J. C. Schellekens, » 17,300. 
J. Appel , » 10,700. 
1'. .1. Somers, » 10,580. 
Allen aldaar. 

Assen, 21 Mei : het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden aan de Bijks hoogere burger
school; ingekomen 8 biljetten, a ls : 
R. Postma, ƒ 999. 
II. de Vries , » 906. 
J . van Houten, » 960. 
B . Hunse, » 934. 
J. Buning, » 923. 
B. Bitter, » 837. 
llarmen Winters, » 794. 
H. Wessels, » 770. 
Allen aldaar. 

Leiden , 22 Mei : het afbreken cn wederop-
bouwen van een winkelhuis op den bock van 
de Breestraat en het Gangetje; minste inschrij
vers waren A . Verhoog, te Leiden , en P. Kap-
tijn den Boumeestcr, te Leiderdorp, voor ƒ 16,997. 

Raamsdonk , 22 Mei : het bouwen van een 
schoollokaal voor 270 kinderen; ingekomen 3 
biljetten , als: 
H . van Laarhoven , te Raamsdonk, ƒ 10,850. 
F . W. Keijzer, » idem » 10,785. 
A. J . Vermecren, » Geertruidenb. » 10,115. 

Hengelo, 22 M e i : het vergrooten van het 
dorpsschoolgebouw aldaar; ingekomen 5 biljet
ten , als: 
M . Taverne, ƒ 4998. 
B. Krabbenbos, » 5847. 
G. ,1. ten Holt, » 5425. 
L . P. Groothuis, » 4799. 
W . van Leeuwen, » 4777. 
Allen aldaar ; gegund. 

Gouda, 23 M e i : het éénjarig onderhoud der 
molens, sluizen, bruggen enz. van den Zuidpias-
polder in 4 perceelen : le perc. .1. van der Loo, 
te Kralingen, ƒ 7 4 0 0 ; VV. Romein, te Nieuwcrkerk 
a/d Usel, ƒ 7 4 0 0 ; G. Luijeiidijk, te Gouda, ƒ 7 3 2 5 ; 
H . J Ncderhorst, idem, ƒ0976 ; P. Verbruggen 
en .1. van Rooijen, te Waddinxveen, ƒ 6784; 11. 
Verheul, te Hillegcrsherg, ƒ 0 1 8 0 ; A. v. d. Loo, 
te Waddinxveen, ƒ 5 7 4 9 ; A. Luijeiidijk, idem, 
ƒ 5 0 7 9 ; 

2e pe r c : A. van der Loo, ƒ 3 5 3 0 ; P . Ver
bruggen cn J . van Rooijen, ƒ 3 3 2 7 ; A. Luijeiidijk, 
ƒ 3 2 4 9 ; II. J. Ncderhorst, ƒ 3009 ; 

3e perc.: J . .1. Becker Tamse, te Iteeuwijk, 
ƒ 0 7 4 . 9 7 ; 

4e perc ; J. en K . van der Torren, te Wad
dinxveen, ƒ398 . 

Zwijndrocht, 23 M e i : l o . het met grond 
ophoogen en herstellen van de losplaats langs de 
Oostendammerhaven ; minste inschrijver was J . 
de Waard, voor ƒ53 .75 . 

2o. het maken van een rijzen berm lang 37 
M . ; minste inschr. was 1'. van D r i c l , voor ƒ 1 0 4 . 

3o. eenige herstellingen aan den dijk bij de 
Develsluis en nabij de Acbterlandsche haven ; 
minste inschrijver was .1. de Waard, voor ƒ83.20. 

4o. het leveren van 495 M " grint: ingekomen 
0 bilj., als: 
J . v. d. Dungen, ƒ 1551.82 0 . 
G. Verduin , » 1300. 
H . de Borst , » 1139. 
J . de Waard, » 1059.30. 
C. de Jong, » 995. 
H. den Breejen, » 889.50. 
gegund. 

Zierikzee, 23 Mei: het verbeteren en ver
nieuwen der aarde-, kram-, rijs en steenglooiing
werken aan het waterschap Schouwen, in 7 perc ; 
minste inschrijvers waren: l e perc. Zuidhoek, 
J. dc Rijke Jz., te Stavenisse, voor ƒ 4 9 7 5 ; 2e 
perc. Bowerdamme, C. Holier Cz., te Bruinisse, 
voor ƒ 9 1 2 5 ; 3e perc. Flaauwen, H . Ringelberg, 
te Duivcndijke, voor ƒ 8850; 4e perc. Koude
kerke, K. Zomer, te llurgh, voor ƒ 5 5 0 0 ; 5e 
perc. Scharendijke, H. Ringelberg, voor ƒ 9 9 0 0 ; 
6e perc Langendijke, 1'. dc Boer, te Zierikzee, 
voor ƒ 3 0 0 0 ; 7e perc. Brouwershaven, II. Rin
gelberg, voor ƒ2950. 

2o. het herstellen en onderhouden der haven
hoofden van Zierikzee in 1872; J. de Rijke, te 
Stavenisse, voor ƒ 1 9 0 0 . 

Warffttm , 23 Me i : het maken van kunst
wegen ; ingekomen 9 bilj., als : 
J . Woldendorp, te Wehe, ƒ 4447. 
A. J. Bennenga, » Bedum, » 4200. 
E. Clason, » Zuurdijk, » 4200. 
Modderman, » Warfhuizen, » 3985. 
G. P. Danhof, » Uithuizen, » 3850. 
II. .1. Kroon, » Groningen, » 3795. 
H . .1. Ilarkema, » Warfhuizcn, » 3720. 
P. II. Dopheide, » Kloosterburen , » 3640. 
.1. Veltkamp, » Bedum, » 3484. 
Gegund. 

s Bosch, 24 Mei : l o . het bouwen eener 
nieuwe sluiswachterswoning; minste inschr. was 
L . Noten, voor ƒ5100 . 

2o. het wegruimen van het wrak van het vaar
tuig Do vier Gebroeders ; minste inschrijver was 
G. Groot, te St.-Anna, bij Nijmegen , voor ƒ 947. 

3o. het doen van buitengewone herstellingen 
aan de schipbrug bij Hedel; minste inschrijver 
was O. Sonneveldt, te Hedel, voor ƒ 3525. 

Groningen, 24 M e i : het onderhouden der 
zeeweringen wederszijds het Reitdiep en langs de 
Wadden, van 1 Juli 1872 tot 1 Juli 1874; in
gekomen 5 bilj., als : 
F. II. Dopheide, te Groningen, ƒ 1700. 
J . G. Doorenbos, » Oldeboorn, » 1040. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 1520. 
II. de Vries, » Hoogkerk, » 1445. 
J. Veltkamp, » Bedum, » 1425. 

Helder, 24 M e i : het verrichten van verfwerk 
aan de gemeentegebouwen; ingekomen 11 bil
jetten , als : 
M . Paans, ƒ 1740. 
K . J. Pronk, » 1700. 
F. Boon, » 1685. 
.1. Hubbeling, » 1685. 
J. C. B. Kalff, » 1680. 
K. de Vries , » 1070. 
J. Bethlehem, » 1050. 
C. Bethlehem, » 1640. 
J. Bierenbroodspot, » 1023. 
J . de Vr ies , » 1017. 
J . Hoogerduijn, » 1590. 
Gegund. 

Delft, 24 M e i : de levering van eonstructiehout 
J. W. van der Schooien en Co. 
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Amsterdam, 25 M e i : het bouwen 

privaten achter de kazerne Oranje-Nassau ; minste 
inschrijvers waren L . v. d. Berg cn Co., voor 
ƒ 5 0 5 0 . 

T i l b u r g , 25 M e i : het maken eener smederij, 
een privaatgebouw enz. aan de gasfabriek ; minste 
inschr. was VV. E. Weijers, aldaar, voor ƒ9580 . 

Zuidhorn, 25 Mei : het verdiepen en gedeel
telijk verbroeden der Schipsloot; ingekomen 5 
biljetten, als: 
Van der Veen, te Zoutkamp, ƒ 2330. 
Dopheide, » Groningen, » 2300. 
E. Blaauw, » Zuidhorn, » 1885. 
II. J. Ilarkema, » Wai fhuizen, » 1880. 
Raamstra, » Vecnwouden, » 1093. 
Gegund. 

Brugge (West-Vlaanderen), 25 Mei : de uit
voering der bedijkingswerken van het Zwier; min
ste insch. was A. Eerebout, aldaar, voor 224,400 
francs. Raming 246,348.96 francs; gegund. 

Amsterdam, 27 M e i : l o . het éénjarig on
derhoud der gebouwen op de algemeene begraaf
plaatsen ; minste inschrijver was II. A. Labohm, 
voor ƒ 962. 

2o. idem der gebouwen en lokalen in gebruik 
bij de politic; minste inschrijver was Degens, 
voor ƒ 1 6 9 1 . 

3o. idem der gebouwen van de bank-van lee
ning enz.; minste inschr. was VV. N . V i s , voor 
ƒ4619. 

4o. het driejarig onderhoud van huizen , torens 
en poorten, onder beheer van het dagelijksch 
bestuur; minste inschrijvers in massa waren 
Gebr. Schoonenburg, voor ƒ50,970. 

5o. idem der gebouwen ten behoeve van het 
onderwijs ; minste inschrijver in massa was J. J. 
Boekholts, voor f 59,000. 

Amsterdam, 27 Mei : het bouwen cener loods 
tot opslag van koopmansgoederen, op dc vroegere 
werf De Haan; gegund aan J. P. Cornelissen, 
voor ƒ13,489. 

's-Hage, 27 Me i : de uitvoering der vereischte 
vernieuwingen cn herstellingen in de Lek met 
het onderhoud gedurende 1 jaar, in 2 p e r c ; 
minste inschrijvers waren : voor perc. 1 , C. v. d. 
Plas, te Hardinxveld, voor ƒ 1 0 , 7 8 9 ; perc. 2 , 
(1. de Boog, te Giesendam, voor ƒ 2888. 

Maastrioht, 27 Me i : de werken tot verbete
ring van de Maas, in de gemeente Linne; minste 
inschr. was G. Strictman, te Linne, voor ƒ 14,160. 
Raming \ 17,430. 

's Hage, 28 Mei : het maken cn stellen van 
2 ijzeren lichtopstanden op de duinen van Texel; 
minste inschr. was A. J. Wilhelm, te Deventer, 
voor / 635.80. 

Hulst, 28 Mei : het verbeteren door keibe-
strating van den grintweg van de Paal naar Grauw, 
lang 2400 M.j minste inschrijvers waren C. v. d. 
Hooft & Co., voor ƒ 21,000; gegund. 

's Hage, 29 Mei : l o . het herstellen en ver
beteren van 's Rijks telegraaflijn langs den Hol l . 
IJzeren-spoorweg; 2o. idem van idem langs den 
Rhijnspooiweg tusschen Arnhem en de Pruisische 
grens, alsmede langs den Staatsspoorweg tusschen 
Arnhem—Zwolle, Zutfen—Glanerbrug en Alme
lo—Pruisische grens bij Oldcnzaal; minste inschr. 
voor beide was W. van Dijk, te Jutphaas, res
pectievelijk voor ƒ 1209 cn ƒ 1038. 

Rotterdam 29 Mei : lo . het vernieuwen van 
eenige kaaimuren enz. in de buitenstad, 2o. het 
vernieuwen en verbroeden der Soetenbrug en 
van 2 perc. van den kaaimuur aan de Leuve-
haven; minste inschr. voor beide was J . van 
Leeuwen, te Kralingen, respectievelijk voor 
ƒ 17,200 en ƒ 14,070. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O . 
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BLIKSEMAFLEIDERS. 

De zomer is ophanden. Wij treden het tijd
perk van onweders en bliksemstralen in. Het 
is dus niet zonder nut in groote trekken de 
beschrijving saam te vatten , die de heer Melsens 
onlangs voor de Fransche Académie des Sciences 
gegeven heeft van den nieuwen bliksemafleider, 
dien hij op bet Stadhuis van Brussel heeft doen 
aanbrengen. Men kan dan ook niet genoeg voor
zorgen tegen den bliksem nemen. Het is waarlijk 
geen vijand, dien men gering moet achten. Van 
1835 tot 1809 heeft, volgens de statistische op
gaven van Dr. Boudin , de bliksem ongeveer 3000 
slachtoffers in Frankrijk gemaakt, dus 90 per 
jaar, en zoo men er de gekwetsten bijvoegt, komt 
men tot een cijfer van 10,000 personen, of 300 
in het jaar. Van 1854 tot 1869 beloopt het ge
tal op de plaats doodgevallenen 1630, tc weten 
1100 mannen en 470 vrouwen. Zoo men niet 
in aanmerking moest nemen, dat de eersten zich 
meer buitenshuis blootstellen dan de laatsten, 
zou men gaan denken, dat de bliksem zijn ver
nielingswerk met zekere galanterie volbrengt cn 
het vooral op het mannelijk geslacht gemunt heeft. 
Op 100 getroffenen telt men 71 mannen en slechts 
29 vrouwen. 

Het schijnt noodig, zich veel meer dan men tot 
heden gedaan heeft bezig te houden met het vraag
stuk der bliksemafleiders, dat nog zeer slecht toe
gelicht is , ondanks voorschriften en hoeken. Se
dert het verslag van Franklin, van den 24Apr i l 
1784, is men nagenoeg op dezelfde hoogte ge
bleven. Het publiek en vooral de eigenaren van 
huizen hebben zich zeer dikwijls, tegenover on
voorziene ongelukken, afgevraagd, of de bliksem
afleiders werkelijk doeltreffend, of zij niet eerder 
gevaarlijk waren. 

Men kan met zekerheid antwoorden , dat de blik
semafleiders werkelijk gevaarlijk zijn, zoo zijniet 
doeltreffend zijn. Goed aangebracht, voeren zij 
den bliksem weg; slecht gemaakt, brengen zij hem 
iu huis. Het is blijk', aar beter dc bliksemafleiders 
weg te nemen, waar men zich niet bindt aan on
ontbeerlijke voorzorgen om zich van hunne goede 
werking te verzekeren. Immers de toestel heeft 
tot taak den bliksem als het ware op te zoeken 
en bij de hand te leiden en er zich van te ont
doen door hem naar buiten te voeren ; zoo hij 
slecht is aangebracht, zoekt hij hem even trouw 
op , maar brengt hem tot op uwe canapé. Men 
heelt een zeer streng en zeer goed te rechtvaar
digen toezicht op de stoomketels ingesteld, die 
naast ons kunnen ontploffen ; maar wij begrijpen 
niet, waarom er niet, om gelijke redenen, toe
zicht up de bliksemafleiders bestaat. Onze ge
bouwen, onze kerken, onze musea zouden toch 
wel de moeite waard zijn, dat men ze ernstig 
beveiligde tegen brand. E n , het moet wel ge
zegd worden , wij hebben vele redenen om de te
genwoordige toestellen te wantrouwen. 

De bliksem is slechts eene reusachtige vonk, 
springende van eene onweerswolk naar de best 
geleidende gedeelten van den bodem. Men weet 
toch , dat een geelecti iseerd lichaam, als men het 
brengt bij een lichaam, dat dit niet is , op een 
afstand eene tegenovergestelde electriseering van 
dit lichaam teweegbrengt. Eene onweerswolk 
den grond naderende, brengt aan de oppervlakte 
van den grond electriciteit voort tegenovergesteld 

aan die, waarmede zij bezwangerd is (positieve 
brengt negatieve en negatieve brengt positieve 
voort; gelijknamige electriciteiten stoolen elkander 
af, ongelijknamige trekken elkander aan). Zoo 
de spanning te sterk wordt, vereenigen de twee 
electriciteiten zich, en de vonk, de bliksem, 
schiet uit. 

Om den bliksemslag te ontgaan, is het vol
doende eene vrije wegstrooming aan de electrici
teit te bezorgen. De spitsen nu vertoonen de 
merkwaardige eigenschap den bliksem te laten 
ontsnappen. Eene geleidende stang, aan het bo
veneind voorzien van eene punt en gaande van 
den bodem naar den top van een gebouw, is ge
noeg; de opeengehoopte stof zal de tegenoverge
stelde electriciteit der wolken neutraliseeren. 
Dat is het beginsel van den bliksemafleider. Een 
metalen geleider, waarvan het uiteinde stomp is , 
zal niettemin nog zeer goed het doel bereiken. 
Het voornaamste punt, waarop men letten moet, 
is de volstrekte samenhang van den geleider en 
zijne verzekerde gemeenschap met eene waterkom. 
Het is dus niet voldoende een bliksemafleider 
boven zijn huis te hebben om zich tegen alle on
geluk beveiligd te wanen ; men moet vooral zijn 
geleidend vermogen nagaan en toezien , of'de elec
triciteit er zonder belemmering door kan stroomen. 

De ijzeren bouwkundige samenstellingen hebben 
het toezicht op de bliksemafleiders nog onmisbaar
der gemaakt. De laatste instructie der Parijsclie 
Academie wijst te recht op de noodzakelijkheid den 
geleider te verbinden met de ijzeren deelen van 
de kap- of dakgebinten, maar zij schijnt nog niet 
duidelijk genoeg, want de ongelukken nemen toe. 
Men kan menigen brand toeschrijven aan de af
voerbuizen, de gaspijpen, de goten enz. Het aan
brengen van een bliksemafleider vereischt tot in 
bijzonderheden afdalende voorzorgen, waarvan men 
tot heden niet genoeg rekening heeft gehouden. 

De electriciteit volgt den gemakkehjksten weg. 
Na een onweder zal de bliksem , zoo de neer
stortende regen een dak, eene goot, eene ijzer-
massa , eene privaatpijp even geleidend maakt als 
de metalen stang van den afleider, die bij onge
luk slecht verbonden kan zijn met de onderaard-
sche waterkuil) — , evengoed langs die toeval
lige wegen gaan als langs den hein bereiden. 
Vandaar de ongelukken, waarvan men meer dan 
één voorbeeld kan aanhalen. Het vraagstuk der 
doeltreffende bescherming van onze huizen is 
ingewikkelder dan men aanvankelijk gedacht heeft, 
eu wij meenen , dat men er niet te veel zorg aan 
kan wijder.. 

De heer Melsens heeft, om de moeilijkheid te 
boven te komen, weder een denkbeeld opgevat, 
door Gay-Lussac uitgedrukt iu de instructie dei' 
Academie van 1823. 

Men houdt vast aan het denkbeeld aan de ge
leiders, die de stang van den afleider verbinden 
met do) grond, eene doorsnede te geven van ten 
minste 22'/j millimeter of strepen; de bliksem 
doet zeer zeker hunderden ellen ijzordraad smel
ten , en er bestaat geen voorbeeld van, dat hij 
eene staal van de vermelde middellijn zelfs tut 
roodgloeihitte heeft verwarmd. Men verbeeldt zich 
op die wijze in elk geval eene zekere wegstroo 
ming aan de electriciteit te bezorgen. 

Gay-Lussac had echter, en zeer uitdrukkelijk, ge
zegd: l i t zuinigheid zul men zich kunnen bedienen 
van een eeiivoudigcn metaaldraad, mits >uen hen), 

aau de oppervlakte van den grond gekoin 
eenige met eene staaf van tien tot twaalf l 
kante millimeters, die in het water steekt! 
draad zal, wel is waar, zeker door den bal 
verstoord of vernield worden, maai hij a l l 
zijne richting tot iu den grond aangewezf 
belet hebben zich tot de omringende lie 
te wenden." 

Daarvan uitgaande, laat de heer MelsenJ 
vroegeren dikken geleider weg en vervang 
door eene geheele reeks van draden, die a l 
zijden om het te beschermen gebouw gewl 
zijn. Het is besloten in eene -oori van tu | 
net; de electriciteit heeft dan ook alle 

| kelijkheid om weg te stroomen. In plaal 
j eene enkele spits te hebben, verdeelt i\ 

Melsens er zoowat overal, over het gel» 
bouw, zoodat hij een groote pluim ui'kuif 
Reeds had de heer Perrot don- nierkwl 
proeven l.ct nut van vele en scherpe spitsi 
getoond. Dit dezen aanleg volgt, dat de"i 
citeit, meer dan het noodige hebbende ,,nj 
te stroomen, den weg volgt, dien men vc 
gebaand heelt, zonder van hare richting 
wijken, en het inwendige van hei gebouwi 
dcerd laat. De heer Melsens heeft er ev| 
zorg voor gedragen de punten van atlei 
den grond te vermenigvuldigen. Zoo bre 
bij het stadhuis te Brussel, zijn bescherm! 
in gemeenschap met een put, met d:Mi vl 
bak voor drinkwater en met gaspijpen. 

De geleiders in de lucht worden in i 
ruimte vereenigd met de onderaardsche ge 
zij wurden aan elkander gesoldeerd door 
van een zinkbad. De onderaardsche dradl 
ben eene doorsnede, driemaal zou groot] 
van de geleiders in de lucht. Men k | 
zink doende smelten, het geleidend 
van de twee groepen geleiders al'zonderlij 
sen. Zeer nauwkeurige proeven hebbel 
zen, dat al de draden de electrische ui 
onder elkander verdeden , zelfs als men , 
van de vonk te doen springen up de veri 
draden, één enkelen treft; de steikte 
lading is niet grooter voor dezen ééi 
dan voor al de andere; de electriciteij 
oogenblikkelijk verdeeld iu al de geleider 
mag dus gelooven, dal de nieuwe wijze 
brengen, zoo zij met oordeel plaats i.eefd 
bouwen krachtig zal beschermen tegen b | 

Zij zal gemakkelijk en goedkoop zijn 
draden, eenige punten, eene waterkom 
droog wordt, een poel, eene rivier, en 
zich iu veiligheid kunnen stellen tegen 
semsehichten. Maar herhalen wij vourl 
moet er niet aan deuken bliksemafleider] 
ten, waar hel water ontbreekt eu wi 
geene innige gemeenschap inet de diepd 
lagen van den grond kan verkrijgen, In 
val zuu elke afleider niet alleen uiuchleiu 
zelts zeer gevaarlijk zijn. 

De geheele theorie der bescherming 
sollen en huizen tegen den bliksem l.iatl 
men vatten in twee voorschriften, een 
tal spitsen om de uitstrooming van de 
teit tiaar de onweerswolk gemakkelijk 
een groot getal punten van aanraking 
grond, om er ruim uit ie putten en 
mogelijke electriciteit aau de wolk toe 
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(Voor rekening ƒ 3 5 . 7 0 ; 1G00 K G . voor ko-
Op Donderde 

dags ten 2 u(ci : het herstellen van brug-
Maatschappij to-, was J . D. Hufen, aldaar , 
bij de Moreelse 

1 Mei : bet uitvoeren der wer-
H e t v t r van den schouwburg; inge-

wisse l s 6: 
w e n v a r , te Amsterdam, ƒ 237,000. 
s t a t i o n > » Arnhem, » 215,000. 
d e n spoi » Hotterdam, » 212,000. 
Vl i s s ing t ; ,> Amsterdam, » 197,477. 

De bestedingen 
volgens art. 4'. » idem » 193,893. 

Het Bestek , » idem » 182,300. 
lezing aan het » idem » 179,977. 
Laan , en aan » idem en 
nieur te Brede i Arnhem, > 174,980. 
melde plaatsen » Amsterdam, » 172,000. 
gegeven door c, » idem » 107,787. 

De aanwijziiei : het maken van een koets-
den 0<lcu Junij voor den heer J . Bogaarts ; 

Utrecht, denals : 
ƒ 23,024. 
» 23,000. 
>» 22,980. 
, 18,350. 
» 18,000. 
» 17,300. 
» 10,700. 
» 10,580. 

A A N 

het uitvoeren van eenige 
de Rijks hoogere burger

als : 
ƒ 999. 
» 900. 
» 960. 
» 034. 
» 923. 
» 837. 
» 794. 
» 770. 

HET R. K. I 
DEN H. VICT1 
Noord-Holland , 

H e t b o u 1 

n a a r 
meest 

De aanneuii i 
verkrijgbaar bijl 
te Hoorn, en 8 biljetten 
Amsterdam in 
Neerlandsch 1 
te Alkmaar in 
lust; te Heldei 
Schouten; te 
en te Obdain 

De aanneem! 
Juni aanstaand 

Aanwijzing c 
voor inlichtingci: het afbreken en wederop-
meester A. C. winkelhuis op den hoek van 

et Gangetje; minste inschrij
ft ft -ikryThoog, te Leiden, cn 1'. Kap-

i \ . i \ _ l M J , te Leiderdorp, voor ƒ 10,997. 
BurgentccsteQS Mei : het bouwen van een 

SLOTEN zulle270 kinderen; ingekomen 3 
1872, des mi 
van K, Krame, te Raamsdonk, ƒ 10,850. 
ving aanbested, » idem » 10,785. 

H e t b o u » Geertruidenb. > 10,115. 
O N D E . M e i : het vergrooten van het 
d o r p , 1 aldaar; ingekomen 5 biljet
toe bei 

Van af Dond ƒ 4998. 
en teekening ti » 5847, 
dijk, en zijn a! » 5425. 
laren DE ERVI » 4799. 
exemplaren val » 4777. 

De aanwfjzinnd. 
dag der aanbei : het éénjarig onderhoud dei-
Nadere in l icht iruggen enz. van den Zuidplas-
tect A. VAN DElen : l e perc. ,1. van der Loo, 

0̂ ; W. Romein, te Nieuwerkerk 
I 1)1 l i l F l i p - Luijendijk, te Gouda, ƒ 7 3 2 5 ; 
L V i l U I , M l l , ' m < fG'r,li< ''• Verbruggen 

rsberg, ƒ 0 1 8 0 ; A . v. i l . Loo, 
leveren vertica f 5749.. A . Luijendijk, idem, 
pdk. geheel 11 
tegen zeer l ag , a n &eT L 0 0 ( f3530- p, V er -

Voorts d e u g i i u o i j e l l ) ƒ 3 3 2 7 ; A. Luijendijk, 
A f s l u i t e r s . V h o r s t , ƒ 3009 ; 
l i sehe P e r s e r u L . c k e i . Tamse, te Reeuwijk, 
p e n , en B i e r t 
r e n en M a n i ; K . van der Torren, te Wad-

Tevens Eng 
marmerde W a 2 3 M e i : l o . het met grond 
land-eement , n c l I v n n , | e losplaats langs de 
gen- en K a r n . minste inschrijver was .1. 
b reke r s , Qn-,3.~5. 
den . B a n k s c Van een rijzen berm lang 37 
C h a d w i c k ' s i W a s 1'. van Dr ie l , voor ƒ 104. 
l i e r ' s en Woltellingen aan den dijk bij de 

Grooten vooiij Aehterlaiidschc haven ; 
T u i n s p u i t e n , V i , s ,1. de Waard , voor ƒ83.20. 

N o r t o n P i . 

4o. het leveren van 495 M 3 grint: ingekomen 
0 bilj., als: 
J . v. d. Dungen, ƒ 1551.82 s . 
G. Verduin , » 1300. 
H . de Dorst, » 1139. 
J . dc Waard, » 1059.30. 
C. de Jong, » 995. 
H . den Breejen, » 889.50. 
gegund. 

Zierikzee, 23 Mei : het verbeteren cn ver
nieuwen der aarde-, kram-, rijs en steenglooiing-
werken aan het waterschap Schouwen, in 7 perc.; 
minste inschrijvers waren: l e perc. Zuidhoek, 
J. de Rijke Jz., te Stavenisse, voor ƒ 4975; 2e 
perc. Bowerdainine, C. Bolier Cz., te Bruinisse, 
voor ƒ 9 1 2 5 ; 3e perc. Flaauwen, 11. Ringelberg, 
te Duivendijke, voor ƒ 8 8 5 0 ; 4e perc. Koude-
kerke, K. Zomer, te Burgh, voor ƒ 5 5 0 0 ; 5e 
perc. Scharendijke, 11. Ringelberg, voor ƒ 9 9 0 0 ; 
6c perc. Laugeudijke, 1'. de Boer, te Zierikzee, 
voor ƒ 3 0 0 0 ; 7e perc. Brouwershaven, II. Rin
gelberg, voor ƒ2950. 

2o. het herstellen en onderhouden der haven
hoofden van Zierikzee in 1872; J. dc Rijke, te 
Stavenisse, voor ƒ 1900. 

Warffum, 23 M e i : het maken van kunst
wegen; ingekomen 9 bilj., als: 

te Wehc, 
» Bedum, 
» Zuurdijk, 
Ï> Warfhuizen, 
» Uithuizen , 
» Groningen, 
» Warfhuizen, 
» Kloosterburen 
» Bedum, 

ƒ 4447. 
» 4200. 
» 4200. 
» 3985. 
9 385G. 
» 3795. 
D 3720. 
» 3040. 
> 3484. 

J. Woldendorp, 
A. J. Bennenga, 
E. Clason, 
Modderman , 
G. 1'. Danbof, 
II. J. Kroon , 
H . J . Harkema, 
P. H. Dopheide, 
.1. Veltkamp , 
Gegund. 

s-Bosch, 24 Mei : l o . het bouwen eener 
nieuwe sluiswachterswoning; minste inschr. was 
L . Noten, voor / 5160. 

2o. het wegruimen van het wrak van het vaar
tuig Do vier Gebroeders ; minste inschrijver was 
G. Groot, te St.-Anna, bij Nijmegen , voor ƒ 947. 

3o. het doen van buitengewone herstellingen 
aan de schipbrug bij Hedel; minste inschrijver 
was G. Sonneveldt, te Hedel , voor ƒ 3 5 2 5 . 

Groningen. 24 Mei : het onderhouden der 
zeeweringen wederszijds het Reitdiep en langs de 
Wadden, van 1 Juli 1872 tot 1 Juli 1874; in
gekomen 5 bilj., als: 

te Groningen, 
» Oldeboorn, 
t Zoutkamp , 
» Hoogkerk, 
» Bedum , 

het verrichten van verfwerk 

F. II. Dopheide, 
J . G. Doorenbas, 
J . v. d. Veen , 
II. de Vries, 
J. Veltkamp, 

Helder, 24 Mei 
aan de gemeentegebouwen; ingekomen 11 bil
jetten , als : 

ƒ 1700. 
» 1040. 
» 1520. 
» 1445. 
» 1425. 

M . l'aans, 
K . J. Pronk, 
F. Boon, 
.1. l lubbeling, 
J. C. B. KalO', 
K. de Vries, 
J. Bethlehem , 
C. Bethlehem, 
J. Bierenbroodspot, 
J . de Vries , 
J . Hoogeriluijn, 
Gegund. 

ƒ 1740. 
» 1700. 
» 1085. 
» 1685. 
» 1680. 
» 1070. 
» 1650. 
» 1640. 
» 1023. 
» 1017. 
» 1590. 

Delft, 24 Mei : de levering van eonstructiehout 
J. W. van der Schooren en Co., 

110. 6 per stuk 

eiken balken 

Hage. 

eiken platen 

1 14 9 V 
15 9 9 

» l i l » 9 
» 21 9 9 
9 22 9 (t 
D 24 9 9 
» 27 )) 9 
1 28 9 t 

9 29 9 II 
dik 0.1GO 9 kub. 

» 0.118 9 9 
9 0.110 9 0 
9 0.100 9 11 

9 0.0'JO 9 9 
» 0.080 9 t 

ƒ 21.00 
» 20.00 
» 20.2 f, 
» 10.90 
» 9.00 
» 8.70 
» 7.00 
ï) 7.90 
» 49.00 
» 99.00 
» 170.00 
» 155.00 
» 155.00 
» 150.00 
» 150.00 
i> 150.00 

J. II. van Hoogerwou , te Boxtel. 
1 110. 20 per stuk 

eiken balken [ > 25 » 1 
I » 26 » » 

eiken bokshoofden, ruwe 1 » 
u stammen » 1 

.1. Heemskerk , te Delft. 
.. . , (dik 0.024 per M. eiken wagenschot j > 0 0 J 8

 r

 > 

ƒ 4.00 
» 3 30 
» 3.00 
» 34.00 
» 12.00 

ƒ 1.18» 
» 0.87» 

W. van Oostcrhont en Zn., te Rotterdam. 
(dik 

esschen platen \ 

0.100 per kub. M. 
0.090 

i) 0.080 
i> 0.070 
> 0.100 
25 Mei 

75.00 
75.00 

» 75.00 
» » 75.00 
» » 54.00 

het bouwen van 2 
iepen platen 

Amsterdam 
privaten achter de kazerne Oranje-Nassau ; minste 
inschrijvers waren L . v. d. Berg en Co., voor 
ƒ 5 6 5 0 . 

T i l b u r g , 25 M e i : het maken eener smederij, 
een privaatgebouw enz. aan de gasfabriek ; minste 
inschr. was W. E. Weijers, aldaar, voor ƒ 9 5 8 0 . 

het verdiepen cn gedecl-
Schipsloot; ingekomen 

ƒ 2330. 
» 2300. 
» 1885. 
» 1880. 
» 1093. 

de uit-

Zuidhorn, 25 Me 
lelijk vcrbieoden de 
biljetten, als: 
Van der Veen, te Zoutkamp, 
Dopheide, » Groningen, 
E. Blaauw, » Zuidhorn, 
II. J. Harkema, » Warfhuizen, 
llaamstra , » Veenwouden , 
Gegund. 

Brugge (West-Vlaanderen), 25 Mei : 
voering der bedijkingswerken van het Zwier; min
ste insch. was A. Eerebout, aldaar, voor 224,400 
francs. Raming 240,348.90 francs; gegund. 

Amsterdam, 27 M e i : l o . het éénjarig on
derhoud der gebouwen op de algemeene begraaf
plaatsen; minste inschrijver was H. A. Labohm, 
voor ƒ 962. 

2o. idem der gebouwen en lokalen in gebruik 
bij de politie; minste inschrijver was Degens, 
voor ƒ 1091. 

3o. idem der gebouwen van de bank-van lee
ning enz.; minste inschr. was \V. N . V i s , voor 
ƒ4619 . 

4o. het driejarig onderhoud van huizen , torens 
en poorten, onder beheer van het dagelijksch 
bestuur; minste inschrijvers in massa waren 
Gebr. Schoonenburg, voor ƒ50,970. 

5o. idem der gebouwen ten behoeve van het 
onderwijs ; minste inschrijver in massa was J. J . 
Boekholts, voor / 59.G00. 

Amsterdam, 27 M e i : het bouwen eener loods 
tot opslag van koopmansgoederen, op de vroegere 
werf De Haan; gegund aan J. P. Cornelissen, 
voor ƒ13,489. 

's-Hage, 27 Mei : de uitvoering der vcreischte 
vernieuwingen cn herstellingen in de Lek niet 
het onderhoud gedurende 1 jaar, in 2 perc. ; 
minste inschrijvers waren : voor perc. 1 , C. v. d. 
Plas, te Hardinxveld, voor ƒ 10,789 ; perc. 2 , 
(i. de Hoog , te Gicsendam , voor ƒ 2888. 

Haastricht, 27 Mei : de werken tot verbete
ring van de Maas, in de gemeente Linne; minste 
inschr. was G. Strietman, te Linne , voor ƒ 14,160. 
Raining \ 17,430. 

's Hage, 28 Mei : het maken cn stellen van 
2 ijzeren lichtopstanden op de duinen van Texel; 
minste inschr. was A . J. Wilhelm, te Deventer, 
vuor / 635.80. 

Hulst, 28 Mei : het verbeteren door keibe-
strating van den grintweg van de Paal naar Grauw, 
lang 2400 M.j minste inschrijvers waren C. v. d. 
Hooft & Co., voor ƒ 21,000; gegund. 

's Hage, 28 Mei : l o het herstellen cn ver
beteren van 's Rijks telegraaflijn langs den Ilol l . 
IJzeren-spoorweg; 2o. idem van idem langs den 
Rhijnspoorweg tusschen Arnhem en de Pruisische 
grens, alsmede langs den Staatsspoorweg tusschen 
Arnhem—Zwolle, Zutfen—Glanerbrug en Alme
lo—Pruisische grens bij Oldenzaal; minste inschr. 
voor beide was W. van Dyk, te Jutphaas, res
pectievelijk voor ƒ 1209 eu ƒ 1038. 

Rotterdam 29 Mei : lo . het vernieuwen van 
eenige kaaimuren enz. in de buitenstad, 2o. het 
vernieuwen en verbroeden der Soeteubrug en 
van 2 porc. van den kaaimuur aan de Leuve-
haven; minste inschr. voor beide was J . van 
Leeuwen, te Kralingen, respectievelijk voor 
ƒ 17,200 en ƒ 14,676. 

Krom, t ' - v c k ' " l t
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De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
lederen Zaterdag bij I». A . TIIIEMF. «e A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden fïauco per poet ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele Bommen 
worden alleen bij vooruitbcstclliüg ian den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1.— cu voor eiken regel meer ƒ-.20; bovendien wordt, 
bij elke advertentie 10 cents voor ecu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 860, BOD en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

BLIKSEMAFLEIDERS. 

De zomer is ophanden. Wij treden bet tijd
perk van onweders en bliksemstralen in. liet 
is dus niet zonder nut in groote trekken de 
beschrijving saam te vutten , die de heer Melsens 
onlangs voor de Fransche Académie des Sciences 
gegeven heeft van den nieuwen bliksemafleider, 
dien hij op het Stadhuis van Htussel heeft doen 
aanbrengen. Men kan dan ook niet genoeg voor
zorgen tegen den bliksem nemen. Het is waarlijk 
geen vijand, dien men gering moet achten. Van 
1835 tot 1809 heeft, volgens de statistische op
gaven van Dr. Boudin , de bliksem ongeveer 3000 
slachtoffers in Frankrijk gemaakt, dus 90 per 
jaar, en zoo men er de gekwetsten bijvoegt, komt 
men tot een cijfer van 10,000 personen, of 300 
in het jaar. Van 1854 tot 1809 beloopt het ge
tal op dc plaats doodgevallenen 1030, te weten 
1160 mannen en 470 vrouwen. Zoo men niet 
in aanmerking moest nemen, dat de eersten zich 
meer buitenshuis blootstellen dan de laatsten, 
zou men gaan denken, dat de bliksem zijn ver
nielingswerk met zekere galanterie volbrengt en 
het vooral op het mannelijk geslacht gemunt heeft. 
Op 100 getroffenen telt men 71 mannen en slechts 
29 vrouwen. 

Het schijnt noodig, zich veel meer dan men tot 
heden gedaan heeft bezig te houden met het vraag
stuk der bliksemafleiders, dat nog zeer slecht toe
gelicht is , ondanks voorschriften en boeken. Se
dert het verslag van Franklin, van den 24Apr i l 
1784, is men nagenoeg op dezelfde hoogte ge
bleven. Het publiek en vooral de eigenaren van 
huizen hebben zich zeer dikwijls, tegenover on
voorziene ongelukken, afgevraagd, of de bliksem
afleiders werkelijk doeltreffend , of zij niet eerder 
gevaarlijk waren. 

Men kan met zekerheid antwoorden , dat de blik
semafleiders werkelijk gevaarlijk zijn, zoo zij niet 
doeltreffend zijn. Goed aangebracht, voeren zij 
den bliksem weg; slecht gemaakt, brengen zij hem 
In huis. Het is blijk! aar beter de bliksemafleiders 
weg te nemen, waar men zich niet bindt aan on
ontbeerlijke voorzorgen om zich van hunne goede 
werking te verzekeren. Immers de toestel heeft 
tot taak den bliksem als het ware op te zoeken 
en bij de hand te leiden en er zich van te ont
doen door hem naar buiten te voeren ; zoo hij 
slecht is aangebracht, zoekt hij hem even trouw 
op , maar brengt hem tot op uwe canapé. Men 
heeft een zeer streng en zeer goed te rechtvaar
digen toezicht op de stoomketels ingesteld, die 
naast ons kunnen ontploffen ; maar wij begrijpen 
niet, waarom er niet, om gelijke redenen, toe
zicht op de bliksemafleiders bestaat. Onze ge
bouwen, onze kerken, onze musea zouden toch 
wel de moeite waard zijn, dat men ze ernstig 
beveiligde tegen brand. E n , het moet wel ge
zegd worden , wij hebben vele redenen om de te
genwoordige toestellen te wantrouwen. 

De bliksem is slechts eene reusachtige vonk, 
springende van eene onweerswolk naar dc best 
geleidende gedeelten van den bodem. Men weet 
toch , dat een geölectriseerd lichaam, als men het 
brengt bij een lichaam, dat dit niet is , op een 
afstand eene tegenovergestelde electrisecring vau 
dit lichaam teweegbrengt. Eene onweerswolk 
den grond naderende, brengt aan de oppervlakte 
van den grond electriciteit voort tegenovergesteld 

aan die, waarmede zij bezwangerd is (positieve 
brengt negatieve en negatieve brengt positieve 
voort; gelijknamige electriciteiten stooten elkander 
af, ongelijknainige trekken elkander aan). Zoo 
de spanning te sterk wordt, vereenigen de twee 
electriciteiten zich, en de vonk, de bliksem, 
schiet uit. 

Om den bliksemslag te ontgaan, is het vol
doende eene vrije wegstrooming aan dc electrici
teit te bezorgen. De spitsen nu vertoonen de 
merk waardige eigenschap den bliksem te laten 
ontsnappen. Eene geleidende stang, aan het bo
veneind voorzien van eene punt en gaande van 
den bodem naar den top van een gebouw, is ge
noeg; de opeengehoopte stof zal de tegenoverge
stelde electriciteit der wolken neutraliseeren. 
Dat is het beginsel van den bliksemafleider. Een 
metalen geleider, waarvan het uiteinde stomp is , 
zal niettemin nog zeer goed het doel bereiken. 
Het voornaamste punt, waarop men letten moet, 
is de volstrekte samenhang van den geleider en 
zijne verzekerde gemeenschap met eene waterkom. 
Het is dus niet voldoende een bliksemafleider 
boven zijn huis te hebben om zich tegen alle on
geluk beveiligd te wanen; men moet vooral zijn 
geleidend vermogen nagaan en toezien , of de elec
triciteit er zonder belemmering door kan stroomen. 

De ijzeren bouwkundige samenstellingen hebben 
het toezicht op de bliksemafleiders nog onmisbaar
der gemaakt. De laatste instructie der Parijsche 
Academie wijst te recht op de noodzakelijkheid den 
geleider te verbinden met de ijzeren deelen van 
de kap- of dakgebinten, maar zij schijnt nog niet 
duidelijk genoeg, want de ongelukken nemen toe. 
Men kan menigen brand toeschrijven aan de af
voerbuizen , de gaspijpen, de goten enz. Het aan
brengen van een bliksemafleider vereischt tot in 
bijzonderheden afdalende voorzorgen, waarvan men 
tot heden niet genoeg rekening heeft gehouden. 

De electriciteit volgt den gouiakkehjksten weg. 
Na een onwedor zal de bliksem , zoo de neer
stortende regen een dak, eene goot, eene ijzer
massa , eene privaatpijp even geleidend maakt als 
de metalen stang van den afleider, die bij onge
luk slecht verbonden kan zijn met de onderaard-
sche waterkom — , evengoed langs die toeval
lige wegen gaan als langs den hem bereiden. 
Vandaar de ongelukken, waarvan men meer dan 
één voorbeeld kan aanhalen. Het vraagstuk dei-
doeltreffende bescherming vau onze huizen is 
ingewikkelder dan men aanvankelijk gedacht heeft, 
en wij ineenen, dat men er niet te veel zorg aan 
kan wijden. 

De heer Melsens heeft, om de moeilijkheid te 
boven te komen, weder een denkbeeld opgevat, 
door Guy-Lussac uitgedrukt in de instructie der 
Academie van 1823. 

Men houdt vast aan het denkbeeld aan de ge
leiders , die de stang van den afleider verbinden 
met den grond, eene doorsnede te geven van ten 
minste 22'/j millimeter of strepen; de bliksem 
doet zeer zeker honderden ellen ijzerdraad smel
ten, en er bestaat geen voorbeeld van, dat hij 
eene staal van de vermelde middellijn zelfs lot 
roodgloeihitte heeft verwarmd. Men verbeeldt zich 
op die wijze in elk geval eene zekere wegstroo 
ining aan de electriciteit te bezorgen. 

Gay-Lussac had echter, en zeer uitdrukkelijk, ge
zegd: - l.'u zuinigheid zal men zich kunnen bedienen 
van een eenvoudigen metaaldraad, mits men hem, 

aan de oppervlakte van den grond gekomen, ver-
eenige met eene staaf van tien tot twaalf vier
kante millimeters, die in het water steekt. Pe 
draad zal, wel is waar, zeker door den bliksem 
verstoord of vernield worden, maar hij zal hem 
zijne richting tot iu den grond aangewezen en 
belet hebben zich tot de omringende lichamen 
te wenden." 

Daarvan uitgaande, laat de heer Melsens den 
vroegeren dikken geleider weg en vervangt hem 
door eene geheele reeks van draden, die aan alle 
zijden om het te beschermen gebouw gewikkeld 
zijn. Het is besloten in eene soort van metalen 
net; de electriciteit heeft dan ook alle gemak
kelijkheid om weg te stroomen. In plaats van 
eene enkele spits te hebben, verdeelt de heer 
Melsens er zoowat overal, over het geheele ge
bouw, zoodat hij een groote pluim of kuif vormt. 
Reeds had de heer Perrot don- merkwaardige 
proeven l.et nut van vele en scherpe spitsen aan
getoond. Uit dezen aanleg volgt, dat de electri
citeit, meer dan het noodige hebbende om weg 
te strooinen, den weg volgt, dien men voor baai-
gebaand heeft, zonder van hare richting af te 
wijken, en het inwendige van he) gebouw onge
deerd laat. De heer Melsens heeft er eveneens 
zorg voor gedragen de punten van afleiding in 
den grond te vermenigvuldigen. Zoo brengt hij, 
bij het stadhuis te Brussel, zijn beschermend net 
in gemeenschap met een put, mei d-n vergaar
bak voor drinkwater en met gaspijpen. 

De geleiders in de lucht worden in eene holle 
ruimte vereenigd met de onderaardsche geleiders: 
zij worden aan elkander gesoldeerd door middel 
van een zinkbad. De onderaardsche dra len heb
ben eene doorsnede, driemaal zoo groot als die 
van de geleiders in de lucht. Men kan, het 
zink doende smelten, het geleidend vermogen 
van de twee groepen geleiders afzonderlijk toet
sen. Zeer nauwkeurige proeven heblieu bewe
zen, dat al de draden de electrische ontlading 
onder elkander verdoelen, zelfs als men, iu plaats 
van de vonk te doen springen op de vereenigde 
draden, één enkelen treft; de steikte der ont
lading is niet grooter voor dezen éénen draad 
dan voor al de andere; de electriciteit wordt 
oogcnblikkelijk verdeeld iu al de geleiders. Men 
mag dus gelooven, dat de nieuwe wijze van aan
brengen, zoo zij met oordeel plaats heeft, de ge
bouwen krachtig zal beschermen legen brand. 

Zij zal gemakkelijk en goedkoop zijn Eenige 
draden, eenige punten, eene waterkom die nooit 
droog wordt, een poel, eene rivier, eu men zal 
zich in veiligheid kunnen stellen tegen de blik
semschichten. Maar herhalen wij vooral: men 
moet er niet aan deuken bliksemafleiders te zet
ten , waar het water ontbreekt eu waar uien 
geene innige gemeenschap met de diepe onder
lagen van den grond kan verkrijgen. Iu dit ge
val zou elke afleider niet alleen machteloos, maar 
zelts zeer gevaarlijk zijn. 

De geheele theorie der bescherming van per
sonen en huizen tegen den bliksem laat zich sa
menvatten in twee voorschriften, een groot ge
tal spitsen om de uitstroomiug vau de electrici
teit naar de onweerswolk gemakkelijk te maken; 
ecu groot getal punten van aanraking met den 
grond, om er ruim uit ie putten en de meest 
mogelijke electriciteit aan dc wolk toe te voeren. 
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Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— A Dc kosten voor een tijdelijk gebouw voor 
den Duitschen Rijksdag beloopen, volgens officieele 
opgave, 451,304 Tlialer, terwijl de kosten oor
spronkelijk werden geraamd op 170,000 Tbaler. 
Dit zal wel het ergste geval zijn van het over
treffen eener raming, dat in den laatsten tijd is 
voorgekomen. Behalve de meerdere kosten aan 
arbeidsloonen, die door de werkstakingen en loons-
verhoogingen werden veroorzaakt, zijn het voor
namelijk de later opgevoerde eischen aan gemak 
die de bouwsom zoozeer hebben opgevoerd. 

B I N N E N L A N D . 

's G r a v e n h a g e . Bij beschikking van 3 Juni 
1872 is de vergunning voor een stoomsleepdienst 
op onderscheidene binnenwateren in de provinciën 
Zuid-Holland en Noord-Holland, bij beschikking 
van 26 Apr i l j l . , no. 18(1, verleend aan I). L. A. 
Weissenbruch , te Amsterdam, verklaard te zijn 
vervallen. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 31 Mei 1872, n". 217, is 
met ingang van 1 Juli 1872 bevorderd tot op
zichter van den waterstaat der 3de klasse 11. 
L . C. H. Sarolea, thans opzichter der 4de klasse. 

Bij gelijke beschikking is , na voorafgaand ver
gelijkend onderzoek , met ingang van denzelfden 
datum, benoemd tot opzichter van den waterstaat 
4de k l . H. van Diermen. 

— Op den 26s"'" Mei overleed alhier de heer 
J. C. Eyssell, oud referendaris van de afdeeling Wa
terstaat en Publieke Werken, bij het departement 
van Binnenlandsche Zaken. Eyssell werd in 182(1 
tot commies en in November 1847 tot referendaris 
benoemd, welke betrekking hij tot I April 1862 
vervulde, toen hij bij het klimmen zijner jaren 
zijn ontslag aanvroeg. 

De nagedachtenis van Eyssell zal vooral bij het 
korps van den Waterstaat in eere worden gehou
den , daar hij zoowel wegens zijne kunde als aan-
genamen omgang algemeen geëerd en bemind was. 

Amsterdam. Oen 29*'1'" Mei j l . had de ver
gadering van aandeelhouders in de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen alhier plaats. 

Het over 1871 aan den Staat uitgekeerde ge
deelte der ontvangsten bedroeg f 7113,765.79 of 
f 252,268.82 meer dan in 1870. 

Het linancieele resultaat over 1871 was, dat er 
een batig saldo was van f 806,53!).83, waarvan 
f 680,961 .OO1"- tot uitkeering bestemd is , tegen 
/•390,449.37 s in 1870. 

Door de omwisseling van obiligatiën in aan
deelen der 2èc serie is het cijfer, waarover het 
winstsaldo moet gedeeld worden, met circa 4 
millioen vergroot, zoodat het dividend niet veel 
meer zal kunnen zijn dan in 1870. 

De opbrengst per dagkilometer was ƒ 1 4 . 3 3 
tegen f 12.39 in 1870. 

De uitgaven per dagkilometer waren slechts 
/ 7.40 tegen /"0.78 in 1870. 

De vermeerderde exploitatiekosten bedroegen 
alzoo slechts 32 pCt. van de vermeerderde bruto 
ontvangsten. 

Het voordeelig verschil tusschen ontvangsten 
en exploitatiekosten per dagkilometer bedroeg 
voorts in 1871 f 6.93 tegen / '5.00 in 1870, f 5 
in 1809 en /"4.71 in 1868. 

Was dus dat voordeelig verschil in W O ^ O - b O 8 7 1 1 

per dagkilometer grooter dan 18611, thans over
treft dat van 1871 het resultaat van 1870 met 
/ '1.32-'". 

Eindelijk, terwijl de exploitatiekosten in 1870 
nog bedroegen 547'1" pCt. der ontvangsten, waren 
zij in 1871 gedaald tot 5 1 8 3 3 pCt. 

De vergelijking per treinkilometer, waaraan 
vooral in de spoorwegwereld veel gehecht wordt, 
is nog sprekender. 

De vermeerdering der opbrengst per treinkilo
meter was 15 centen, de vermeerdering der kos
ten slechts 3. 

— Den 30»tcn Mei j . 1. had alhier de vergade
ring van aandeelhouders in de Stoomvaartmaat
schappij Nederland plaats. De heer Vieholl, di
recteur der Maatschappij, deelde mede dat de 
Prins van Oranje met gebroken schroef te Aden 
was aangekomen, hetwelk een oponthoud van 
ongeveer 13 dagen zal veroorzaken en dat de 
Maatschappij het voornemen heeft de gegoten 
ijzeren bladen der schroeven door gegoten staal 
te doen vervangen. 

Hierna hadden breedvoerige discussiën plaats 
over de raadzaamheid van een directeur-generaal 
te benoemen , in plaats van drie directeuren, doch 
dit werd met 209 tegen 32 stemmen verworpen, 
zoodat de belangen der Maatschappij aan drie 
directeuren blijven toevertrouwd. 

A m s t e r d a m . Den iim dezer is des avonds 
bet laatste zinkstok aan den afsluitdijk tusschen 
Paardenboek en Schellingwoude geplaatst, zoodat 
de eb en vloed thans niet meer voor Amsterdam 
komen. De vraag doet zich op , hoever Amsterdam 
thans met de waterverversching staat. 

V E R S L A G V A N DE 20ste A L G E M E E N E BIJEEN
KOMST DER LEDEN V A N DE MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, 
GEHOUDEN TE AMSTERDAM 

DEN 30 MEI 1872. 
De voorzitter opende de vergadering te 10% 

uren en stelde aan de orde: vraag 3, luidende: 
»Wat leert de ondervinding aangaande de duur
zaamheid van kunststeen zooals deze vervaardigd 
wordt door den heer Lindo te Delft, en welke 
besparing kan men er mede bereiken , vergeleken 
bij gehouwen steen?" 

Na eene inleiding over dit onderwerp, werd 
de waarnemende secretaris verzocht voorlezing te 
doen van een antwoord van den beer Morre, te 
Delft, waaruit wij het navolgende aanstippen: 

In het algemeen heeft dit fabrikaat veel te 
kampen gehad tegen het vooroordeel dat kunst
steen bij natuurlijken steen moet achterstaan en 
dit is toch onjuist; de formatie van kunststeen 
is niets anders dan wat ook bij natuurlijken steen 
geschiedt, en wat niet met natuurlijken steen 
gemaakt kan worden, wordt zelfs in enkele ge
vallen met kunststeen tot stand gebracht, zooals 
o. a. de groote blokken betonsteen aan de haven
werken te Algiers, die oji de plaats zelve in kolos
sale afmetingen werden vervaardigd. 

Bogen van 50 meter spanning zenden van 
gehouwen steen zeer moeilijk zijn te construed en, 
en men ziet toch vernield dat Ooignet bogen 
van meer dan 150 voet spanning met goed succes 
heeft gegoten. 

Hij eindigt met het materiaal aan te prijzen, 
vooral daar de bewerking nu ook meer volko
menheid heeft bereikt dan vroeger. 

De heer Lindo, daartoe uitgenoodigd, geeft eenige 
nadere eigenschappen van zijn fabrikaat aan , 
als o. a. dat de sterkte tegen verbrijzeling die 
van baksteen en zandsteen overtreft, en van 
hardsteen vrij nabij komt, dat het na verloop 
van tijd groen worden minder is dan bij zand
steen, en dat een zeer lage temperatuur daarop 
niet nadeelig werkt. 

Een ander meende, dat, als de oppervlakte 
nicer korrelig was, de kleur ook meer gelijk zou 
uitkomen. 

De heer Leliman komt zeer op voor het blij 
vend gebruik van baksteen of wel een gemengd 
gebruik daarvan met zand- of kunststeen, maar 
raadt een ieder aan om het vanouds bekende 
materiaal niet zoo gemakkelijk tc verwerpen; in 
Frankrijk zijn bogen van 30 meter spanning te 
vinden van gehouwen steen. Het ineenstellen 
van stukken kunststeen met kolossale holten in 
de voegen, die later aangesmeerd mo ten worden, 
komt hein geenszins verkieslijk voor. 

De heer Lindo voert aan dat de laatste op
merking, het Clubgebouw te Amsterdam geldende, 
buiten zijn schuld was, daar de teekeningen niet 
alleen onvolledig waren, maar zelfs geene ver-
zamelteekening daarvan aan hem was verstrekt; 
het paviljoen van het Leesmuseum op het Rokin 
echter, dat naar goede uitslagen is bewerkt, werd 
geheel ineengesteld, zonder dat de werkman daar
bij den beitel behoefde te gebruiken. 

De kunststeen neemt weinig water op , zooals 
uit eene pioefneming van den beer Verineijs, 
Gemeente-architect te Utrecht, bleek ; daartoe 
weiden 2 ringen, van 1 M. diameter en I M. 
hoogte, op elkander geplaatst, en met water ge
vuld , en na 2 maanden tijds was bet water niet 
door den wand heen gedrongen. 

De heer Leliman erkent dat het hier bespro
ken materiaal in de laatste jaren veel is voor
uitgegaan , doch acht de decoratiën iu Portland-
cement altijd verre beneden die iu gehouwen 
steen. 

De lieer Schaap deelt mede , dat door hem de 
kunststeen van den heer Lindo eu ook die van 
den heer Pleizier te Scheveningen , veel is aan
gewend , vooral tot allerlei riolen en kanalen en 

regenbakken, en steeds ten volle aan de ver
wachting beeft beantwoord; alléén voor deurdor
pels was hij proefondervindelijk ondoelmatig be
vonden , evenals voor parketvloeren , door hel 
niet juist afwerken , zoodat. eene nette samen
voeging der deelen bijna niel mogelijk is. 

He inhoud van nieuwe regenbakken van dit 
materiaal was aanvankelijk van witte kleur . 
doch na 2 a 3 maanden tijds volkomen zuiver, 
eu na 2 ii 3 jaren geheel in denzelfden staal 
gebleven. 

Daarbij beeft het materiaal de eigenschap dal 
de deelen zeer gemakkelijk en sterk aan elkan
der zijn te verbinden, doormiddel van Portland-
cement, en wordt vooral de fabrikant Lindo zeer 
aanbevolen door zijne groote kunde en de mede
werking die men zijnerzijds steeds ondervindt 

Te Leiden was o. a. door spreker eene schooling 
gemaakt van balkijzcrs, waartusschen platen van 
1.50 nieter lengte, 1.20 meter hoogte en 0.20 
meter dikte, die 0.12 meter pijl hadden, voor 
eene kast voor tropische gewassen, eene voeting 
en reservoirwanden, die door oponthoud in dc 
levering van den ijzeren kap gedurende een 
winter aan scherpe vorst en afwisselend weder 
waren blootgesteld, zonder dat daarvan zelfs 
eenige invloed merkbaar was. 

Van dit laatste werk belooft spreker eene tee
kening en beschrijving voor de bouwkundige 
bijdragen. 

De prijs kan o. a. voor stukken , die niet al 
te bewerkelijk zijn. gesteld worden op f 40 per 
kubieken Meter en voorde bovengenoemdeschoeiing-
Stukken bedroeg deze / '42. 

De heer Cuypers is zeer tegen uitvoeringen 
in kunststeen; hij betwijfelt de goelkoopte, en 
zou de toepassing toch niet wenschen, daar in 
de bewerking geenszins de bekwaamheid van ar
chitect en werkman kunnen uitkomen, en alles 
meer eene doode massa wordt. Voor ruw werk, 
als riolen enz., acht hij het goed en wordt hij 
voo profileering of orneering gebezigd, dan 
moeten de ontwerpen eigenaardig voor gietwerk 
gekozen, en de vormen na gemaakt gebruik ver
nietigd worden , om niet aan allerlei verkeerde 
toepassingen de hand te reiken. 

De heer Gosschalk is zeer ingenomen met het 
materiaal en schaamt zich niet met den tijd mede 
te gaan door toepassing van nieuwe materialen , 
en keurt het af, dat enkele anderen zich kleine 
eilandjes met sterke muren, torentjes en wim
peltjes omgeven denken, zonder zich daarbuiten 
te bewegen. 

Deze meening wordt ten sterkste bestreden 
door de heeren Metselaar en Cuypers, waarna 
de discussiën worden gesloten, den algemeenen 
indruk achterlatende, dat de kunststeen met 
voordeel tot velerhande zaken is aan te wenden, 
dat het fabrikaat den laatsten tijd veel is ver
beterd en de eigenschap bezit dat de deelen 
gemakkelijk en volkomen aaneengehechl kunnen 
worden. 

Alsnu komt in behandeling vraag 1, luidende: 
»De Gothische bouwtrant uit de 10'—14'' eeuw 
wordt door sommigen weer in het leven geroepen. 
Welke gronden hebben zij daarvoor, en zijn deze 
steekhoudend voor onzen tijd/" 

De heer Rose zegt in zijne beschouwingen hoofd
zakelijk , dat de Grieksche bouwkunst nooit in 
schoonheid en de Gothische bouwkunst nooit in 
het verhevene is overtroffen. In eene samen
smelting van die 2 hoofddenkbeelden , nl. eene 
schoone gedachte eu schoonheid vau versiering , 
ligt de toekomst van den bouwkunstenaar. 

Overigens is het zeer moeilijk om het juist 
navolgen van een stijl te vermijden. 

De gestelde vraag n.oest z. i . aldus worden 
opgelost: gebruik alle stijlen en dus ook de Go
thische, als deze met de bestemming van het 
bouwwerk het meest overeenkomt. 

De heer Seniel aan het woord gekomen, levert 
eveneens e in antwoord op deze vraag, doch om 
de veelheid van denkbeelden daarin vervat, is 
het schier onmogelijk eene verkorting te geven ; 
men wacbte dus daarvan het officiële verslag af. 

De 5 C vraag, luidende: wVV'elke zijn, blijkens 
de ondervinding, de meest doeltreffende middelen 
tot het afvoeren eu het verwijderen van de fae-
cale en andere natte afvalstoffen uit de steden , 
beschouwd zoowel met het oog op de eischen 
van de gezondheidsleer, als in verband met de 
nuttige aanwending dier stollen en de kosten van 
exploitatie voor de steden ."' werd door den heer 
Schaap ingeleid met de beschrijving van den 
slechten toestand, waarin een groot deel van Lei

den verkeerde ten opzichte van den afvoer van 
faecale stoffen en de toepassing van een proef 
niet Liernur's stelsel, dat in vele opzichten aan 
de verwachting voldoet. 

Ook de heer Verheij geeft eene beschrijving 
van eene dergelijke proef in de gedempte Looijer-
sloot te Amsterdam genomen, en schetst de moei
lijkheden gepaard aan groote onkosten, die bij 
liet aanbrengen van de privaten moeten over
wonnen worden, en gemiddeld per privaat aan 
timmer-, metsel- en loodwerk / 40 hebben be
dragen. 

De proef kan als welgeslaagd aangemerkt wor
den, daar de vei stoppingen nieereiideels aan ge
mis aan ondervinding waren toe te schrijven. 
Overigens zijn reeds meerdere proefnemingen 
aanbesteed. 

Dc heei Leliman raadde een ieder zeer aan 
hier niet alles te loven, maar ook de voorko
mende nadeelen te erkennen; het blijft z. i . altijd 
een kostbaar systeem, waarbij het verbod van 
liet inwerpen van water nooit zal nagekomen 
worden en zonder hetwelk het systeem op den 
duur niet zal gelukken. 

De kosten zullen bij algemeene toepassing van 
gemeentewege zóó hoog stijgen, dat eene belang
rijke vermeerdering van belasting ovci mjjdelijk is. 

Aanvankelijk werd de toepassing daarvan op 
de arbeiderswoningen van de Bouwkas van ge
meentewege vergemakkelijkt door eene geldelijke 
bijdrage, doch nu is men reeds zoover gekomen, 
dat bij het bouwen van arbeiderswoningen dat 
stelsel wordt voorgeschreven niet alléén, doch 
de gemeente wil het uitbesteden naar hare plan
nen , om het door de bouwondernemers te laten 
betalen. 

Dat de opbrengst de onkosten niet zal dekken 
is duidelijk, als men weet dat nu alleen de trans
portkosten van de stof meer bedragen dan de 
pachtsom. 

De heer Verheij merkt op , dat vele gegevens 
van den heer Liernur juist blijken te zijn, als 
u. a. de opbrengst aan l'aecaliën per dag en per 
persoon van 0.8 kilogram; doch het beloofde 
voordeel van / 1600 'sjaars van de Looijersloot 
blijkt eeu nadeel van meer dan die som te be
dragen. 

Volgens de plannen van den heer Liernur zou 
Amsterdam, bij eene algemeene toepassing van 
zijn stelsel, ingedeeld worden in districten van 
40,000 personen, elk met een centraal gebouw, 
waarvan de kosten per district zouden bedragen: 

Voor het buizennet /'450,000 
» » gebouw » 50,000 
» een poudrettemolen <> 26,000 

te zamen ƒ 526,000 
Oji deze wijze ingericht berekent hij dat het stel

sel eene winst van 13 percent zou afwerpen. 
De Heer Metselaar voert aan , dat er wel eens 

bezwaar kan komen tegen het verveer van faecale 
stuffen iu tonnen, in lijden van epidemieën, als 
cholera, enz., dewijl wij toch weten dat tijdens 
dc runderpest zelfs het vervoer van stroo verbo
den was ; hoe dan tc handelen met vaten die zelfs 
na 2 maal 24 uur tot gisting overgaan? 

Dc Heer Gosschalk acht de kusten van aanleg 
per privaat (ongeveer f 20) niet overwegend. De 
lieer Swens, te Haarlem, heeft daarop trouwens 
eene vereenvoudiging voorgesteld door alle pri
vaten in bestaande gebouwen op de gewone wijze 
ingericht, te verbinden op een saterdichten bak in 
het sousterrain achter deu voorgevel geplaatst en 
dan alleen dezen laatste volgens het stelsel van 
Liernur te ledigen. 

De Heer Leliman gelooft, dat de heer van der 
Linden de voorlooper is geweest van den heer 
Liernur door toepassing van een dergelijk stelsel 
in het gesticht Meei -en-Berg, waarvan het model 
in 1869 te Amsterdam is ten toon gesteld. 

Wat dc kosten aangaat, kan hij nog mededee-
leu dat de aanleg voor 6 privaten in de diamant
slijperij is aanbesteed voor / '342 per privaat 

Als nu werd aan de orde gesteld vraag 7, lui
dende : nln hoeverre moet het Rijk zich bet am-
bachts;- cn nijverheids-onderwijs voor de meer- en 
minvermogende landgenooten aantrekken en dit 
subsidieeren ? Houdt Nederland iu deze allerge
wichtigste aangelegenheid gelijken tred met andere 
Staten ï" 

Üe heer Leliman meent dat Staatssubsidie zeer 
Wcuschelijk is, en dat Nederland hierin bij eiken 
anderen Slaat achterlijk is. 

Door onderwijs en beschaving zal de welvaart 
toenemen, waaronder niet verstaan wordt cene 
kunstmatig opgevoerde loonsverhooging, die per 

slot den werkman geen voordeel zal aanbrengen, 
daar nu zoowel huisheer als baker zich beijveren 
ook hunne revenuen te verhoogen. 

Dc heer Metselaar keurt Staatshulp af; hij wil 
eene meer vrije opvoeding en algemeene bescha
ving, en kan het klassisch onderwijs (tot verwon
dering van velen) niet goedkeuren. 

Vraag 4 : »Op welke wijze kan in ons land 
het verband tusschen de bouwkunst ende andere 
beeldende kunsten verbeterd worden ?" wordt kor-
telijk door de heeren Semel en Rose beantwoord 
en gaf aanleiding tot eenige discussiën tusschen 
de heeren Cuijpers en Metselaar, zonder tot een 
bepaald resultaat te komen. 

Daar de tijd verstreken was, moest de voor
zitter de bijeenkomst sluiten, na een woord van 
dank aan allen die medegewerkt hadden aan de 
werkzaamheden van den dag. 

Te 4'/j uren vereenigden zich een 50tal leden 
aan een gemeenschappelijken maaltijd in Natura 
Artis Magistra, die menigen geestigen toast uit
lokte en alleszins aan de verwachting beantwoordde. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

In de op de 17''™ Mei j l . gehouden vergadering 
werd de rekening enz. van den penningmeester, 
benevens de begrooting voor het volgende jaar, 
nagezien en goedgekeurd. 

In de plaats van het bestuurslid den beer A. 
Korndórffer, die aan de beurt van aftreding was, 
werd de heer van der Goes benoemd. 

De ingenieur bij den aanleg van de Staats
spoorwegen , de heer Martini Buijs, stelde ter be
zichtiging de met zorg vervaardigde teekeningen 
van de Lombardsche en Blauwe bruggen, beide 
gelegen hebbende over de Binnen-Rotte te Rot
terdam. 

Genoemde heer trad in eene zeer uitvoerige 
beschrijving omtrent die bruggen, die, hoewel 
geen historische vermaardheid bezittende, voor 
den tijd waarin ze gebouwd zijn, vrij groote 
werken mogen genoemd worden. 

De Lombardsche brug werd zoo genoemd 
omdat zij leidde tot de Lombardstraat. Reeds 
in zeer vroege tijden vond men menschen die, 
zoouls nog dikwijls het geval' is, leden aan 
geldgebrek, maar ook bijna even vroeg waren 
er anderen die hen uit die onaangename positie 
wilden helpen, door hun geld voor te schieten. 
Ongelukkig werden de eersten wel voor 't oogen
blik daardoor geholpen, maar moesten ze er later 
dubbel voor boeten, door den verregaanden woeker 
dien de laatsten dreven. Deze woekeraars waren 
veelal joden, die voornamelijk uit Zuidelijk Europa, 
uit Lombardije en Italië naar Frankrijk , Duitsch
land en de Nederlanden kwamen. De graven en 
grooten van deze landen, van hun woekeren over
tuigd, weerden ze dikwijls, maar ook niet zelden 
liet men hen oogluikend too en in lateien tijd zelfs 
hue langer hoe meer in het openbaar. Dit werd 
veroorzaakt door de oorlogen en de leefwijze welke 
die heeren voerden , waardoor zij zelveu dikwijls in 
geldverlegenheid verkeerden, en dan ook om daaruit 
te geraken, tot geldschieters hun toevlucht namen. 
Langzamerhand werden die personen dan ook zoo 
onmisbaar, dat men, ze als eeu noodzakelijk kwaad 
beschouwende, hun bedrijf openlijk erkende. Zoo 
vindt men dat reeds in het jaar 1430 graal W i l 
lem van Henegouwen aan dc schepenbank van 
Rotterdam, die sedert 25 Juni 1328 bestond, 
vergunning verleende, om de brieven van de 
Lombarden binnen Rotterdam tc bezegelen. (Rot-
terd. Hist, bladen 1" afdg. bijl. kron. 82.) 

Aan de Lombarden Robbert Bertrant, Jan 
Tuylert en zijn broeder Pielcr werd later door 
hertog Adelbrecht van Beieren vergund om bin
nen Rotterdam, gedurende 15 jaren tafel temo
gen houden tegen betaling eener jaarlijksehe 
recognitie van 25 schilden. 

Onder lafelhvudcn heeft men te verslaan een 
soort van verpandhuis, waaromtrent toen zekere 
keuren bestonden, die evenwel zoo dikwijls wer
den overschreden en misbruikt, dat onder andere 
duor de vroedschap van Amsterdam in 1614 eeu 
stedelijke bunk-vau-leeuiug werd opgericht, omdat 
de bankhouder of Lombard Simon Luk in 1611 
ruim 33°/ 0 niet zijne bank trok. Omstreeks dien 
tijd kwamen de stedelijke banken of Lombarden 
in het leven, ten gerieve van kleinere nering
doenden en om deze tegen afzetterij te verze
keren. 

Veel vroeger in 1320 ongeveer, bestond reeds 
de Lombardstraat te Rotterdam. Zij is eeu der 

oudste straten van dc stad en kreeg haar naam 
naar de Lombarden die er in woonden. 

Waarschijnlijk is de eerste Lombardsche brug, 
evenals de vroegste Blauwe brug, van hout ge
weest. Oude kaarten van Rotterdam doen dit 
len minste vermoeden , zonder dat het zeker is. 

Het eerst vindt men melding gemaakt van 
heide bruggen in een stuk van 25 Juni 1573, 
te vinden in de Rotterd. Hist, bladen bijl. der kron. 
bladz. 159. 

De kroniek van Manheer zegt, dat 26 jaren la
ter in 1599 »de lombert die tot dien tijd toe in 
»de Lombertstraat geweest was, in dat jaar is 
overplaatst naar de oostzijde van het Higijnhof. 

»De Lombertsche brug, die'waarschijnlijk van 
«hout geweest zal zijn, en bouwvallig was, werd 
«geheel van steenen gewelven gemaakt en met 
oyzeren leuningen voorzien." 

St-Lovs in zijn kroniek zegt. dat zij in 1599 
is afgebroken enz. 

In het jaar 1720 is zij weer vernieuwd. 
Bij het afbreken van de Lombardsche brug in 

het vorige jaar, is de geheele fondeering der 
pijleis bloot gekomen. 

Elke pijler was gefundeerd op ingeheide vier
kante eiken palen, zeer ongelijk van zwaarte, 
van 0.15 M. tot 0 40 M. in het vierkant en vrij 
onregelmatig in twee rijen geslagen. Hun lengte 
is niet nagegaan kunnen worden, wegens de kos
ten en omdat ze niet hinderlijk waren voor den 
aanleg der riolen, die door de Rotte zijn aangelegd. 

De ruimte tusschen de palen was volgeslagen 
met elzen slieten, die vergaan waren; haar doel 
is blijkbaar geweest aan de palen een vasteren 
stand te geven en ze tegen ontgronding te verze
keren. 

Op de beide paalrijen der oude brug, vóórda t 
zij verbreed was, waren twee eiken kespen ge
legd van ongeveer 0.40 M. in het vierkant. Zij 
waren niet pen en gat op de palen vastgelegd en 
hebben voorts den vloer der fondeering gedragen. 

Toen de brug verbreed is in 1599, heeft men 
de paalrijen verlengd en op de nieuwe palen en 
oude kespen nieuwe eiken kespen gelegd van 
0.35 M. breedte en 0.12 M. dikte of hoogte. 
De kespen waren op de oude en de bijgeslagen 
palen met ijzeren bouten bevestigd. Dwars op 
deze kespen lag een eikenhouten vloer dik 0.10 
M. en op de kanten van dien vloer waren eiken 
strooken , mede 0.10 M. dik, vastgespijkerd, die 
voor schuifhouten dienden en waartusschen het 
metselwerk was aangelegd. 

De foiideeringen waren dus geheel van eiken
hout, dal nog hard en gaaf was, niettegenstaande 
een groot deel daarvan minstens 300 jaren dienst 
had gedaan. 

Bij den aanleg der fondeeringen heeft een zekere 
willekeur geheerscht, vooreerst in de afmetingen 
der palen, ten tweede in hun ouderlingen afstand 
en eindelijk in de plaatsing der zwaardere en lich
tere onderling; terwijl men toch beducht schijnt 
te zijn geweest om in het midden van eiken pij
ler zwaardere palen te slaan. 

Ue laatst bestaande Lombardsche brugvvas7M. 
breed en had 5 openingen of bogen , die halfcir
kelvormig waren en, van den Oppert gerekend, 
respectievelijk middellijnen hadden van 3.10, 
4.25, 4.85, 3.40 en 3.40 M. , terwijl de pijlers die 
ze droegen een dikte hadden van 1.00, 1.46, 
1.46 en 1.00 M. 

De gewelven waren 1 steen dik en behoorlijk 
aangeraseerd met een laag zand gedekt en daarop 
met keien bestraat. Boven de pijlers waren de 
vertikaal opgaande muren aan elkander verankerd. 

De fondeeringen lagen allen in hetzelfde hori
zontale vlak, dat betrekkelijk hoog lag en wel 
ongeveer op 0.36 M . RP. terwijl de Rottebo-
dem ± 2 M. — RP. was gelegen. 

Spreker vermoedt daarom dat de brug gebouwd 
zal zijn zonder afdammen en droogmaken , en wordt 
in dit vermoeden versterkt, omdat dc Blauwe 
brug, blijkens kaarten van Rotterdam op het stads
archief aanwezig, ebdeuren had. Indien men 
dus die deuren sloot liep de Binnenrotte gelijk 
niet de ebben op de Maas af', en heeft reen in 
het voorjaar een waterstand in de Binnenrotte 
kunnen verkrijgen, waarbij het mogelijk is ge
weest de fondeeringen zonder afdamming te kun
nen leggen. 

Dat de ebben op de Maas te Rotterdam zoo 
laag alloopeu, blijkt uit de tabellen te vindon in 
het tienjarig overzicht der waargenomen »Water
hoogten langs de Hoofdrivieren in Nederland, op 
last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
bij den algemeenen dienst van den Waterstaat bij-
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eenverzameld , onder leiding van den Hoofdinspec
teur Van der K u n , 186-1." 

Men vindt daar namelijk te Rotterdam , gedu
rende de zeven jaren van 1854 tot 1861 , in de 
maanden Januari, Februari , Maart cn April een 
gemiddelden laagsten waterstand bij laagwater 
van 0.77 + AP. of 0.4:1 — RP., terwijl er maanden 
in die jaren vcorkomen . waarin die gemiddelde 
stand zelfs 0.65 it 0.70 -•- RP. is geweest. 

Betrekkelijk de vernieuwing der brug in 1720, 
heeft spreker niets kunnen opsporen. 

Bij het afbreken in 1871 bleek, dat de gewelven 
op sommige plaatsen nog al gezet waren cn het 
metselwerk nog al geleden had. Met de pijlers 
was dit echter niet het geval. Zij waren in 
goeden staat. 

Alles was in een soort van staand verband ge
metseld van steenen. die grooter dan Utrechtsche 
en iets kleiner dan Wanlstecnen waren, goed ge
bakken, maar slecht of niet gesorteerd. De kalk 
scheen steenkalk te zijn. 

Dat de steenen andere afmetingen hadden dan 
die van onzen tijd en ook onderling. zooals bij de 
I.ombardsche en Blauwe bruggen, in grootte ver
verschilden , is zeer natuurlijk. 

Men had in vroeger tijden geen steenbakke
rijen, zooals wij nu. Wilde men toen bouwen, 
dan legde men eerst een steenoven aan en bakte 
men de steenen op de plaats zelve van de k l e i , 
die, vooral langs onze rivieroevers, genoeg te 
vinden was. Daardoor bekwam men allerlei soort 
van steen, en dikwijls ook door de mindere ge
oefendheid der arbeiders verschil in grootte — iets 
wat men bij alle bouwwerken van onze voorouders 
aantreft. De goede metselspecie, ilie men toen 
gebruikte, vergoedde veel het verschil in hardheid 
der steenen onderling en het onregelmatige ver
band, dat een natuurlijk gevolg was van de ver
schillende afmetingen der steenen zelf. 

Zooals reeds gezegd is vindt men van de 
blauwe brug, evenals van de Lombardsche, het 
eerst gewag gemaakt iu 1573, toen zij nog geen 
naam schijnt te hebben gehad cn omschreven 
werd te zijn gelegen aau het einde der Lombard-
straat, bij de Vest aan de Nupoort. Het is niet 
waarschijnlijk dat zij ooit een houten brug is 
geweest, omdat zij in den walmuur gelegen was 
en deze, in dat geval, daar een opening zou heb
ben gehad. Door spreker is hieromtrent niets 
zekers gevonden dan na het jaar 1014, toen de brug 
werd herbouwd, blijkens de kroniek van S. Loys, 
waar men leest: »8 Aug. 1014 werd de eerste 
steen gelegd van de Blauwe brug. In dc borst
wering van de brug vond men twee steenen; 
een daarvan bevatte het volgende versje : 

Anno 1014 werd ik op een vlot geleijt, 
Gemets, gesoneken zonder beswijken 
Den 3 Oct. Anno 1615, volmaekt, door't belegt 
Van Pb Halen. H. X . Nobel als fabrijken." 

Men ziet hieruit dat de brug bij dc herbou
wing een borstwering kreeg, die natuurlijk heeft 
aangesloten ter weerszijden aan den walmuur van 
dc stadsvest en in tijd van nood verdedigbaar zal 
zijn geweest. 

Het is licht mogelijk dat die borstwering van 
hardsteen is opgetrokken geweest, die dan niet 
de hardsteenen heeren aan de brug, van de bui
tenzijde der stad gezien, een blaauvv aanzien 
heeft gegeven, waarnaar men haar »dc Blauwe 
brug" heeft genoemd. 

In het jaar 1712 was de borstwering bouw
vallig geworden, en is men den 3 d e " November 
overgegaan tot het wegbreken, waarna zij ver
vangen is door een ijzeren leuning. 

De pijlers van de brug waren niet onderheid, 
maar op een vlot aangelegd. Dit vlot bestond 
uit 17 stuks dennen balken, gezamenlijk breed 
8.60 M . en elk lang 111 M. Zij lagen evenwij
dig aan de as van de brug en hadden aan het 
stameindi' soms 0.05 M. middellijn. 

Dwars over dit vlot lagen, ter plaatse waar 
elke pijler zich bevond, vier dennen balken, 
breed 0 31 cn dik 0.23 M. Deze waren op de 
hoeken van het vlot met ijzeren nagels vastge-
bout en dienden voor l'ondeeringsvloer, waarop het 
metselwerk was aangelegd. 

Opmerkelijk was het, dat al het fondeeringhout, 
niettegenstaande het daar nu ruim 250 jaren 
dienst had gedaan, nog ZÓÓ gaaf was, dat men 
er fondeeringplaten van heeft gezaagd, die voor 
de beste niet behoefden onder te doen. Bij 
het zagen was de harstluoht zeer sterk merkbaar. 

Ook het ijzer van de bouten is nog guaf en 
onbeschadigd. 

DE OPMERKER. — Zaterdag, 8 Juni 1872. 

Omtrent de landhoofden wordt opgemerkt, dat 
het fondament vrij diep en niet veel hooger was 
dan het vlot waarop de pijlers zijn aangelegd. 

Toonde de l'ondeering van de Lombardsche brug 
in sommige opzichten een willekeurige en onbe
redeneerde verdeeling van materialen aan , bij de 
Blauwe brug echter vond men dat zoo niet terug, 
terwijl daarenboven bij de wijze van fondeeren, 
die hier is toegepast, veel oplettendheid en zorg 
moet zijn besteed. 

Men zal daarbij begonnen zijn met den bodem 
zeer gelijk en zooveel mogelijk horizontaal uit te 
baggeren, tot op de diepte waarop men het vlot 
wilde leggen. 

Waarschijnlijk zal men toen de pijlers tege
lijkertijd opgemetseld hebben tot een hoogte van 
ongeveer 3 M . , gedurende welk werk men het 
geheel allengs heeft laten zinken , door het vlot 
tijdelijk te vergrooten en wel op eene andere 
wijze een te spoedig zinken te voorkomen 

Vermoedelijk zal men daarna dc pijlers hebben 
belast met het gewicht dat ze later tc dragen 
zouden krijgen, om zoodoende het vlot in den 
ondergrond te doen dringen, en latere zetting 
te voorkomen. 

Deze handelwijze was toch in vroeger tijden a l 
gemeen gebruikelijk , zelfs bij het toepassen van 
paalfondeeringen. Dat de geheele bewerking met 
zorg is geschied heeft de uitkomst bewezen bij 
het afbreken in het vorige jaar, daar het met
selwerk nergens merkbare sporen vertoonde van 
niet horizontaal gelegen te zijn. 

Men heelt er denkelijk geen paalfjiideering 
toegepast, zooal.s bij de Lombardsche brug, om
dat de ondergrond hier veel beter is. In over
oude tijden mondde de Rotte daar ter plaatse 
in de Maas uit; natuurlijk was dit vóór dat de 
Maasdijk of de tegenwoordige Hoogstraat was ge
legd. De Rotte was toen ook meer een eigen
lijke rivier, dan nu het geval is , en heeft zand 
afgevoerd, dat zich aan de uitmonding neerzette. 

Vandaar dat men bij de vroegere Blauwe 
brug beteren grond vindt dan verderop in de 
Binncii-Rotte. Bij het heien voor den aanleg 

A A N B E S T E D I N G . 
HET l i . K . PAROCHIAAL KERKBESTUUR V A N 

DEN H. VICTOR TE O B D A M , Bisdom Haarlem, 
Noord-Holland, is voornemens aan te besteden : 

Het bouwen eener KERK en TOREN 
naar de plannen van den Bouw
meester A. C. BLEUS. 

De aannemingsvoorwaarden zijn a een gulden 
verkrijgbaar bij de boekhandelaars Gebr. Vermande 
te Hoorn, en liggen na I Juni ter inzage: tc 
Amsterdam in hel Vosje; te Rotterdam in het 
Neerlandsch Wapen; te Haarlem in de Kroon; 
te Alkmaar in de 'toelast; te Schagen in Vrede-
last: te Helder in den Bury; te Medemblik bij 
Schouten; te Hoorn in het Onvolmaakte Schift 
cn te Obdam inet de teekeningen bij •/. Ursem. 

De aanneembiljetten in te levertn vóór den 23 
Juni aanstaande. 

Aanwijzing op het Bouwterrein, 17 en 20 Juni; 
voor inlichtingen zich tc wenden tot den Bouw
meester A. C. Bleijs te Hoorn. 

Boeke & ïïuidekoper, 
Landbouw- en Werktuigkundigen 

tv ii 11 O A i •% ii K x , 
zijn e e n i g e vertegenwoordigers van de tinna 
W. & B. DOUGLAS, Middlclown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam en Botterdam. 

der spoorwegwerken heeft dit zich nader be
vestigd. 

De nu afgebroken Blauwe brug had vijf half
cirkelvormige openingen of hogen , doorgaans één 
steen dik en behoorlijk aangeraseerd, afgedekt 
en met een laag zand er op, waarin de bestra
ting van keien lag. Die openingen waren resp 
wijd: 2.95, 3.35, 4 .85 , 3.45 en 3.40 M . De 
pijlers waren vier in getal, en hadden eene 
dikte van 1.35, 1.15, 1.25, 1.35 M . , terwijl 
de brug zelve 5 M . breed was. 

De pijlers waren voorzien van driehoekige hee
ren , die met hardsteen waren opgezet en aan 
de fondeeriiig tot ongeveer R. P. reikten. 

Omtrent metselsteen, verband en kalk, valt 
hierbij hetzelfde als bij de Lombardsche brug 
op tc merken. 

Nadat spreker een woord van dank had ge
bracht aan den heer opzichter Beek , en den 
aannemer van Kreuleii , die hem met bereidwil
ligheid hadden bijgestaan tot de opneming van een 
en ander , besloot hij met den wensch, dat hij 
hoopte iets tc hebben bijgedragen , om de wijze 
waarop onze voorouders hunne bouwwerken uit
voerden meer algemeen bekend te maken, en 
vooral hoe zij soms op eenvoudige manier , groote 
kosten wisten te voorkomen en bezwaren te 
overwinnen. 

De Voorzitter bedankte den heer Martini Buys 
voor zijne belangrijke mededeelingen, en sloot 
de vergadering , dc laatste in dit seizoen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Opzigter. 
Gevraagd een bekwaam OPZIGTER vo.u- Aarde-

en Rijswerk, voor minstens zes maanden. Loon 
ƒ 1 0 0 per maand. 

Aanbiedingen franco onder letter X , bij den 
Boekhandelaar JAN D. BROUWER, Kalverstraat 
E 63, Amsterdam. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

dén regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

. * 

Be c k e r «t H u d d i i i f r h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

H O M vt t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V n n E l r i e N t A ("'. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i i i k l . S p i e g e l - en l . z j a t e n f » b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN ut: BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.Vi't7,bij.lii(tcer-

pen, van J . 1'. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e d e k e r «V t'"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

beetwatertoestellai raor gebouwen, plantenkassen, enz, 
l 'n luj i iCM. Pauspapier van / 8.10 en /'8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MESSING, te 's Hage. 
J a r » . Pleynler, te Scheveningen, fabrikant 

van cemenl-rioleii, waterbakken, vloeren, enz. 
V e r i n n e n e n de K o u d e , Stoomtrasliiliriek, Delft. 

I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen niet verbeterde laschverbinding. 

• I o n » t e l r e i n e i i te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij deii architect N U L A N D aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delfl en J . G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam. 

B . A . H i l d c b r n n d . Stuomtiasfabiïek, Haarlem. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 10 Juni. 
Breda, te 10'/, uren, door den raad van ad

ministratie der koninklijke militaire academie: de 
levering van dc benoodigde steenkolen, geschat 
op 300 hekt. van de beste qualitcit. 

Amersfoort, te 11 uren, door het gemeente
bestuur: de levering van 272 hekt. steenkolen. 

Delfzijl< te 12 uren, door het gemeentebe
stuur: het herstellen en onderhouden der haven
werken te Delfzijl tot uit. Maart 1873. 

Groningen , te 12'/] uren, door het gemeente
bestuur : het uitvoeren van eenige veranderingen 
in het schoolgebouw der gemeente in de O. Ho-
teringestraat, lett. A , no. 221; bilj. inzenden 
8 Juni. 

Eiland Wierlngen. te l u u r , door het dijks
bestuur , bij Jan Dz. Lont: het verhoogen en ver
zwaren van een gedeelte zeedijk aan den Oever 
en het maken van een steenglooiing, groot 520 
M*. Inl. bij den dijkgraaf, en bij den bouw
meester G. Scholten, te Helder. Aanw. op den 
dag "der besteding, te 11'/» uren. 

Leiden , te 2 uren: het amoveeren van 2 
woonhuizen op den hoek van den Stillen Rijn, 
en het bouwen aldaar van een burger woonhuis. 

Jouswier, te 3 uren, door kerkvoogden: het 
aanbrengen van goten om de kerk aldaar en het 
daarbij maken van een regenwaterbak. 

Dinsdag, 11 Juni. 
Huiden , te 1 uur, door het R. K. parochiaal 

kerkbestuur: het bouwen eener pastorie. Inl. 
bij den architect Th. Asseler, te Amsterdam. 
Aanw. 10 Juni , te 1 uur. 

Woensdag, 12 Juni . 
Twello, te 10 uren, door het gemeentebe

stuur : de levering van p. m. 400 last. z. n. 
slakken, binnen den tijd van 2 jaren aan de 
daartoe nader aan te wijzen losplaatsen langs 
den Usel. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie 
van finantiën , in de bureau's van den Rijkstele
graaf : het herstellen en verbeteren der Rijkste-
Icgraaflijncn langs den Staatsspoorweg tusschen 
Groningen en de Duitsche grens bij Nieuweschans, 
cn van Groningen over Assen en Meppel tot 
Zwolle, en langs den Nederlandschen Centraal-
spoorweg tusschen Zwolle en Kampen, met in
begrip der zijlijnen te Groningen , Hoogezand , 
Winschoten , Assen , Meppel en Zwolle. (Zie ver
der Bijvoegsel van 1 Juni.) 

S l o t e r d i j k (bij Amsterdam), te 12 uren, bij 
de Wed. A. van Tubergen : het doen van eenige 
reparation, met het éénjarig onderhoud, van de 
watermolens van den Overbraker-, den Osdorper
en den Spieringhorner binnenpolder; alsmede het 
maken van een duiker, eenig schoeiingswerk enz. 

Dlemen (bij Amsterdam), te l u u r , door dijk
graaf en hoogheemraden van Zeeburg en Diemer-
ilijk , in het Gemeenelandshuis : het maken van 
een steenen oeverwerk aan den zeedijk tusschen 
Diemerdam en Muiden. Bilj inz: uiterlijk 11 
Juni aan den secretaris J. A . Voorthuis , te Loe-
nen a/d Vecht. Aanwijzing 10 Jun i , t e i l uren. 

Donderdag, 13 Juni. 
s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: l o . het maken en leveren van 
30 puntstukken voor spoorwissels; 2o. het maken 
en leveren van 30 tongbewegingen voor spoor
wissels; 3o. het leveren, kepei, cn carbcniseeren 
van eikenhout voor 30 wissels met 150 dwars
liggers , in 2 perceelen, ten behoeve der Staats
spoorwegen. Inl. bij den hoofdingen. voor de 
Staatsspoorwegen , aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
Centraalbureau: het verleggen cn leggen van 
sporen , wissels en keibestratingen , en het bou
wen van een privaatgebouw op het station Wocns-
drecht, ten behoeve van den spoorweg van 
Rosendaal naar Vlissingen. Inl. bij den sectie
ingenieur te Breda. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: l o . bet herstellen der Rijks-zeeweringen 
op het eiland Wieringen. De uit te voeren werken 
zijn: o. het verbeteren der steenglooiing voor den 
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Oeverdijk tusschen i". palen no. 1 en 3 ter lengte 
van 100 M . ; h. het vernieuwen van 2 vakken 
paalschermwerk, lang 132.10 M . ; e. het vernieu
wen van een vak brikkisting voor den Molger-
dijk , lang 92.10 M . ; d. het met 12 M . verlengen 
van den aanlegsteiger voor de quarantaineplaats. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Noord-Holland, te Haarlem en bij den ingenieur 
Loke, te Hoorn. Raming f8070. 

2o. idem van de Rijks zeeweringen op het 
eiland Marken. De uit te voeren werken 
zijn: a. het verbeteren en verbreeden van 
de stcenglooiing aan den Oniringdijk en het met 
brikglooiing voorzien van de binnenglooiing van 
dien dijk, ter lengte van 193.75 M . ; li. het plaat
sen van 14 IJsbrekers van voorhanden hout voor 
de Rozenwerf tusschen de nommerpalen 28 en 
29; c. het vernieuwen van 2 vakken paalscherm, 
te zamen lang 135 M. j d. het leggen van 210 
M s brikglooiing op het buitentalud der haven-
dijken, en het herstellen der klinkerbestrating op 
de Kruin. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat in Noord-Holland, te Haarlem en bij 
den ingenieur Loke, te Hoorn. 

Utrecht, door de directie van den Nederl. 
Rhijnspoorweg: het maken van eene machine-
loods en een perron op het station Breukelen , 
eene machincloods op het station llarmelen, en 
een perron op het station Maarsen. Inl. bij den 
ingenieur van den weg te Utrecht. Aanw. 10 
Jun i , te Breukelen, te 8.13 uren; te Maarsen 
te 10.31 uren en te llarmelen te 1.10 uur. 

Vrijdag, 14 Juni . 
's-Hertogenbosch, te 10' , uren, door het 

ministerie van finantiën, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: lo. de aanleg van een tele
graallijn met één draad tusschen den spoorweg te 
Tilburg en Loon-op-Zand , niet het onderhoud 
daarvan tot 31 Dcc. 1872, alsmede het opruimen 
van de telegraallijn van Vught naar Loon-op-Zand. 
(Zie verder Bijvoegsel van 1 Juni.) 

2o. de aanleg eener telegraallijn met 2 draden 
van Gemert naar de bestaande telegraallijn van 
's-Bosch naar Helmond. (Zie verder Bijvoegsel 
vau 1 Juni.) 

Beetsterzwaag, te 11 uren, door het be
stuur van den Grooten Veenpolder in Opsterland 
en Smallingerland, in het logement Boschlust: 
het bouwen van twee brugwachterswoningen bij 
de in aanbouw zijnde draaibruggen in den Dracht-
ster-Hooiweg en den Gai- of Prikkeweg; aanw. 
12 Juni, te 10 uren, beginnende bij II. F. van 
Zwol, te Beets. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
marine : de levering van 20,000 KG. steenkolen, 
ten dienste van het departement van marine. 

Arnhem, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen der Tankhorsterbrug nabij Lochem, 
in den zijtak van den Rijksgrintweg van Zutfen 
over Lochem naar Goor, naar het station van den 
Staatsspoorweg te Lochem. Raming f 7000. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo . het leveren en planten van iepen telgen op 
den prov. weg van Zwolle naar Kampen. 

2o. het vernieuwen van eenige gedeelten 
klinkerbcstrating van de groote wegen in Over
ijsel , met het leveren en verwerken van 50 M 3 

steenslag, in 3 perc. en in massa. De uit te 
voeren werken zijn : l e pere. a. het vernieuwen 
van eenige gedeelten klinkei bestrating op den groo
ten weg der le klasse no. 1 van Deventer naar 
Goor over eene lengte van 500 M . ; b. het be
straten eener zoodanige lengte niet ouden steen 
als de afkomende bruikbare steen uit de vernieu
wing zal toelaten; c. het geregeld onder profiel 
houden der bermen en glooiingen, langs het te 
bestraten gedeelte van den weg. Raming / 2670. 
2e perc. a. het idem op den grooten weg der 
2e klasse no. 2 van Zwolle naar Nijverdal over 
eene lengte van 340 M . ; b. en c als sub 6 en c 
van het le perc. Raming / '2370; 3c perc. a. 
het idem op den grooten weg der 2e klasse no. 
2 van Nijverdal naar de Pruisische grenzen , over 
eene lengte van 380 M. ; b cn c als sub 6 en c 
van het l e en 2e perc. Raming / 1970. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat te 
Zwolle en den ingenieur te Almelo. 

Groningen , te 12 uren, door het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van- en het 
doen van eenige werkzaamheden aan den Dollarts-

ilijk en aan dc landpunt Reide. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Assen, bij den 
ingenieur van den waterstaat van der Maaten le 
Groningen, en bij den opzichter van den water
staat Bauer te Winschoten. Raming / 8988. 

Wilnis , te 12 uren, door burg. en weth.: 
eenige vernieuwingen aan den dorpstoren. Aanw. 
op den dag der bestelling, te 10 uren. 

Zutfen, te 1 uur, door burg. en weth.: liet 
amoveeren van het bestaande en het bouwen van 
een nieuw boerenhuis op het erve den Brink. 
Inl. bij den gemeente-architect Aanw. 12 Juni, 
van 10—12 uren. 

Middelburg , te 1 uur , door het gemeente
bestuur : lo. het maken van den ijzeren boven
bouw voor eene bascule-brug, met daar bijbehoo
rende werken ; 2o. de levering van 40,000 stuks 
straatklinkers (waalvorm). 

Gouda , te 1 uur, door burg. en weth. : het 
verwijden en verdiepen van de sluis hij het Am-
stenlainselie Veer. Inl. aan de stadstimmerwerf. 
Bilj. inzenden 13 Juni, vóór 5 uren. 

Dalen (Drente), te 1 uur, door de comm. tot 
kerkstichting te Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Dor-
drecht, bij de Erven Van Tarel: het bouwen van 
eene kerk te Nieuw-Amsterdam, niet bijievering 
der materialen. Bilj. inzenden vóór 11 uren bij 
den president Ds. II. van lngen, te Dalen. Aanw. 
12, 13 en 14 Juni, van 10—1 uren. 

Zaterdag. 15 Juni . 
Oldeboorn , te 11 uren , door het gemeente

bestuur: het bouwen eener nieuwe draaibrug 
aldaar. Aanw. 12 Juni, te 11 uren. 

's-Hertogenbosch, door het bestuur van het 
waterschap der Beneden-Dommel: eeneomkading 
van genoemd waterschap. 

Huisduinen : het schilderwerk van de kerk 
aldaar. Ililj. inzenden bij den predikant aldaar. 

Zondag, 16 Juni . 
Heerenveen, door commissarissen der Deke-

ma, Cuyck en Focyts Veen-Compagnie, bij Mr. 
M. van Heioma: 1o. het slatten van het gedeelte 
der Compagnonsvaart, ter lengte van ongeveer 
3960 M. , benevens het. schoon- en droogmaken 
van de sluis ouder Oudehoriie; 2o. het doen van 
herstellingen aan de beneden-landhoofden; aanw. 
10 cn 11 Juni , te 10 uren, beginnende bij de 
Bonteboksluis. 

Haandag. 17 Juni. 
Klein Deuteren (nabij 's-Bosch), tc 1 uur, 

door het bestuur van het waterschap het Bosch-
veld en May , ten huize van A. de Leeuw : liet 
maken van een stoomgemaal (dc werktuigen daar
onder niet begrepen) aan den linker Diezedijk , 
voorden polder het Boschvcld en May, benevens 
eenige daarmede in verband staande werken. 
Inl. bij den secretaris van het waterschap A l i . 
F . A . van Oorschot, te 's-Bosch. Aanw. 10Juni, 
te 11 uren. 

Winsum, door den nota is De Ranitz: het 
bouwen van eeue heerenhuizing met koetshuis en 
stalling te Winsum, met bijievering van materi
alen. Inl. bij den architect J. Takens, te Ober-
gum. Aanw. 14 Juni. 

Dinsdag, 18 Juni. 
Alkmaar, te 12 uren, door burg. en weth.; 

het sloopen van een gedeelte der bestaande ar
menschool en het bouwen van schoollokalen voor 
lager onderwijs aldaar. Bilj. inz. uiterlijk 17 
Juni, te 12 uren. Aanw. 13 Juni, te 1 uur. 
Raming f 10,800. 

Echt (Limburg), te 3 uren , door het kerkbe
stuur: het afbreken van den toren, het uitbou
wen van twee panden enz. aan de B. K. paro
chiale kerk aldaar; aanw. te 11 uren. 

Woensdag, 19 Juni. 
Bolsward. te 12 uren, door het gemeente

bestuur : het maken van eene steenen walbe-
schoeiing, langs de Marktstraat. 

Donderdag, 20 Juni . 
Haarlem, te 21/., u ien , door het prov. be

stuur : het met ziukstukken bezetten vau den 
oever langs den zuidoost-vleugel te Terschelling. 
Inl. by den hoofdingenieur vau den waterstaat, 
te Haarlem en den ingenieur Loke. te Hoorn. 
Aanw. 15 Juni. 

M l V e o r de v e r d e r e a d v e r t e n t i ë n w o r d t n a a r l iet bIJveegMel v e r w e z e n . 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
*( IIMKI» i TiHCIIKX 1)1.1 ii. 

Hebben steeds in voorraad oud H o o d - en G e e l k o p e r , B r o i i M en M e t a a l , iu verschillende 
qualiteiten ; compositie H u l d u p I J k e r f l . S p l n u t e r hersmolten gezuiverd B l o k x i n k ; l i n n e n 
T i n . in blokken cn staven: L o o d , loodgieters en blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C-. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C". 
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Schiermonnikoog, doorliet gemeentebestuur: 
liet maken van een gebouw, bestemd tot het 
geven van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde, 
op gezegd eiland. 

Vrijdag-. 21 Juni. 
Wehe (Groningen), te 6 uren, door het ge

meentebestuur: l o . het leggen eener klinkerstraat 
met keienstoep, ter lengte van 106 M . te Leens; 
2o. het leggen eener klinkerstraat met voetpad, 
ter lengte van 163 M . te Mensingeweer; aanw. 
19 Juni , 10 uren des morgens te Leens, 2 uren 
des namiddags te Mensingeweer. 

Zondag-, 23 Juni . 
Obdam , door het 11. C. parochiaal kerkbe

stuur van den H. Victor : het bouwen eener kerk 
en toren. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleys, 
te Hoorn. Aanw. 17 en 20 Juni. Bilj . inzenden 
uiterlijk 22 Juni. 

Woensdag-, 26 Juni. 
Leeuwarden, tc 12 uren, door het ge

meentebestuur: de levering van 1+2 M. escau
zijnsclie kantsteenen voor trottoirs; bilj. inzenden 
uiterlijk daags vóór de besteding, 's avonds vóór 
8 uren. 

s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het verrichten van eenige verf-
werken aan de landsgebouwen te 's-Hage. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat Mazel, 
en den hoofdopzichter J . Singels , beiden te 's-Hage. 
Aanw. den 4den en 5den werkdag vóór de be
steding. 

Donderdag-, 27 Juni . 
s-Hage. te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: l o . het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van do Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotterdam. Aanw. 14 en 21 Juni , des morgens 
te 10 uren. 

2o. het leveren, maken en stellen van meer
palen, wrijfhouten en aanvaarroosters aan de 
buiten- en binnenhavens en sluizen te Vlissingen, 
langs het kanaal tusschen Middelburg en Vlis
singen en aan de loskaden te Middelburg, bene
vens eenige verdere werken. 

3o. het maken van gebouwen, het leveren en 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten en meer
palen aan de buitenhaven en de sluizen te Vcere 
en langs het kanaal tusschen Vecre en Middel
burg, benevens eenige verdere werken en leve
ringen, het onderhouden van al deze werken en 
van de sluizen en de pont op het kanaal te Vecre. 
Inl. bij den eerstaanwe ..aid ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 12 en 19 Juni , telkens te 10 uren. 

4o. het uitvoeren van eenige werken aan de 
brug over de Singelgracht te Amsterdam , voor 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. Aanw. 19 en 21 Juni, telkens van 11—2 uren. 

5o. het maken van gebouwen en werken op
en nabij de tijdelijke halte aan het Mallegat (lijn 
Rotterdam—Breda), ten dienste der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotte-Ian . Aanw. 18 en 21 Juni , telkens te 
* ' :en. 

Zondag-, 30 Juni. 
Kamerik, door het bestuur van het water

schap Kamerik-Teyliiigen : de levering van 1200 
hekt. steenkolen. Bilj. inz. uiterlijk 29 Juni op 
het gemeentehuis, aldaar. 

Haandag, 1 Jul i . 
Enkhuizen , te 12 uren, door Burg. en Weth. : 

het bouwen eener school voor lager en uitgebreid 
lager onderwijs, met een lokaal voor de gym
nastiek, met bijlevering van alle materialen. 

Op latar te bepalen datum. 

Dreisohor . door het gemeentebestuur : het 
maken ven een nieuw schoollokaal voor ongeveer 
270 kinderen. 

Jouro , door den burgemeester van llasker-
land : de levering van 250 stère beste rivier- of 
berggrint (monsters ter secretarie) en 40 stère 
hard puin, te leveren bij de opslagplaatsen te 
Joure en te Nijehaske vóór 1 Oct. a. s. Inl. bij 
den opzichter T. 11. Loen , te Westermeer, enter 
secretarie te Joure. 

Leeuwarden, het houwen van een pakhuis 
op perc. no. 14 der uitgegeven terreinen. Inl. 
en teekening bij den architect J. D. Bruns , 
aldaar. 

Winsum : bet bouwen van eene heerenbehui-
zing met koetshuis. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Amsterdam, 1-1 Mei: de levering van: 
Perc. 2. Kardocssaai: vau Hartrop cn Zn., tc Leiden, 

/ 3875; M. van Wceren, idem, ƒ 3740. 
l'erc. 3. blauwe baai: G. Bogaers eu Zoon, tc Tilburg, 

ƒ 3 1 0 8 : van den Hergb Krabbendam, idem, /'3080. 
l'erc. 4. Oranje grein: M. vau Wecreu, ƒ 5076; van 

Hartrop cn Zoon, f 5050. 
l'erc. 6. Halsdoeken: Bontjes cu vau Stecden, te Am

sterdam , ƒ 893.76. 
l'erc. 7. Bonten kisten met blikken biuuenkiBtcu i A. 

Schiltc, te IJselstein, ƒ 3213.60; J. 1'. Heunevcld, te Delft, 
ƒ 2900; Wed. J. B. Hcseding, te Amsterdam, f 1072; C. 
Vuurmans, tc Hilversum, / 1800; II. Figce , tc Haarlem, 
f 1661.60. 

l'erc. 8. Blauw doorverfd katoen: Arntzenius Jannink cu 
Cie., tc Goor, f 4455.36; Ankersmit cn Cie., te Deventer, 
f 4020.84. 

l'erc. 9. Dito: Arntzenius Jannink eu Cie., ƒ 6120; Gebr. 
Scholten cn Cie., te Almelo, ƒ 6054; Vissers Eijckcn de 
Booij, tc Geldrop, ƒ 5871; Aukcrsmit cn Cie., /' 5616. 

l'erc. 10. Blauw laken: J. N. Diepen cu Zoon, te Til
burg, ƒ 1824; G. Bogacrs en Zoon, /' 5616. 

Perc. 11. Gezuiverd en gecyliudreerd katoen: Arntzenius 
Jannink eu Cie , f 2095; Aukersmit en Cie, /' 1900; A. J. 
ten Hoopcn cn Zu, te Neede, /' 1070; Z. Kamerling en Zn, 
te Almelo , ƒ 1910. 

l'erc. 12. Dito: Arntzenius Jannink cu Cie, /'2371.20; 
Aukersmit en Cie. ƒ 2228.70; A. J. teu Hoopcu eu Zn., 

ƒ 2261; Gebr. Scholtcu eu Cie., ƒ 2219.20. 
Perc. 13. Wollen dekens: J. Scheltcma Jl., te Leiden, 

ƒ 2022; H. J. van Wensen, idem, f 2007; J. Zuurdeeg en 
Zn., idem, /' 1905. 

Perc. 14. Hoofddoeken: P. F. van Vlissingcu en Cie., te 
Helmond, t 1576. 

l'erc. 15. Zeil-, karl-, presenuing-, ravens- eu everdoek en 
bramzcillinueu: P. II. Kaars Sypestein, te Krommenie, 
/ 16,454; J. van Ecdcu Jr. euZu!, idem, ƒ 16,444; S. Plau-
teudt, idem, /' 16,414. 

l'erc. 16. Dito: P. van der Leüden en Zu., te Kromme
nie, f 11,800; S. Planteijilt, ƒ 11,700; A. v. IJzeren, te 
Rotterdam, ƒ 11,700; P. II. Kaars Sypestein, f 11,650; J. 
Schaap, tc Krommenie, ƒ 11,500. 

l'erc. 17. Dito: S. Planteijdt, ƒ 6570; L. Schaap, tc Krom
menie, /' 6532; P. II. Kaars Sypestein, ƒ 6368. 

l'erc. 18. Idem: P. H. Kaars Sypesteiu, /' 10,060; S. 
Planteijdt, ƒ 10,000; Kaars Sypestein Jr., te Krommenie, 

ƒ 9966. 
l'erc. 19. Dito: S. Planteijdt, f 10,380; J. v. Eedeu Jr. 

en Zn., ƒ 10,290; P. 11. Kaars Sypestein, ƒ 10,260. 
l'erc. 20. Dito: Kaars Sypestein Jr., t 11,880; vau Leu-

deu eu Dekker, te Krommenie, ƒ 11,700. 
l'erc. 21. Dito: S. Planteijdt, ƒ 7450; 1'. H. Kaars Sype

stein, ƒ 7 1 0 0 ; A. van IJzeren, /' 6975; van Lujdcu eu 
Dekker, ƒ 6960. 

Perc. 22. Dito: Z. Kamerling en Zu., /'444; Vissers Efjc-
ken dc Booij, f 409.70; J. vau üooren cn Cie., tc Boxtel, 
t 364.90; A. J. ten Hoopen cn Zoon, J 857.50; D. Jordaan 
cn Zn., tc Haaksbergen, ' 350. 

l'erc. 23. Dito: 3. vau Doorcn eu Cie., / 1122; V issers 
Eijcken de Booij, /' 1109.10; Z. Kamerling cu Zn., /' 1098; 
A. J. ten Hoopcu en Zu., /' 1072.50; D. Jordaan cu Zu., 
/' 1001.25. 

l'erc. 24. Newcastle stccukolcu: J. vau Vollenhoveii eu 
Cie., te Rotterdam, f 70,754; Wnrfbaiu en Cie., te Amster
dam, / 65,284.50. 

Perc. 25. Engelsche steenkolen: Wurfbain en Cie., 
ƒ 46,693; Tiedcmuu eu Myusscu, te Ainsterduui, ƒ 46,640, 

Weesp, 22 Me i : l o . het herstellen van de 
brug vóór de Klomppoort; minste inschrijver was 
A . Helsen , te Breukelen , voor / 7100. 

2o. het herstellen van bruggen te Muiden; 
minste inschrijver was G. T. Clein, te Muiden, 
voor ƒ 2360. 

3o. het herstellen van het verdedigbaar gebouw 
in het fort Hinderdam; minste inschrijver was 
A . C. Nijkerk, te Naarden, voor ƒ 3 4 9 0 . 

Brugge (VVest-Vlaanderen), 25 Mei : het doen 
der bedijkingswerken uit te voeren in het Zwin; 
ingekomen 7 bilj., als : 
Deckers-Schepens 
I. van Malen, to Breskens, 259,900 fr. 

en Co., » Westkapelle, 258,000 » 
J . Ketels, D Brugge, 255,000 » 
J . Verkuyl Kwakke

laar, » Vlissingen, /145 ,900 
A . Eereboudt, » Brugge, 244,400 fr. 
I. deClerqv. Gheluwe» Coolkerke, 232,340 » 
Wed. de Sloovere, » Brugge, 218,800 i> 

Haarlem, 26 Me i : het uitvoeren der zeedijk-
werken voor de polders Oostzaan, Westzaan en 
Assendelft: lo . Oostzaan; ingekomen 4 bilj., als: 
J . van Staveren, / 4120. 
P. van Staveren Wzn., » 4100. 
Js. Blesgraaf, 3890. 
P. Blesgraaf, » 3059. 
Gegund. 

te Zaandam , 

ingekomen 7 bilj., als: 

Wzn., 

Dzn., 

2093. 
2020. 
1920. 
1893. 
1890. 
1850. 
1810.10 

2o. Westzaan; ingekomen 2 bilj., als: 
J. van Staveren, ƒ 3797. 
J. Leguit Jr., te Zaandam, » 288: 
Gegund. 

3o. Asscndelft; 
J. van Staveren, 
Js. Blesgraaf, 
N . S. Blesgraaf, 
P. van Staveren 
P. Blesgraaf, 
P. van Staveren 
J. Leguit Jr., 
Gegund ; overigen aldaar. 

Biervliet, 25 Mei : het maken van 4500 U . 
wintermat en 3500 M . zoniermat, met het on
derhoud tot 1 Mei '73; minste inschr. was D. 
Tholens, te Hoek, voor / " H 2 0 ; gegund. 

Lekkerkerk, 25 Me i : l o . het maken van 
eene stokerswoning met annexe schuur enz.; 
minste inschrijver was J. Stam, te Nieuw-Lek-
kerland , voor ƒ 828. 

2o. de levering van 12 hekt. steenkolen ; minste 
inschrijver was Wed. Mynlieff, te Krimpen a/d 
Lek , voor ƒ0 .08 per hekt. 

Avezaath, 25 M e i : het bouwen van een 
hoerenhuis; minste inschrijver was W. D. van 
Maurik . te Druuipt, voor ƒ 7600 ; gegund. 

Enkhuizen, 27 Mei , l o . dc levering van p. 
m. 147 kub. M. greenenhout; minste inschrijvers 
waren B. Loos en Z n . , te Blokzijl, voor /"4095. 

2o. idem van p. in. 102 kub. M. beslagen paal-
hout; minste inschr. was J. v. d. Eerde, te Box
tel , voor ƒ 2 8 0 8 . 

3o. idem van 200 kub. M . grint, 200 kub. M. 
schelpen en 25 kub. M. geslagen brik; minste 
inschrijver was K. de Hart, te Schardam, voor 

ƒ 1580. 
Zuidhorn, 27 M e i : het bouwen eener nieuwe 

houten brug; ingekomen 6 bilj., als: 
ƒ 2480. 
» 2338. 
» 2050. 
» 1990. 
» 1786. 
» 1735. 

W. J . Jeltema, te Buitenpost, 
A . J. Nicolai , > Munnekezijl, 
II. Vissenga, » de Leek , 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, 
R. F. Modderman, » Warfhuizen, 
T. J. Pijnakker, » Metslawier, 
Gegund. 

Botterdam, 28 M e i : 1 o. het doen van her
stellingen aan Maas- en Schermhoofden; minste 
inschrijver was A. II. Doctors van Leeuwen, te 
Ouderkerk a/d Use l , voor ƒ 5 3 5 . 

2o. de levering van zwaar timmerhout, in 3 
perc; minste inschrijver was voor perc. 1 , 2 en 
3 de Wed. M . Boogaard cn Zn. , te Krimpen 
a/d Lek, voor ƒ 745, ƒ 228 en ƒ 549. 

3o. het verzwaren der bedijking van den Re-
serfboezem enz.; minste inschrijver was T. Mudde 
Dz., te Lekkerkerk, voor ƒ 2 1 5 0 . 

4o. defecten aan Schielandsdijk, in 10 pe rc ; 
minste inschrijvers waren: , ie perc. A. van Sta
veren, te Krimpen a/d Use l , ƒ 0 0 0 ; 2e perc. 
A. H . Doctors van Leeuwen, ƒ 200; 3e perc. A . 
Mudde, te Lekkerkerk, ƒ 70; 4e perc. A Lage-
waard, te Cappelle a/d Usel ƒ 2 0 0 , 5e perc. 
E. Langerak, te Berg-Ambacht, ƒ 3 2 0 ; 6e perc. 
G. van Uerk, te Ouderkerk a/d Usel , /"140; 
7e perc. W. Romein, te Nieuwerkerk a/d Usel , 
ƒ 3 9 0 ; 8e perc E. Langerak, ƒ 1 6 0 ; 9e perc. 
W. Romein, ƒ 1 9 0 ; 10 perc. G. van Herk, ƒ 8 0 . 

5o. het uitbreken van de oude Moordrechtsche 
sluis in den Useldijk onder Moordrecht; minste 
inschrijver was G. van Herk, voor ƒ 845. 

Botterdam, 28 Mei : het afbreken van twee 
huizen aan de Hagijnenstraat en het bouwen van 
een kantoor met bovenwoning; ingekomen ö bil
jetten , als: 
H . Stelwagen, ƒ 12,700. 
Th. L . Kanters, » 12,576. 
J . C. VV. Schel, • 11,200. 
A. Ketting Fz., » 11,065. 
J. van Leeuwen, te Kralingen, » 10,795. 
W. A . Vervloet, > 10,537. 
Overigen aldaar. 

E n s c h e d é . 2 I M e i : de werken tot den aan
leg van een Volkspark; ingekomen 9 b i l j , als: 
J. van Ojen, te Koeverden, f 16,300. 
M. Nijenes, » 14,750. 
J . H . ' v . Westendorp, » 12,360. 
J. F ijlst ra, •• Enschedé, » 11,750. 
M . Taverne, » Hengelo, > 10,475. 

O Beltman, te Deventer, 
G. Deiksen, 
H. Eggink , » Enschedé, 
11. Tönis, 

Purmerende, 29 Mei 

f 10,450. 
» 8,900. 
» 8,880. 
» 8,800. 

het bouwen van een 
winkelhuis met verdieping en bijgebouw; inge
komen 5 biljetten, als : 
M. Worp , ƒ 7200. 
j . Kater Az. , » 6888. 
J. de Vries, » 5819. 
p. Brinkman, » 5240. 
H . F. Westerveld, » 5200. 
Allen aldaar. 

Hoogezand, 29 Mei : het maken eener nieuwe 
behuizing aan de westzijde van het gemeentehuis; 
ingekomen 0 biljetten, als: 

te Hoogezand, ƒ 11,600. 
» Sappemeer, » 10,663 
» Winschoten, 
» Sappemeer, 
» Hoogezand, 
» idem 

» 10,428. 
9,742. 
9,392. 
9,135. 

J. II. Wolr ich , 
f). Offringa, 
E. v. d. Voort, 
S. Klaassen, 
A. Schreuder, 
J. Rotting, 

Zierikzee, 29 M e i : het doen van eenige ver
nieuwingen met het jaarlijksch onderhoud van 
gemeentewerken, in 8 perceelen; minste inschrij
vers waren: 

perc. 1 , openbare gebouwen, torens , poorten, 
enz.: J- Lammers, ƒ 1 7 8 0 ; 

perc. 2 , kaaimuren: M. van den Ende, ƒ 9 0 0 ; 
perc. 3 , beschoeiingen en paalwerken: W. 

Koole, ƒ 8 7 5 ; 
perc. 4 , levering van materialen en leggen 

van winterkrammat: J. van der Linden, ƒ 6 5 9 ; 
perc. 5, bruggen, steenen beer, 4 waterkee-

ringen enz.: C. Bartels, ƒ 7 2 7 ; 
perc. 6 , riolen , slooten , putten en waterlei

ding : J . van der Linden, ƒ 2 6 1 ; 
perc. 7 , wegen , voetpaden enz. : niot aan

besteed ; 
perc. 8 , schoolgebouwen : M . van den Ende, 

ƒ 1100. 
Allen aldaar en alles gegund, uitgenomen 

het 7e perceel. 
's-Hage, 30 Me i : lo . het onderhoud dei-

aarde- en rijswerken, behoorende tot de droog
making der plassen in Schieland; ingekomen 0 
biljetten, als : 
II. Verheul, te Hillege:sberg, 
C. Iloogendoorn Kz., » Giesendam, 
P. Koedam, » Gorinchem, 
L. Brand Dz., 
C. J. Ophuijsse, 
M. van Rees Pz., 

J. Schouten Az. , 
C. Molenaar, 
L. Hollander, 
W. Romein, 
L. Brand Dz., 
II. van der Loo, 

ƒ 6500. 
» 6483. 
» 6390. 
» 0240. 
» 6105. 
» 5598. 

" Hardinxveld, 
> Giesendam , 
» Sliedrecht, 

2o. het onderhoud der kunstwerken ; ingekomen 
0 bilj., als: 

te Kralingen, ƒ 6991. 
o Waddinxveen, » 6939. 
» Capelle a / U , » 6890. 
» Nieuwerkerk a/U, » 6880. 

» 6770. 
» Kralingen, » G750. 

4o. het graven van kavel-, hein- en bermsloo 
ten , in 5 perc.: 

Perceel 1. 
I. . Brand Dz., 
C. de Jong Jzn., 
C. J. Opbujjssc, 
C. lloogedoorn Kz., 
J. Koolbaas, tc Kralingen, 
II. Zanen Fz, tc Ammerstol, 
1'. Koedam, 
I.. Kalis Kz., tc Sliedrecht, 
M. van Rees Pz., idem, 
T. Klein, idem. 

Perceel 2. 
P. Koedam, 
C. Hoogendoorn Kz., 
b. Brand Dz., 
L. Kalis Kz., 
T. Klein, 

Perceel 3. 
M. van Rees Pz., 
I.. Kalis Kz., 
L. Braud Dz., 
C. Hoogendooru Kz., 
C. J. Ophuijsse, 

Perceel 4. 
L. Brand Dz., 
1'. Koedam, 
C. lloogedoorn Kz., 
M. van Rees Pz., 

Perceel 5. 
L Uraud Dz., 
C. Sterk Hz., te Heukelum, 
C. Hoogendoorn Kz., 
C, de Jong, te Hardinxveld, 
P. Koedam, 
T. Klein, 

E d a m , 30 Mei : 1o. het doen van werken 
voor den Schardam en Keukendijk ; minste inschr. 
was J. van Dalen, te Hoorn, voor ƒ 8 7 5 . 

2o. idem voor den Keuken- en Zeevangdijk; 
, a ls: 

te Wijdenes, 
ingekomen 15 bilj 
L . Vorst , 
R. Groot, 
D. Bunder, 
W. Ooms, 
P. Kommer, 
C. de Groot, 
M. Godvliet, 
K. de Hart, 
M . Waterman, 
J . Teerhuis, 
J . Kistemaker, 
P. Meijer, 
P. J . Blaauw-, 
11. Kobes, 
A. Waterman, 
Gemijnd door W. Oom 

Scharwoude, 
Ammerstol, 
Scharwoude, 

Hoorn , 
Schardam , 
Warder, 

Sijbekarspel, 
Beets, 
Hoorn, 
idem 
Warder, 
voor 

ƒ 18,000 
» 12,000. 
» 10,000. 
» 9,000. 
» 9,000 
» 8,995. 
» 8,700. 
» 8,200. 
» 8,100. 
» 8,000. 
» 8.000. 
» 7,700. 
» 7,500. 
» 7,430. 
» 7,204. 
» 0,100. 

minste 

Berm-, Kavel-, Heinsl. 
f 0.60 f 0.30 f 0.25 

0.66 0.36 0.30 
0.59 OS» 0.22 
0.699 0.28 0.29 
0.70 0.23 0.18 
0.KO 0.33 0.26 
1,08 0.47 0.38 
0.89 0,29 024 
0.685 0.295 0.24 
0.70 0.475 0.38 

1.03 0.47 0.38 
0.64 0.299 0.25 
0 60 0.32 0.27 
0.89 0.29 024 
0.70 0.4726 0.38 

_ 0.29 0.245 
— 0.31 0.26 

U.36 0.30 
— 0.80 0.249 
— 0.27 0.24 

0.38 0.33 
0.47 0.38 
0.2580 0.20 

— 0.30 0.24 

0.39 0.34 
0.56 0.45 
0.2» 0.239 
0.3576 0.3076 
0.47 0.38 

— 0.47 0.39 

3o. idem in den Zuidpolder Zeedijk; 
inschr. was K. de Hart, voor ƒ4550. 

4o. idem voor den Katwouder Zeedijk; minste 
inschr. was dezelfde, voor ƒ3089 . 

Lelden, 31 Mei : de werken ter uitbreiding 
der lokalen voor de botanie; minste inschr. was 
H. van Borselen, aldaar, voor ƒ 1 9 6 7 . 

Haarlem, 1 Juni: het bouwen eener pastorie 
bij de kathedraal; minste inschrijver was J . A . 
van Straaten, te Utrecht, voor ƒ33,250. 

Amsterdam, 3 Juni : het sloopen van pak
huizen en liet bouwen eener school in de Haar
lemmer Houttuinen; minste inschr. was L . C. 
Schade, voor ƒ15 ,925 . 

's-Hage, 3 Juni: de vernieuwingen en her
stellingen aan de Rijks riv erwerken in de Noord 
c. s., met het éénjarig onderhoud daarvan ; minste 
inschr. was C. Roskam Jz., te Sliedrecht, voor 
ƒ 1 8 , 5 0 0 . 

Utreoht, 3 Jun i : het maken van ccn riool 
in de scheidingsloot tusschen het stations-empla
cement en het terrein van de werkplaats te Ti l 
burg; ingekomen 3 bilj., als: 
W. A . Claassen, te Tilburg, ƒ 2870. 
J. de Beer, » idem » 2850. 
W. F. Weijers, » idem » 2809. 

Delft, 4 Juni: de levering van dennen, gree
nen- en vurenhout, in 3 perceelen. 

Kraemer en van der Pot, te Rotterdam, 
l e perceel. 

1 no. 

dennen delen 

200 meters 
600 » 

1000 » 
200 D 

2000 stuks 
P. Mouton en P 

1 
•> 

5 
1 Ï> 6 
' vlot-

Muik & Co., 

a ƒ 0.20 
a » 0.18 
a > 0.15 
a » 0.12» 
ii » 0.80 

te Delft. 

meters 
2e perceel 

! greenen delen 

greenen latten 
' bossen 

>greenen ribben 

no. 1 a ƒ 0.33 
» 7 li » 1.45 

dubbele a » 0.40 
enkele a » 0.30 
no. 1 !i i) 1.45 

» 2 ii > 0.90 
. 4 ii ï 0.85 
» 5 a • 0.35 
» 6 a • 0.26 
» 7 a > 0.18 

H. L . Hoogkamp, 
F. Aberson, 
J . E. Mulder , 
G. J . Aberson, 

Borgum, 4 J u n i : 

B. Elsinga, 
W. B. Talman, 
F. Braaksma, 
W. B. Epema, 
Gegund. 

'••Hage, 5 Juni: het herstellen der Rijkstele
graaflijnen langs den Centraalspoorweg; minste 
inschrijver was Botweerde, te Utrecht, voor ƒ890. 

V e r v o l g Ber ichten . 

' s -Gravenhage. Het koninklijk Instituut van 
Ingenieurs zal hare gewone vergadering houden 
op Donderdag 13 Juni a. s. in het lokaal DfK-
gentia. 

Onder de punten van behandeling komen o. a. 
voor eenige mededeelingen, als : van het lid 
P. Maas Geesteranus, over het Liernurstelsel; van 
het lid F. J. van den Berg, over de berekening 
van liggers, doorgaande over meer dan twee 
steunpunten ; van het lid Corns, de Groot, betref
fende de mijn-ontginning in Nederlandsch-Indië; 
van het lid F. W. Mondriaan, betreffende een 
door hem uitgedachten iHoepelstoomer" en van 
het lid .1. .1. Roelants , houdende beschouwingen 
over waterstanden, toegepast op dien van de r i 
vier de Maas te Roermond. 

HIO 
500 
400 
400 
•200 
150 
400 
200 
200 
500 

B. Mouton en P. Murk & Co. , te Delft. 
3c perceel. 

700 meters i . . (no. 1 iif 0.45 
2000 » i V U , e n d e l e n i » 2 a ,, 0.27 

Assen , 4 Juni: het bouwen eener school u.et 
onderwijzerswoning te Frederiksoord ; ingekomen 
4 bilj., als: 

te Nijelamer , ƒ 15,883. 
» Steenwijk, » 14,500. 

» Noordwolde, i> 13,980. 
i Steenwijk , » 13,953. 

het vergrooten van de school 
te Tietjerk door het annexoeren van de daarach
ter staande catechiseerkamer; ingekomen 4 bil
jetten , als : 

tc Rijperkerk , 
» Bergum , 
i idem 
» Reinsemergeest, 

ƒ 695. 
» 690. 
» 602. 
» 410. 

Vervolg der Advertentiën. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , Conso le s , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t t en . Verder 
alle soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

F A B R I E K V A N 

L i ' i UUIU Uil UUU II UlliilUiUUll I li. ' i 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, ÏY 127 11 en C, 

A M S T E R D A M . 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e -
m e n t e n geëxposeerd. 

M A A T S C H A P R I . I 
TOT 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Het bestuur heeft de eer ter kennis van be

langhebbenden te brengen, dat op de prijsvragen 
voor 1871 zijn ingekomen de navolgende ant
woorden : 

Op de 1e prijsvraag (gasthui») 3 ontwerpen ge
merkt: No. 1 Tot oefening, No. 2 In een gezond, 
enz. No. 3 Ziekentroost. 

Op de 2e prijsvraag (kriliselie beschouwing der 
verschillende onderwijs-methoden in de bouwkunst) 
één onvoltooid antwoord. 

Op de 3e prijsvraag (hoofdtrap) 2 ontwerpen , 
gemerkt: No. 1 leder arbeider enz. en No. 2 
Alle anfang u. s. w. 

Deze ontwerpen zijn in handen gesteld eener 
commissie van beoordeeling, bestaande uit de 
Heeren A. N . GODEFROY, J . II. L E L I M A N , 
A. L . V A N GENDT, VV. SPRINGER en C. VER-
MEI IS, naar aanleiding van wier overgelegd rap
port wordt bekend gemaakt dat geen der inge
zonden antwoorden bekroond kan worden, doch 
dat de antwoorden No. 1 (tot oefoiing) No. 3 
(Ziekentroost) op de le prijsvraag lo/felijk ver
meld worden. Als vervaaidiger van het ontwerp 
No. 1 (Tot oefening) heeft zich doen kei nen de 
heer BOERBOOMS te Arnhem. 

De inzenders der ontwerpen en antwoorden 
worden verzocht hunne stukken binnen veertien 
dagen te laten terughalen bij de heeren L . V A N 
B A K K E N E S & Co. , boekhandelaars Heerengracht 
bij de Wolvenstraat K. K. 194 alhier, tegen op
gaaf van het kennelijk teeken hunner naambriefjes. 

Amsterdam Namens het bestuur, 
6 Juni 1872. De 2" Secretaris 

J. G. V A N GENDT JR. 
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Alom is voorhanden : 

|Waarin bestaat dit? en Welke bezwarend 
zijn er tegen? door den Uitvinder. 

Prijs 50 Cents. 
V » « W — W » O — W O - . 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, 

J. J. VAN RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Rotterdam. 

Zevende jaargang N°. 24. Anno 1872. 
Er wordt TE KOOP gevraagd eene der laatste 

uitgaven van STORM BUYSINO (Waterbouw
kunde), liefst goed geconserveerd. Aanbiedingen 
worden onder letters A . II. ingewacht bij den 
uitgever van dit blad. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N H A K K E N ES & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van 0 . W. V A N DER W I E L & O». W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en W E R K B A Z E N . 
ö i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N < \YRN D T J G z . , 

nat medewet kwijr van Dr. T. VAN D0R8BÜRÖH, 0. J . VAN DOORN', I». GROTIIB, J . II. liKMÜfAN, II. rjlfSH, 8. H tt'. ROOKIU VAN EVSIMÏA. II. P. VOttBl en andere». 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dut geregeld 
iederen Zaterdag bij D . A . T i l l KM E <c A r n h e m ver
schijnt , bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert rich voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever en 
tegeu betaling vnu 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 15 JUNI 1872. 

De advertentiën vnu een tot vijf gewone regels kotten 
1.— en voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 860, BOO en 1000 
regels per jaargang worden tegeu verminderden [trijs aan
genomen en grejote letters naar plantHrtiimte berekend. 

VERBINDINGEN V A N ENGELAND MET HET 
VASTE L A N D . 

Ofschoon he Temps het. degelijkste Fransche 
blad i s , schijnt hij het nationale gebrek van 
oppervlakkigheid cn onwetendheid nog niet te 
kunnen afleggen, telkens als hij over Nederland 
spreekt. Vóór den jongsten oorlog heette het, 
dat wij vurige gebeden opzonden voor de over
winning van Napoleon III; nu vertelt hij ons, 
dat men er aan denkt TWEE REUSACHTIGE HAVENS 
AAN TE LEGGEN TUSscilKN NiMiGAL (dit verbeeldt 
Nijmegen) EN ARNHEM. Ziehier wat de heer A. 
Vernier in zijne Causerie scienti/ique van den 
28'» Mei zegt onder het opschrift: Communica
tions entre ïAmjlelerre el la France: 

Bet is werkelijk van het hoogste gewicht, dat 
men zich zonder dralen besighoude met de beste 
middelen om het verkeer tusschen Frankrijk en 
Engeland tc; verbeteren. Want wij hooren reeds 
spreken vau een ontwerp, dat ten doel zoude 
hebben een groot gedeelte der reizigers, die van 
Engeland naar het vasteland gaan, van Calais 
af te leiden. Er is sprake van een dienst van 
stoomschepen der eerste klasse te openen tusschen 
Harwich en Vlissingen, naar het model dei-
prachtige booten van de llolyhead-mail. De 
overvaart zoude slechts vier en half uur duren. 
Het ontwerp zou ook omvatten een spoorweg 
van Tilburg naar Arnhem, tot verbinding van 
Vlissingen n:et de groote slagader of spoorbaan 
van Noord-Duitschland, die Osnabi iick, Hannover 
ci: Herlijn bedient. De Engelsche maatschappij 
de Greal-Kaslern dringt bij het Parlement aan 
om het recht te verkrijgen groote werken aan 
te leggen in de zeehaven Harwich; wanneer deze 
voltooid zullen zijn, zal men er stoomschepen van 
den grootsten diepgang kunnen doen binnenloo-
pen, zelfs bij laagwater. 

liet Hollandsche Gouvernement is van zijn kant 
bezig met de haven van Vlissingen te verbeteren. 
Men werkt aan den spoorweg Tilburg-Nijniegrn 
(is dit Boxtel-Wesel.'), en denkt er aan twee 
reusachtige havens te maken tusschen Niinigal 
en Arnhem. Deze havens zullen Vlissingen in 
gemeenschap brengen met het Hollandsche en 
Duitsche net. Bij den eersten aanblik schijnt het 
vrij roekeloos eene zoo noordelijke gemeenschaps-
lijn tusschen Engeland en het vasteland te zoe
ken , als men die van Dover-Ostende-Keulen aan 
de eene zijde, cn die van Dovcr-Calais-Keulen 
aan de andere heeft; maar de tegenwoordige 
havens leggen aan verbetering van den dienst 
de grootste hinderpalen in den weg. Men kan 
te Ostende, gelijk te Calais, slechts met te kleine 
bouten elk oogenblik biuuenloopen Het water 
is minder onstuimig in de Noordzee dan in de 
Straat of Hooiden. 

Wat de tijdsruimte betreft, men heeft thans 
21 uren noodig om van Londen langs Calais 
naar Keulen te komen en 37 naar Bellijn (dus 
Herlijn 10 uren verder dan Keulen); door Ostende 
gaande, is men l 5 ' / 4 uur onderweg naar Keu
len en 27 naar Berlijn (dus Berlijn nu slechts 11% 
uur verder dan Keulen). Langs de lijn , die men 
voornemens is aan te leggen, zal men in 7'/ , 
uur van Londen naar Vlissingen gaan, in 15 
uren naar Osnabriick, in 23 uren naar Berlijn. 
Men zou alzoo vier uren winnen op de lijn via 
Ostende. 

De ontwerpen van eene nieuwe gemeenschap 
tusschen Frankrijk en Engeland lokken in deze 
dagen veel woordenstrijd ui t ; zij zijn drie in 
getal : 

1°. bet ontwerp-Fowler: groote scheepsbakken, 
die spoortreinen dragen, gaande van Dover naar 
de nieuwe haven Andresclle; uitgavim: ongeveer 
75 millioen francs, waarvan twee derden ten 
laste van Frankrijk; tijd van uitvoering: slechts 
drie jaren; 

2°. het ontwerp-Murray en Hall ; het bestaat 
in het op het touw zetten van een dienst met 
groote stoomschepen tusschen Newhaven cn Dieppe. 
Men zoude deze twee havens moeten verbeteren 
en daarvoor ongeveer 50 millioen fr. besteden. 
Men zoude de treinen niet op de schepen bren
gen; daar de overvaart vrij lang duurt en in 
deze richting tegenwoordig slechts des zomers 
plaats heelt, is het verkeer over Dieppe in dezen 
oogenblik slechts 15°,,, van het geheele verkeer 
tusschen Frankrijk en Engolanu; de lijn Dover-
Calais telt voor 45% ; die van Folkestone voor 
35% j die van Southampton-Havre 50'/ 0 (dus 
15 + 45 -f- 35 - f 50 = 100% volgens Ver-
nier, = 145% volgens Bartjens); 

3°. het ontvverp-Low en Hawkshaw ; dit wil een 
tunnel. Het maakt alzoo nieuwe havenwerken on-
noodig. De uitgaaf wordt geschat op '250 millioen 
francs, en het blijft aau twijfel onderhevig dat 
de tunnel de kosten dekke. 

De brug van Dover naar kaap Gris-Nez schijnt 
een ontwerp , dat geen ernstig onderzoek verdient. 

Maar men moet nog melding maken van het 
plan eener kcttingsleepvaart door de Hoofden, 
opgevat door de heeren Allen en King. Zij hopen 
de slingering daardoor zeer te verminderen, een 
zeer geringen diepgang aan de schepen te kun
nen geven en hunne afmetingen in horizontale 
richting zeer te te vergrooten. Men heeft thans 
een kettingslecpdienst van 300 tot 400 mijlen 
op de Elbe, maar daar is de lengte van den 
opgeheven ketting, door de geringe diepte der 
r ivier , niet groot. De Hoofden echter hebben 
op enkele plekken eene diepte, die niet veel 
minder bedraagt dan de hoogte der torens van 
Notre-üame; het gewicht van den ketting zou 
dus zeer aanzienlijk worden. Zoo hij gedurende 
een storm brak, zouden de schepen iu gevaar
lijken toestand verkeeren. 

Den 24™ Januari schreef Le Temps omtrent 
het tunuelplan (zie ook: Be Opmerker van 3 
Febr. j l . ) : 

Men herinnert zich de ontwerpen van Thome 
de Uumond. Deze ingenieur heelt vele jaren door
gebracht met het bestudeeren van de geologische 
gesteldheid der Roofden, en reeds in 1838 maakte 
hij het eerste ontwerp van een onderzeesche 
tunnel. Hij heeft de jura- en krijtlagen van 
Warwickshire en om Boulogne, hare op hellingen 
en bellingen onderzocht. De algemeene helling 
der jura-lagen is ongeveer zeven decimeters op 
duizend nieters aan de Fransche kust, zy is veel 
minder aan de Engelsche zijde. Tengevolge van 
nasporingen in 1855 heeft Gamond de meening 
geuit, dat er geen sprongen (Jailles) in de vor
ming van den bodem zijn en dat men vermoede
lijk geen binnendringen van de zee door eenige 
aanmerkelijke spleet behoeft tc vreezen. Het door 
Oainoud iu 1850 aangebodene plan is in Frankrijk 
en Engeland veel besproken geworden. De punten 

die men wilde vereenigen, waren kaap Grasner 
(?Gris-nez) en, aan den Engelschen kant", Eastware-
Point. Sedert is de aanvankelijke richting een 
weinig gewijzigd geworden; zij gaat nu onder 
het midden van het onderzeesche eiland, bekend 
onder den naam Banc dc Varnc. Deze bank 
verdeelt de zeeëngte in twee kanalen, die bijna 
gelijke breedte hebben. De heer Gamond wil 
daar een middelpunt van uithollingen aanleggen 
en van de Banc de Varnc eene kunstmatige 
haven maken, in het midden van de straat. Wij 
hebben dit gedeelte van het ontwerp nooit als 
practisch beschouwd. 

T-gelijkertijd legde de heer Low, een inge
nieur bij de mijnen van Wrexham, zich op het
zelfde ondei werp toe en bestudeerde voornamelijk 
het vraagstuk der luchtverversching gedurende 
den bouw en na de voltooiing. Men had gedacht 
aan soorten van kolossale torens, eenigermate 
rustende op den tunnel. 

De heer Low stelt voor eenvondig horizontale 
gaanderijen te maken en er de lucht in te doen 
rondstroomen, gelijk men doet in de kolenmijnen. 
Twee evenwijdige gaanderijen, vereenigd door 
kleine dwarsgaanderijen, bieden zoowel een net 
voor luchtverversching aan als het begin voor 
eene aanzienlijke uitholling. Deze gaanderijen 
zouden vervolgens veranderd worden iu evenwij
dige tunnels. Hij bestudeert de geo'ogische door
sneden der artesische putten van Calais, van 
Harwich , en verzekert zich, dat de lagen geregeld 
doorgaan van den eenen kant der straat naai
de andere. De tunnel zal overal door het iner-
gelachtige of grijze krijt gaan , dat zeer gemakke
lijk te bewerken is. 

De heer Low stelde zich in verbinding met 
den heer de Gamond, en beiden knoopten be 
trekking aan met den heer Hawkshaw, die 
boringen deed verrichten. Hij voml aan de 
Engelsche zijde het krijt tot eeno diepte van 470 
voet beneden hoogen vloed (170 voet wit of 
best krij t , het overige grijs krijt); aan de Fran
sche zijde daalt het krijt tot 750 voet (270 
best krijt, 480 grijs krijtj. 

liet verslag luidt: 
1". »Er is redelijke hoop, dat het tunnel werk 

kan worden uitgevoerd , maar het zou valsch zijn 
te loochenen, dat het van eenige kwade kans 
vergezeld gaat. 

2°. »Deze kwade kans, de eenige, is de mo
gelijkheid, dat het zeewater zijn weg vinde door 
eenige spleet, in te groote hoeveelheid om te 
worden uitgepompt. 

«Behalve deze ongunstige kans, gaat de arbeid 
in het krijt snel eu gemakkelijk, eu is de uit
voering van het werk slechts eene vraag van tijd 
en geld. 

»Er bestaat geene enkele reden om te geloo-
ven, dat de tunnel meer dan tien millioen pond 
sterling zou kosten, of dat zij niet iu negen of 
tien jaren voltooid zou zijn. (Be Opmerker van 
3 Febr. herleidt de schatting van geld en tijd op 
de helft). 

«liet vraagstuk der kwade kansen zou volledig 
opgelost zijn door op elke kust putten te graven 
en de voorloopige gaan lerijeu te maken. Zoo dit 
gedeelte van het werk zonder gevaar afliep , zou 
het overige gelijken op het gewone graven van 
eeu tunnel. 

»De vermoedelijke uilgaaf voor dit proefwerk 
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zou de som van twee millioen pond sterling niet 
te boven gaan. 

«Deze kosten zouden door de Fransche en 
Engelsche Gouvernementen voor hunne rekening 
moeten genomen worden, zoo zij, na onderzoek, 
geloofden, dat de uitgaaf gerechtvaardigd wordt 
door het belang van het werk en de waarschijn
lijkheid van den goeden uitslag." 

Dit verslag was geteekend door John llawkshaw, 
James Rrunlees, William Low, Paulin Talabot, 
Michel Chevalier en Thomé de Gamond. Het 
comité verzocht aan het Fransche Gouvernement 
een rentewaarborg voor het kapitaal der voorbe
reidende werkzaamheden, maar deze waarborg 
werd niet verleend. Thans is bet eene maatschappij 
(zie Dc Opmerker van 2) Febr.), die voor haar 
risico het eerste werk onderneemt. 

Men heeft reeds zeer uitgestrekte mijngaande-
rijen onder de zee gemaakt in Cornvvallis, te 
Whitehaven en op andere punten van deze kust. 
De mijn liotallack dringt over eene lengte van 
bijna een kilometer onder de zee voort; de mijn 
Levant eveneens. Te Whitehaven zijn er gaan
derijen , die zich in rechte lijn vijf kilometers 
onder de zee uitstrekken, cn verbonden zijn met 
zijdelingscbe gaanderijen in hetzelfde waterpas-
vlak, die meer dan tweehonderd meters onder de 
zeebedding liggen. Te Whitehaven zijn nooit on
gelukken voorgevallen ; te Workington is de mijn 
overstroomd geworden door het doorbreken van 
de zee in eene gaanderij, zeer nabij het strand. 

In het bock van den heer Pryce over de mijnen, 
uitgegeven in 1778, leest men: »Dc mijn lluel 
Cock, in het kerspel van St. Just, is tachtig 
vadem in de lengte onder de zee vooruitge-
bracht, en op vele plekken is de zee slechts drie 
vadem boven de werken; de werklieden hooren 
het geklots van elke der golven, die honderden 
uren door den Atlantischen Oceaan hebben afge
legd. Zij hooren het rollen van eiken steen, 
van elk rotsbrok over de onderzeesche laag, en 
deze donder verwekt de grootste verbazing, ge
mengd met schrik, bij den reiziger, die in de mijn 
afdaalt." 

De heer Pryce merkt op, dat de onderzeesche 
gaanderijen opmerkelijk weinig vochtig zijn, en 
deze opmerking is volkomen joist. In al de mijnen 
van Cornvvallis zijn de gevaarlijkste, de meest 
aan doorzijpelen blootgestelde punten die, welke 
op gelijke hoogte liggen als het terrein tusschen 
ebbepeil cn vloedpeil. 

Er zijn drie diepe putten op de hellingen van 
Dover, dc eene in het kasteel, de andere in de 
citadel en de derde in eene kazerne. De put 
van het kasteel heeft zes voet middellijn en 121 
meter diepte. Die van de citadel beeft 100 meter 
diepte. Deze putten doorsnijden drie spleten in 
de knjtlaag, die veel water geven Maar de put 
van Harwich, gegra/en tot eene diepte van 330 
meter, heeft geen water gegeven; de bekende 
put van Calais, gegraven tot 380 meter, heeft 
even weinig gegeven; men mag dus aannemen, 
dat men niet veel water zal aantreffen in een 
tunnel, geboord door de knjtlaag. Men weet, 
dat te Parijs dc artesische putten geboord wor
den door de geheele dikte van de krijtlaag tot 
de laag van het groenzand. 

Voor berekening van de kosten heeft men over
vloed van gegevens; alles is gemakkelijk, zoo er 
geen ongeluk gebeurt. In de waterwerken van 
Grays, in Essex, heeft men horizontale gaande
rijen in verschillende richtingen vooruitgebraebt 
over eene gezamenlijke lengte van 000 meter. 
Deze gaanderijen hadden zes voet hoogte en 
vier breedte; zij werden gegraven door ploegen 
(relais) van zes man, wien men fr. 7.50 gaf voor 
eiken van de vijftig eerste voeten en fr. 8.75 voor 
eiken volgenden. 

Het water stroomde overvloedig in de gaande
rijen , de werken werden slechts uitgevoerd met 
pikhouweel en schop. Men groef ongeveer tien 
voet in twaalf' uren. Het krijt, dat men door
boorde, was best of wit krijt. Naar dezen maat
staf van tijd zou men de 22 mijlen tunnel van 
bet Kanaal in negen jaren kunnen voltooien. 

Wij spreken bier slechts van den handenarbeid; 
het tunnel-werktuig van Brunton zou het krijt 
zonder moeite dooi snijden ; twee van deze werk
tuigen, elk aan een uiteinde beginnende, zouden 
eene galerij van zeven voet middellijn in één 
jaar gereed maken, liet werktuig van Brunton 
kan in beweging worden gebracht door saamge
perste lucht, die, zich uitzettende of ontspan
nende, de lucht genoegzaam zou ververschen. 
Eenmaal de tunnel gemaakt zijnde, zou het wel

slagen verzekerd zijn, want men zou de wijdte 
slechts behoeven te vermeerderen. liet ware 
beter te beginnen met eene enkele gaanderij, 
want deze zoude eenigermate kunnen dienen als 
horizontaal peilwerktuig voor de lagen. (Zie 
verder over de kosten van andere tunnels: Ve 
Opmerker, dd. 3 Febr. 1872.) De tunnel van 
Batignolles heeft gekost 95 pond sterling per 
yard; die van den Mont-Cenis 195. 

Deze weidsche plannen moeten niet terughou
den van andere verbetering der gemeenschap; de 
tunnel heeft nog iets van een roman, de ver
betering van de havenwerken en stoomvaartdien
sten is gemakkelijker te verwezenlijken. 

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

De jury tot onderzoek der plannen voor 
een Duitscli parlementsgebouw heeft den eersten 
prijs (5000 thaler) toegekend aan het ontwerp 
van Bolmstedt te Gotha, en de prijzen van 1000 
thaler aan de inzenders Ende, Bockmann, Kaiser 
en Grossheim, te Berlijn; Gilbert Scott en John 
Scott, te Londen; Milius en Bluntschli, te Frankfort. 

liet bericht dat aan het ontwerp van prof. 
Bolmstedt te Gotha tot den bouw van een Duitscli 
Parlementsgebouw de eerste prijs is toegekend, 
heeft aldaar zulk een gunstigen indruk gemaakt, 
dat hij niet slechts een aantal felicitation en be
zoeken heeft ontvangen, maar hem ook eene 
luisterrijke serenade is gebracht. 

§ Vóór eenige weken hebben de Indische bladen 
ons weder de jaarlijksche stereotype berichten van 
overstroomde oevers, weggeslagen bruggen, ge
stremde gemeenschap met de reeden, enz. mede
gedeeld. Spoedig vernam men dan ook van be
noemde commission om de herhaling van die ram
pen te voorkomen. De commission brachten ver
slag uit en d-den voorstellen, waarvan de ver
wezenlijking geld zal kosten. 

A l geelt men dit, zoo is de oorzaak toch nog 
niet weggenomen. Althans, voor zoover wij 
weten, zijn er slechts geneesmiddelen voorgesteld 
voor 't kwaad, dat de rivieren bij hare uitmon
ding aanrichten. Maar krachtdadiger werkt de 
genezing bij den oorsprong. Zonder deze keeren 
vroeger of later de overstroomingen terug. Zij 
ontstaan toch niet alleen door aanslibbing bij den 
mond, maar voornamelijk door uitschuring van 
de oevers der ravijnen bij den oorsprong. Daar 
behoort men dus de stroomsnelheid te matigen. 
Wij achten het daarom wenschelijk de aandacht 
der Indische boscb- cn waterstaats-ingenieurs te 
vestigen op den onlangs verschenen tweeden di uk 
van Surell's werk: Études sur les grands tor
rents des llautes-Alpes, met bijvoegsels van 
Cézanne. Zij zullen er uit leeren , dat men zeer 
goedkoop en gemakkelijk bet kwaad kan beteu
gelen. Beplanting van le berghellingen met boo
men kost veel tijd en geld. Eenvoudiger en goed-
kooper is het ze, nabij den oorsprong der rivie
ren , te bezaaien met gras. Men perke de nieuwe 
grasvelden af, zoodat geene koeien, en vooral 
geene schapen en geiten, er kunnen weiden. De 
twee laatsten inzonderheid zijn nadeelig, want zij 
rukken de graswortels uit, en bevorderen door 
hunne scherpe pooten het ontstaan van spleten 
in den grond. 

Men zal ook uit het boek zien, dat de Napo
leontische wetten van 1800 en 1804 zeer gun
stig hebben gewerkt OJI het voorkomen van over-
stroomingen cn op de toeneming van bevolking 
in de bergstreken, die vroeger verlaten werden, 
wegens hare armoede en de verwoestingen. 

Ten slotte zal men er de bestrijding vinden 
van de meening, dat de bosschen beduidenden in
vloed hebben oji de hoeveelheid regen, die neder-
valt. Heeds Prof. Buys Ballot wees in de Vader-
landschc Letteroefeningen van 1807 op dat dwaal
begrip. Maar dc wouden, ja , bij den oorsprong 
der rivieren zelfs de grasvelden, vertragen den 
afloop van het water en verminderen daardoor 
den snellen was in de benedenlanden. 

§ Wij hebben onlangs gesproken over de udeui-
halers van Tyndall. Sedert de proeven van Pas
teur tegen de voorstanders van de leer der gene
ratie spontanea of geboorte zonder ei , weet men, 
hoezeer het katoen bevorderlijk is aan het tegen
houden van kiemen. Het ware ook raadzaam in 
steden, die berucht zijn wegens haren stank (al
thans een Fransehnian, A. Vernier, beveelt dit 
aan), kussens van watten, bevestigd op licht 
vlechtwerk van ijzerdraad, te plaatsen als slui

ting op do openingen van zinkputten, r iolen, 
privaten, enz. De ademhalen van Tyndall zou
den zeer nuttig zijn voor de steenhouwers, wier 
longen gevuld worden met stof; voor de mijn
werkers , wier longen zwart worden door de ko
len; voor de drukkersknechts, die het stof van 
de letters en van het papier inademen ; wellicht 
ook voor bibliothekarissen, enz. 

De heer Tyndall heeft ook een ademhaler bij 
brand uitgevonden. Tot heden was niets beters 
uitgedacht om den mensch in staat te stellen te 
midden van een dikken rook te zien . dan de 
toestel van Paulin, door de Engelschen genoemd 
smoke-jucket (rookbuis). Het is een kleedingstuk 
van zeer buigzaam leder, met mouwen, hoofddek
sel en glazen oogen. Riemen en gespen beves
tigen het om de gewrichten en het middellijf. Er 
is eene moerschroef (éorou) aan, waaraan men 
de gewone buis der brandspuiten kon verbinden. 
Binnen het buis wordt lucht gespoten. Met dit 
opgeblazen buis kan de brandspuitgast in den 
diksten rook gaan. Maar deze toestel mankt het 
gebruik van eene luchtpomp noodig. De kapitein 
Shaw, hoofd van de brandwacht tc Londen, 
schrijft daaromtrent: 

«Het rookbuis is zeer nuttig om het vuur te 
blusschen in kelders, in het ruim van schepen, 
om door te dringen in putten, groeven, mijnen, 
sekreetkuilen, enz., overal, in één woord, waai
de lucht ongeschikt is geworden voor inademing. 

»De bijzondere voordeden van dit kleedingstuk 
zijn zijne groote eenvoudigheid, de gemakkelijk
heid in het gebruik, de spoed, waarmede men 
het kan meenemen en aantrekken. Zijn gebrek 
is het gebruik van eene luchtpomp te vereischen 
en bijgevolg slechts te kunnen dienen voor één 
man; de brandkleederen, hoe nuttig ook om ons 
in slaat te stellen op geschikte plaatsen het vuur 
uit te dooven, zijn dan ook zelden nuttig genoeg 
gebleken om iemands leven te redden." 

Tyndall heeft beproefd, of watten, zoo bevor
derlijk aan het tegenhouden van het stof, niet 
dezelfde voordeden zouden aanbieden tegenover 
rook. Dit middel blijkt echter geheel ontoerei
kende te zijn bij den scherpen rook, voortge
bracht door hars, waarvan hij zich bediend heeft 
bij zijne proeven. Hij kwam vervolgens op de 
gedachte glycerine te gebruiken, om de watten 
te bevochtigen en meer klevend te maken. Een 
ademhaler van met glycerine bevochtigde watten 
stelt ii in staat drie of vier minuten in een 
dikken, barsachtigen rook te blijven; na verloop 
van dezen tijd wordt de prikkeling ondragelijk. 

•Er over peinzende", zegt Tyndall, okwamhet 
mij in de gedachte, dat eene verbranding, onvol
komen genoeg om een dikken rook teweeg te 
brengen, het aanzijn moet geven aan tal van 
koolwaterstofachtige producten, die, in den staat 
van damp verkeerende, slechts onvolledig dooi
de watten worden tegengehouden. Dat i s , naar 
alle waarschijnlijkheid, de oorzaak van de prik
keling, en, zoo men ze konde wegnemen, zou 
het mogelijk zijn een practisch volmaakten adem
haler te verkrijgen." 

A'le poreuse lichamen bezitten bet vermogen 
de gassen en dampen meer of min te condensee-
ren of verdichten. Dit is ook het geval niet de 
zeer verdeelde lichamen. Een platina-bluadje 
goed blank geschuurd (fbien dccapé), brengt, in 
een mengsel van zuurstof en waterstof, de ver
binding van deze gassen voort door ze sterk te 
verdichten. Een balletje platina-spons brengt 
eene ontploffing teweeg door de kracht, waar
mede die twee gassen worden gecondenseerd. 

De houtskool, een lichaam met vele, zeer fijne 
poriën, heelt overeenkomstige eigenschappen. Zij 
kan de scheikundige verbinding van de twee 
gassen niet voortbrengen, maar zij verbrandt 
eenigermate door de zuurstof al de dampen, die 
in hare poriën kunnen worden verdicht. 

Dr. Stenbouse heeft een ademhaler van houts
kool gemaakt, waarmede men in de meest be
smette plaatsen kan gaan. Het is genoegzaam 
een deksel, dat eene laag houtskool bevat, op 
in ontbindiig verkeerende stollen te leggen, om 
allen stank te doen verdwijnen. 

Maar de boiitskool-adeiiihaler, die de dampen 
zoo goed tegenhoudt, houdt den rook niet tegen. 
Want elk rooklichaampje is zelf een stuk kool, 
dat uit- en inwendig prikkelende stoffen bevat. 

De heer Tyndall beproefde toen het bevochtigde 
katoen en de kool t vereenigen. De toestel, 
die de filtreerende en opslorpende zelfstandighe
den ontvangt, heeft 4 tot 5 oude duimen diepte. 
Op het beschot of net van metaalgaas, op den 
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bodem van de ruimte tegenover den mond, is eene 
laag met glycerine bevochtigde watten, daarop 
eene laag droge watten. Vervolgens komt er 
eene huig houtskoolbrokjes op, dan weder eene 
nieuwe laag droge watten, eindelijk eene laag 
bijtende kalkbrokjes. De bijtende kalk wordt daar 
aangebracht tegen dc overmaat van koolzuur. 

De eerste proeven werden genomen in kelders 
v u | dikken barsachtigen rook. »De oogen be-
BChermd zijnde door voor het dod vervaardigde 
hrillen, bleven wij, mijn medehelper en ik , meer 
dan een half uur iu deze kamer, en toch was 
,1e rook zoo scherp en zoo sterk , dat ééne enkele 
inademing zonder den ademhaler geheel ondraag
lijk was. Wij zouden niettemin ons verblijf tien 
uren hebben kunnen verlengen." 

De kapitein Shaw deed door zijne branspuit-
gasten met den nieuwen ademhaler de proef 
nemen. Hij deed het zelf. De uitkomsten waren 
uitmuntend. Het vraagstuk is dus opgelost. De 
ademhaler van watten en kool zal worden inge
richt als een helm, gelijk de helm hij het scher
men. Er blijft niets over om hem te verbeteren 
clan hem wat lichter te maken cn hem meer in 
overeenstemming te brengen met den vorm van 
het menschelijk gelaat. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft aan R. .1. Bos, 
up zijn verzoek, eervol ontslag verleend als land
meter der le klasse bij bet kadaster, behoudens 
aanspraak op pensioen en in diens plaats benoemd 
S. S. Hansuni, thans landmeter der 2e klasse. 

— Bij ministerieels beschikking, is de ver
gunning voor een schroefstoombootdienst tot ver
voer van goederen en vee tusschen 's-Hertogen
bosch en Amsterdam en een daarmede verbonden 
sleepdienst, vroeger verleend aan A. Maas Pz. , 
M. Verschure, J. van Son Jr. en A. Vree, te 
's-llertogenboscb cn Amsterdam, overgeschreven 
ten name van A. Maas Pz . , J. van Son, .1. van 
Ouwerkerk en C. L . Verherjen, te 's-Hertogen
bosch cn Moerdijk. 

D o r d r e c h t . Den 11 deu dezer bad de aangekon
digde vergadering plaats van de commissie tot 
bevordering der oprichting van de Anglo-Ger
man Express Transit Company. Er werd mede
gedeeld dat reeds 2250 shares waren geplaatst 
en op deze vergadering is dit getal tot ongeveer 
2500 geklommen. 

Daar de directie te Londen het getal shares 
op 3000 had bepaald, werd besloten dat de com
missie zou beproeven of de directie te Londen 
zich met 2500 shares wil tevreden stellen, of dat 
dc commissie nog eenige dagen uitstel zou trach
ten te bekomen, in welk geval aan de voltee-
kening niet getwijfeld mag worden. 

— Onlangs heeft zich in ons land eene maat
schappij gevormd, met het doel veestallen tc: 
bouwen aan de los- en ladingplaatsen op de sta
tions van den Staats- en den Rijnspoorweg. Deze 
stallen moeten dienen om het vervoer van vee 
te vergemakkelijken en de veehandelaars in de 
gelegenheid te stellen , dat hun vee goed verzorgd 
worde. 

A l k m a a r . In de zitting van den gemeente
raad van 29 Mei, werd behandeld : een adres van 
J . de Graaf en anderen, houdende klacht dat de 
gemeente architect niet naleefde art. 11. van zijne 
instructie, waarbij hem verboden wordt voor 
particulieren te weiken. Burgemeester en Wet
houders betwijfelden of eene strikte handhaving 
van dat verbod wel in het algemeen belang zou 
zijn, daar bet aantal bouwkundigen, die geacht 
kunnen worden op de hoogte van hun vak te 
zijn, zeer gering is en men dus al zeer spoedig 
zijn toevlucht tot den gemeente-architect moet 
nemen. De gemeentewerken werden daardoor 
geenszins benadeeld, daar alle ontwerpen met 
spoed werden afgedaan ; zoodat hunnerzijds wordt 
voorgesteld aan de adressanten te kennen te ge
ven: dat de Raad geene termen vindt aan hun 
verhingen te voldoen. 

Na deliberation werd met 8 tegen 5 stemmen 
besloten: het adres voor kennisgeving aan te 
nemen en Burg. en Weth. uit te noodigen den 
Raad voorstellen in te dienen tot herziening der 
instructie van den gemeente-architect, waarbij het 
verbod wordt opgeheven. 

Het doet ons genoegen het bovenstaande te 
kunnen vermelden, en hel pleit voor het gezond 
oordeel van het dagelijksch bestuur en de meer
heid der raadsleden. 

Z a a n d a m . In den gemeenteraad is den heer 
K. van Rijn, sectie-ingenieur bij de Amsterdamsche 
Kanaal-maatschappij, opgedragen een plan te ma
ken voor een zijkanaal of andere werken, tot 
verbinding van de Voorzaan met het Noordzee
kanaal, met inbegrip der opmetingen, waterpas
singen, peilingen, grondboringen, bet in kaart 
brengen en uitwerken van het ontwerp en de 
daarbij behoorende begrootingen 

liet kan weinig bevreemding baren, dat bet 
maken van dit ontwerp van zuiver waterbouw
kundige strekking niet aan den stads-architect is 
opgedragen; geheel anders is bet met het ma
ken van een plan en het houden van toezicht 
over eene belangrijke verbouwing aan de school 
voor middelbaar onderwijs, en wij-vernemen hier
uit te mogen afleiden dat de raad minden- tevre
den is over de wijze, waarop de gemeente-archi
tect zijne betrekking waarneemt. 

— Het verslag van de vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, den 13den 
dezer gehouden, is in het bijvoegsel opgenomen. 

I N G E Z O N D E N . 

's-Gravenhage 13 Juni 1872. 
Mijnheer dc liedacteur! 

In het nommer van de Opmerker van Zaterdag 
8 Juni wordt een kort verslag gegeven, van het
geen Donderdag den 30 Mei II. op de algemeene 
bijeenkomst der leden van de maatschappij tot be
vordering der bouwkunst is besproken. 

Hetgeen uw verslaggever daarin omtrent de 7 e 

vraag mededeelt i s , voor zoover die vraag door 
mij werd besproken , minder juist: men zou daar
door aan mij eene meening toedichten, die ik niet 
deel en ook niet uitgesproken heb. 

Zooals de vraag door den heer Leliman werd 
besproken, werd in de eerste plaats opgemerkt, 
dat men voor de zonen van den meer gegoeden stand, 
academiën en gymnasiën had, om hen tot rechts
geleerden, theologen, geneeskundigen, enz. enz. op 
te leiden ; die inrichtingen kosten jaarlijks aanzien
lijke bijdragen aan den Staat, terwijl door de leer
lingen voor dat onderwijs betrekkelijk zeer wei
nig betaald wordt, terwijl zij, door hunnen maat-
schappelijkcn stand, juist in staat waren groote 
uitgaven voor hunne vorming te betalen; daar 
tegenover staan de zonen uit den werkenden en 
burgerstand, voor deze houdt de staatszorg op, 
als zij de school voor meer uitgebreid lager on
derwijs verlaten hebben. Waarom naast die 
academiën enz., geene ambacht- en industrie scho
len op breede schaal aangelegd voor den toekom
stige werkbaas of ambachtsman? Ook zij hebben 
hunne rechten en eischen aan den Staat, nu deze 
voor hooger vorming der meer gegoeden zorgt; 
hierdoor zal beter toekomst voor den minder ge
goeden geopend worden dan door eene kunstma
tige loonsverhooging, welke verhooging (zooals 
een zeer ordentelijk werkman den beer Leliman 
had medegedeeld) het gezin al luttel voordeel 
aanbracht, omdat huisbaas, schoenmaker, ja tot 
de baker toe! er bun aandeel van eischen. 

Goed vakonderwijs, beschaving aan den am-
bachtstand te bezorgen, dat was een hoofdver-
eisebte; daarvoor waren ambacht- en industrie 
scholen onmisbaar. 

Dit waren in hoofdzaak, zoover ik mij nog her-
iinneit'ii kan, de hoofddenkbeelden van den heer 
Leliman , bij bet bespreken vau dit onderwerp. 

Het was meer naar aanleiding van het gespro
kene door den beer L . , dan wel om de gestelde 
vraag te beantwoorden, dat ik mij de vrijheid 
veroorloofde eenige oogenblikken het woord te 
voeren. Ik meende te moeten waarschuwen , om 
toch niet al te groote verwachtingen vau de am
bachtscholen en soortgelijke inrichtingen te koes
teren, veel minder ze te beschouwen als inrich
tingen, waar knappe werklieden werden gevormd. 
In de eerste plaats zouden deze scholen, om 
werkelijk hun invloed op het lot van den werkman 
te kunnen uitoefenen , algemeen en in zeer groot 
aantal over het vaderland verdeeld moeten worden; 
goed geordend kosten deze jaarlijks alleen voor 
onderwijs, zooals die scholen te Amsterdam en 
Rotterdam zijn ingericht, ruim f10000; hierbij zijn 
nog niet begrepen, de rente of het onderhoud , 
welke voor de vaste goederen in rekening gebracht 
moeten worden.' en dun ineenen wij te mogen vragen. 
Is het geld , dat zij eischen zouden, nuttig besteed 
naar de vruchten, die zij zullen afwerpen 'I Wij 
gelooven dit toestemmend te moeten beantwoor
den, ofschoon wij de algemeene opinie niet kun
nen deden dat nagenoeg door deze scholen alleen, 

de toestand van den werkenden stand zeer gebaat 
zou worden. In den regel is het mij voorgekomen dat 
het publiek zich eene overdrevene voorstelling van 
dergelijke scholen heeft gevormd : men beschouwt 
ze als vormplaatscn, waaruit na een verblijf van 
twee of drie jaien, volmaakte werklieden worden 
afgeleverd: immers zóó redeneert men, zij gaan 
daar heen om hun ambacht te leeren, even als 
op de lagere school het lezen , schrijven enz. ge
leerd wordt. Tot heden heeft de ondervinding 
ons deze scholen leeren kennen, als nuttige in
richtingen om de jongens in de eerste h.indgree-
pen en de behandeling van het gereedschap 
eenige vaardigheid te doen verkrijgen, en hun 
de eigenschappen der bouwstoffen, welke zij moe
ten bearbeiden, te leeren kennen , terwijl .het 
vroeger aangeleerde op de lagere burgerschool 
wordt onderhouden, en zoo veel doenlijk uitge
breid en in verband gebracht met het ambacht, dat zij 
trachten aan te leeren. Elkeen, die met zijne 
verwachting verder ging, zou zich, als ik mij 
niet bedrieg, vergissen. Het verblijf aan de 
ambachtschool was ver te verkiezen boven het 
zijn van loop- of krullenjongen, waarbij de knaap 
zoo goed als niets aanleert, en dikwerf (vooral 
op groote werkplaatsen) moreel achteruitgaat, 
maar de werkelijke ambachtsman kan nooit anders 
gevormd en tot bekwaam werkman gemaakt 
worden , dan in de werkplaats en op het in uit
voering zijnde werk. Evenzoo op hoogere leer
scholen voor kunst; ook daarvoor is in het 
algemeen de verwachting te hoog gespannen : 
men hoort over deze spreken als of bij bare 
verschijning; dc kunstenaar wordt gemaakt, de 
beschaving van zelve zich ontwikkelt; ook hier 
geldt hetzelfde wat over de ambachtscholen ge
zegd is. De kunstenaar kan daar de eerste schre
den zetten op den weg , en hem verder aangewezen 
worden hoe hij dien moet bewandelen , maar verder 
moet de kunstenaar door aanhoudenden arbeid 
en studie zich zelve ontwikkelen. 

Dat de kunsten en de ambachten zich tot eene 
zeer groote hoogte hebben kunnen verheffen, 
zonder academiën of ambachtscholen, daarvan 
konden (althans voor de eerste) de leden op de 
vergadering tegenwoordig zich overtuigen dooi
de tentoonstelling te gaan zien van oude meesters 
in Arti en Amicitiae: en wat de ambachten aan
gaat, men zie alleen maar naar onze voor twee 
en eene halve eeuw gebouwde huizen en meubelen; 
de laatsten mogen minder élégant zijn dan de 
tegenwoordige, zij winnen het ver in doelmatig
heid, in goed begrip en kunstwaarde. 

Naar onze meening zullen al onze academiën 
en scholen , voor kunst en industrie op te rich
ten , maar half nuttig kunnen zijn, zoolang on
der den gegoeden stand geene gezondere begrip
pen worden uitgestrooid over kunst; de schoon
heidsleer daaraan niet reeds op de scholen wordt 
onderwezen en hij in den waren zin van het woord 
beter beschaafd en daardoor zijn kunstzin meer 
ontwikkeld wordt. Want men beschouwe het 
volstrekt niet als een bewijs van kunstzin of be
schaving, als b. v. op e n e tentoonstelling een 
aantal schilderijen verkocht worden ; zoo hoorde 
ik het dezer dagen als eene maatstaf aanwijzen 
voor de beschaving der Hagenaars, dat een groot 
aantal schilderijen aldaar op de tentoonstel
ling verkocht weid. Wanneer men die schil
derijen vergezelt van de tentoonstelling naar 
de kamers, waar de koopers ze eene plaats heb
ben toegedacht, dan overvalt ons in den regel 
bij zooveel verguld, bij zulke bonte tapijten en 
gordijnen, bij zulke kromme verdraaide meubel
stukken , alles op vreemde wijze geschikt en ten
toongesteld, een gevoel, dat gelijk moet staan 
aan dat van den hoog ontwikkelden toonkunste
naar, die op het vijlen van eene zaag onthaald 
wordt. Zie onze huizenbouw: reeds bet uitwen
dige verkondigt u dat de eigenaar geld heeft 
overgehad om het mooi te maken , maar op eene 
wijze, die den goeden smaak beleedigt, en u den 
eigenaar er van leert kennen , als een man, 
die het publiek heeft willen toonen welk 
fortuin hij wel bezitten moet, om zooveel moois 
te maken, maar u de overtuiging geeft dat bij 
begrip van kunst mist en miskent, want tot 
schitteren in den zin van pronken of pralen, ver
laagt de kunst zich nooit. Waar bij de hoogere 
standen de kunst alleen wordt gebezigd om te 
pralen en hunne ijdelheid te streden, moeten 
kunsten eu ambachten , kunstenaars en werklie
den , blijven kwijnen en alleen weinigen de gele
genheid schenken om zich te verrijken. De ware 
kunstenaar, die niet boeleert met het gouden kalf, 
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maar ware achting heeft voor de kunst en zich 
zelve, kwijnt weg en met hem de kunst en de ware 
beschaving. 

In dien zin is door mij ter vergadering gespro
ken en ik vermeen dat men daaruit geen recht 
heeft af te leiden , dat ik tegen klassisch onder 
wijs gestemd zou zijn; ik zou haast het tegen
overgestelde mogen heweeren. Ik heb de aan
dacht willen vestigen, dat vorming van den kun
stenaar of werkman alleen, niet genoegzaam 
is , maar dat in ons volksonderwijs, zoowel in 
de hoogere als lagere klasse, de leer van het 
schoone niet ontbreken mag: de leer van het 
schoone is de leer der waarheid : de waarheid 
kan en zal een volk waarlijk vrij en groot 
maken. 

J. F . Mctzclaar. 

gfjy» De Redactie heeft gemeend het boven

staande schrijven te moeten opnemen en 

laat het aan haar verslaggever over zich 

te verantwoorden, als hij dit noodig mocht 

oordcelen. 

Correspondentie. 

Aan A. te li. Aan uw verlangen zal worden 

voldaan. Bij het einde van den jaargang zal den 

geabonneerden worden toegezonden: a eene in

houdsopgave der hoofdartikelen, ingezonden stuk

ken en van al hetgeen onder de rubriek «varia" 

voorkomt en b een klapper op den afloop der 

verschillende aanbestedingen van leveratiën. 

Aan T. te Z. Blief ontvangen , doch te laat 

om aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPZICHTER GEVRAAGD. 
De Architect ROMEIN te Leeuwarden vraagt 

een geoefend teekenaar , die reeds het opzicht 
bij bouwwerken heeft gehad en in staat is plan
nen uit tc werken en te detailleeren. Salaris naar 
bekwaamheden. Aanbiedingen worden ingewacht 
hij voornoemden Architect. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
den 29"" Junij 1872, des namiddags ten een ure, 
in het openbaar ten Stadhuize aan te besteden : 

H e t b o u w e n v a n e e n I J ze ren D r a a i 
b r u g op gemetselde hoofden o v e r de 
S inge lg rach t a a n het Bag i jnen b o l w e r k . 

Het bestek met teekeningen ligt van Woensdag 
den 12™ Junij e. k. af, ter inzage aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Klarenburg en is 
van dien datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize 
en bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N EN 
ZOON verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
ƒ1 .00 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 241" Junij 1872, des voormiddags ten 
10 % ure. 

Utrecht, 4 Junij 1872. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 
W. H . DE W A T T E V I L L E . 

!

Alom is voorhanden : 

t mm s ï M ï ï i i K s i i 
fWaarin bestaat dit? en Welke bezwarenl 

zijn er tegen? door den Uitvinder. 
P r i j s 50 Cents . 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines vooi' houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

F A B R I E K V A N 

! ) V i l U u i ' I / V U II U l U l U M L t U l 1JU11 • 

KOPER-, ZINK- EN IJZEK6IETERIJ, 
VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel liij de Utrechtsche barrière, VY 127 li en C , 

A M 8 T K R L A M . 
Modelboeken worden o]) aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e -
men ten geëxposeerd. 

Van OIHIS gevestigde Fabrieken 

Te H E I L I G E K L E E , prov. Groningen, 
VAN 

-A.. JEX. v a n Borgon, 
S p e c i a l i t e i t in zwaa r g ie twerk , koper- en 

m e t a a l - c o m p o s i t i ë n . Metalen T O R E N K L O K 
K E N , T O R E N - U U R W E R K E N , B R A N D 
S P U I T E N - M A C H I N E S err G R O F S M E D E 
R I J . Echte H e n n i p p e n en G o m - E l a s t i q u e 
B R A N D S P U I T S L A N G E N en E M M E R S enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam,'s Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz 
V a n a l l e couran te A r t i k e l e n v o o r r a a d i n 

't Magaz i jn . 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

F A B R I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A. II. VAS HERGE.t. 

KROM, EVEK1NK & MAC DONALD' 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie cn 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdel i jk S t o o m k o p e r w e r k , ijzeren 
Afs lu i t e r s , V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i sche P e r s e n , S t o o m p o m p e n , Amerik. P o m 
pen , cn B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n en M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 

Tevens Eng aarden- en ijzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s ; P o r t 
l and-cement en Metse l s teenen , S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n , S t roosmjde r s , K o e k -
b reke r s , Graszadenre in ige r s enz. A a n b e e l 
den , B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k ' s & A r n t ' s V e n t i l a t e u r s , N o a i l -
l i e r ' s en W o l p e r t ' s l uch t zu ige r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o i t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt dooi 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 15 J u n i 1872. 

Vier stuks gegoten ijzeren K a l k k i s t e n , bin
nenwerks lang 2.45, breed ' . 22 , hoog 1.05 me
ter, inet geslagen ijzeren Dekse ls cn H o r d e n , 
zoomede A f s l u i t k r a n e n en V e r b i n d i n g s p i j p e n 
van 0.203 meter wijdte. 

Tc bevragen aan de Gemeentelijke Gasfabriek 
le Arnhem, 

K O O L T E E R . 
Belanghebbenden worden uitgenoodigd in te 

schrijven op de K o o l t e e r der Stedel i jke Gas
fabriek te D E L F T , van af 1 Julij 1872, voor 
den tijd van één a twee jaren, overeenkomstig 
do voorwaarden, waarvan afschrift te bekomen 
is aan de Gasfabriek voornoemd. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 

Handelaren in Oude en n i e u w e M e t a l e n , T o u w w e r k , Z e i l d o e k enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude S p o o r s t a v e n en alle 
soorten van o u d geslagen en gegoten I j ze r . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N ZI X K- EN K O P E H W E R K E N. 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n , 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , Ba lus t e r s , L i j s 
t e n , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & C". 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mullinna!Iiischc en l'li.vsisclie 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas - en H o e k m e e t I n s t r u m e n t e n , 

E l e c t r i s c h e l i ch t r egu l a t eu r s vooi' microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte M e e t k e t t i n g e n , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

BOUWTERREIN-
Door het definitief vaststellen der grenzen van 

de gronden, welke voor den Oosterspooi weg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om B o u w t e r r e i n te bekomen aan den 
Singel, nabij bet ontworpen station van den Oos
terspoorweg en verder aan de Oosterstraat, de 
verbreedc Zonsteeg en de verbreede Oudwnker-
Veldstceg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A. N U 
LAND , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B «•«•ker A B u d d i i i t r h . Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules. 

l £ o n « ' t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstiaat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNIIT tc Arnhem. 

V a II D r i e s t ds C. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fabr iek schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n l i i J N i t - i i i i i b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek te.ViV/.bij.lm'iMT-
pen, van J. F. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I t e d e k e r »V C". , Amsterdam, leveren en plaatsen 
lieelwaicrtofstidlfn voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calque*) . Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con
tant, hij de Erven THIERRY & .MENS1NG, te 's Hage. 

J n c » . 1 ' l e y n i e r , te Scheveningen, "fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
_ V e r i n n e » e n de K u n d e , Sltioiiiirasfaliriëk","7ic7/y. 

• I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf 
riemen met verbeterde lascbverbinding, 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij dê Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLANI) aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous ^kHPaving^mpanY. 
Directeuren: l 'HILII' M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNH. te Amsterdam. 

B . A . U H d e b r n n d . SUtomttalhTbruTi^JloMrlem. 

Donderdag, 4 Jul i . 
'g-Hage, te 12 uien, door het ministerie van 

•binnenl. zaken: het uitbaggeren van het middel-
edeelte van het open-havenfront tc Amsterdam, 

|tot dc diepte van 5 M. beneden AP. , ten behoeve 
| v a i i den Staatsspoorweg van Nieuwediep tot Am

sterdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
|j„ Amsterdam. Aanw. van 24—28Juni, telkens 
|van H —3 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, het verbouwen van Bennema-

Istate, te Hardegarijp. Teekeningen ter inzage 
l'bij den architect l i . R. Stoett Fz. Aanw. 19 
I Juni, te 11 uren. 

Huissen (Gelderl.), door den burgemeester: 
I bet inrichten van een bestaand gebouw in de 
Langestraat aldaar- tot een verecnigd post- cn 
telegraafkantoor met directeurswoning, met bij
levering der materialen. Aanw. door den ge
meente-opzichter 11. W. Jansen. 

WORDT T E KOOP AANGEBODEN: — 
Allooji van Aanbestedingen. 

Hoek, 28 Mei : het maken van eenige kram-, 
I rijs- en steenglooiingwerken in den Koudenpolder; 
ingekomen 5 biljetten , als : 
C. Blok, ƒ 1500. 
I. de Keuning, » 1299. 
P. Bareman, » 1299. 
P. J. Kieleman, te Neuzen, » 1298. 
J. Tholens, » 1255. 
Overigen aldaar. 

Alkmaar, 29 M e i : l o . het onderhoud der 
dijkwerken aan den Westfrieschen omringdijk , in 
12 perc: perc. 1, K . Man, te Bergen, ƒ 3 9 ; 
perc. 2, C. Kater, te Alkmaar, ƒ 5 9 ; perc. 3 , 
J. Klerk, te Haringkarspel, ƒ81 ; perc. 4, S. Rempt, 
tc Winkel, ƒ 2 4 2 5 ; perc. 5, opgehouden op f 170; 
perc. 6 , P. Sleper, te Warmenhuizen, f 830; 
perc. 7, K. Bregman, idem, f38; perc. 8, J . 
Klerk, ƒ 1 0 5 ; perc. 9, J . Kooter, te Wognum, 
/• 170; perc. 10, S. Rempt, ƒ 9 0 0 ; perc. 1 1 , de
zelfde, ƒ 3 2 ; perc. 12 , K. Man, ƒ 030. 

2o. het doen van onderhoudswerken aan de 
I. angereis en Vecnhuizerdijkcn , in 5 perc.: perc. 
1 en 2 , gecombineerd aan S. Rempt, ƒ 5 3 5 ; 
perc. 3, J. Berkhout, te Oude-Nicdorp, f 19; perc. 
4, S. Rempt, ƒ 3 0 ; perc. 5, dezelfde, ƒ60 . 

Haarlem, 31 M e i : het bouwen eener pastorie 
voor de kathedraal; ingekomen 10 bilj., als : 
A. Kaptein, te Haarlem, ƒ 40,300. 
.1. A . Oude van Wes-

selink, » idem » 39,G00. 
A. van der P lu im, » idem » 37,800. 
W. Westerhof, » Stompwijk, » 30,080. 
D. A. Braakenburg, » Haarlem, » 34,897. 
J. E. van Reijsen, » idem » 34,584. 
I'. W. van Vloten, » Utrecht, » 33,849. 
II. Seelig, » Haarlem, » 33,098. 
B. Zuidhof, » idem » 33,489. 
J. A. van Straaten, » Utrecht, » 33,250. 
Gegund. 

Uitgeest, 31 Me i : het uitdiepen van 12,235 
M. vaarten en wateringen in den polder Uit-
geester cn Hecmskerkerbroek; minste inschr. 
was C. van der Hulst, te Benningbroek, voor 
f 9000. 

Oostwoud, 31 Mei: het bouwen eener be
waarschool met woningen te Oostwoud; ingeko
men 14 biljetten , als : 
5. Rempt, te Winkel , ƒ 9999. 
T. Laan, » Oostwoud, » 9402. 
M. Kuiter, » Benningbroek, » 9272. 
J. Hagenaar, » Medemblik, » 8744. 
G. Pregt, » Opperdoes, » 8744. 
H. Nooij, » Westwoud, » 8550. 
J. Boos, » Grootebroek, » 8499. 
J Abeln, » Medemblik, » 8400. 
P. Mantel, » Houwert, » 8357. 
K. Nieuwebocr, » Oostwoud, » 8272. 
J- de Vries, » idem » 8229. 
A. Lak, » Midwoud, » 8190. 
J . P i j l , » Houwert, » 7850. 
J. Leeuw, » Oostwoud, » 7813. 
Gegund. 

W i l l e m s t a d , 31 Me i : het vernieuwen van 
den beklccdingsmuur langs de linkerface van 
oastion VII; minste inschrijver' was C. J . Sonne-
v c l d , aldaar, voor ƒ20,990. 

Amsterdam, 3 Juni : het verbouwen en ge

durende drie jaren na de levering onderhouden 
van een pakhuis met woning tot openbare bur
gerschool, met lokaal voor de gymnastiek en on
derwijzerswoning; ingekomen 10 bilj., als: 
R. Timman, ƒ 19,940. 
G. H . Schewel en II. J. Meekers, » 19,444.44 
W. J . van Berkum, » 19,230. 
Timmer en Furstner, » 19,100. 
C. Bietsnijder, » 18,000. 
G. G. van Kleeft, » 17,930. 
E. H . Brokmeier, » 17,900. 
J. Koster, » 10,987. 
C. Koelman, » 10,100. 
L . E. Schaade, » 15,927. 
Allen aldaar. 

Kampen, 3 J un i : het verbouwen van de 
lokalen der stadsarmenschool aldaar : minste in
schrijver was A. J . van Gelder, aldaar, voor 
ƒ 3200. 

Rotterdam, 4 Juni : het maken van gebou
wen en inrichtingen op het station te Gennep; 
minste inschrijver was Laudy, tc Sittard. 

Hindeloopen, 4 Jun i : het verwisselen en 
teren der sluisdeuren en het doen van herstel
lingen aan de zeeweringen; minste inschr. was 
A. Wiggerts , aldaar, voor ƒ 387.70 ; gegund. 

Gorinchem, 4 Juni; l o . het maken van 
aardewerken onder a. Gorinchem, b. Sliedrecht, 
c. Langerak en d. en e. Tienhoven ; minste in
schrijvers waren: voor «. L . v. d. Heuvel, te 
Gorinchem, voor ƒ 1 0 0 ; b. C. W. Visser, te 
Sliedrecht, voor ƒ 1 7 0 ; e. C. Sterk, voor ƒ 4 8 0 0 ; 
d. II. Dubbeldam, te Schelluinen , voor ƒ5000 ; 
c. P . v. d. Leeden, te Bergambacht, voor ƒ3700. 

2o. het maken van steenglooiingen onder Har
dinxveld ; minste inschr. was T. Sivets, te Har
dinxveld , voor ƒ 7000. 

3o. het leveren en storten van 500 ton Door-
nikschen of bazaltsteen; minste inschrijver was 
Langeveld, te Hardinxveld, voor ƒ 3.18 per ton. 

Riethoven, 5 Jun i : het bouwen eener nieuwe 
school; ingekomen 8 biljetten, als: 
J. Heezemans, te Eindhoven, ƒ 3230. 
Jac. Smolders, » Biethoven, o 3182. 
Joh. Smolders, » idem » 3125.G0 
T. Klessens, » Eersel, » 3107. 
J. Schampers, » Tongelre, » 3049. 
M . Groenen , » Biethoven, » 3028. 
W . dc Louw, » idem » 2998.28 
P. J. van der Velden, » Eindhoven , » 2944. 

Goes, 5 Juni : het verbouwen van 2 woon
huizen voor den heer A. Matthijssen; ingekomen 
7 bilj., als: 
W . de Beste, ƒ 5510. 
W. J . van de Weert, » 5490. 
C. Hootsmans, » 5400. 
W . de Jonge, » 4499. 
M . D. Dekker, » 4499. 
P. Buitendijk, » 4418. 
W. F . van Riet, » 4327. 
Allen aldaar. 

Delft, 6 Jun i : lo . de leverantie van 000,000 
K G . Brabrantsche of Doorniksche steen; minste 
inschrijver was L . F. Willems, te Selzacte, 
voor ƒ2980. 

2o. het aanglooicn van een gedeelte Maasdijk 
bij Vlaardingen; niet gegund. 

3o. het uitdiepen van eenige wateren ; minste 
inschrijver was C. Bazuin , te Rijswijk, voor ƒ 085 
en ƒ 3 9 8 . 

4o. het verrichten van eenige metsel-, timmer
en andere werken; ingekomen 4 bilj., als: 
C. van der Loo, te Kethcl, / " l 752ènƒ998 . 
D. de Lange, » Vlaardingen, »174 . 
K. Poortman, » Maassluis, » 2 5 5 » » 879. 
D. Verboom, » Schipluiden, »448 . 

Woerden, 6 Juni: lo. herstelling van dijk
vak 10; minste inschr. was VV. Ooms Pz., te 
Bergambacht, voor ƒ 5 4 5 0 . 

2o. herstellingen aan de sluis te Bodegraven ; 
minste inschrijver was 11. de Hoog , te Driebrugge, 
voor ƒ 0 0 5 . 

3o. herstellingen aan de brug over de Wiersche 
te Nieuwerbrug; minste inschrijver was P. van 
Schaik, tc Nieuwerbrug, voor- ƒ225 . 

Zierikzee, 6 Jun i : het herstellen cn onder
houden van de sluizen en duikers, magazijnen 
enz., liggende in de zee-inlaag- eii binnendijken 
of staande aan de districten van het waterschap 

I Schouwen, in 3 perc ; l e perc. Oost- en West. 

havensluis enz.; 2e perc , Jongcsluis, Weversluis' ! 
2 binnensluizen enz.; 3e perc, zeesluis Ossen-
hoek, keersluis Ossenhoek, eenige duikers enz.: 
minste inschr. voor alle 3 perc was P. dc Vries, 
te Haamstede: perc. 1 voor ƒ 4 0 5 , door hem ge
mijnd voor ƒ 4 0 0 ; perc. 2 voor ƒ 4 9 0 , doorhem 
gemijnd voor ƒ 4 5 0 ; perc. 3 voor ƒ 550. 

Willemsoord, 7 Juni: het maken van een 
regenbak op de Quarantaine-plaats te Wieringen; 
ingekomen 13 bilj., als: 
J. van Soclen te Helder, ƒ 4700. 
M . F. Wal l in , » 4600. 
M . Poppen, » 4000. 
Gebr. Moorman, » 4589. 
C. Kroon , » 4560. 
Gebr. KorlT, » 4560. 
S. Gooien, » 4540. 
Gebr. Kle in , '» 4*85. 
P. de Vries, » Wieringen, » 4470. 
J. van der Woude, » 4458. 
A. Vos Bz., » 4424. 
P. Spruit, » 4420. 
J. Poppen, » Wieringen, » 3798. 
Overigen aldaar. 

Middelburg. 7 J un i : het plaatsen van elf 
dukdalven, ten dienste der binnenreede van 
Brouwershaven; minste inschr. was G. J. Herf-
kens , te Millingen , voor ƒ 19,079 ; gegund. 

S n o e k , 8 Juni : het maken van een nieuw 
lokaal bij eene bestaande school: minste inschr. 
was A. Visser, aldaar, voor ƒ 5 1 4 8 . 

S lo ten (N.-Holl.), 9 Juni : het bouwen eener 
school cn onderwijzerswoning te Osdorp: minste 
inschrijver was Braakenburg, te Haarlem, voor 
ƒ 1 3 , 2 8 6 : gegund. 

Amersfoort, 10 J un i : de levering van 272 
hekt. Ruhrsche kachelkolen; minste inschr. was 
G. van der Zoo de Jong, aldaar, voor ƒ269 .99 . 

Muiden, 11 Juni: het bouwen eener- pastorie 
bij de R. K. kerk; minste inschr-. was W. Jansen, 
te Amsterdam, voor ƒ 1 3 , 4 0 0 . 

's-Hage, 12 Juni : het herstellen en verbete
ren der Rijks-telegraaflijnen langs den Staats
spoor-weg Groningen—Nieuweschans en Gronin
gen— Assen—Meppel—Zwolle, en langs den Cen-
traalspoorweg Zwolle—Kampen, met inbegrip 
der zijlijnen; minste inschr. was R. Westerhof, 
te Zwolle, voor / 1141. 

Haarlem, 13 Juni : lo . het herstellen der zee
weringen op Marken; minste inschr. was C. 
Blankevoort, te Monnikendam, voor ƒ 10,748. 

2o. idem op Wieringen; minste inschr. was l i . 
Beukenkamp, te Wieringen , voor ƒ8792. 

's-Hage, 13 Jun i : l o . het maken err leveren 
van 30 puntstukken voor spoorwissels; minste 
inschr. was Armstrong, te Iiotherham in Enge
land, voor / ;i690. 

2o. het maken en leveren van 30 tongstukken; 
minste inschr. was Ph. Enthoven , aldaar , voor 
ƒ 8445. 

3o. het leveren, kepen en carboniseeren van 
eikenhout voor 30 wissels met 150 dwarsliggers, 
in 2 perc; minste inschrijvers waren voor beide 
perc. Van der Made & Gips, te Dordrecht, res-
spectievelijk voor ƒ 5 5 2 en ƒ 1 0 , 3 3 9 . 

Groningen. 13 Juni: l o . het bouwen eener 
kolenloods bij de gasfabriek ; minste inschr. was 
D. Olfringa, aldaar-, voor ƒ 0 3 7 1 . 

2o. het leggen van een overdekt riool aan de 
vischmarkt ; minste inschr'. was dezelfde, voor 
ƒ 2851. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Vergadering van 13 Juni 1872. 

Nadat de notulen der vorige vergadering waren 
goedgekeurd, deed de president mededeeling, dat 
het verslag der werkzaamheden van het Instituut 
in het jaar 1871 —1872 aan alle leden was toe
gezonden en gaf het woord aan de commissie 
die door den Raad benoemd was, om de rekening 
en verantwoording der inkomsten en uitgaven 
van dat jaar na te zien. Bij monde van het lid 
Singels bracht die commissie verslag uit en ge
tuigde alles in orde te hebben gevonden. Zij 
stelde voor den Baad daarvoor te dechargeeren 
en dank te brengen aan den penningmeester, het 
bestuurslid Staring, voor zijn nauwgezet linan-
tieel beheer. Bij acclamatie nam de vergadering 
dit voorstel aan. 

Na voorlezing en aankondiging der ontvangen 

giften, deed de voorzitter medj 
komen stukken waar-onder : 

Brieven van den hoofdingen| 
staat in Noord-Holland ten 
mingen aan den Helder, overt
oil April 1872. 

Het lid Maas Geestcranusj 
overzicht over het LiernursteB 
reeks van teekeningen en md 
licht, cn deed het voordeel vaJJ 
boven het spoelstelsel , kracl 

Aan de juistheid van die l>| 
de laden niet getwijfeld, 
toepassing voor zooverre d ie | 
band tot het gebruik der f: 
landlouw wordt gebracht, 
weren van den spreker, lat | 
voor die stollen kunnen besta 
nu tie het geval was , stelde] 
zijne mcening, dat die v e e l 
verwichtte zelfs geen resull 
men kans zag ze kosteloos I 
mest zelf was in alle opzichte) 
veel te dun verzonden en vol 
loon; daarin ver-schilde hij aa 
ning met den heer Liernur. 

Het lid van Diesen was va 
dit punt veel te veel tegen* 
het stelsel zelf doet gelden] 
de eerste vereischten nairr. 
gezondheid werd beam woo] 
tweede deel, het al of niet] 
slechts een bijzaak. 

Het l id Henket bracht ech | 
wel de gezondheid een eei 
doch elk ontwerper bij 

plan wel degelijk het oog 
wegvoeren der stollen. Zo 
werden , waar ze dan te 
oog op de gezondheid 

Enkele leden waren ook 
onmogelijk met één stelsel 
gen; naast Liernursstelsel, 
stollen met het buiswater mod 
het geprepareerde zweiustola 
stelsel te staan. 

Het honorair lid Delprat 
ger ingediend rapport, 
boden spoelstelsel tot reu) 
's Gravenhage. Daarin had 
stelsel afgekeurd. Die al'kd 
;ilIcon beschouwd worden in | 
destijds van dat stelsel hekel 
thans nader toegelicht L ie r l 
geen bezwaar. 

Mededeelingen van het| 
Berg over de berekening 
over meer dan twee steunpi 

Het lid Corn", de Groot] 
ginning in Nederlandsch In] 
tatie van petroleum otivruc] 
belangrijke voordeden die [ 
zon kunnen opleveren, itidid 
telijke regeling voor dien j 
het leven geroepen werd. 

Spreker, overtuigd dat 
nog te weinig met dien tod 
slige bronnen van welvafl] 
klaarde zich bereid, hicrod 
eenige mededeeling te doe] 

Brief van het lid F . 
fende een door hem uiig 
nier," waaruit bleek dat 
water rollend werktuig be 

De verwezenlijking van • 
hij aan eene commissie u i l 
stituut toe te vertrouwel 
kennis hij alles verwachtte 

Van ernstiger studie 
geilde mededeeling, die he l 
evenzeer dit onderwerp bel 
van jaren zijn aandacht hd 
meer tol rijpheid was gebl 

Een eenigzins beredens] 
geven is in weinige regel! 
dat de leden later in dd. 
kennis wol-den gesteld. 

Na ballotage en aannf 
leden , en benoeming de 
bestuursleden, namelijk d] 
en Beyerinck , sloot de pij 
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OE OPMERKER. — Zaterdag, 15 Juni 1872. 

»are achting heeft voor de kunst en zich 
• twijnt weg en met hem de kunst en dc ware 
|» ing . 
l i e n zin is door mij ter vergadering gespro-

ik vermeen dat men daaruit geen recht 
la f te leiden , dat ik tegen klassiseh onder-
festemd zou zijn; ik zou haast het tcgen-
fcstelde mogen beweeren. Ik heb dc aan-
[ willen vestigen , dat vorming van den kun-
•r of werkman alleen, niet genoegzaam 
Daar dat in ons volksonderwijs, zoowel in 

|oogere als lagere klasse, de leer van het 
ne niet ontbreken mag: de leer van hel 
ne is de leer der waarheid : dc waarheid 
len zal een volk waarlijk vrij en groot 

J. F. Metzelaar. 

De Redactie heeft gemeend het boven
staande schrijven te moeten opnemen en 
laat het aan haar verslaggever over zich 
te verantwoorden, als hij dit noodig mocht 
oordeelen. 

Correspondentie. 

kn A. tc II. Aan uw verlangen zal worden 

aan. Bij het einde van den jaargang zal den 

lonneerden worden toegezonden: a eene in-

•opgave der hoofdartikelen, ingezonden stuk

en van al hetgeen onder de rubriek »varia" 

komt cn h een klapper op den afloop der 

Hullende aanbestedingen van leveratiën. 

kn T. te Z. Blief ontvangen , doch te laat 
an uw verzoek te kunnen voldoen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPZICHTER GEVRAAGD. 
Architect ROMEIN te Leeuwarden vraagt 

geoefend teekenaar, die reeds het opzicht 
ouwwerken heeft gehad cn in staat is plan-
uit le werken en te delailleeren. Salaris naar 
raamheden. Aanbiedingen worden ingewacht 
oornoemden Architect. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
JRGEMEESTER KN WETHOUDERS der Gc-
Bte UTHECHT zijn voornemens op Zaturdag 
2!)'" Junij 1872, des namiddags ten een ure, 
et openbaar ten Stadhuize aan tc besteden : 

Het bouwen van een IJzeren Draai
brug op gemetselde hoofden over de 
Singelgracht aan het Bagrjnen bolwerk. 

et bestek met teekeningen ligt van Woensdag 
12'° Junij e. k. af, ter inzage aan het bureau 

ïmeentewerken Achter-Klarenburg en is 
dien datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize 

bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N EN 
N verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
O per exemplaar. 

ian wijzing in loco zal plaats hebben op Maan-
ien 24™ Junij 1872, des voormiddags ten 

ure. 

Hrecht, 4 Junij 1872. 

I)e. Secretaris der Gemeente Utrecht, 
VV. H. DE W A T T E V I L L E . 

uirin bestaat ditV en Welke bezwaren 
zijn er tegenV door den Uitvinder, 

Prijs 50 Cents. 
» & - 3 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructiën. 

F A B R I E K V A N 

Hf, GIS- EN 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij dc Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A.]M H T K R O A IVT. 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

Vim muls Fabrieken 
S t . P A U L I N O S , W E R K L U S T E N I) 

Te H E I L I G ER L E E , prov. Groningen, 
VAN 

-A. . H . v o , n B o r g e n , 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen en Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN- , DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

F A B R I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Brai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . II. V A X B E R G E N . 

KRM. imUM&HC MINALDT 
Warmoesstraat 1 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik, Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

WORDT T E KOOP AANGEBODEN: 
Vier stuks gegoten ijzeren Kalkkisten, bin

nenwerks lang 2.45, breed ' . 22 , hoog 1.05 me
ter, met geslagen ijzeren Deksels en Horden, 
zoomede Afsluitkranen en Verbindingspijpen 
van 0.203 meter wijdte. 

Te bevragen aan de Gemeentelijke Gasfabriek 
Ie Arnhem. 

K O O L T E E R . 
Belanghebbenden worden uitgenoodigd in te 

schrijven op de Koolteer der Stedelijke Gas
fabriek te D E L F T , van af 1 Julij 1872, voor 
den tijd van één a twee jaren, overeenkomstig 
de voorwaarden, waarvan afschrift to bekomen 
is aan de Gasfabriek voornoemd. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SCHEED.4 MSVHEBI MH.Jli. 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST beslaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten IJzer. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - FN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van '/.. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O». 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matlieiiialhisolie en Physisrlir 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

BOUWTEItBEIN 
Door het definitief vaststellen der grenzen van 

de gronden, welke voor den Oosterspoorweg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om Bouwterrein te bekomen aan den 
Singel, nabij het ontworpen station van den Oos
terspoorweg en verder aan de Oosterstraat, de 
verbreede Zonsteeg en dc verbreede Oudwijker-
Veldsteeg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A. NIJ-
L A N D , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B l e e k e r & H u d d i n i r h , Arnhem. Waterpas-
IMeetinstrumenten, balansen, bascules. 
B o u w t e r r e i n e n te koop aan dcSpijkcrstrn.it, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem, Adres: architecten VAN GENOT te Arnhem. 

V i m D r i e s t * C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek schaalt nok architraven, etc. etc. 

Honi i ik i . Spiegel-enIiljsienfnbr. Oefoel. 
en otigefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek fe.Virf,bij/lniwtr-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e d e k e r A C " . , Amsterdam, leveren en plaatsen 

licelwaliTlwslclli'ii voor gehouwen, plantenkassen, enz. 

Calque*. Pauspapier van f8.1 Oen f8.90,acon
tant, bij de Erven TIUERI1V & MENS1NG, te 's Hage. 

J n e » . 1 ' l e y M l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
V e r i n a e a e n de H o n d e , Stooinlrasfalirick, Helft. 

I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde hischverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij <iê Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N IJ LAND aldaar. 

BelgiandJatch BÏtominouT T o c O a ^ e ^ o i n p a n v . 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNK, te Amsterdam 

I..%. B i l d e b r n n d . Stoomt!asfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 15 J u n i 1872. 

Donderdag, 4 Jul i . 
s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het uitbaggeren van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
tot de diepte van 5 M. beneden AP., ten behoeve 
van den Staatsspoorweg van Nieuwediep tot Am
sterdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Amsterdam. Aanw. van 24—28Juni, telkens 
van 11 — 3 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, het verbouwen van Bcnnema-

State, te Hardegarijp. Teekeningen ter inzage 
bij den architect H. R. Stoett Fz. Aanw. 19 
Juni, te 11 uren. 

Huissen (GelderL), door den burgemeester: 
het inrichten van een bestaand gebouw in de 
Langestraat aldaar tot een vereenigd post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, met bij
levering der materialen. Aanw. door den ge
meente-opzichter II. W. Jansen. 

Afloop van Aanbiedingen. 
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Hoek, 28 Mei : het maken van eenige kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken in den Koudcnpolder; 
ingekomen 5 biljetten , als : 
C Blok, ƒ 1 5 0 0 . 
I. de Keuning, » 1299. 
P. Bareman, >» 1299. 
1'. J . Kieleman, te Neuzen, » 1208. 
J. Tholens, » 1255. 
Overigen aldaar. 

Alkmaar, 29 Me i : l o . het onderhoud dei-
dijk werken aan den Westfrieschen omringdijk , in 
12 perc : perc. 1, K . Man, te Bergen, / 3 Ü ; 
perc. 2 , C. Kater, te Alkmaar, ƒ 5 0 ; perc. 3 , 
.1. klerk, te Haringkarspel, ƒ81 ; perc. 4, S. Rempt, 
te Winkel, ƒ 2 4 2 5 ; perc. 5 , opgehouden op/' 170; 
perc. 0 , P. Sleper, te Warmenhuizen, ƒ 8 3 0 ; 
perc. 7, K . Bregman, idem, ƒ 3 8 ; perc. 8, J . 
Klerk, ƒ 1 0 5 ; perc. 0, J . Kooter, te Wognuui, 
/170; perc. 10, S. Rempt, f900; perc. 1 1 , de
zelfde, ƒ 3 2 ; perc. 12, K. Man, ƒ 0 3 0 . 

2o. het doen van onderhoudswerken aan de 
I. angereis en Vecnhuizerdijken , in 5 perc.: perc. 
1 en 2 , gecombineerd aan S. Rempt, ƒ 5 3 5 ; 
perc. 3, J. Berkhout, tc Oude-Niedorp, ƒ 10; perc. 
4, S. Rempt, ƒ 3 0 ; perc. 5, dezelfde, ƒ 00. 

Haarlem, 31 Mei : het bouwen eener pastorie 
voor de kathedraal; ingekomen 10 bilj., als: 
A. Kaptein, te Haarlem, ƒ 40,300. 
.1. A . Oude van Wes-

selink, » idem » 30,000. 
A. van der P lu im, » idem i 37,800. 
W. Wcsterhof, » Stompwijk, i 30,080. 
D. A. Braakenburg, » Haarlem, » 34,807. 
J. E. van Reijsen, » idem » 34,584. 
F. W. van Vloten, » Utrecht, » 33,849. 
II. Seelig, » Haarlem, I 33,098. 
li . Zuidhof, » idem » 33,489. 
J. A. van Straaten, » Utrecht, i> 33,250. 
Gegund. 

Uitgeest, 31 Me i : het uitdiepen van 12,235 
M. vaarten en wateringen in den polder Uit-
geester en Heemskerkerbroek; minste inschr. 
was C. van der Hulst, te Benningbroek, voor 
f 0000. 

Oostwoud, 31 Mei: het bouwen eener be
waarschool met woningen te Oostwoud; ingeko
men 14 biljetten , als : 
5. Rempt, tc Winkel , ƒ 0999. 
T. Laan , » Oostwoud, » 9402. 
H, Ruiter, » Benningbroek, » 9272. 
J. Hagenaar, » Medeniblik, » 8744. 
0. I'regt, » Opperdoes, » 8744. 
II. Nooij, » Westwoud, » 8550. 
J. Roos, » Grootebroek, » 8499. 
.1 Abeln, » Medeinblik, » 8400. 
1'. Mantel, » llouvvert, i> 8357. 
K. Nieuwebocr, » Oostwoud, i 8272. 
J. de Vries , » idem » 8229. 
A. Lak, » Midwoud, » 8190. 
J. P i j l , 8 Houwert, » 7850. 
I. Leeuw, » Oostwoud, » 7813. 
Ilegund. 

Willemstad, 31 M e i : het vernieuwen van 
den bekleedingsmuur langs de linkerface van 
bastion VII; minste inschrijver was C. J . Sonne-
veld, aldaar, voor/'20,990. 

Amsterdam, 3 Juni : het verbouwen cn ge

durende drie jaren na de levering onderhouden 
van een pakhuis met woning tot openbare bur
gerschool, met lokaal voor de gymnastiek en on
derwijzerswoning; ingekomen 10 bilj., als: 
R. Timman, f 19,940. 
G. II. Scliewel en II. J. Meekers, » 19,444.44 
W. J . van Berkum, » 19,230. 
Timmer en Furstner, » 19,100. 
C. Rietsnijder, » 18,000. 
G. G. van Kleelf, » 17,930. 
E. H . Brokmeier, » 17,900. 
J. Koster, » 10,987. 
O. Koelman , » 10,100. 
L . E. Schaade, » 15,927. 
Allen aldaar. 

Kampen, 3 J un i : het verbouwen van de 
lokalen der stadsarmenschool aldaar ; minste in
schrijver was A. J . van Gelder, aldaar, voor 
f 3200. 

Botterdam, 4 Juni : het maken van gebou
wen en inrichtingen op het station te Gennep; 
minste inschrijver was Laudy, te Sittard. 

Hindeloopen, 4 Juni : het verwisselen en 
teren der sluisdeuren en het doen van herstel
lingen aan de zeeweringen; minste inschr. was 
A . Wiggerts, aldaar, voor ƒ 3 8 7 . 7 0 ; gegund. 

Gorinchem, 4 Juni; l o . het maken van 
aardewerken onder a. Gorinchem, b. Sliedrecht, 
c. Langerak en d. en e. Tienhoven; minste in
schrijvers waren: voor «. L . v. d. Heuvel, te 
Gorinchem, voor ƒ 1 0 0 ; b. C. VV. Visser, te 
Sliedrecht, voor /"170; c. C. Sterk, voor ƒ 4 8 0 0 ; 
d. II. Dubbeldam, te Schelluinen , voor /5000; 
e. P. v. d. Leeden , te Bergambacht, voor ƒ3700. 

2o. het maken van steenglooiingen onder Har
dinxveld ; minste inschr. was T. Sivets, te Har
dinxveld , voor ƒ 7000. 

3o. het leveren en storten van 500 ton Door-
nikschen of bazaltsteen; minste inschrijver was 
Langeveld, te Hardinxveld, voor ƒ 3 . 1 8 per ton. 

Biethoven, S Juni : het bouwen eener nieuwe 
school ; ingekomen 8 biljetten, als: 
J. Heezemans, te Eindhoven, ƒ 3230. 
Jac. Smolders, » Riethoven, o 3182. 
Joh. Smolders, » idem » 3125.00 
T. Klessens, i> Eersel, » 3107. 
.1. Schampers, » Tongelre, » 3049. 
M . Groenen, » Riethoven, » 3028. 
W . de Louw, » idem » 2998.28 
P, J. van der Velden, » Eindhoven , » 2944. 

Goes, 5 Juni : het verbouwen van 2 woon
huizen voor den heer A. Matthijssen; ingekomen 
7 bilj., als: 
W . dc Beste, f 5510. 
W. J . van de Weert, » 5490. 
C. Hootsmans, » 5400. 
W . de Jonge, » 4499. 
M . D. Dekker , » 4499. 
P. Buitendijk, » 4418. 
W. F. van Riet, » 4327. 
Allen aldaar. 

Delft, 6 Jun i : l o . dc leverantie van 0110,000 
K G . Brabrantsche of Doorniksche steen; minste 
inschrijver was L . F. Willems, te Selzaete, 
voor ƒ2980. 

2o. het aanglooien van een gedeelte Maasdijk 
bij Vlaai-dingen; niet gegund. 

3o. het uitdiepen van eenige wateren ; minste 
inschrijver was C. Bazuin, te Rijswijk, voor ƒ 085 
en ƒ 3 9 8 . 

4o. het verrichten van eenige metsel-, timmer
en andere werken ; ingekomen 4 bilj., als : 
C. van der Loo, te Kethel, / 1 7 5 2 6 n ƒ 9 9 8 . 
D. de Lange, » Vlaai-dingen, » 174. 
K. Poortman, i> Maassluis, » 2 5 5 » » 8 7 9 . 
D. Verboom, t Schipluiden, »448. 

Woerden, 6 Juni: lo . herstelling van dijk
vak 10; minste inschr. was W. Ooms Pz., te 
Bergambacht, voor ƒ 5450. 

2o. herstellingen aan de sluis te Bodegraven ; 
minste inschrijver was II. de Hoog, te Driebrugge, 
voor ƒ 0 0 5 . 

3o. herstellingen aan de brug over do Wiersche 
te Nieuwerbrug; minste inschrijver was 1'. van 
Schaik , te Nieuwerbrug, voor ƒ225 . 

Zierikzee, 6 Jun i : het herstellen en onder
houden van de sluizen en duikers, magazijnen 
enz., liggende in dc zee-inlaag- en binnendijken 
of staande aan de districten van het waterschap 
Schouwen, in 3 perc ; l e perc, Oost- en West. 

havensluis enz.; 2e perc , Jongeslnis, Weversluis> 
2 binnensluizen enz.; Se perc, zeesluis Ossen-
hoek, keersluis Ossenhoek , eenige duikers enz.; 
minste inschr. voor alle 3 perc. was P. de Vries, 
te Haamstede: perc. 1 voor ƒ 4 0 5 , door hem ge
mijnd voor ƒ 4 0 0 ; perc. 2 voor ƒ 4 9 0 , doorhem 
gemijnd voor ƒ 4 5 0 ; perc. 3 voor ƒ 5 5 0 . 

Willemsoord, 7 Juni: het maken van een 
regenbak op de Quarantaine-plaats te Wieringen; 
ingekomen 13 bilj., als: 
J. van Soelen tc Helder, ƒ 4700. 
M . F. Wa l l i n , » 4000. 
M . Poppen, » 4000. 
Gebr. Moorman, » 4589. 
C. Kroon , » 4500. 
Gebr. Korff, » 4500. 
S. Gooien, » 4540. 
Gebr. Kle in , '» 4485. 
P. de Vries, » Wieringen, » 4470. 
J. van der Woude, » 4458. 
A. Vos Rz., » 4424. 
P. Spruit, » 4420. 
J . Poppen, » Wieringen, » 3798. 
Overigen aldaar. 

Middelburg, 7 J u n i : het plaatsen van elf 
dukdalven, ten dienste der binnenreede van 
Brouwershaven; minste inschr. was G. .1. Hcrf-
kens , te Millingen, voor ƒ 1 9 , 0 7 9 ; gegund. 

Snoek, 8 Juni: het maken van een nieuw 
lokaal bij eene bestaande school : minste inschr. 
was A. Visser, aldaar, voor ƒ 5 1 4 8 . 

Sloten (N.-lloll.), 9 Juni : het bouwen eener 
school en onderwijzerswoning te Osdorp: minste 
inschrijver was Braakenburg, te Haarlem, voor 
ƒ 1 3 , 2 8 0 : gegund. 

Amersfoort, 10 J u n i : de levering van 272 
bekt. Riihrsche kachelkolen; minste inschr. was 
G. van der Zoo de long, aldaar, voor ƒ 209.99. 

Muiden , 11 Juni: het bouwen eener pastorie 
bij de R. K. kerk; minste inschr. was W. Jansen, 
te Amsterdam, voor ƒ 1 3 , 4 0 0 . 

's-Hage, 12 Juni : het herstellen en verbete
ren der Rijks-telegraallijnen langs den Staats
spoorweg Groningen—Nieuweschans en Gronin
gen—Assen—Meppel—Zwolle, en langs den Oen -
traalspoorweg Zwolle—Kampen , met inbegrip 
der zijlijnen ; minste inschr. was R. Westerhof, 
te Zwolle, voor / 1 1 4 1 . 

Haarlem, 13 Juni : 1o. het herstellen der zee
weringen op Marken; minste inschr. was C. 
Blankevoort, te Monnikendam , voor ƒ 10,748. 

'2o. idem op Wieringen ; minste inschr. was B. 
Beukenkamp, te Wieringen , voor ƒ8792. 

's-Hage, 13 Jun i : l o . het maken en leveren 
van 30 puntstukken voor spoorwissels; minste 
inschr. was Armstrong, te Rotherhaiu in Enge
land , voor / :109U. 

2o. het maken en leveren van 30 tongstukken; 
minste inschr. was I ' l l . Enthoven, aldaar, voor 
ƒ 8445. 

3o. het leveren, kepen en carboniseeren van 
eikenhout voor 30 wissels niet 150 dwarsliggers, 
in 2 perc; minste inschrijvers waren voor beide 
perc. Van der Made & Gips, te Dordrecht, res-
speclievelijk voor ƒ 5 5 2 cn ƒ 10,339. 

Groningen, 13 Juni: l o . het bouwen eener 
kolenloods bij de gasfabriek ; minste inschr. was 
U. Offringa, aldaar, voor ƒ 0 3 7 1 . 

2o. het leggen van een overdekt riool aan de 
vischmarkt ; minste inschr. was dezelfde, voor 
ƒ 2851. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Vergadering van 13 Juni 1872. 

Nadat dc notulen der vorige vergadering waren 
goedgekeurd , deed de president mededeeling , dat 
het verslag der werkzaamheden van het Instituut 
in het jaar 1871 —1872 aan alle leden was toe
gezonden en gaf het woord aan de commissie 
die door den Raad benoemd was, om de rekening 
en verantwoording der inkomsten cn uitgaven 
vau dat jaar na te zien. Bij monde vau het lid 
Singels bracht die commissie verslag uit en ge
tuigde alles in orde te hebben gevonden. Zij 
stelde voor den Raad daarvoor te dochargeeren 
eu dank te brengen aan den penningmeester, het 
bestuurslid Staring, voor zijn nauwgezet linan-
tieel beheer. Bij acclamatie nam de vergadering 
dit voorstel aan. 

Na voorlezing en aankondiging der ontvangen 

giften, deed de voorzitter mededeeling van inge
komen stukken waaronder : 

Brieven van den hoofdingenieur van den water
staat in Noord-Holland ten geleide van waarne
mingen aan den Helder, over de maanden Maart 
en April 1872. 

Het lid Maas Geesteraniis gaf een uitvoerig 
overzicht over het Liernurstelsel, dat door een 
reeks van teekeningen en modellen werd toege
licht, en deed het voordoel van dat stelsel, vooral 
boven het spoelstelsel , krachtig gelden. 

Aan de juistheid van die bewering werd dooi
de leden niet getwijfeld, wel echter over hare 
toepassing voor zooverre die thans nog in ver
band tot het gebruik der faecalo stoffen voor den 
landbouw wordt gebracht. Tegenover het be
weren van den spreker, dat er hoogere prijzen 
voor die stoffen kunnen besteed worden, als tot 
nu tie het geval was , stelde het lid Amersfoort 
zijne meening, dat die veel te hoog waren en 
verwichtte zelfs geen resultaat voor en aleer 
men kans zag ze kosteloos te verschaffen. De 
mest zelf was in alle opzichten goed , doch werd 
veel te dun verzonden en vorderde veel arbeids
loon ; daarin verschilde hij aanmerkelijk van mee
ning met den heer Liernur. 

liet lid van Diesen was van oordeel, dat men 
dit punt veel te veel tegenover de waarde van 
het stelsel zelf doet gelden , wanneer toch aan 
de eerste vereischten nam.: het bevorderen der 
gezondheid werd beantwoord, dan was het 
tweede deel, het al of niet gebruik der stoffen 
slechts een bijzaak. 

Het lid Henket bracht echter in 't midden dat 
wel de gezondheid een eerste plaats bekleedde , 
doch elk ontwerper bij het maken van zijn 

plan wel degelijk het oog moest hebben op het 
wegvoeren der stoffen. Zoo ze niet gebruikt 
werden , waar ze dan te bergen, ook niet het 
oog op de gezondheid .' 

Enkele leden waren ook van meening dat men 
onmogelijk met één stelsel de steden kon reini
gen; naast Liernursstelsel, dat alleen de faecalo 
stollen niet het buiswater moest afvoeren, behoorde 
het geprepareerde zwomstolscl of ook het tonnen
stelsel te staan. 

Het honorair lid Delprat verdedigde zijn vroe
ger ingediend rapport, over het destijds aange
boden spoelstelsel tot reiniging der gemeente 
's Gravenhage. Daarin had spreker bet Liernurs
stelsel afgekeurd. Die afkeuring moest echter 
alleen beschouwd worden naar de gegevens, die 
destijds van dat stelsol bekend waren ; tegen het 
thans nader toegelicht Liernursstelsel had spreker 
geen bezwaar. 

Mededeelingen van het lid F. J . van den 
Berg over de berekening vau leggers , doorgaande 
over meer dan twee steunpunten. 

Het lid Corn", dc Groot sprak over mijn-ont
ginning in Nederlandsch Indië, achtte de exploi
tatie van petroleum onvruchtbaar, doch wees op 
belangrijke voordeeion die het delfstolfenrijk ons 
zou kunnen opleveren, indien er slechts eene wet
telijke regeling voor dien tak van nijverheid in 
het leven geroepen werd. 

Spreker, overtuigd dat men hier in Holland 
nog te weinig met dien toestand en die toekom
stige bronnen van welvaart bekend was, ver
klaarde zich bereid, hieromtrent van tijd tot tijd 
eenige mededeeling te doen. 

Brief van het lid F . W. Mondriaan, betref
fende een door hem uitgedachten »lloopelstoo-
mer," waaruit bleek dat de schrijver een op het 
water rollend werktuig bedoelde. 

De verwezenlijking van dat denkbeeld wenschte 
hij aan eene commissie uit de leden van het in
stituut toe te vertrouwen, van wier technische 
kennis hij alles verwachtte. 

Van ernstiger studie getuigde de hierop vol
gende mededeeling, die het lid Huët uitsprak en 
evenzeer dit onderwerp betrof, dat reeds een tal 
van jaren zijn aandacht had geboeid en meer en 
meer tot rijpheid was gebracht. 

Een eenigzins beredeneerd verslag daarvan te 
geven is in weinige regelen ondoenlijk ; wellicht 
dat de leden later in druk daarmede nader in 
kennis worden gesteld. 

Na ballotage eu aanneming der voorgestelde 
leden , en benoeming der drie plaatsvervangende 
bestuursleden, namelijk de heeren Henket, Fijnje 
en Beycrinck , sloot de president de vergadering. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — lloofdcorrcspondentcn L . VAN BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER W I E L & C " . 
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BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 15 J u n i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 16 Juni. 
Heerenveen, door commissarissen der Deke-

ma, Cuyck cn Foeyts Veen-Compagnie, bij Mr. 
M. van Heioma: 1o. bet slatten van bet gedeelte 
der Compagnonsvaart, ter lengte van ongeveer 
39G0 M., benevens bet schoon- en droogmaken 
van de sluis onder Oudehorne; 2o. het doen van 
herstellingen aan de beneden-landhoofden. 

Maandag . 17 Jnni. 
Leek (Groningen), te 11 uren, door het ge

meentebestuur: het bouwen van eene nieuwe on
derwijzerswoning te Leek en het vergrooten van 
het schoolgebouw te Tolbert; aanw. des morgens 
te 9 uren, te beginnen te Tolbert. 

Klein Dcuteren , (nabij 's-Bosch), te 1 uur, 
door het bestuur van het waterschap het Bosch-
veld en May , ten huize van A. de Leeuw : het 
maken van een stoomgemaal (de werktuigen daar
onder niet begrepen) aan den linker Diezedijk , 
voorden polder het Bosch veld en May, benevens 
eenige daarmede in verband staande weiken. 
Inl. bij den secretaris van het waterschap A. G. 
F. A. van Oorschot, te 's-Bosch. 

Wiusum . door den notaris De Hanitz: het 
bouwen van eene heerenhuizing met koetshuis en 
stalling te Winsum. met bijlevering van materi
alen. Inl. bij den architect J. Takens, te Ober-
gum. 

Dinsdag, 18 Jnni. 
Dordrecht, te 9'/, uren, op het bureau der 

gemeentewerken: het lichten en wegruimoi van 
het op den Bieschbosch gezonken schip »Hercule." 

Amersfoort, te 11 uren, door den komman
dant der genie , in het gebouw der arrondisse
ments-rechtbank : het bouwen van een telegraaf
kantoor op de legerplaats bij Milligen. Inl. op 
het bureau van genoemden kommandant. 

's-Hertogenbosch, te 11 uren, door d. lirma 
VV. Cordcvveener, op de bovenzaal van hit oud 
Stads-koffiehuis: het maken van eener stoomfa
briek met aanhooren. 

Echt (Limburg), te 3 uren, door het kerkbe
stuur: het afbreken van den toren, het uitbou
wen van twee panden enz. aan de It. K. paro
chiale kerk aldaar; aanw. te H uren. 

Woensdag, 19 Jnni. 
W a m e l , te 11 uren, door het polderbestuur 

van Maas en Waal, bij 11. van Beers: het ver
hoogen en verzwaren van den dijk v a n af het 
huis boven den molen Wamel, tot den weg naar 
het Tielsche veer, over eene lengte van 550 M. 
Aanw. 18 Juni, te 10 uren. 

Bolsward. te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het maken van eene steenen walbe-
schoeiing, langs de Marktstraat. 

Donderdag. 20 Juni . 
Ten Boer, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het driejarig onderhoud der kunstwegen 
enz. dier gemeente. Raming ƒ 9 0 0 0 . 

's-Hage, te 12 uur, door het ministerie van 
Gnantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
I'lein no . 2 : het herstellen en verbetertn der 
Rijkstelegraallijnen langs den Staatsspoorwig tus
schen Harlingen en Groningen en tusschen Leeu
warden en Meppel, met inbegrip der zijlijnen te 
Franeker, Grouw, Heerenveen en Stcenwijk. Inl. 
bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
van den Rijkstelegraaf te 's-llage. 

Goor, te 12 uren, in De Engel: het verrich
ten van verfwerk binnen de Hervormde kerk 
aldaar. 

Sneek, te 12 uren, door deu burgemeester 
van Wijmbritsei-adcel: het maken eener beschoei
ing langs den wester-oever van het Nauw Vliet, 
te lleeg, en daar bijbehoorende werken. Aanw. 
10 Juni , te 11 uren. (Herbesteding.) 

Haarlem, le 2 uren, door burg. en weth.: 
het maken van overdekte riolen in de Ba i teljoris-
straat, Lange Lakenstraat, Aunastraat eu Lange 
Heerenstraat. Inl. bij den opzichter J . K. van 
den Arend, dagelijks tusschen 'J en 10 uren. 

Haarlem, te 2'/, u ien, door het prov. be
stuur: het over 700 M J met zilikstukkeu bezet
ten van den oever langs den zuidoost-vleugel te 
Terschelling. Rijsvulling der zinkstukken dik 
0.45 M . ; belasting per vierk. M . met 0.25 kub. 
M . puin en 0.54 ton zwaren steen. Raming 
ƒ 4 6 8 0 . Inl. bij den hoofdingenieur van den 

waterstaat, te Haarlem en den ingenieur Loke, 
te Hoorn. 

Schiermonnikoog, door het gemeentebestuur : 
het maken van een gebouw, bestemd tot het 
geven van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde, 
op gezegd eiland. 

Niebert (Groningen), bij A. .1. Melissen : het 
bouwen eener burger behuizing. 

Vrijdag, 21 Juni. 
Noordwijk Binnen . te 11 uren, door burg. 

en weth. : het leggen eener keien- en klinkerbe
strating in die gemeente. Inl. bij den architect 
J. G. van Parijs, te Leiden. Aanw. 17 Juni, 
te 11 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie der 
Ned. Handelmaatschappij, de levering van: 

Verfwaren, oliën, enz. 
Militaire oquipementstukken als: 
Galonnen enz. 
Patroontasschen en kleppen voor kwartier-

mutsen. 
Diverse katoenen. 

200 stuks blauw zwaar katoen. 
2G » ongebleekt voeringkatoen. 

Diverse benoodigdheden als kammen , bor
stels, enz. 

1450 meter linnen voor handschoenen. 
1100 stuks kwartiermutsen. 
2200 » losse halsdasscn. 

500 meter donkerblauw grein. 
510 » laken en circassienne. 
330 stuks wollen dekens. 
113 » bont katoen. 
500 nieter blauwe baai. 
295 stuks hangmatten. 

7000 K G . zinkwit en zinkgrijs. 
9950 nieter vlaggendoek en katoen voor vlaggen. 
2240 stuks sloeprienien en pagaaiers. 

40000 K G . roode menie. 
09500 liter lijnolie. 
00000 K G . loodwit. 

1500 tons Newcastle steenkolen. 
38885 K G . ijzeren en vertinde spijkers. 

3500 » pakwerk. 
Ijzerwerken voor de stoombaggermolens. 

300000 stuks koffiezakken. 
800 » blauwe paardendekens. 

In 39 perceelen. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 

bestuur: het uitdiepen der Geul door de Brekken, 
behoorende tot het stroomkanaal de Kuikhornster-
vaart c. a.; aanw. 17 Juni. 

Wehe (Groningen), te 6 uren, door het ge
meentebestuur : l o . het leggen eener klinkerstraat 
met keienstocp, ter lengte van 100 M . te Leens; 
2o. het leggen eener klinkerstraat met voetpad, 
ter lengte van 103 M . te Mensingewcr; aanw. 
19 Juni, 10 uren des morgens te Leens, 2 uren 
des namiddags te Mensingeweer. 

Zaterdag. 22 Juni. 
Franeker , te 12 uren, ter secretarie: het 

vergrooten der burgerschool. 
Drachten (Friesl.), te 2 uren, bij A. Wouda : 

het bouwen eener onderwijzerswoning bij de 
school voor christelijk nationaal onderwijs; bilj 
inz. vóór 22 Juni, te 12 uren. 

Zwolle , door de commissie voor het nacht
leger uit de stads-armeninrichting: de levering 
van 75—120 wollen dekens, lang 1.95 M . , breed 
1.50 M. , wegende 2 KG. , 10—48 idem lang 1.95 
M., breed 1.35 M . , wegende 1.8 K G . ; 500—800 
M. linnen, breed 0.70 M . , 1 0 0 - 1 5 0 M . idem 
breed 1.00 M . Stalen in te zenden en inl . te 
bekomen bij den secretaris der commissie, Hend. 
Maas, aldaar, uiterlijk 21 Juni. 

Zondag, 23 Juni . 
Obdam , door het R. C. parochiaal kerkbe

stuur van den 11. Victor : het bouwen eener kerk 
en toren. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleys, 
te Hoorn. Aanw. 17 en 20 Juni. Bilj . inzenden 
uiterlijk 22 Juni. 

Maandag, 24 Juni . 
Leeuwarden, te 6 uren, door het bestuur 

der vereeniging voor christelijk schoolonderwijs, 
bij den voorzitter: het afbreken van het gebouw, 
letter C no. 118b, en het te dier plaatse stichten 
van een schoolgebouw. Aanw. 18 Juni, des mor
gens te 10 uren. 

Dinsdag, 25 Juni. 
Aalsmeer , te 11 uren, door het bestuur van 

den Schinkelpolder : het leveren en inhangen van 
een nieuwen houten molenvijzel, Inlichtingen 
ter secretarie. 

Kloosterburen, te 5 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning aldaar, met bijlevering 
der materialen. Inl. ter secretarie der gemeente. 
Aanw. 22 Juni , te 10 uren. 

Woensdag, 26 Juni. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. 

bestuur: het maken van steigerdamnien en stei
gers, met los- en laadplaatsen, hij laagwater, 
te Katsche Veer cn te Walsoorden, in 2 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Middelburg, en bij dc ingenieurs te Goes en 
te Neuzen. Aanw. den 7den en 4den dag vóór 
de besteding. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 142 M. cscau-
zijusche kantsteenen voor trottoirs; bilj. inzenden 
uiterlijk daags vóór de besteding, 's avonds vóór 
8 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het verrichten van eenige verf-
werken aan de landsgebouwen te 's-Hage. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat Mazel, 
en den hoofdopzichter.1. Singels, beiden te's-llage. 
Aanwz. den 4den en 5den werkdag vóór de be
steding. 

Donderdag, 27 Juni. 
Willemsoord, te 11 uren , door de directie 

der marine : het vervaardigen en leveren van een 
stel tubulaire stoomketels van 300 P. K. nomi
naal , niet twee overhitters en veiligheidstoestellen, 
naar te geven planteekening en aanwijzingen. 
Inl. bij den hoofding. in de directie, te Willems
oord. Aanw. gedurende (i werkdagen vóór de 
besteding. 

's-Hage , tc 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken : l o . het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor tc Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. De uit te voeren werken zijn: a. een 
landhoofd met 2 wachthuisjes; b, een tusschen-
of landpijler ; c. 3 pijlers met gekoppelde fundee
ring; d. 2 steenhoofden met brughuisjes; e. rem-
mingswerken. Ramii,g ƒ 320,000. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Rotterdam. Aanw. 
21 Juni, des morgens te 10 uren. 

2o. het leveren , maken en stellen van meer
palen, wrijfhouten en aanvaarroosters aan de 
buiten- en binnenhavens en sluizen te Vlissingen, 
langs het kanaal tusschen Middelburg en Vlis
singen en aan de loskaden te Middelburg, bene
vens eenige verdere werken. Raming /"211,700. 

3o. het maken van gebouwen, het leveren en 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten en meer
palen aan de buitenhaven en de sluizen te Veere 
en langs het kanaal tusschen Veere en Middel
burg, benevens eenige verdere werken en leve
ringen, het onderhouden van al deze werken en 
van de sluizen en de pont op het kanaal te Veere. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 19 J u n i , te 10 uren. Raming ƒ 0 2 , 0 0 0 

4o. het uitvoeren van eenige werken aan de 
brug over de Singelgracht te Amsterdam, voor 
den spoorweg van Xieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. Aanw. 19 en 21 Juni, telkens van 11—2 uren. 

5o. het maken van gebouwen en werken op
en nabij de tijdelijke halte aan het Mallegat (lijn 
Rotterdam—Breda), ten dienste der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Kuiler i in . Aanw. 18 en 21 Juni , telkens te 
11 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2: het spannen en ophangen van een 
telegraafdraad aan de bestaande palen op de lijn 
van Utrecht over Vreeswijk, Vinnen en Gorinchem 
naar Breda. De uit te voeren werken zijn: a. 
bet spannen en ophangen van een telegraafdraad 
aau de bestaande palen van den kokerpaal aan 
de Jereinicbrug te Utrecht tot dien op den Noor
der-Lekdijk bij Vreeswijk , zijnde eene lengte van 
10,000 M. j b. het idem aan den bestaanden ko
kerpaal op den Zuidei-Lekdijk te Vtanen tot den 
kokerpaal op den westelijken havendam van het 
Zederikkanaal aldaar, over eene lengte van 431 
M . ; c. het idem aan den kokerpaal op den oos

telijken havendam van het Zederikkanaal tot den 
kokerpaal op den Noordelijken Lingcdijk te Arkel, 
zijnde eene lengte van 18,829 M. enz. Inl. bi 
de hoofdingenieurs van den waterstaat te Utrecht 
's-Hage, 's-Bosch en Breda en bij den iuspec 
teur, chef van het technisch beheer van den 
Rijkstelegraaf te 's-llage. 

Goch (Pruisen), te 1 uur, do-u- de directie 
der Noordbrabantsch- Duitsche spoorwegmaatschap 
pi j , ten bureele van den sectie ingenieur: he 
doen van aarde- en kunstwerken tusschen il 
Pruisische grenzen en Goch, in 3 perc.: Iepen 
aardewerken in sectie I , ongeveer 16,500 kul 
M . ; 2e perc aardewerken in sectie II, ongevee 
1320 kub. M . ; 3e perc. bruggen en duikers i 
sectie I en II. 

Vrijdag, 28 Juni 
Oudenrhijn (Utrecht), te 10% uren, bij VV. 

Verbiest: het tonrond maken van den Taatschen 
dijk, den Sti ijk viertel en de Meent in den Ouden
rhijn, het leveren van koolasch of sintels vooi 
die wegen en het oprijden van die koolasch o 
sintels op genoemde wegen. Aanw. 25 Juni , t< 
9 uren , door D. van der Werf, Cathaiïjne-singel 
te Utrecht. 

Zaterdag, 29 Juni . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerii 

van finantien , in de bureau's van den Rijkstele
graaf: het herstellen en verbeteren der Rijks
telegraaflijnen langs den Staatsspoorweg Rosen
daal—Goes, Dordrecht—Breda en Breda—Boxtel 
alsmede langs den Belgischen grooten Centraal 
spoorweg Moerdijk — Esschen, Rosendaal—Breda 
en Tilburg—Weelde. Inl. bij den inspecte 
chef van het technisch beheer, te 's-Hage. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministi 
van finantien : het dagelijksch vervoer der brie
venmalen van 's Rijks posterijen, gedurende den 
tijd van twee jaren , te beginnen 1 Aug. 187'.! 
en eindigende 31 Juli 1874, tusschen Rotterdam— 
Brielle en tusschenliggende plaatsen , door middel 
van een daartoe uitsluitend bestemd en daarvoor 
bepaaldelijk ingericht stooravaartuig. Inl. bij den 
arrondissements-inspecteur der posterijen te 
's-Hage, en bij de postdirecteuren te Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Brielle, Hel
levoetsluis cn Dordrecht. 

Utrecht, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 
het onderhouden der Rijks-rivierwerken langs den 
rechteroever van den Nederrijn en de Lek in de 
prov. Utrecht tot 1 Juli '73. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
bouwen eener ijzeren draaibrug op gemetselde 
hoofden , over de Singelgracht aan het Bagijncn-
bolwcrk. Aanw. 24 Jun i , te 10'/, uren. 

Utrecht, te 1% uren, door burg. en weth.: 
l o . het vernieuwen van een gedeelte werfmuur 
en het verlengen van eene kelderkluis achter de 
Tweyestraat; 2o. het aanleggen van een gedeelte 
trottoir met rioleering in de Ganssteeg; 3o. het 
maken en leveren van 340 stuks hardsteenen 
palen ten dienste der algemeene begraafplaats. 
Aanw. van no. 1 en 2, 24 Juni, te 11 uren. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat: het verdiepen van eenige 
vakken vaart en tocht in dien polder. Inl. bij 
den hoofdopzichter te Haarlem en de opzichters 
in den polder 

Beerta (Gron.), te 5 uren, door het gemeente
bestuur : de levering van 200 stère keislag, op den 
kunstweg over de Kroon-Stadspolder en Oudedijk. 

Zondag, 30 Juni. 
Kamerik. door het bestuur van het water

schap Kamerik-Teylingen : de levering van 1200 
hekt. steenkolen. Bilj. inz. uiterlijk 29 Juni op 
het gemeentehuis, aldaar. 

Maandag, 1 Jul i . 
Enkhulzen, te 12 uren, door Burg. en Weth. 

het bouwen eener school voor lager en uitgebreid 
lager onderwijs, met een lokaal voor de gym
nastiek, met bijlevering van alle materialen. 

Woensdag, 3 Jnni. 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

finantien , in de bureau's van den Rijkstelegraaf 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaf
lijnen langs den Rijnspoorweg Utrecht—Arnhem, 
en langs den Staatsspoorweg Utrecht —Boxtel, i ' 
twee perceelen. Inl. bij den inspecteur , chef van 
het technisch beheer, te 's-Hage. 

Zevende jaargang N 0 . 25. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZJ 
U i t g e g e v e n o u d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G r E N D T JQ-z. , 

met medewerking va» Dr. T. V A N 09R8BÜROH, C. .1. V A N D O O U N , I). GltOTIIK, J. II. I J K M M A X , II. I , I \ S E , S. K. W. R O O R D A V A N ' E Y S I N G A , II. P . V O G E L en andere] 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dnt geregeld 
iederen Zaterdug bij II. A . T l l l l M i ; t c A r n h e m ver
schijnt, bedfMgi per ilrie innamlcii franco per post ƒ1.66. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele noinniers 
worden alleen bij voonutbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling vnu 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 22 JUNI 1872. 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels ka 

ƒ 1 . — cn voor eiken regel nicer /"-.20; bovendien l 
bij ilkc advertentie lü cents voor een cxemp' 
coiiriint betaald. — Abonnementen voor 250, 500 cu I 
regels per jaargang worden tegen perminderden prijs i 
genomen en groote letten naar plaatsruimte bereken 

DE LEIDING DER PUBLIEKE WERKEN 
TE AMSTERDAM. 

Onder bovenstaanden titel vinden wij in het 
Algemeen Handelsblad van 18 Juni j l . een merk
waardig artikel, dat eenig licht geeft over het 
beheer der publieke werken te Amsterdam , en 
het is zelfs onverklaarbaar, dat niet reeds vroe
ger door de dagbladen de vraag werd behandeld 
waarin dan toch eigenlijk dc oorzaak ligt, dat 
een zaak als de waterverversching eerst de aandacht 
van het gemeentebestuur trok , toen het te laat 
was , om daarin volledig te kunnen voorzien. 

Volgen wij eerst kortelijk het meergenoemd 
artikel: 

wDe werken voor de waterverversching thans 
in aanleg, zijn van tweeledigen aard. De eersten 
betreffen het inlaten van versch water uit het af
gesloten IJ in de stadsgrachten en het wegvoeren 
daarvan door een verbreede vaart inet sluis nabij 
Zeeburg in het open IJ beoosten den afsluitdam 
aan den Paardenhoek. Deze kunnen eerst tegen 
het einde van dit jaar gereed zijn , en daarom 
besloot de Raad aan de gevaren, waarmede intus
schen de gezondheid der hoofdstad bedreigd wordt, 
te genioct te komen door eenige tijdelijke maat
regelen , die nu binnen weinige dagen in wer
king kunnen zijn. 

»Dc gevolgen van vroegere zorgeloosheid doen 
zich thans maar al te zeer gevoelen. Ofschoon 
het dagelijksch bestuur reeds in 1808 er op 
heeft aangedrongen , dat de afsluiting bij den 
Paardenhoek »mct den grautst mogelijken ijver 
en voortvarendheid ' zou worden voortgezet, is 
niets tijdig gedaan om de nadeelige gevolgen dier 
afsluiting te voorkomen. 

»Het verwijt van zorgeloosheid komt met volle 
kracht neder op het dagelijksch bestuur, dat 
zeker in de ceiste plaats geroepen is de belan
gen der gemeente bijtijds te behartigen. Het 
college van B. en W. is blijkbaar niet opgewas
sen tegen de vele en velerlei groote belangen 
die in de laatste jaren op het gebied van pu
blieke werken aan de orde zijn. 

•Er ontbreekt een leidende gedachte, een orga-
nisecrend talent, dat tot meer in staat is dan 
tot dagelijksch beheer, dat een open oog heelt 
voor de toekomst en aan technische kennis een 
juisten blik paart, welke vertrouwen inboezemt. 

•Had Amsterdam in den laatsten tijd zulk een 
man in zijn dagelijksch bestuur bezeten , wij zijn 
er van overtuigd, dat er geen beurs-quaestie, 
geen gasthuis-quaestie, geen riool-quacstie, geen 
ververschings-quaestlemeer zouden bestaan, althans 
niet in zoo primitieven staat, als waarin zij nog 
altyd verkeeren. 

»De geschiedenis van dc waterverversching staalt 
dit oordeel ten volle. In 1870 verschijnt een uit
gewerkt plan tot rioleering van den Ingenieur Van 
Niftrik. De wethouder achtte zich onbeoegd het 
te beoordeelen, maar bewerkt dat de Raad eene 
commissie van Ingenieurs benoemt, waarvan hij 
'elf als voorzitter optreedt, om over de reinhou-
ding der gemeente-gronden en witeren, in ver
hand met de afsluiting van het IJ, voorstellen te 
doen. Het rapport van die commissie is 1103 niel 
verschenen, maar in plaats daarvan zijn slechts 
te elfder ure in alle haast de voorstellen gedaan 
voor de tijdelyke werken , die thans in aanleg zijn. 

«Men werd namelijk verrast door de tijding, dat 

het IJ in den loop van dit jaar zou worden af
gesloten. Reeds iu Sept. 1871 was dit aan het 
gemeentebestuur bekend, blijkens den brief van 
29 Sept. door Burgemeester en Weth, aan de 
commissie gezonden. Van eenig denkbeeld omtrent 
den invloed , welke de afsluiting op de waterver
versching zou kunnen hebben, is nog altijd iu dien 
brief geen sprake. 

«Slechts op den waterstand wordt de aandacht 
tier commissie gevestigd , en de beweerde onge
noegzaamheid der stoommachine bij Schellingwoude. 
Reeds 1 Dcc. 1870 was dc afsluiting op I Nov. 
1872 bepaald, maar blijkbaar wisten B. en W. 
daarvan niets. 

«Den 27 Oct. 1871 vroeg men naar de geldende 
termijnen, en reeds den volgenden dag vernam men 
uit het antwoord des Ministers, dat de termijn 
een jaar le voren op 1 Nov. was vastgesteld. Ook 
toen werd niet veel voortgang gemaakt. 

«Ofschoon de Raad den 14 Februari besloot de 
werken, waarbij zooveel haast was, uit te voeren, 
kwam eerst 2G April een voordracht met begroo
ting van kosten en aanwijzing der middelen tot 
bestrijding. 

»En wat nog erger was, er geschiedde van
wege het dagelijksch bestuur, (dat moest weten 
dat de werken eerst tegen het einde des jaars 
konden gei eed zijn) niets om voor den gevaar
lijksten tijd, de zomer- en herfstmaanden, te 
zorgen. 

• lie aandrang tot voorziening daarin kwam van 
den kant der burgerij, en vanwege eenige 
raadsleden; slechts noode werd daaraan gehoor 
gegeven, eu werd eindelijk in het begin van Mei 
een voordracht gedaan van voorloopige werken, 
en daarbij werd 11. b. een blaam geworpen op de 
commissie , omdat zij die werken niet reeds vroe
ger had voorgedragen, hoewel de Wethouder 
voor de publieke werken voorzitter van die com
missie was; de ciitiek van B. en W. komt dus 
in de eerste plaats op hem neder. 

»En dit is nog niet alles, nu er uit de fiuaii-
tieele voordracht wederom blijkt, dat het bestuur 
der publieke werken niet op de hoogte is van 
zijn taak. 

«De begrooting van den wethouder bevat eenige 
posten voor werken, tot welke de raad niet be
sloten heeft, ten bedrage van / 85,000; de raming 
der werken, die in den winter gereed kunnen 
zijn , is ƒ 39,000 te laag gesteld en daarentegen 
zijn dc steenkolen, voor de zomerwei ken benoo
digd, /'13,000 tc hoog uitgetrokken. Dus vergis
singen tot een beding van ƒ 137,000 opwerken 
van ƒ 0 4 3 , 0 0 0 ! Inderdaad een hoogst treurige 
toestand, welken wij slechts behoeven aan te 
wijzen , opdat ieder er voor zich zelveu de ge
volgtrekkingen uit make!" 

Tot hiertoe het Handelsblad. 
liet doet ons werkelijk genoegen , dat de re

dactie van dat dagblad , nu het waterbederf te 
Amsterdam zóó ver is gekomen, dat de grachten 
van den zoogenaainden Jordaan als met bloed 
zijn gekleurd , den moed heeft zijne beschouwin
gen , zonder aanzien des persoons en geput uit 
oflicieele bronnen , onder de algemeene aandacht 
te brengen; doch met de oplossing der vraag , 
»met welke middelen voortaan dergelijke toe
standen kunnen voorkomen worden'/" kunnen wij 
ons geenszins vereenigen. 

Men meent althans dat het middel hierin moet 

bestaan , .dat er in het dagelijksch bestuur 
organiseerend talent moet plaats nemen, da 
open oog voor de toekomst heeft en aan 
nische kennis een juisten blik paart , 
vertrouwen inboezemt." 

Laten wi j , 0111 ons denkbeeld eenigszins te 
klaren , beginnen , met ons het beheer vod 
stellen van eene fabriek , die met den voorti 
der wetenschappen gelijken tred moet hou 
en hare inrichtingen moet. wijzigen eu volniai 
wil de bloei daarvan op den duur verzekerd 

Zou men daarvoor een bestuur verkiezen j 
volmaakt op de hoogte is van de techniek 
het fabrikaat, of' wel samengesteld uit 111.111 

die aau een gewoon (geen buitengewoon) 
verstand handels- en administratieve kennis 
cn ter zjjde gestaan worden door een belli 
technisch persoon , in wien zij als directcud 
trouwen stellen en die, als zoodanig, di recti 
aiitvvoordelijt is P VVij verkiezen volledig 
laatste, daar men hierdoor meer eenheid 
denken , die zeer noodzakelijk is voor den 
gelden oeconomischen gang van zaken. 

Die directeur moet intijds alle voorsteller! 
uitbreiding, wijziging, enz. van hoofd-
dei deelen aan het bestuur doen en toelichtej 
overigens geheel op zich zeiven , binnen de (

r 

van zijne instructie , als dagelijksch chef va 
werkplaatsen en onderdeden optreden. 

Is hij het vertrouwen door mindere kenn 
ongeschiktheid niet waard, dan heeft de Di) 
steeds de macht hem door ecu ander t e | 
vervingen, doch een zeker vertrouwen 
persoon is onmisbaar om hem met lust en l 
en dus ten voordeele der onderneming, t e | 
werken. 

Zoodra in het bestuur een zoogenaamd! 
nisch man van eenigen invloed gezeten is, 
reeds de verantwoording van den directeu! 
deeld, daar het practisch resultaat zou zijd 
de vrijheid van bandelen vau den dirccteul 
meer of min beperkende voorschriften va l 
zou gaan, en zelfs eene zekere naijver in 
handeling (en zeker ten nadecle) van de | 
niet ondenkbaar is. 

Wat zou het resultaat zijn. indien h l 
zoodanige wijze door het bestuur voorsc] 
van ondergeschikten aard werden gegevefl 
langrijke zaken zonder zijn advies werden I 
bestellingen buiten zijne voorkennis werde 
richt, enz.? Hij had slechts te kiezen 0111' 
ontslag te nemen öf om, ter wille van zijn | 
(waarbuiten hij niet loven kan), zijne grief 
heheerschen eu, als een echt ambtenaar, dd 
gaande te houden zonder meer. Is het d l 
wonder, dut de energie op die wijze worj 
gedoofd en hij er geen lust in heeft voos, 
van eenigszins ingrijpenden aard te doe 
tende dat het bestuur ongaarne ziet, dd 
van hem, wiens advies men nauwelijks 
uitgaat.' Dat bestuur met zijne burcaucratul 
zich dan ook sterk genoeg om alles te 
en te heheerschen, zonder te denken 
nadeelige gevolgen, die hieruit noodwend, 
ten voortvloeien. 

Wij staan dus de meening voor dat »hod 
de verantwoording van deu directeur wfl 
maakt, des te grooter ook zijn ijver zal l 
omgekeerd''; terwijl een niet-teehniseh 
zich met het gezond verstand iu de mij 
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waterstaat, te Haarlem cn den ingenieur Loke, 
te Hoorn. 

S c h i e r m o n n i k o o g , door het gemeentebestuur: 
het maken van een gebouw, bestemd tot het 
geven van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde, 
op gezegd eiland. 

Niebert (Groningen), bij A. .1. Melissen : het 
bouwen eener burger behuizing. 

Vrijdag, 21 Juni. 
Noordwi ik Binnen , te 11 uren, door burg. 

en weth. : het leggen eener keien- en klinkerbe
strating in die gemeente. Inl. bij den architect 
J. G. van Parijs, tc Leiden. Aanw. 17 Juni, 
te 11 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door dc dire, tie der 
Ned. Handelmaatschappij, de levering van: 

Verfwaren, oliën, enz. 
Militaire oquipementstukken als: 
Galonnen enz. 
Patroontasschen en kleppen voor kwartier

mutsen. 
Diverse katoenen. 

200 stuks blauw zwaar katoen. 
20 » ongebleekt voeringkatoen. 

Diverse benoodigdheden als kammen, bor
stels, enz. 

1450 meter linnen voor handschoenen. 
1100 stuks kwartiermutsen. 
2200 » losse halsdassen. 

500 meter donkerblauw grein. 
510 » laken en circassienne. 
330 stuks wollen dekens. 
113 » bont katoen. 
500 meter blauwe baai. 
295 stuks hangmatten. 

7000 K G . zinkwit en zinkgrijs. 
9950 meter vlaggendoek en katoen voor vlaggen. 
2240 stuks sloepriemen eu pagaaiers. 

40000 K G . roode menie. 
09500 liter lijnolie. 
00000 K G . loodwit. 

1500 tons Newcastle steenkolen. 
38885 K G . ijzeren en vertinde spijkers. 

3500 » pakwerk. 
Ijzerwerken voor de stooinbaggerniulens. 

300000 stuks koffiezakken. 
800 » blauwe paardendekens. 

In 39 perceelen. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 

bestuur: het uitdiepen der Geul door de Blekken, 
behoorende tot het stroomkanaal de Kuikhornster-
vaart c. a.; aanw. 17 Juni. 

Wehe (Groningen), tc 6 uren, door het ge
meentebestuur: l o . het leggen eener klinkerstraat 
met keienstocp, ter lengte van 100 M . te Leens; 
2o. het leggen eener klinkerstraat met voetpad, 
ter lengte van 103 M. te Mensingeweer; aanw. 
19 Juni, 10 uren des morgens te Leens, 2 uren 
des namiddags te Mensingeweer. 

Zaterdag. 22 Juni. 
Franeker , te 12 uren, ter secretarie: het 

vergrooten der burgerschool. 
Drachten (Friesi.), te 2 uren, bij A. Wouda : 

het bouwen eener onderwijzerswoning bij de 
school voor christelijk nationaal ouderwijs; bilj 
inz. vóór 22 Juni, te 12 uren. 

Zwolle , door de commissie voor het nacht
leger uit de stads-arineninriehting : de levering 
van 75—120 wollen dekens, lang 1.95 M . , breed 
1.50 M. , wegende 2 KG. , 10—48 idem lang 1.95 
M. , breed 1.35 M . , wegende 1.8 K G . ; 500—800 
M . linnen, breed 0.70 M . , 1 0 0 - 1 5 0 M . idem 
breed 1.00 M . Stalen in te zenden en inl . te 
bekomen bij den secretaris der commissie, Hend. 
Maas, aldaar, uiterlijk 21 Juni. 

Zondag, 23 Juni . 
Obdam , door het It. C. parochiaal kerkbe

stuur van den l i . Victor : het bouwen eener kerk 
en toren. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleys, 
te Hoorn. Auuw. 17 en 20 Juni. Bilj . inzenden 
uiterlijk 22 Juni. 

maandag, 24 Juni . 
Leeuwarden, tc 6 uren, door het bestuur 

der vereeniging voor christelijk schoolonderwijs, 
bij den voorzitter: het afbreken van het gebouw, 
letter C no. 118b, en het te dier plaatse stichten 
van een schoolge'iouw. Aanw. 18 Juni , des mor
gens te 10 uren. 

Dinsdag, 25 Juni. 
Aalsmeer , le 11 uren, door het bestuur van 

den Schinkelpolder : het leveren en inhangen van 
een nieuwen houten molenvijzel. Inlichtingen 
ter secretarie. 

Kloosterburen, te 5 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning aldaar, met bijlevering 
der materialen. Inl. ter secretarie der gemeente. 
Aanw. 22 Jun i , te 10 uren. 

Woensdag, 26 Jnni. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. 

bestuur: het maken van steigerdammen en stei
gers, met los- en laadplaatsen, bij laagwater, 
te Katsche Veer en te Walsoorden, in 2 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Middelburg, en bij de ingenieurs te Goes cn 
te Neuzen. Aanw. den 7den en 4den dag vóór 
de besteding. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 142 M. escau-
zrjnsche kantsteenen voor trottoirs; bilj. inzenden 
uiterlijk daags vóór de besteding, 's avonds vóór 
8 uren. 

's-Hagc, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het verrichten van eenige verf-
werken aan de landsgebouwen te 's-llage. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat Mazel, 
en den hoofdopzichter .1. Singels , beiden te 's-Hage. 
Aanwz. den 4den en 5den werkdag vóór de be
steding. 

Donderdag, 27 Juni. 
Willemsoord, te 11 uren , door de directie 

der marine : het vervaardigen en leveren van een 
stel tubulaire stoomketels van 300 P. K. nomi
naal , met twee overhitters en veiligheidstoestellen, 
naar te geven planteekening en aanwijzingen. 
Inl. bij den hoofding. in de directie, te Willems
oord. Aanw. gedurende 0 werkdagen vóór de 
besteding. 

's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: l o . het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. cn in 
massa. De uit te voeren werken zijn: a. een 
landhoofd met 2 wachthuisjes; b. een tusschen-
of laudpijler ; c. 3 pijlers met gekoppelde fundee
ring; d. 2 steenhoofden met brughuisjes; e. rem-
nnngswerken. Ramii.g ƒ 320,000. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Rotterdam. Aanw. 
21 Juni, des morgens te 10 uren. 

2o. het leveren, maken en stellen van meer
palen, wrijfhouten cn aanvaarroosters aan de 
buiten- en binnenhavens en sluizen te Vlissingen, 
langs het kanaal tusschen Middelburg en Vlis
singen en aan de loskaden te Middelburg, bene
vens eenige verdere werken. Raming f211,700. 

3o. het maken van gebouwen, het leveren en 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten cn meer
palen aan de buitenhaven en de sluizen teVeere 
eu langs het kanaal tusschen Veere en Middel
burg, benevens eenige verdere werken en leve
ringen, het onderhouden van al deze werken en 
van de sluizen en de pont op het kanaal te Veere. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 19 Juni , te 10 uren. Raming ƒ 0 2 , 0 0 0 

4o. het uitvoeren van eenige werken aan de 
brug over de Singelgracht te Amsterdam, voor 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. Aanw. 19 en 21 Juni, telkens van 11—2uren. 

So. het maken van gebouwen en werken op
en nabij de tijdelijke halte aau het Mallegat (lijn 
Rotterdam—Breda), ten dienste der Staatsspoor
wegen. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Rotter 1 an . Aanw. 18 en 21 Juni , telkens te 
II uren. 

's-Hage , t>' 12 uren, door het ministerie van 
finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2: bet spannen en ophangen van een 
telegraafdraad aau de bestaande palen op de lijn 
van Utrecht over Vreeswijk, Vianen en Gorinchem 
naar Breda. De uit te voeren werken zijn: a. 
het spannen en ophangen van een telegraafdraad 
aau de bestaande palen van den kokerpaal aan 
de Jeremiebi ug te Utrecht tot dien op den Noor-
der-Lekdijk bij Vreeswijk , zijnde eene lengte van 
10,000 M . ; b. het idem aan den bestaanden ko
kerpaal op den Zuidei-Lekdijk te Vianen tot den 
kokerpaal op den westelijken havendam van het 
Zuderikkanaal aldaar, over eene lengte van 431 
M . ; c. het idem aan den kokerpaal op den oos

telijken havendam van het Zederikkanaal tot den 
kokerpaal op den Noordelijken Lingedijk te Arkel 
zijnde eene lengte van 18,829 M. enz. Inl. bij 
de hoofdingenieurs van den waterstaat te Utrecht, 
's-Hage, 's-Bosch en Breda en bij den inspec
teur , chef van het technisch beheer van den 
Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

Goch (Pruisen), te 1 uur, door de direct i 
der Noordbrabantsch- Duitsche spoorwegmaatschap 
pi j , ten bureele van den sectie ingenieur: he 
doen van aarde- en kunstwerken tusschen d 
Pruisische grenzen en Goch, in 3 perc.: I epen 
aardewerken in sectie I, ongeveer 16,500 kul 
M . ; 2e perc aardewerken in sectie II, ongevee 
1320 kub. M . ; 3e perc. bruggen en duikers in 
sectie I en II. 

Vrijdag, 28 Jnni 
Oudenrhijn (Utrecht), te 10% uren, bij W 

Verbiest: het tonrond maken van den Taatschen. 
dijk, den Strijkviertel en de Meent in den Ouden
rhijn, het leveren van koolasch of sintels voor 
die wegen en het oprijden van die koolasch ol 
sintels op genoemde wegen. Aanw. 25 Juni , i 
9 uren, door D. van der Werf, Catharijne-singe 
te Utrecht. 

Zaterdag, 29 Juni . 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie 

van finantien , in de bureau's van den Rijkstele
graaf: het herstellen en verbeteren der Rijks 
telegraaflijnen langs den Staatsspoorweg Rosen 
daal—Goes, Dordrecht—Breda en Breda—Boxtel, 
alsmede langs den Belgischen grooten Centraal-
spoorweg Moerdijk—Esschen, Rosendaal—Breda 
en Tilburg—Weelde. Inl. bij den inspecteur, 
chef van het technisch beheer, te 's-Hage. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministei 
van finantien : bet dagelijksch vervoer der brie
venmalen van 's Rijks posterijen, gedurende den 
tijd van twee jaren , te beginnen 1 Aug. 1872 
en eindigende 31 Juli 1874, tusschen Rotterdam— 
Brielle en tusschenliggende plaatsen , door middel 
van een daartoe uitsluitend bestemd en daarvoor 
bepaaldelijk ingericht stoom vaartuig. Inl. bij den 
arrondissements-inspecteur der posterijen te 
's-Hage, en bij de postdirecteuren te Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Brielle, Hel-
levoetsluis en Dordrecht. 

Utreoht, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 
het onderhouden der Rijks-rivierwerken langs den 
rechteroever van den Nederrijn en de Lek in de 
prov. Utrecht tot 1 Juli '73. 

Utreoht, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
bouwen eener ijzeren draaibrug op gemetselde 
hoofden , over de Singelgracht aan het Begijnen-
bolwerk Aanw. 24 Jun i , te 10% uren. 

Utrecht, te 1% uren, door burg. en weth.: 
l o . het vernieuwen van een gedeelte werfmuur 
en het verlengen van eene kelderkluis achter de 
Tweyestraat; 2o. het aanleggen van een gedeelte 
trottoir met rioleering in de Ganssteeg; 3o. liet 
maken en leveren van 340 stuks hardsteenen 
palen ten dienste der algemeene begraafplaats. 
Aanw. van no. 1 en 2, 24 Juni, te H uren. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de Jansstraat: het verdiepen van eenige 
vakken vaart en tocht in dien polder. Inl. bij 
den hoofdopzichter te Haarlem en de opzichters 
in den polder 

Beerta (Gron.), te 6 uren , door het gemeente
bestuur : de levering van 200 stère keislag, op den 
kunstweg over de Kroon-Stadspolder en Oudedijk. 

Zondag, 30 Jnni. 
Kamerik door het bestuur van het water

schap Kamerik-Teylingen : de levering van 1200 
hekt. steenkolen. Bilj. inz. uiterlijk 29 Juni op 
het gemeentehuis, aldaar. 

Maandag, 1 Jul i . 
Enkhuizen , te 12 uren, door Burg. en Weth.: 

bet bouwen eener school voor lager en uitgebreid 
lager onderwijs, met een lokaal voor de gym
nastiek, met bijlevering van alle materialen. 

Woensdag, 3 Juni. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaf* 
lijnen langs den Rijnspoorweg Utrecht—Arnhem, 
en langs den Staatsspoorweg Utrecht —Boxtel, in 
twee perceelen. Inl. bij den inspecteur , chef van 
het technisch beheer, te 's-Hage. 

Zevende jaargang JNT°. 25. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J(TZM 

met medewerking van Dr. T. V A N DOKSKURUfl , C. X V A N DOORN', I). tfROTHK, J . II. l i K L I M A X , II. M N S K , S. B. W. ROORDA V A X EVSINÜA, U . P . YOG KL eu anderen. 

Dc abonnementsprijs ran dit weekblad, dat geregeld 
iedercu Zaterdag bij II. A . T I I IEME l e A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.66. 
Men abonneert zich voor ccn jaargang. Enkele nonimers 
worden alleen bij voorititljestelting aan den uitgever en 
tegen betaling vau 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 22 JUNI 1872. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1.— en voor eiken regel meer f -.20; bovcutlien worilt. 
bij elke adVertcutic 10 eents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 511(1 en 1000 
n-gels per jaargang worden tegen verminderden prijs nan-
gi-nouieii eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE LEIDING DER PUBLIEKE W E R K E N 
TE AMSTERDAM. 

Onder bovenstaanden titel vinden wij in het 
Algemeen Handelsblad van 18 Juni j l . een merk
waardig artikel, dat eenig licht geeft over het 
beheer der publieke werken te Amsterdam , en 
het is zelfs onverklaarbaar, dat niet reeds vroe
ger door de dagbladen de vraag werd behandeld 
waarin dan toch eigenlijk de oorzaak ligt, dat 
een zaak als de waterverversching eerst de aandacht 
van het gemeentebestuur trok , toen het te laat 
was , om daarin volledig te kunnen voorzien. 

Volgen wij eerst kortelijk het meergenoemd 
artikel: 

»De werken voor de waterverversching thans 
in aanleg, zijn van tweeledigen aard. De eersten 
betreffen het inlaten van versch water uit het af
gesloten IJ in de stadsgrachten en het wegvoeren 
d-iarvan door een verbreede vaart met sluis nabij 
Zeeburg in het open IJ beoosten den afsluitdam 
aan den Paardenboek. Deze kunnen eerst tegen 
het einde van dit jaar gereed zijn , cn daarom 
besloot de Raad aan de gevaren, waarmede intus-
srben de gezondheid der hoofdstad bedreigd wordt, 
te geinoct te komen door eenige tijdelijke maat
regelen , die nu binnen weinige dagen in wer
king kunnen zijn. 

»De gevolgen van vroegere zorgeloosheid doen 
zich thans maar al te zeer gevoelen. Ofschoon 
het dagelijksch bestuur reeds in 1808 er op 
heeft aangedrongen , dat de afsluiting bij den 
Paardenboek «met den grootst mogelijken ijver 
en voortvarendheid' zou worden voortgezet, is 
niets tijdig gedaan om de nadeelige gevolgen dier 
afsluiting te voorkomen. 

«Het verwijt van zorgeloosheid komt met volle 
kracht neder op het dagelijksch bestuur, dat 
zeker in de ceiste plaats geroepen is de belan
gen der gemeente bijtijds te behartigen. Het 
college van B. en W. is blijkbaar niet opgewas
sen tegen de vele en velerlei groote belangen 
die in de laatste jaren op het gebied van pu-
tilieke werken aan dc orde zijn. 

•Er ontbreekt een leidende gedachte, een orga-
niseerend talent, dat tot meer in staat is dan 
tot dagelijksch beheer, dat een open oog heeft 
voor de toekomst en aan technische kennis een 
juisten blik paart, welke vertrouwen inboezemt. 

»llad Amsterdam in den laatsten tijd zulk een 
man in zijn dagelijksch bestuur bezeten , wij zijn 
er van overtuigd, dat er geen bcurs-quaestie, 
geen gastbuis-quaestie, geen riool-quaestie, geen 
vorverschings-quaestie meer zouden bestaan, althans 
niet in zoo primitieven staat, als waarin zij nog 
altijd verkeeren. 

»De geschiedenis van de waterverversching staaft 
'lit oordeel ten volle. In 1870 verschijnt een uit
gewerkt plan tot rioleering van den Ingenieur Van 
-Niftrik. Dc wethouder achtte zich onbevoegd het 
te beoordeelen, maar bewerkt dat de Raad eene 
commissie van Ingenieurs benoemt, waarvan hij 
zelf als voorzitter optreedt, om over de reinhou-
ding der gemeente-gronden en witeren, in ver
hand met de afsluiting van het IJ, voorstellen te 
'loen. Het rapport van die commissie is nog niet 
verschenen, maar in plaats daarvan zijn slechts 
te elfder ure in alle haast de voorstellen gedaan 
voor de tijdelijke werken , die thans in aanleg zijn. 

«Men werd namelijk verrast door de tijding, dat 

het IJ in den loop van dit jaar zou worden af
gesloten. Reeds iu Sept. 1871 was dit aan het 
gemeentebestuur bekend, blijkens den brief van 
29 Sept. door Burgemeester cu Weth. aan de 
commissie gezonden. Van eenig denkbeeld omtrent 
den invloed, welke de afsluiting op de waterver
versching zou kunnen hebben, is nog altijd iu dien 
brief geen sprake. 

«Slechts op den waterstand wordt de aandacht 
der commissie gevestigd , eu de beweerde onge
noegzaamheid der stoommachine bij Schellingwoude. 
Reeds 1 Dec. 1870 was de afsluiting op 1 Nov. 
1872 bepaald, maar blijkbaar wisten B. en W. 
daarvan niets. 

»üen 27 Oct. 1871 vroeg men naar de geldende 
termijnen, en reeds den volgenden dag vernam men 
uit het antwoord des Ministers, dat de termijn 
een jaar tc voren op 1 Nov. was vastgesteld. Ook 
toen werd niet veel voortgang gemaakt. 

«Ofschoon de Raad den 14 Fenuari besloot de 
werken, waarbij zooveel haast was, uit te voeren, 
kwam eerst 20 April een voordracht niet begroo
ting van kosten en aanwijzing der middelen tot 
bestrijding. 

»En wat nog erger was, er geschiedde van
wege het dagelijksch bestuur, (dat moest weten 
dat de werken eerst tegen bet einde des jaars 
konden gei eed zijn) niets om voor den gevaar
lijksten tijd, de zomer- en herfstmaanden, te 
zorgen. 

»De aandrang tot voorziening daarin kwam van 
den kant der burgerij, en vanwege eenige 
raadsleden; slechts noode werd daaraan gehoor 
gegeven , en werd eindelijk in het begin van Mei 
een voordracht gedaan van voorloopige werken, 
en daarbij werd n. b. een blaam geworpen op de 
commissie , omdat zij die werken niet reeds vroe
ger had voorgedragen, hoewel de Wethouder 
voor de publieke werken voorzitter van die com
missie was; de critiek van B. cn W. komt dus 
in de eerste plaats op hem neder. 

»En dit is nog niet alles, nu er uit dc finan-
ticcle voordracht wederom blijkt, dat het bestuur 
der publieke werken niet op de hoogte is van 
zijn taak. 

»De begrooting van den wethouder bevat eenige 
posten voor werken, tot welke de raad niet be
sloten heeft, leu bedrage van /'85,000; de raming 
der werken, die in den winter gereed kunnen 
zijn, is ƒ 3 9 , 0 0 0 te laag gesteld cn daarentegen 
zijn de steenkolen, voor de zoinerwerken benoo
digd, f13,000 te hoog uitgetrokken. Dus vergis
singen tot een beding van ƒ 137,000 opwerken 
van ƒ 6 4 3 , 0 0 0 ! Inderdaad een hoogst treurige 
toestand, welken wij slechts behoeven aan te 
wijzen , opdat ieder er voor zich zclven de ge
volgtrekkingen uit make!" 

Tot hiertoe het Handelsblad. 
Het doet ons werkelijk genoegen , dat de re

dactie van dat dagblad , nu het waterbedei f te 
Amsterdam zóó ver is gekomen, dat de grachten 
van den zoogenaamden Jordaan als met bloed 
zijn gekleurd , den moed heeft zijne beschouwin
gen , zonder uanzien des persoons en geput uit 
oflicieele bronnen , onder de algemeene aandacht 
te brengen; doch met de oplossing der vraag , 
smet welke middelen voortaan dergelijke toe
standen kunnen voorkomen worden ?" kunnen wij 
ons geenszins vereenigen. 

Men meent althans dat het middel hierin moet 

bestaan , adat er in het dagelijksch bestuur een 
organiseeiend latent moet plaats nemen, dat een 
open oog voor de toekomst heeft en aan tech
nische kennis een juisten blik paart , welke 
vertrouwen inboezemt." 

Laten wij , om ons denkbeeld eenigszins te ver
klaren , beginnen , met ons het beheer voor te 
stellen van eene fabriek, die met den voortgang 
der wetenschappen gelijken tred moet houden, 
en hare inlichtingen moet wijzigen en volmaken, 
wil de bloei daarvan op den duur verzekerd zijn. 

Zou men daarvoor een bestuur verkiezen , dat 
volmaakt op de hoogte is van de techniek van 
het fabrikaat, of wel samengesteld uit mannen , 
die aan een gewoon (geen buitengewoon) helder 
verstand handels- en administratieve kennis pareu 
en ter zijde gestaan worden door een bekwaam 
technisch persoon , in wien zij als directeur ver
trouwen stellen en die, als zoodanig, direct ver
antwoordelijk i s W i j verkiezen volledig het 
laatste, daar men hierdoor meer eenheid kan 
denken , die /.eer tiüudzakclijk is voor den gcre-
geldcn oeconomischen gang van zaken. 

Die directeur moet intijds alle voorstellen tot 
uitbreiding, wijziging, enz. van hoofd- en on-
dci deelen aan het bestuur doen en toelichten, en 
overigens geheel op zich zeiven , binnen de grenzen 
van zijne instructie , als dagelijksch chef vau alle 
werkplaatsen en onderdeden optreden. 

Is hij het vertrouwen door mindere kennis cn 
ongeschiktheid niet waard, dan heeft de Directie 
steeds de macht hem door een ander te doen 
vervingen, doch een zeker vertrouwen in zijn 
persoon is onmisbaar om hem met lust en ijver, 
en dus ten voordeele der onderneming, te doen 
werken. 

Zoodra iu het bestuur een zoogenaamd tech
nisch man van eenigen invloed gezeten is, wordt 
reeds de verantwoording van den directeur ver
deeld, daar het practisch resultaat zou zijn, dat 
de vrijheid van handelen van den directeur door 
meer of min beperkende voorschriften verloren 
zou gaan, en zelfs eene zekere naijver in de be
handeling (en zeker ten nadeele) van de zaken 
niet ondenkbaar is. 

Wat zou het resultaat zijn. indien hem op 
zoodanige wijze door het bestuur voorschriften 
van ondergeschikten aard werden gegeven, be
langrijke zaken zonder zijn advies werden beslist, 
bestellingen buiten zijne voorkennis werden ver
richt, enz.? Hij had slechts tc kiezen om óf zijn 
ontslag te nemen of om, ter wille van zijn salaris 
(waarbuiten bij niet leven kan), zijne grieven te 
beheerscheii en, als een echt ambtenaar, de zaken 
gaande te houden zonder meer. Is het dan ook 
wonder, dat de energie op die wijze wordt uit
gedoofd en hij er geen lust in heeft voorstellen 
van eenigszins ingrijpenden aard te doen, we
tende dat het bestuur ongaarne ziet, dat zulks 
van hem, wiens advies men nauwelijks telt, 
uitgaat/ Dat bestuur met zijne bureaucratie waant 
zich dan ook sterk genoeg om alles te overzien 
cn te beheerscheii, zonder te denken aan de 
nadeelige gevolgen, die hieruit noodwendig moe
ten voortvloeien. 

Wij staan dus de meening voor dat «hoe grooter 
de verantwoording van den directeur wordt ge
maakt, des te grooter ook zijn ijver zal zijn, cn 
omgekeerd"; terwijl een niet-technisch bestuur 
zich met het gezond verstand in de meeste ge -
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vallen en met weinig moeite kap. overtuigen, of 
de zaken door liem naar den eiscli worden be
hartigd; terwijl een bestuur juist door zijne niet-
technischc kennis ten allen tijde bevoegd is , 
openlijk andere technici te raadplegen, indien 
het dat noodig of nuttig oordeelt. 

Vergelijkt men nu deze fabrickinrichting met 
het beheer der publieke werken te Amsterdam, 
dan komt daarin alleen dit verschil voor, dat de 
directeur daarbij is vervangen door 3 afzonder
lijk werkende personen, de architect, de ingenieur 
en de directeur der Gemeentewerken , eene indee
ling die zeker afkeuringswaard is , daar de werk
kringen in zoo nauw verband tot elkander staan, 
dat eene juiste omschrijving daarvan, zonder 
onderlinge medewerking, niet denkbaar is. 

Het is zeker dat één technisch hoofd voor de 
publieke werken noodzakelijk en onmisbaar i s : 
doch zoolang de ambtenaren , bij welke inlichting 
ook, niet door het dagelijksch bestuur worden 
gereleveerd, zullen de daaruit zekerlijk voort
vloeiende nadeclige gevolgen onmisbaar, evenals 
nu, op de schouders van het bestuur zef 
nederkomen. 

Wien heeft het b. v. niet verwonderd, dat 
eene commissie, bij voorkeur met buitenlandsche 
leden (sic) aangevuld, werd benoemd , om voor
stellen te doen over de reinhouding der gemeente
gronden en wateren, in verband met de afsluiting 
van het IJ, waarbij dc wethouder van publieke 
werken, in plaats van den stads-ingenieur (als 
van nature aangewezen) zitting nam? 

Wien verwondert het niet evenzeer , dat in de 
nu benoemde commissie tot beoordeeling der 
prijsvragen aangaande de stoombrandspuiten en 
telegraafverbinding, wederom de naam van een 
commies der publieke werken , in plaats van den 
directeur (wiens dagelijkschc bemoeiingen met 
de brandbluschmiddclcn hem daartoe aanwezen) 
voorkomt? 

Het is zeker gemakkelijker te laken dan te 
prijzen; maar wenden wij slechts het oog naar 
Rotterdam, eene stad van vooruitgang, waar 
jaarlijks werken van allerhanden aard voorkomen 
en waar men de grootste regelmatigheid in het 
beheer der publieke werken waarneemt: die wer
ken worden allen beheerd door één directeur, 
wiens adviezen men op waarde stelt, zonder 
wien het dagelijksch bestuur geen besluit zal ne
men en die geen bezwaar vond bij zijne vele 
werkzaamheden eene drinkwaterleiding tc ma
ken, waarvoor men te 's-Hage een afzonderlijk 
hoog gesalarieerd persoon noodig achtte. De 
kracht van dat bestuur ligt in de waardeering 
van den hoofdambtenaar, wiens adviezen ook in 
den gemeenteraad ter sprake komen, en waar
door hij in staat is eene zekere eenheid in dc 
werken te brengen , die veel tot vereenvoudiging 
van uitvoering en administratie bijbrengt. 

In Amsterdam evenwel ontbreekt zulk een 
technisch hoofd, en men vindt daarvoor drie chefs 
der afdcelingen, die blijkbaar worden miskend 
of geringgeschat door het dagelijksch bestuur; 
wat zoowel uit de twee bovengenoemde feiten blijkt 
als uit de omstandigheid, dat schier nooit bij de 
beslissing van eene zaak in den gemeenteraad 
naar hun advies wordt gevraagd; bij de geheele 
behandeling van de stremming in de waterver-
versching hebben wij nergens dc opinie van den 
stads-ingenieur medegedeeld gezien. 

Het valt evenwel ligt te begrijpen, dat de 
klacht van het dagelijksch bestuur juist moet 
liggen in de waardeering van de hoofdambtena
ren, en hoe meer dat bestuur tracht zelfstandig 
te handelen, des te verwarder zullen de zaken 
uitkomen en tot groote uitgaven leiden , die bij 
meer overleg hadden voorkomen kunnen worden. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
§ Gelijk bekend i s , verstaat men in de metal

lurgie door pudilclcn of roeren de bewerking, 
die dient om ruw- of gietijzer te veranderen in 
smeedijzer. Deze methode is in 1784 uitgevonden 
door zekeren Br i t , Henry Cort , maar sedert 
niet veel gewijzigd, in welk lot zij deelt met 
den ook in 1 784 uitgedachten bliksemafleider. De 
uitvinding van het poedelen is eene omwen
teling geweest», want zij heeft eene onbeperkte 
uitbreiding gegeven aan de vervaardiging van 
ruwijzer en bijgevolg ook aan de ontginning van 
de mijnen. Het zal onnoodig zijn hier te herha
len, hoe het poedelen geschiedt. Men kan het 

o. a. nalezen in Prof. Grothe's Mechanische Tech
nologie, Men weet, dat er bijna geen zwaarder 
arbeid is dan die van den poedelaar. Hij is 
blootgesteld aan eene felle hitte, en moet één 
tot twee uren werken, zonder zulk een al'mat-
tenden en nauw luisterenden arbeid zelfs een 
oogenblik te kunnen afbreken. Kr is ook zekere 
kunst, zekere handigheid noodig om de schei
kundige verbinding van koolstof en zuurstof zoo 
volkomen mogelijk te doen plaats hebben, het 
smeedijzer te voorschijn te doen treden en er al 
dc deelen van te vereenigen. De bekwame pocde-
laurs zijn dan ook zeldzaam, en men heeft dikwijls 
getracht den arbeid hunner handen door werk
tuigelijke]] te vervangen. Men heeft in de laatste 
jaren draaiende ovens vervaardigd, waarin het 
gietijzer werd geroerd met armen of spaken, 
bevestigd aan eene te lood staande as. De heer 
Menelaus, in Engeland, beeft hiermede proeven 
genomen, maar zonder tot eene bevredigende 
oplossing van het vraagstuk te geraken. De heer 
Samuel Banks, te Cincinnati, in den Staat Ohio 
(Vereenigde Staten vau Noord-Amerika) schijnt 
beter geslaagd te zijn. Hij heeft zijne proeven 
genomen in de spoorweg-werkplaatsen te Cincin
nati , in 1808, en in 18fi!t groote ovens voor 
werktuiglijk poedelen gebouwd. Eerst in het 
vorige jaar hebben de Engelsche eigenaren van 
roerovens de uitvinding van Danks bestudeerd. 
Er is tegenwoordig een oven naar zijn stelsel te 
Middlesborough; men doet er meer verrijzen, en 
het stelsel heeft alle kans aangenomen te worden. 

De nieuwe oven heeft een rooster, tamelijk 
gelijk dien van den ouden , verschillende in eenige 
gewichtige bijzonderheden. Er wordt een stroom 
lucht onder den rooster ingeblazen, om beter het 
vuur tc doen branden en de gassen der verbran
ding voort te brengen; men blaast ook lucht in 
boven het vuur teneinde eene te volkomener ver
branding te verkrijgen. De poedelaar regelt hare 
snelheid en vermag alzoo verschillende warmte
graden te verkrijgen , geëvenrudigd aan de ver
schillende eischen der bewolking. 

De aschkolk en de stookhaard worden gesloten 
door deuren, zoodat dc ingeblazen lucht slechts 
naar ééne zijde door het vuur ontsnappen kan. 
De stookhaard en de vuurbrug, die dezen van 
den roerovcn scheidt, worden onophoudelijk ver-
frischt door een stroom koud water. 

Aan de vuurbrug is een ring gehecht van ge
smeid ijzer, die aan ééne zijde eene platte opper
vlakte heeft en bet gewricht of de verbinding 
vormt met de ronddraaiende kamer. Deze kamer 
is cilindrisch, zij heeft ongeveer anderhalven 
nieter middellijn en één nieter twee palm lengte; 
elk uiteinde der kamer wordt gedragen door een 
paar rollen, dat, haar op haren plaats houdende, 
de draaiende beweging vrij laat door middel van 
tanden. De kamer bestaat uit twee ringen, die 
eene reeks platen insluiten, welke de ribben van 
den cilinder uitmaken. Deze platen bevatten 
holle gedeelten, welke dienen om den smeltbaard 
(Ia sole) te bevatten cn hem te verfrisscben. De 
kamer is natuurlijk aan de beide einden open, 
aan den kant der vuurbrug en aan den anderen 
kant, om de ladingen ruwijzer te ontvangen cn 
het smeedijzer er uit te halen. De producten 
der verbranding gaan alzoo door deze tweede 
opening; een beweegbaar stuk dient om de 
draaiende kamer met den schoorsteen te vereenigen. 

Dit stuk is voorzien van een gat, dat men kan 
sluiten, maar waardoor men gestadig het bad 
kan zien cn zich vergewissen omtrent den toe
stand van de bewerking. De ronddraaiende be
weging wjrdt aan de kamer medegedeeld door 
middel van een paar vertikale werktuigen en 
van een getand rad, aau den buitenkant der 
kamer bevestigd. 

A l deze onderdeden verschillen weinig van 
wat reeds beproefd was geworden door den heer 
Menelaus, maar in zijne ovens geraakte de smélt-
haard los en brak, zoodra het ijzer handelbaar 
werd. Dit bezwaar is opgelost door den beer 
Danks. Zijn oven wordt eerst van binnen bedekt 
met een deeg, bestaande uit een vochtig mengsel 
van ijzererts, in den staat van poeder, en van 
kalk. Men bestrooit dit deeg met ijzererts. Men 
stookt daarna den oven cn draait langzaam dc 
kamer rond, totdat het erts smelt; dit vormt 
dan eene soort van email of verglazing. 

Het ijzer, dat in overmaat aanwezig was, 
vloeit naar het benedenste van den cilinder en 
vormt er een klein meer; men werpt in dit meer 
eenige stukjes ijzererts, totdat zij ter hoogte van 
drie of zes oude duimen uitsteken. Men voegt 

er poeder van ijzererts bij en begint opnieuw 
te stoken en te draaien, totdat alles gesmolten 
is; er blijft nog een klein meer over, men doet 
er weder erts bij, en gaat zoo voort, totdat de 
geheele inwendige oppervlakte met achtereenvol
gende lagen verglazing bedekt is. Zij is dan 
klaar voor eene lading gietijzer, die men door 
het bovenste van den cilinder of vast óf gesmol
ten er in brengt. 

Na een half uur is het vaste ruwijzer gesmol
ten. Men doet dan den cilinder draaien met eene 
snelheid van slechts twee of drie omwentelingen 
in de minuut, om eene volkomener werking van 
de onzuivere deelen op het smeltbad tc verkrijgen. 

Als het ijzer dik begint te worden, doet men 
dc werktuigen stilstaan, en wakkert het vuur nog 
meer aan om de slakken te doen smelten. Men 
doet de vloeibare slakken wcgloopen; daarna 
begint men weder te draaien met de snelheid 
van zes tot acht slagen in de minuut. 

Het. ijzer wordt tegen de wanden van de kamer 
geworpen en begint er zich aan te hechten. Men 
vermindert de snelheid een weinig cn de bal 
begint zich spoedig te vormen. De poedelaar 
maakt er een gedeelte van vast met behulp van 
ccn ijzeren instrument; men neemt er den kop 
(I piece dc lètc) af en de bal wordt met eene 
soort van groote vork weggenomen. — Te Cincin
nati maakt men ballen van 050 tot 1000 oude 
ponden; maar men kan lichtere maken, beter 
geschikt voor kleine hameis. De nieuwe berei
ding, zegt men, geeft tien ten honderd meer 
smeedijzer van eene gogevene hoeveelheid giet
ijzer. Men bespaart, volgens de schattingen, 10 
tot 25 francs per ton. 

Spencer heeft ook draaiende ovens uitgevonden, 
maar voor kleine ballen. 

Enkele Britsche fabrikanten hebben gezamen
lijk aan Danks zes tonnen gouds betaald voor dc 
vergunning ovens volgens zijn patent op te 
richten. 

— A E' ' ' s eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een sociëteitsgebouw te Essen, waartoe 2 prijzen , 
respectievelijk van 400 en 200 Thaler, zijn uitge
loofd. De jury van beoordeeling is samengesteld 
uit de heeren Gcnzmer, te Dortmund; Fischer, 
te Bannen; Pllaume , te Keulen ; Rasch, te Essen 
en den eersten directeur der sociëteit •Verent", 
te Essen. De ontwerpen moeten vóór den 4 Sep
tember aanstaande zijn ingezonden, terwijl pro
gramma en sitiiatie-teekeningon bij den heer Emil 
Hartmann, te Essen , verkrijgbaar zijn gesteld. 

— A Op het einde dezer maand, zal bet gie
ten van dc groote klok voor den Keulschen dom , 
de zoogenaamde Keizersklok, worden aanbesteed. 
Als materiaal heeft de Duitsche keizer 22 stuks 
veroverde Fransche bronzen kanonnen ten geschenke 
gegeven , die reeds te Keulen zijn aangekomen. 
De afmetingen dezer klok zullen buitengewoon 
groot zijn, daar de diameter van den onderrand 
7 meters en de hoogte 5.33 meters zal bedragen. 

Deze klok zal alzoo de grootste en zwaarste zijn 
van alle klokken in Europa, die geluid worden, 
want de beroemde klokken te Moskou cn Peking 
zijn wel grooter, doch worden niet geluid, maar 
met een kluppel geslagen. Het gieten vun de 
Keizersklok moet, zoowel wegens hare afmetingen , 
als haar gewicht, noodzakelijk binnen Keulen ge
schieden. De metaalwaarde der geschonken ka
nonnen , waaruit deze klok moet worden gegoten , 
wordt geschat op 25,000 Thaler. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van 14 Juni 
1872, no. 151, is aan de firma Colliugs cn Muiii-
gay , te Rotterdam , tot wederopzegging , vergun
ning verleend vooreen stoombootdienst tot vervoer 
van goederen tusschen Amsterdam en Rotterdam 
en verder naar België en Duitschland. 

— De minister van Koloniën, tijdelijk belast 
met het beheer van het Departement van Binnen
landsche Zaken, gelet op artt. 55 en 58 der wet 
van 2 Mei 1803 (Staatsblad no. 50), heeft goed
gevonden: lo . te bepalen, dat de commission, 
belast met het afnemen der examens B. en O., 
volgens artt. 00—05 van genoemde wet, voor 
het jaar 1872 zitting zullen houden te Delft; 2o. 
te benoemen : tot lid en voorzitter der commissie 
voor examen B. (art. 00) en C. (artt. 01—05) P. 
Onland, boofd-ingenieur in algeineenen dienst, 
te 's-Gravenhage; tot leden: dr. G. F. W. Baehr, 
booglceraar aan de polytechnische school te Delft; 
F. J. van den Berg, hooglecraar aan de poly
technische school te Delft; dr. R. A. Mees, hoog

leeraar aan de hoogeschool te Groningen ; dr. E. II. 
von Baumhauer, secretaris van de Hollandsche 
maatschappij van wetenschappen te Haarlem; dr. 
II. Vogelsang, hoogleeraar aan de polytechnische 
si-hool te Delft: D. Grothe, hooüleeraar aan de 
polytechnische school te Delft; E. Pb. Mahieu, 
algemeen opziener op het stoomwezen der spoor
wegdiensten ; E. Gugcl , hooglecraar aan dc po
lytechnische school te Delft; N . II. Henket, boog
lceraar aan de polytechnische school te Delft ; 
E. Steuerwald, ingenieur van den Waterstaat te 
Delft; P. Tétar van Elven , leeraar aan de po
lytechnische school tc Delft; mr. .1. Buys , hoog
leeraar aan dc hoogeschool te Leiden ; B. J. Tide-
man, boofd-ingenieur der marine te Amsterdam. 

Tot lid en voorzitter der commissie voor exa
men B. (artt. 61—05) dr. J. Bosscha J r . , inspec
teur van het middelbaar onderwijs te 's-Graven
hage ; tot leden: dr. G. F. W. Baehr, hooglee
raar aan de polytechnische school te Delft; A . 
.1. van Pesch, hoogleeraar aan d i polytechnische 
school te Delft; J. F. W. Conrad, boofd-ingenieur 
van den Waterstaat in Zeeland, te Middelburg; 
B. J. Tideman, hoofd-ingenieur der marine te 
Amsterdam; d". E. H . von Baumhauer, secreta
ris van dc Hollandsche maatschappij van weten
schappen te Haarlem ; G. J. Morre, leeraar aan 
de polytechnische school te Delft; P. Tétar van 
Elven, leeraar aan de polytechnische school te 
Delft. 

— Bij ministerieels beschikking van 17 Juni 
is aan J . Veiwaaijeu Dz., te Arnhem, cn . l .Kooy, 
te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoomsleepdienst in de provin
ciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Zeeland, Utiecht, Friesland, Over
ijsel eu Groningen. 

Schiedam. 19 Juni. Naar men verneemt, 
zou het plan voor eene drinkwaterleiding, waar
toe ook de heeren Appleby Brothers aan deze 
gemeente concessie hebben gevraagd, zijn inge
komen , of met iederen dag tegemoet gezien wor
den, waarna zeker de Raad zich onmiddellijk met 
de zaak zal bezig houden. (iV. i i . C.) 

Velsen. Naar men verneemt, zijn de werken 
van de brug der Holl. Uzeren-spoorweg-maat-
schappij over het Noordzeekanaal alhier zoover 
gevorderd, dat uiterlijk op 15 Juli a. s. het spoor
wegverkeer over die brug zal plaats hebben, waarna 
de hulpdam in het Noordzeekanaal kan opgeruimd 
worden cn de vereeniging van 2 nu geïsoleerde 
kanaalvakken tot stand komt. 

Zaandam. Dezer dagen werd door de aan
nemers van het Noordzeekanaal een begin gemaakt 
met het baggerwerk en storten van den zuide
lijken kanaaldijk beneden de Staatsspoorwcgbrug 
in de richting naar Amsterdam. 

De werken aan genoemde brug zijn in den laatsten 
tijd met spoed voortgezet; dc tweede ijzeren kuip is 
zonder den minsten tegenspoed en in weinige we
ken ingebaggerd , gebetonneerd en volgemetseld ; 
een pijler en de landhoofden zijn geheel voltooid, 
en de laatste kuip is incengcsteld en wordt uit
gebaggerd. 

Varia . 
Versterking van het licht door drukking-

Een welbekend en vindingrijk scheikundige, de 
heer Louis Cailletet, beeft dezer dagen aan dc 
Fransche Académie des Sciences de uitkomst van 
eenige proeven medegedeeld, die in alle opzich
ten de aandacht verdienen. 

De heer Frankland, van de Royal Society te 
Londen, had reeds het merkwaardige feit doen 
uitkomen, dat het lichtend vermogen afwisselt 
met de drukking. Zoo wordt de vlam van zui
vere waterstof, zoo flauw, zoo weinig lichtge
vend, als zij in de lucht wordt voortgebracht bij 
gewone drukking, schitterend en vergelijkbaar 
met dc vlam van gaslicht, als dc verbranding 
plaats heeft onder drukking. Dc heer Henri 
Sninte-Claire-Devillc zet sinds vele jaren proeven 
omtrent hetzelfde onderwerp op groote schaal 
voort in een geheel ijzeren laboratorium, eene 
groote metalen kamer, gebouwd op eene der 
binnenplaatsen van de V.cole Normale. Verschei
dene proefnemers kunnen zich in die kamer op
sluiten, en zich verwarmen, en licht ontvangen, 
er eten, terwijl zij de drukking naar welgeval
len doen toenemen, en dus zien, hoe in de al
dus verdichte lucht, de verbranding en de sterkte 

van het licht gewijzigd worden, en op het men-
achelijk lichaam zelf de uitwerkingen van een 
meer of min snamgepersten damkring bestudee
ren. De staatkundige gebeurtenissen hebben tol. 
dusverre den heer Deville belet zijne belangwek
kende werkzaamheden ten einde te brengen. 

In deze eerste proeven over dc lichtsterkte der 
vlammen was het in allen gevalle onmogelijk de 
drukking hoog op te voeren. Men is niet precies 
op zijn gemak als men in saamgeperste lucht 
ademhaalt. De heer Cailletet heeft echter, door 
eene zeer eenvoudige, wel bedachte inrichting, 
het vraagstuk onder gunstiger voorwaarden weder 
kunnen opvatten. 

Hij heeft het middel gevonden om lucht onder 
ontzettende drukkingen in buizen te besluiten; 
hij slaagt er in een gas in metalen buizen saam 
te persen tot 000, 700 en zelfs 1000 dampkring*-
drukkingen, cn in dik glazen buizen tot 300 
en 400. Men weet, dat in onze stoomwerktui
gen de drukking geen 10 of 12 dampkringen te 
boven gaat. Dat zijn dus grenzen, die, nog vóór 
weinige jaren, als onbereikbaar zouden zijn be
schouwd geworden. 

Eenmaal de middclstof gegeven, was het ge
makkelijk daarin lucht voort tc brengen ; twee 
platina-diaden in de buis gestoken om dc elec
triciteit van een Ruhmkoriïschcn toestel of vonken-
inductor te geleiden —, meer is er niet noodig 
om de vonk, te midden van de lucht der buis, 
naar verkiezing van den proefnemer, te doen 
ontspringen. Ieder nu kent den glans eener 
electrische vonk, die in de lucht uitschiet; het 
licht is ternauwernood zichtbaar. Het verschil 
in sterkte door de werking van den druk moest 
duidelijk uitkomen. 

De heer Cailletet plaatste twee gelijkvormige 
buizen naast elkander, waarin men eene vonk 
deed gaan van gelijke lichtsterkte, voortgebracht 
door Rubinkorflschc toestellen van gelijke afme
tingen, in de eene buis behield meij dc nor
male danipkringsdrukking; in dc andere perste 
men de lucht trapsgewijze meer en meer samen 
tot veertig atmosferen. Daarna vergeleek men, 
met behulp van de bekende lichtmeters, den 
glans van de twee vonken. De uitkomst is 
opmerkelijk. 

De vonk, uitschietende onder eene drukking 
van 40 atmosferen , is tweehonderd malen meer 
lichtgevend dan de vonk onder gewone danip
kringsdrukking. Eene kleine vonk, ternauwernood 
merkbaar, is toereikende, als zij onderdrukking 
ontspringt, om een geheel laboratorium te ver
lichten. Niets is zoo merkwaardig als eene on
beduidende vonk, op bevel van den proefnemer 
tc zien aangroeien en met zulk een glans schit
teren , dat men op verscheidene meters van de 
lichtbron lezen kan. 

De heer Cailletet heeft ongelukkig, ondanks 
alle pogingen, geen 40 atmosferen kunnen over
schrijden. De electrische stroom dringt niet meer 
door in het aldus saamgeperste gas. Hij had 
zich aanvankelijk , om den inductie-toestel krach
tiger te doen werken, van drie Bunsen-elementen 
bediend; hij hoeft beproefd een sterkeren inductor 
te nemen van 30 centimeter lengte en de ele
menten der kolom tot 8 te brengen. De stroom 
heeft echter niet genoeg kracht om in dergelijke 
middclstof den halven millimeter over te sprin
gen , die de twee platina-diaden scheidt. Zoo 
men zijne toevlucht neemt tot een nog machtiger 
stroom, worden de draden eensklaps verhit en 
breekt de buis. Tusschen 40 cn 50 atmosferen 
houden de vonken op over te springen, en de 
wanden van de buis , door inductie geêlectriseerd, 
worden in de duisternis zwak lichtgevend. 

Niettemin is de proef treffend; het is waarlijk 
geene geringe uitkomst de sterkte van een licht 
te kunnen doen toenemen in reden van 1 tot 
200. De heer Cailletet blijft niet stilstaan bij 
de practischc besluiten, die men er uit trekken 
kan; het is echter aannemelijk, dat de volksvlijt 
met het licht onder drukking wel haar voordeel 
zal weten te doen. 

De heer Cailletet heeft ook den invloed van 
zulk licht op het spectrum nagegaan en komt 
tot de gevolgtrekking, dat de identiteit dei-
spectra beantwoordt aan de identiteit der druk
kingen, zoodat men zoude kunnen bepalen , welken 
warmtegraad een thermometer, op de zon of een 
ander hemellichaam geplaatst, zoude aantooncn. 
Wij zullen hierover echter niet uitweiden, om
dat de Opmerker geen orgaan voor physica is. § 

A d v e r t e n t i ë n . 

OPZICHTER GEVRAAGD. 
De Architect ROMEIN te Leeuwarden vraagt 

een geoefend teekenaar, die reeds het opzicht 
bij bouwwerken heeft gehad en in slaat is plan
nen uit te werken en te dctaillceren. Salaris naar 
bekwaamheden. Aanbiedingen worden ingewacht 
bij voornoemden Architect. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
den 29" Junij 1872, des namiddags ten een ure, 
in het openbaar ten Stadhuize aan tc besteden : 

Het bouwen van een IJzeren Draai
brug op gemetselde hoofden over de 
Singelgracht aan het Bagijnen bolwerk. 

liet bestek met teekeningen ligt van Woensdag 
den 12'" Junij c. k. af, ter inzage aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter-Rlarenburg cn is 
van dien datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize 
en bij de Boekbandelaren V A N T E R V E E N EN 
ZOtIN verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
f 1 00 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag deu 24'" Junij 1872, des voormiddags ten 
10'/ , ure. 

Utrecht, 4 Junij 1872. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 
W. II. DE W A T T E V I L L E . 

N O O R D - B R A B A N T S C H - D I f l T S C H E S P 0 0 R V E 6 - I U A T S C B A P P I J . 
Lijn I J O X Ï E L — W E 8 E L . 

A A I V H E S T E T J I J S T G . 

Op Woensdag den 3'°° Julij 1872, des middags 
ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Weste-
Wagenslraat te Botteidain, van: 

Het M A K E N en L E V E R E N van vijf
tig PUNTSTUKKEN van gegoten 
ijzer met glashard bovenvlak voor 
wissels. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving en onder voorbehoud van goedkeuring van 
het bestek door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, terwijl aan het Hoofdbureau voornoemd 
de noodige inlichtingen te bekomen zijn, alwaar 
tevens gedrukte exemplaren van bestek en voor
waaiden van af Woensdag 19 Junij ad / 0 . 5 0 te 
verkrijgen zijn. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER E \ WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 24 Junij 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhui», in het openbaar bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het maken van de PONDERING en 
den ONDERBOUW voor het STOOM
GEMAAL , het TOELEIDINGSKA-
NAAL , den VAARBOEZEM, het 
buiten SUATIE-SLUISHOOPD en 
de VOORHAVEN, alles ten behoeve 
van de Waterverversching in de 
Stads Grachten. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij dei-gemeente, 
legen betaling van 00 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie (af
deeling Publieke Werken) OJI het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke IFcrken op het 
Raadhuis, en aan het gebouw genaamd Zeereyt, 
op het bureau van den Heer Ingenieur J. G. V A N 
NI ITRIK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DEN TEX. 

Amsterdam, De Secretaris, 
15 Junij 1872. DE NEUFVILLE. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 22 Juni 1872. 

Hol|andsclie IJzeren Spoorwes-Maatsfliappy. 
O O S T E R S P O O R W E G . 

Op Maandag den 1"™ Juli 1872, des namid
dags te half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten de Willemspoort te Amsterdam, worden 
aanbesteed: 

Het M A K E N van de aardebaan, de 
kunst- en eenige andere werken tus
schen Uitermeer en Hilversum. 

Raming ƒ 4G0.000. 
Bestekken met teekeningen zijn van den 18'''" 

Juni tegen betaling van ƒ 3 te verkrijgen op het 
Hoofdbureau der Maatschappij te Amsterdam. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Eerstaan
wezend Ingenieur van den Oosterspoorweg te 
Hilversum. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Dings
dag 25 Juni en Vrijdag 28 Juni 1872, des voor
middags te l ü uur, uitgaande van het Bureau 
van den Oosterspoorweg te Hilversum. 

op Dingsdag den 9d«n Julij 1872, des middags 
ten 12 ure, in het Logement De Toelast, te 
Alkmaar, van : 

Eenige HERSTELLINGEN en VER
NIEUWINGEN aan- en het drieja
rig onderhoud van de Hondsbossche 
Schutsluis te Zaandam, met al het 
daarbij behoorende; 

waarvan het bestek ter lezing ligt te Amsterdam 
in het Vosje, te Zaandam in dc Korenbeurs en 
te Alkmaar in de Toelast en dc Uur;/, alsmede 
ter Secretarie van den Hondsbossche, alwaar het 
tevens voor 25 cents verkrijgbaar is. 

Aanwijzing op Donderdag 4 Julij e. k. , des 
namiddags ten 3 ure, door den Architect J. VAN 
DER KOOGH te Zaandam. bij wien mede bestek
ken zijn te bekomen. 

AANBESTEDING,, 
HET KERKBESTUUR DER R. K . PAROCHIE 

O. L . VROUWE GEBOORTE TK MEIJE ZEGVELD 
(Prov. Z.-HOLLAND) zal op Donderdag den 4d™ 
Juli 1872, des namiddags ten 1 ure, ten huize 
van CORNELLS GROENENDIJK aldaar in het 
openbaar aanbesteden: 

Het BOUWEN van eene Kerk met 
Toren en Pastorie, 

naar het ontwerp van den Architect W. J . V A N 
VOGELPOEL te Utrecht. Hel bestek , de teeke
ningen en détails liggen van af heden ter inzage 
in »de Roskam" bij G. NOOTEBOOM te Meije 
Zegveld. De bestekken en bestedings-voorwaar-
den zijn a ƒ 1 en de teekeningen a f 8.00 ver
krijgbaar bij den boekhandel Wed. J. R. V A N ROS
SUM te Utrecht. Aanwijzing in loco op Woens
dag 3 Juli a. s., des voormiddags ten 11 ure, 
door voornoemden Architect, bij wien tevens na
dere information te bekomen zijn. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R N I E U W I N G S F O N D S . 
Verkoop van 4338 strekkende Meter ge

bruikte S P O O R S T A V E N , afkomstig van de 
lijnen der Staatsspoorwegen, liggende op de Sta
tions Deventer, Breda en Venlo. 

De voorwaarden van verkoop liggen van af 
24 Junij e. k. ter lezing aan het Centraal-Rureaii 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, en aan 
de bureaux der Sectie-Ingenieurs te Zutphen, te 
Breda en te Venlo, bij wie tevens inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Inschrijvingsbillcttcn , volgens het bij die voor
waarden vastgestelde model, worden ingewacht 
uiterlijk den Od"' Julij 1872, des middags ten 
2 ure aan genoemd Centraal-Burcau te Utrecht. 

Utrecht, 10 Junij 1872. 
De Directeur-Generaal. 

Insolirjjvlng 
op Dingsdag 25 Junij 1N72, 

in hot Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de L E V E R I N G van 

25000 Kilogram GIETLOOD. 
Dc Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 

en uren , ter lezing op het bureau voor de plaat
selijke werken enz. in het Tiinmerhiis en zijn, 
voor den prijs van 5 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE & ZOON, Boekdruk
kers in den Houttuin n". 73. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles , Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

F A B R I E K V A N 

[-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

R E C H T & D Y S E R I N C K , 

Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, Ï Y I27 B en C, 

A M S T E R D A M . 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen eu Bouworne-
menten geëxposeerd. 

S T O O M F A B R I E K 
VOO It 

M . 4 G H L E HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SC1IAVERI.I F.N HOUTHANDEL, 

O . H O G G E N K A M P 

T E A P P I N G E D A M . 

PUUSCOUKANT op aanvrage franco. 
Een gclilliogralcerd modelboek met volledige Prijscourant 

a 7a Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T. 

V L O E R E N. 
ZOl.DKRS. 

OAK HEK LEEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T l M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M F. N. 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T P V IJ E N. 
PARQUETVLOEREN. 

I. I.I S T W E R K . 

KROONLIJSTEN. 
A It C 11 IT R A V I N. 

G O T E N . 
O P L E G I. IJ S T E N. 

INSLUITLUSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- E N 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N . 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

B R O K I R A M Ë N . 
HEKLATTKN. 

II L O E M S T O K K K N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMEItlKAANSCIIE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N B O R D E N . 
G IJ Jl N A S T I E K 

W E R K T U I G E N 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SCMMM KM) AMSCH E J V ËH.jfli. 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMERKER 

Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en O r e l K o p e r . BroiiN en M e t a a l , in velschillende 
qualiteiten ; compositie H u i d s p i j k e r s , Spiauter hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; Banen 
T i n , in blokken en slaven; Lood . loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

APPLEBY BROTHERS LONDEN. 
Civ. Ingenieurs en Fabriekanten van Stoom- en 
Handkranen, Stoom- en Pompwerktuigen 
allerlei aard. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën , 
J. J. VAN RIETSCHOTEN, 

Boompjes 117 Botterdam. 

MEN WENSCHT 
aan den meestbiedende bij inschrijving te ver-
koopen; 

Eene geheel antieke 

Salonbetimmering en bekleeding 
m e t A m e u b l e m e n t , 

bestaande i n : Extra zwaar cn rijk verguld Pla
fond, Lambriseering, marmeren Schoorsteen en 
Schoorstecnomkleeding, met Schilderstuk , get. 
J. D E WIT , prachtig Gobelin Behang en echt 
Smirna's Tapijt; drie paar gioen satijn damasten 
Meubelgordijnen en drie dito Venstei bankkussens; 
twee Canapés, vier Fauteuils, acht Stoelen, mede 
met groen satijn damast bekleed, een Vuurscherm, 
twee Damspiegels met vergulde lijsten, een groote 
en 4 Lustre-spiegels, met geslepen glazen lijsten; 
twee vergulde Penanttafeltjes en drie ingelegde 
Kastjes, alle met marineren bladen, enz. 

Gegadigden adresseeren zich met franco brie
ven, aan den Notaris A. L. VAN SLOGTEREN', 
te Enkhuizen (Noord-Holland), alwaar inmiddels 
op toegangbiljetten van 1 Juli a. s. af, het te 
verkoopene kan worden bezichtigd, terwijl dc 
inschrijvingsbiljetten voor of op 1 Augustus daar
aanvolgende, bij gemelden Notaris, franco wor
den ingewacht. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

: 

eeker A Buddiiiffh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules. 
Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n Drieat & C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel - cn LiJHtcnfabr. Gefocl. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teAïe/,bij;lnttecr-

pen. van J . F . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k c r dc C".. Amsterdam, leveren cn plaatsen 

licctwaleiloesli-llen TOOT gebouwen, plantenkassen, enz. 
C a l q u e » . Pnuspopier van /"8.10 en /'8.90, a con

tant, bij dc Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
Jnc". I'leywier , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r m a r » c n d e Honde , Stoomlraslabriek, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterre inen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevingen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: P H I L I P M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam. 

B . A . H i l d f brand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Z a t e r d a g 22 J u n i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 23 Juni . 
Obdam , door het R. C. parochiaal kerkbe

stuur van den H. Victor : het bouwen eener kerk 
en toren. Inl. bij den bouwmeester A. C. Dleys, 
tc Hoorn. Bil j . inzenden uiterlijk 22 Juni. 

Maandag, 24 Juni . 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth. : 

het maken van de fundeering en den onderbouw 
voor het stoomgemaal, het toeleidingskanaal, 
den vaarboezem , het Buiten Suatie-sluishoofd en 
de voorhaven, alles ten behoeve der waterver-
versching in de stadsgrachten. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het maken van afscheidingen of glaswanden in 
eenige der gemeentescholen, ln 3 perc. (Herbe
steding volgens gewijzigd bestek.) 

Dordrecht, te 1 uur, door de directie van 
het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen: de 
levering van 1400 a 1600 hekt. Ruhr-steenkolen. 

Leeuwarden , te 6 uren, door het bestuur 
der vereeniging voor christelijk schoolonderwijs, 
bij den voorzitter: het afbreken van het gebouw, 
letter C no. 118b, en het te dier plaatse stichten 
van een schoolgebouw. 

Sneek, door den architect A . Breunissen 
Troost: het bouwen van een woonhuis. 

Dinsdag, 25 Juni. 
Loenersloot, te 10'/2 uren, door het l i . K. 

parochiaal kerkbestuur: het bouwen eener school. 
Inl. hij den architect Tepe, te Utrecht. Aanw. 
één uur voor de besteding. 

Aalsmeer , te 11 uren, door het bestuur van 
den Schinkelpolder : het leveren en inhaiigen van 
een nieuwen houten molenvijzel. Inlichtingen 
ter secretarie. 

Zierikzee, te 12 uren, door A. van Haaften, 
bij W. Kanaar: het bouwen van eeue landbou-
wersschuur in den Van-Ilaaften-polder, nabij 
Oud-Vossemeer. 

Kloosterburen, te 6 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning aldaar, met bijlevering 
der materialen. Inl. ter secretarie der gemeente. 

Haarlem, 's avonds te 7 uren, door het burg 
armbestuur, in het stads-armenhuis : de levering 
van 200 hekt. Rurhsche kachelkolen (grof en lijn) 
en 10,800 K . G . idem haardkolen. 

Rotterdam , in het Timmerhuis : de levering 
van 25,000 K G . gietlood. 

Woensdag, 26 Juni. 
Hiddelburg, te 10 uren, door het prov. 

bestuur: het maken van steigerdammen en stei
gers , met los- cn laadplaatsen , bij laagwater, 
te Katsche Veer en te Walsoorden, in 2 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Middelburg, en bij de ingenieurs te Goes en 
te Neuzen. 

Vleuten (Utrecht), te 11 uren, door het ge
meentebestuur, bij M . van Dijk : het bouwen 
van een nieuw gemeentehuis, met woning voor 
den concierge. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ge
meentebestuur: de levering van 142 M. escau
zijnsclie kantsteenen voor trottoirs ; bilj. inzenden 
uiterlijk daags vóór de besteding, 's avonds vóór 
8 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het verrichten van eenige verf-
werken aan de landsgebouwen te 's-Hage. De 
bedoelde gebouwen zijn: o. het gebouw, waarin 
gevestigd is de afdeeling Nijverheid, met belen
dende lokalen; b. het Provinciaal Gerechtshof; 
c. dc Tweede Kamer der Staten-Generaal ; d. do 
Algemeene Rekenkamer; e. de Koninklijke Biblio
theek; ƒ . de gebouwen, waarin de bureau's dei-
Staatsspoorwegen en de Landsgebouwen op den 
Fluweelen Burgwal; g. het Departement van F i 
nantien; gezamenlijk een te verven oppervlakte 
van 410!) M 1 . Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat Mazel, en den hoofdopzichter J . Singels, 
beiden te 's-Hage. Raming ƒ 2 0 0 0 . 

Maastricht, ten kantore van P. Regout: l o . 
het gelijkmaken van een perceel vestinggrond en 
het slechten van den hoofdwal nabij de voorma
lige Boschpoort; 2o. het ontgraven en leggen 
van fondamenten voor 2 gebouwen ; 3o. het bou
wen van een riool en ringmuur. Inl. ten kantore 
voornoemd. 

Donderdag, 27 Juni. 
Huissen (Gelderl.), tc 10 uren, door den 

burgemeester, bij J . A. Peters: het inrichten van 
een bestaand gebouw in de Langestraat aldaar 
tot een vereenjgd post- en telegraafkantoor met 
directeurswoning, met bijlevering der materialen. 
Aanwijzing door den gemeente-opzichter 11. W. 
Jansen. 

B r e d a , te 10 uren, door hel heemraadschap 
van de Mark-en-Dintel, in het Hof van Holland: 
lo . het uitvoeren van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan de herdichtingswerken van de 
rivier de Mark-en-Dintel; 2o. het wegnemen door 
middel van uitbaggering van onderscheidene ver
zandingen of ondiepten in gemelde rivier; 3o. 
het vegen of schoonmaken derzelvc over hare 
geheele lengte, in 3 perceelen. 

Willemsoord, te 11 uren , door de directie 
der marine : het vervaardigen en leveren van een 
stel tubulaire stoomketels van 300 I'. K. nomi
naal , met twee overhitters en veiligheidstoestellen, 
naar te geven planteekening en aanwijzingen, 
Inl. bij den hoofding. in de directie, te Willems
oord. Aanw. gedurende ü werkdagen vóór de 
bestelling. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: l o . het maken van den onderbouw 
van het gedeelte spoorweg van de Boompjes tot 
het postkantoor te Rotterdam, in 2 perc. en in 
massa. De uit te voeren werken zijn: a. een 
landhoofd met 2 wachthuisjes; o. een tusschen-
of landpijler ; c. 3 pijlers met gekoppelde fundee
r ing; d. 2 stcenhoofden met brughuisjes; e. rem-
mingswerken. Ramii.g ƒ 32(1,(100. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te Rotterdam. 

2o. het leveren , maken en stellen van meer
palen, wrijfhouten en aanvaarroosters aan de 
buiten- en binnenhavens en sluizen te Vlissingen, 
langs het kanaal tusschen Middelburg en Vlis
singen en aan de loskaden te Middelburg, bene
vens eenige verdere werken. De uit te voeren 
werken zijn: a. meerpalen met kanonnen; b. 
meerpalen tegen de bazaltkaden; e. wrijfhouten 
en wrijfpalen; d. aanvaarroosters; e. laddertrap-
pen enz. Raming ƒ211,700. 

3o. het maken van gebouwen, het leveren en 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten en meer
palen aan de buitenhaven en de sluizen te Veere 
cn langs het kanaal tusschen Veere en Middel
burg, benevens eenige verdere werken en leve
ringen, het onderhouden van al deze werken en 
van de sluizen en de pont op het kanaal te Veere. 
De uit te voeren werken zijn: u. eene sluis-
meesterswoning; b. een wachthuis voor de sluis-
knechts, met bureau voor den sluismeester en 
lokaal tot plaatsing van een zelfregistreerenden 
getijmeter; c. het leveren en plaatsen van een 
zelfregistreerend getijwerk met toebehooren; d. 
de aanvaarroosters, wrijfhouten, aanlegstellingen, 
leuningen, schamppalen, afstandpalen, een rolpaal 
en eenige verdere werken; c. het plaatsen van 
kanonnen als meerpalen en van lantaarnpalen 
met lantaarns ; /. het leveren van eenige mate
rialen en gereedschappen; g. het onderhoud van 
bovengenoemde werken , benevens van de dubbele 
schutsluis met uitwateringsluizen in de buiten-
bazaltvleugcls en van de pont op het kanaal te 
Veere. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Vlissingen. Raming ƒ02 ,000 . 

4o. het uitvoeren van eenige werken aan do 
brug over de Singelgracht te Amsterdam, voor 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
De uit te voeren werken zijn: a. het tijdelijk 
wegnemen van het tegen den tusschcnpijler steu
nend talud van ophooging en van een gedeelte 
grond achter het 2e landhoofd en het daarna 
weder aanvullen tot de oorspronkelijke hoogten ; 
b. het tijdelijk opstempelen van de doorvaarten 
wederszijds den draaipijler; c het uitbaggeren 
van den bodem der doorvaarten wederszijds den 
draaipijler en het daar instorten van eene laag 
beton; d. het uitbaggeren van den bodem en het 
storten van zand in de Singelgracht, ten westen 
van het 2e landhoofd. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Amsterdam. Raming ƒ 0520. 

5o. het maken van gebouwen en werken op
en nabij de tijdelijke halte aan het Mallegat (Ijjn 
Rotterdam—Breda), ten dienste der Staatsspoor
wegen. De uit te voeren werken zijn i a. halte-
gebouw met bijbehoorende overdekking daarlangs 
en van het pad, leidende naar de aanlegplaats 

voor stoombooten ; b. locomotievenloods voor vier 
standen , met de noodige lokalen ; c. locomotie
venloods voor 2 standen ; d. bergplaats voor 
brandstoffen; e. gebouw met waterbakken, pomp, 
enz. voor de waterbezorging ; f. waterleiding met 
standpijpen , filter, enz. ; g. gemetselde putten 
voor waterkranen; h. bestratingen en verdere 
werken. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam-. Raming ƒ 33,500. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2 : het spannen en ophangen van een 
telegraafdraad aan de bestaande palen op dc lijn 
van Utrecht over Vreeswijk, Vianen en Gorinchem 
naar Breda. (Zie omtrent de uit te voeren wer
ken het Bijvoegsel van 15 Juni.) Inlicht, bij 
de hoofdingenieurs van den waterstaat te Utrecht, 
's-Hage, 's-Bosch en Breda en bij den inspec
teur, chef van het technisch beheer validen 
Rijkstelegraaf te 's-Hage. 

Dordrecht, Ie 12 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Zwijndrechtschcii waard, 
in de Harmonie : het leveren van 1000 hektol. 
Ruhr-machine-steenkolen, in do bergplaats van 
het stoomgemaal, bij de uitwateringsluis van den 
boezem de Waal te Heerjansdam. 

Heerde, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur, bij Jb. Hoeve: het maken van een aar
debaan en daarover te leggen kunstweg, door 
den weg de Keuterstraat, nabij het dorp lieerde 
en lang 600 meters. Aanw. op den dag dei-
besteding, van des morgens 8 tot 12 uren, door 
den opzichter W. van Wijngaarden. 

Goch (Pruisen), te 1 uur, door de directie 
der Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaatschap
pij , ten bureelc van den sectie-ingenieur: het 
doen van aarde- en kunstwerken tusschen de 
Pruisische grenzen en Goch, in 3 perc.: lepere, 
aardewerken in sectie I, ongeveer 10,500 kub. 
M . ; 2e perc aardewerken iu sectie II, ongeveer 
1320 kub. M . ; 3e perc. bruggen cn duikers in 
sectie 1 cn II. 

Vrijdag, 28 Juni. 
Oudenrhijn (Utrecht), te 10% uren, bij W. 

Verbiest: het tonrond maken van den Taatschen-
dijk, den Strijkviertel en de Meent in den Ouden
rhijn , het leveren van koolasch of sintels voor 
die wegen en het oprijden van die koolasch of 
sintels op genoemde wegen. Aanw. 25 Juni , te 
0 uren , door D. van der Werf, Catharijne-singel, 
te Utrecht. 

Zwijndreoht, te 12 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Zwijndrechtschen waard, 
in De Harmonie: het leveren van 1000 hekt. 
Ruhr-machine-steenkolen in de bergplaats van 
het stoomgemaal te Heerjansdam. Inl. bij den 
tabriek-landmeter G. P. Schreuder, te Zwijndrecht. 
Bilj . inzenden uiterlijk 27 Juni bij den secretaris-
penningmeester van genoemden waard W. D. 
Nibbelink , te Zwijndrecht. 

Purmerende, te 1 uur, in het Café Belle-
vue: het bouwen van een heerenhuis met koets
huis , paardenstal en knechtswoning, ten behoeve 
van A. M . Middelhof!'. Inl. bij den architect Y. 
Bijvoets Gz., te Amsterdam. 

Zaterdag, 29 Juni . 
Amersfoort, te 11 uren, door den komman-

dant der genie, in het gebouw der Arrondisse
ment^-rechtbank : het vernieuwen van dc brug 
over dc Bruinenbiirger sluis. Inl. bij voornoem
den kommaiidant. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van finantien , in de bureau's van den Rijkstele
graaf: het herstellen en verbeteren der Rijkt-
telegraallijiicn langs den Staatsspoorweg Rosen
daal—Goes , Dordrecht—Breda en Breda—Boxtel, 
alsmede langs den Belgischen grooten Centraal-
spoorweg Moerdijk—Esschen, Rosendaal—Breda 
en Tilburg—Weelde. Inl. bij den inspecteur, 
chef van het technisch beheer, te 's-Hage. 

Lelden , te 12 uren , door dijkgraal en hoog
heemraden van Rijnland , in het Gemeenelands-
huis: de levering van: lo . verschillende hout
waren, in 11 perc; 2o. ijzerwaren, spijkers 
enz., in 7 petc. ; 3o. steen, kalk, tras en cement, 
in 4 perc ; 4o. verfstoffen en verdere benoodigd-
heden , in 8 perc; 5o. gereedschappen , in 4 perc; 
Oo. weg-niaterialen, in 3 perc; 7o. het vervoeren 
en verwerken van puin en grint, in 1 perc; 8o. 
dijk-materialen , in 1 perc.; 9o. het vernieuwen 
van het bovenpuntstuk met aanhooren in de Ha-

nepraaisluis, Monstert 
iler levering. Inl. bij| 
Geestcranus , te Leid] 
Spaarndam, Gouda en 
opzichter te Balfwe; 

utrecht , te 12 ur 
het onderhouden der 1 
rechteroever van den 
prov. Utrecht tot 1 Jo 

Sexbierum , tc 13 
bestuur van Harradeei 
van de openbare schot 
ken van een nieuwen 
breken en weder opl 
Aanw. 25 J u n i , te 3 

Bootst er zwaa»- t, 
van fIpsterland : 1 o. h 
van Ureterp uit het! 
aldaar ; 2o. het maken] 
eene schutt'ng 
Aanw. van no. 1 , 27 J 

Utrecht, te 1 uur 
bouwen eener ijzeren 
hoofden , over de Sing 
bolwerk. Aanw. 24 J 

Utrecht, te 1',, ui 
l o . het vernieuwen 
en het verlengen van 
Twcyestraat; 2o. het 
trottoir met rioleering 
maken en leveren vi 
palen ten dienste de 
Aanw. van no. 1 en 

Utrecht, le 2 urer 
het onderhouden d e r l 
rechteroever vau den 
de prov. Utrecht, tot 
bij den hoofdingenieur 
waterstaat in het 8e d 
van den waterstaat 
Utrecht. Aanw. 20 J« 

Haarlem, te 2 ur< 
raden van den Haarlet; 
tarie in de Jansstraa 
eenige vakken vaart el 
a. het onderhoud der 
der in de afdeeling ui 
helft van 1872 en 
massa cn 3 perc.; b. I 
gen , beschoeiingen en 
eerste maanden van 1 
den hoofdopzichter tel 
in den polder. 

Beer ta t e i 
bestuur : de levering 
kunstweg over de KroJ 

Zondagj 
Xamerik, door ha 

schap Kamerik-Teylingi 
bekt. steenkolen, l i i l j l 
liet gemeentehuis , a l d | 

Maand 
's-Hage, te 11'/, 

stuur: het onderhoud! 
herstellingen aan de 
te Gouda. Inl. bij den 
Mazel, beiden te ': 
J. II. van Echten, 
vóór dc besteding. 

Enkhuizen , te 12 i 
het bouwen eener schal 
lager onderwijs, met 
nastiek, met bijlcvcrinJ 

Kruiningen (bij Gil 
gemeentebestuur : het f 
nieuwe school aan da 
ningen op het dorp 
len en schoohneubeleij 
J H . Hanninke, te 
der besteding , te 11 

Assen , tc 12 urenl 
het onderhouden van la 
moersche vaarten in 
dag der aanbesteding I 
Apri l 1873. Inl. bij 
waterstaat en den op 
te Assen, benevens bij 
stra, te Havelte. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C" 



BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 22 J u n i 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 30 M e i : het kroozen der vaarten 
cn tochten in den Haarlemmermeerpolder: 

Perc. 1, F . Dol, te Haarlemmermeer, ƒ 20 per 
1000 M . hoofdvaart, ƒ 9 per 1000 M . dwars-
tocht, ƒ 8 per 1000 M . lengtetocht. 

Perc. 2 , B. Griekspoor, te Haarlemmermeer, 
ƒ 2 0 per 1000 M . kruisvaart, ƒ 1 1 per 1000 M. 
dwarstocht, f 9 per 1000 M . lengtetocht. 

Perc. 3 , B. van den Heuvel, te Haarlemmer
meer, ƒ 2 5 per 1000 M . hoofdvaart, ƒ 9 . 5 0 per 
1000 M . dwarstocht, ƒ 9.25 per 100 M . lengte
tocht. 

Perc. 4 , A . Griekspoor, ƒ 3 0 per 1000 M. 
hoofdvaart, f10 per 1000 M . dwarstocht, ƒ9 
per 1000 M . lengtetocht. 

Boxmeer, 3 Juni: het afbreken van het oude 
raadhuis en het bouwen van een gemeentehuis 
met korenbeurs en woning; ingekomen 6 bi l
jetten , als: 
J . v. Boekholt, te Boxmeer, ƒ 8000. 
Gebr. Hendriks, » idem » 7707. 
J . van Oss, » Sambeek, » 7075. 
J. Bcuijssen, » Boxmeer, » G520. 
Th. Coenders, » Lottum, » 6497. 
Th. Joh. Lamers, » Grave, » 0080. 

Brouwershaven, 3 Juni: het bouwen van 
een woonhuis voor den heer G . A . de Kater; 
minste inschrijver was J . Lammers, te Zierikzee, 
voor ƒ 7 1 5 0 . 

Brouwershaven, 7 Juni : het maken van 
300 M 2 nieuw rijsbeslag met staak-, vlecht- en 
aardewerk en leverantien; minste inschrijver was 
H . Ringelbcrg, te Duivendijke, ƒ 5 3 5 . 

Loenen a/d Vecht, 7 J u n i : het maken der 
gehouwen enz. voor een stoomgemaal; ingekomen 
21 biljetten, als : 
A . Krook, tc Loenen, ƒ 30,100. 
P . F l u i t , » idem » 30,000. 
J. Meijers, » 29,900. 
A . Niekerk, » 29,900. 
H . v. Rhijn, » Naarden, » 29,300. 
J . Schreuders, i 28,523. 
H . J . Stokvis, » 26,580. 
W . v. Lokhorst, » Wi ln i s , > 26,400. 
G. Bunt, » Nieuwersluis, » 26,300, 
H . Hageman, » Maarsen, » 26,000. 
Schep & Ambagtsheer, s Amsterdam, » 25,900. 
C. v. Opstall, s idem » 25,900. 
H . Griffioen, » Breukelen, » 25,800. 
W. van Schaik, » Nieuwersluis, » 25,700. 
Jansen & Hollander, » Utrecht, » 23,336. 
A. Luijendijk, » Waddinxveen, » 23,190. 
Gebr. Meijers, » Amsterdam, » 23,000. 
P. Verbruggen, J» Waddinxveen, » 22,877. 
H . G. Waanders, > T ie l , » 22,411. 
P. J . Blauw, s Hoorn, » 21,090. 
N . A . Swanenburg, » Woerden, » 20,900. 

Nieuwer kerk, 7 Juni : het bouwen van een 
woonhuis met schuur; minste inschrijver was 
F. T. Wisse, aldaar, voor ƒ 3 2 7 4 ; gegund. 

Leiden, 8 Juni : de vernieuwing van het 
sluisje met brug in de Weipoortsche Vl ie t ; inge
komen 7 bilj., als: 
C. Vermey, te Mijdrecht, f 0700. 
J . Sprey, » Koudekerk, » G383. 
C. Pannevis, » Oudshoorn, » G300. 
P . van Essen, i Houtrijk en Polanen, » 0277. 
G. II. van Diest, » Voorschoten, » 6258. 
H . J. Terwey, » uithoorn, » 6249. 
P. Verbrugge, » Waddinxveen, » 593C. 
Gegund. 

Hoorn, 8 Juni: het leggen van rijzen zink-
stukken, het amoveeren van een gedeelte muur, 
het afgraven van gronden enz.; ingekomen 13 
bilj., als: 
J . van Petten, te Hoorn, ƒ 2375. 
G. Honijk, » Purmerend, » 1700. 
J. van B i e l , » * 6 4 8 -
C. de Groot, » Venhuizen, » 1000. 
P. Kommer, » Scharwoude, » 1495. 
Blaauw & Lakcnman, » Hoorn, * i*79. 
R. de Groot, » 1 3 4 9 -
J. H . Kobus, t Hoorn, » W M -
i. Zeylemaker, » idem * VW'J. 
K . de Hart, » Schardam, » Ü 0 9 . 
J. de Groot, » Hoorn, » 1135. 
J . van Dalen, » idem * 1090. 
D. Beunder, » Schardam, » 1023. 

Zaandam, 8 J un i : het maken eener verdie
ping op de hoogere burgerschool; ingekomen C 
bilj., als: 
11. Dekker, ƒ 0148. 
D. Verlaan en Zn . , » 0100. 
D. Verlaan, te Zaandijk, i 8080. 
J. B . Heijdeman, » 5816.61 
ff. Verlaan , »> 5026. 
J. D. Ei lman, » 5620. 
Overigen allen aldaar. 

Breda, 10 Juni: dc levering der benoodigde 
steenkolen, van 1 September 1872 tot 15 Juli 
1873, voor de Kon. Mil . Academie; ingekomen 
C bilj., als: 
Car. Verkaar, a ƒ 0.8G 
C. Schmidt, te Utrecht, » » 0.79 s / , 0 

11. M . C . Harthoorn, » » 0 . 7 2 " / , 0 0 

L. J . Staal, » » 0 .78°»/ ,„„ 
J. Stoop, » > 0 . 7 2 V J 
C. Ku i jk , » » 0.72 
per hekt.; overigen aldaar; gegund. 

Groningen , 10 Juni : het uitvoeren van eenige 
veranderingen in het schoolgebouw in dc O. 
Hoteringestraat; minste inschrijver was E. v. d. 
Voort, te Winschoten, voor ƒ 2800. 

Dlemen, 12 Juni: bet maken van een stee
nen oeverwerk aan den zeedijk tusschen Diemer-
dam en Muiden ; minste inschrijvers waren Schep 
cn Ambagtsheer, te Amsterdam, voor ƒ 5900. 

Dalfsen, 12 Jun i : de vergrooting der school 
in de buurtschap Emmen; ingekomen 0 biljet
ten , als : 
D. Wolters, ƒ 2990. 
J. Holleboom , » 2990. 
G. Mensink, » 2850. 
II. Bijvang, » 2795. 
W. Hofman, » 25G2. 
J. H . ter Hogt, » 2547. 
Allen aldaar. 

Hleuwleuzen, 12 Juni : het bouwen eener 
woning; minste inschr. was H . Timmer, tc Mep
pel , voor f 4444.44; gegund. 

Zierikzee, 13 Juni: l o . het herstellen en 
onderhouden der schutsluizen enz. van het water
schap Schouwen ged. 1872; minste inschr. was 
Anthony Franken, te Noordwelle, voor ƒ 2 4 6 0 ; 
gegund. 

2o. dc herstelling en het onderhoud der ge
bouwen van idem; minste inschrijver was J. 
Fammers , te Zierikzee, voor ƒ 3 9 0 ; gegund. 

Schagen. 13 Juni: l o . het vernieuwen en 
herstellen van straatwerk ; minste inschrijver was 
DL Ootus, te Wognum, voor ƒ 3 4 5 0 . 

2o. het timmerwerk aan gebouwen, schoeiin
gen enz.; minste inschrijver was K . Blom, al
daar, voor ƒ 8 1 3 . 

3o. het verfwerk aan de schoollokalen ; minste 
inschrijver was J. K le rk , aldaar, vooi ƒ 175. 
Alles gegund. 

Utrecht, 13 J u n i : het verleggen cn leggen 
van spoorwissels enz. op het station Woensdrecht, 
enz.; ingekomen 3 biljetten, als: 
S. den Houter, te Steenbergen, f 9G93. 
W. F. Weijers, » Tilburg, » 8877. 
J. O. Hoogvliet, » Ril land, » 7555. 

'a-Bosch, 14 Jun i : l o . de aanleg van een 
telegraaflijn met één draad langs den spoorweg 
Tilburg—Loon-op-Zand, met het onderhoud tot 
31 Dec. 1872, alsmede het opruimen van de 
lijn van Vught naar Loon-op-Zand ; minste inschr. 
was L . G. liaanen, te Venlo, voor f 404. 

2o. de aanleg eener telegraaflijn met twee 
draden van Gemert naar dc bestaande lijn van 
's-Bosch naar Helmond; minste inschrijver was 
A. G . Huyskes, te Hedel, voor ƒ 3 5 0 . 

Zwolle , 14 Juni : l o . het vernieuwen van gedeel
ten klinkerbestrating der groote wegen in Over
ijsel ; ingekomen 2 bilj., als: 
II. Baan Jz., te Rijssen, ƒ 7680. 
J. Arndtz, » Mill igen, » 6600. 

2o. het leveren cn planten van iepen telgen 
op den weg van Zwolle naar Kampen; minste 
inschrijver was A . van Eld ik , te Opheusden, 
voor f 389. 

W i l n i s , 14 Juni : het doen van eenige ver
nieuwingen aan den dorpstoren aldaar; ingeko
men 13 biljetten, als : 
D. Sonnenberg, te Mijdrecht, ƒ 4 1 0 0 . 
A. Krook, » Loenen, » 2700. 
G. Bunt , » Nieuwersluis, » 2700. 
M. Rijneveld, » Mijdrecht, » 2050. 

J. Hageman, » Breukelen, » 2525.25 
A. Griffioen, » idem » 2525. 
Gebr. A. on S. v. Soest, » Koekengen, » 2500. 
D. de Koning en de 
Wed. J. Krook , » Breukelen, » 2479. 
T. Ilakkeling, » Noorden, » 2400. 
W. van Lokhorst, » Wilnis, » 2222. 
F. J. van der Putten, » idem » 2187. 
G. Koot, » idem » 1905. 
L . Vlasman, » idem D 1887. 

Groningen , 14 Juni: het onderhouden van
en het doen van eenige weikzaamheden aan den 
Dollardsdijk cn aan de landpunt Reide , van 1 
Juli 1872 tot cn met 30 April 1875; ingekomen 
3 bilj., als : 
J . H . Rottinghuis, te Delfzijl, f 8977. 
J. P. Hommes, » Finsterwolde, » 8773. 
H . K. van Buuren, » Delfzijl, » 8272. 

Finsterwold , 13 Juni : de levering van 200 
stère keislag voor de kunstwegen ; ingekomen 4 
biljetten, als : 
H. Dik , te Winschoten, ƒ 1760. 
T. Sprenger, » Heiligerlee, » 1077. 
L . W. Beekhuis, » Finsterwold, » 1069.50 
G. W. Holtman, » Beerta, » 1600. 
Gegund. 

Middelburg, 14 Juni: lo . het maken van 
den ijzeren bovenbouw voor eene basculebrug met 
daar bijbehoorende werken ; ingekomen 7 bilj., als : 
Cominercie-compagnie, te Middelburg, f 11,700. 
ü. A. Schretlen en Cie., » Leiden, » 11,100. 
Penn en Bauduin, » Dordrecht, » 10,270. 
L. J. v. P a g é , » Middelburg, » 10,250. 
L. J. Enthoven en Cie., » 's-Hago, » 10,090. 
W . van Uije J.Jz., » Middelburg, » 9,850. 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, » 's-llage, » 9,746. 
2o. de levering van 40,000 stuks straatklin

kers (waalvorin); ingekomen 3 bilj., als : 
E. van Hulst, te Beuningen, f 613.60 of ƒ15.34 

de 1000. 
W . van Uije J.Jz., » 5G4. » «14.10 

de 1000. 
3o. het doen van herstellingen aan eenige ge

meentegebouwen; minste inschrijver was F . M . 
van der Hei l , voor / 317. 

Arnhem, 14 Juni : het vernieuwen derTank-
horsterbrug nabij Lochem ; minste inschrijver was 
J . H . Weenink, te Groenlo, voor ƒ 7 5 4 8 . Ra
ming ƒ 7 0 0 0 . 

's-Bosch, 15 Juni : het leggen eener kade 
langs dc Dommel, den Dommel-arm enz. tot aan 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, benevens het 
verrichten van grondwerken tot verbetering van 
de Dommel; minste inschrijver was J. van Boekei, 
voor ƒ15,900. 

Huisduinen: het schilderwerk aan de kerk 
aldaar; minste inschrijver was J . Bethlehem, 
voor f 09; gegund. 

Arnhem : het éénjarig schoon- en op vast 
waterpeil houden der Binnenbcek (bij openbare 
aanbesteding het minst ingeschreven voor ƒ 942) 
is onderhands aangenomen door A. Vale, aldaar, 
voor ƒ 656. 

Amersfoort, 19 Juni : het bouwen van een 
telegraafkantoor op de legerplaats bij Milligen; 
minste inschr. was J. Buitenhuis, te Elspeet, voor 
ƒ 2575; gegund. 

's-Hage, 20 Juni: het herstellen der Rijks
telegraaflijnen langs den staatspoorweg Harlin
gen—Groningen en Leeuwarden—Meppel, met 
inbegrip der zijlijnen; minste inschr. was II. Tig-
chelaar, te Harlingen, voor ƒ 1 1 9 8 . 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Amsterdam, tc l 1 , , uren, door de Holl. 

IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge
bouw: het maken van de aardebaan, de kunst
en eenige andere werken tusschen Uitermeer en 
Hilversum, ten dienste van den Oosterspoorweg. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur van dien 
spoorweg te Hilversum. Aanw. 25 en 28 Juni, 
te 10 uren, uitgaande van het bureau te Hil
versum. Raming / 460,000. 

Dinsdag, 2 J u l i 
Botterdam, te 7 uren, in het Café-Flipsen : 

het bouwen van 3 woonhuizen aan den Oostsin-
gcl aldaar. 

Woensdag, 3 Jul i . 
's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 

finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaf
lijnen langs den Rijnspoorweg Utrecht—Arnhem, 
en langs den Staatsspoorweg Utrecht — Boxtel, in 
twee perceelen. Inl. bij den inspecteur , chef van 
het technisch beheer, te 's-Hage. 

Botterdam, te 12 uren , door de Noordbrab.-
Duitsche spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken en leveren van 50 puntstukken 
van gegoten ijzer met glashard bovenvlak voor 
wissels. Inl. aan voornoemd bureau. 

Donderdag, 4 Jul i . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het uitbaggeren van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
tot de diepte van 5 M. beneden AP. , ten behoeve 
van den Staatsspoorweg van Nienwediep tot Am
sterdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Amsterdam. Aanw. van 24—28Juni , telkens 
van 11—3 uren. 

Mei.je Zegveld (Zuid-Holl.), te 1 uur, door 
het kerkbestuur der R. K. parochie van O. L . V . 
Geboorte, bij C. Groenendijk: het bouwen van 
eene kerk met toren en pastorie , naar het ont
werp van den architect W. J. van Vogelpoel, te 
Utrecht. Inl. bij en aanw. door genoemden ar
chitect op 3 J u l i , te 11 uren. 

Vri jdag , 5 Jul i . 
Ruinen (Drente), te 11 uren , door burg. en 

weth.: het bouwen van eene school, met bijlevering 
der materialen, te Fluitenberg, gemeente Ruinen. 

Zaterdag , 8 Jul i . 
Barsingerhorn, te 11 uren, door burg. cn 

weth.: het bouwen eener nieuwe school aldaar, 
met bijlevering van alle materialen. Inl. bij den 
architecht A. T. van Wijngaarden, te Medemblik. 
Aanw. 2!) Juni , te 10 uren. 

Maandag, 8 Jul i . 
's-Hage, te 11 Vj uren, door het prov. be

stuur: l o . de vernieuwingen, herstellingen en 
het onderhoud der Rijks-rivier- en oeverwerken 
in de Nieuwe Maas, het Scheur, de Hartel en 
het Spui , in Zuid-Holland, tot 30 Juni '73. 2o. 
het onderhoud van Rijks-oeverwerken, ter weers
zijden der havens te Hellevoetsluis en van de 
beide Hoornsche hoofden , aan den Oudenhoorn-
schen zeedijk, in Zuid-llolland , tot 30 Juni '73. 

Osdorp, te 12 uren: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 8 
Jul i , te 10 uren. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een gcmetselden duiker, ter ver
vanging van de brug no. 1 beoosten Gieten , in 
den provincialen weg van Assen naar de Hil te , 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
de overige voorwerpen, tot dien weg behoorende. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat in Drente. 

Domburg, te 1 uur , door kerkvoogden der 
herv. gemeente : het doen van herstellingen aan 
de pastorie. Aanw 2 Juli . 

Dinsdag, 8 Jul i . 
Alkmaar, te 12 uren, in De Toelast: het 

doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan- cn het driejarig onderhoud van de Honds
bossche schutsluis te Zaandam , met al het daar 
bijbehoorende. Aanw. 4 J u l i , te 3 uren , door 
den architect .1. van der Koogh, te Zaandam. 

Goes, te 5 uren, door den notaris Liebert, 
in het koffiehuis bij J. J. Hartman : het bouwen 
van een woonhuis, vernieuwen eener schuur, in
richten van een schaapskooi tot veestal, en ver
grooten van een wagenhuis. Aanw. 2 J u l i , te 
4 uren, in de gemeente Wolfaartsdijk, Wester-
landschen Polder , op de hofstede bewoond door 
Ph. de Back. 

Donderdag. 11 Ju l i . 
Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot voortzetting 
der strandverdediging op het eiland Vlieland. 

Maandag, 15 Jul i . 
's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be

stuur: de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van de Rijks-rivierwerken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Merwede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, het verven der huizinge Lett. 

K , no. 138, op de Nieuwcburen , aldaar. Inl. 
bij den architect J. D. Bruns, aldaar. 
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Dc abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij D. A . IIIHMI te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.66. 
Men abonneert zich vuor een jaargang. Enkele noimncrs 
worden alleen bij vooruitbcHtelling aau den uitgever en 
tegen betaling van 15 cunts per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 29 JUNI 1872. 

Dc advertentiën van een tot vijf gewone ree 
L — en voor eiken regel meer / -.20; hovend 

ijj elke advertentie 10 eents voor een exen 
courant betaald. — Abouncmentcn voor 250, 5( 
regels per jaargang worden tegeu verminderden 
genomen en groote letters naar plaatsruimte bl 

STAATSSUBSIDIE VOOR HET MIDDEL
B A A R ONDERWIJS. 

Op de jongste algemeene vergadering der Maat
schappij tot Bevordering van Bouwkunst is ge
sprokén over de ongelijkheid in het verleenen 
van geldelijke hulp uit 's Rijks schatkist voor de 
opleiding tot enkele beroepen. De klacht daarover 
is volkomen juist. Zoo ik mij niet bedrieg, dekt 
b. v. de Polytechnische School te Delft hare uit
gaven niet door de geldelijke bijdragen van de 
ouders der studenten. Enkele der hoogere bur
gerscholen evenmin. He Staat past dus hij. Dit is 
onbillijk en bewijst opnieuw, dat onze instellin
gen nog niet beantwoorden aan het ideaal der 
zuivere democratie. Zij zijn nog plutocratisch. 
Thorbecke zelf zeide dan ook in April 1867, dat 
hij altijd een bestrijder der democratie geweest 
was en het altijd zou blijven. Daarop was hij 
trotsch. liet was dan ook niet geheel juist, dat 
onlangs een lofredenaar hem voor een aanhan
ger van dc beginselen der Fransche oms,. nleling 
verklaarde. Lees: verbasterde beginselen. 

Wij kunnen de nagedachtenis van den heer 
Thorbecke niet beter eeren dan door zijn werk te 
verbeteren. Dit is waardiger dan onhandige lof, 
zooals die van Prof. Jorissen, die toch vooral 
trachtte aan te toonen, waarom de ontslapene 
«populair" was. Barbier noemde de volksgunst 
eene lichtekooi en Thorbecke zelf schreef in zijne 
schets van Guizot: «Men is populair door 
de gebreken , die men met zijn volk gemeen 
heeft." 

Om van mijne zijde eene zwakke poging tot 
verbetering van onze instellingen aan te wenden, 
zal ik hier de vertaling doen volgen van eenige 
bladzijden uit Courcelle-Seneuil's werk: L'hëri-
tuije de la Revolution. Questions constit al ionnel-
les. Ik wil daarmede niet geacht worden eene 
onmiddellijke slooping te bedoelen , maar aanwij
zing van de richting, waarin wij ons behooren te 
bewegen. 

Zoo men de algemeene doeleinden van het 
onderwijs beschouwt, kan men bet verdeelen iu 
drie klassen, te weten: 1' Lager onderwijs, 
bestemd om den mensch te vormen, om hem de 
poort van alle menschelijke kennis te openen, om 
hem in staat te stellen zoo nuttig mogelijk deel 
te nemen aan den grooten wedstrijd van het 
leven; 2» beroeps- of vak-ouderwijs, waardoor 
de individu zich vuorbereidt tot den werkkring, 
waarvoor hij bestemd is; 3' Hooger onderwijs, 
bestemd voor het bewaren en het doen toene
men van de wetenschappen. 

het vak-onderwijs, dat de midde
len verschaft om dit of' dat beroep uit te oefe
nen , moest ten koste van de familién gegeven 
worden Ons tegenwoordig stelsel van 
middelbaar onderwijs, gegrond op de overleve
ringen der middeleeuwen , is in volslagen strijd 
met de beginselen der nieuwere maatschappij, 
zoowel in zijn geheel als in zijne bijzonderheden. 
Het is onbillijk, dat al de belastingschuldigen 
de kosten van dat onderwijs bestrijden ; onbillijk, 
dat het gegeven wordt onder ongelijke voorwaar
den ; onbillijk, dat men een voorrecht verleent 
aan hen, die het ontvangen hebben , door hen, 
met uitsluiting van alle anderen, toe te laten tot 
een groot getal betrekkingen. 

zy, die er onderwijzen, leeren ons, 

dat alle initiatief uitgaat en moet uitgaan van 
het Bewind: dat de staatkundige vrijheid ten 
hoogste, bestaat in het kiezen van de overheids
personen en in het houden van improvisaties 
over hunne daden; dat een wetgever door een 
besluit de maatschappij kan kneden en vervor
men . hetwelk, eens aangenomen, het geluk of 
ongeluk der burgers uitmaakt; dat de staat
kunde niet is eene wetenschap van langdurige 
waai neming en zware studie, maar eene zaak 
van gevoel; dat de moeilijkste en teederste vraag
stukken, die zij doet rijzen, zeer afdoende kun
nen worden opgelost door de leeraren en leer
lingen, die daaruit hunne onderwerpen voor let
terkundige oefeningen kiezen en alles met gemak 
en spelende beoordeelen : eindelijk , dat er twee 
klassen in de samenleving zijn : die van de niet 
eene liberale opvoeding begunstigde menschen, 
bestemd om te bevelen, en die van hen , die ze 
niet ontvangen hebben, bestemd om te gehoor
zamen. 

Ale men dit onderwijc uantcuval, «la ,x.un hot 
beoordeelt naar zijne uitkomsten , ziet men , dat 
het leidt tot laatdunkendheid, tot sofisterij, tot 
ijdel gebabbel, tot afkeer van de letteren en van 
de wetenschap ; dat het een hoogen eigendunk op
wekt zonder eenig middel te verschaffen om be
hoorlijk een nuttigen werkkring te vervullen 

De kastegeest, onder ons gescha
pen en onderhouden , geeft het aanzijn aan eene 
menigte kleine gilden of coterieën, tuk op voor
rechten en vijandig jegens het gemeene recht. 

Daarbij komen de beurzen. De vroegere waren 
niet onbillijk. De gelden werden gegeven door 
particulieren; zij konden nutteloos of schadelijk 
zijn; de onze zjjn nutteloos, schadelijk en boven
dien onrechtvaardig. Met welk recht en op wel
ken grond zouden de kinderen van zekere fami-
liën , ten laste van al de belastingschuldigen en 
met uitsluit ng van aile andere kinderen, klas
siek (of middelbaar) onderwijs ontvangen ? Hoe 
zulk een onmiskenbare aanslag tegen de gelijk
heid te rechtvaardigen? 

Men spreekt van familién, die belangstelling 
waard zijn, die ongelukkeu hebben gehad; van 
kinderen, opgevoed in zekeren stand , van waar 
zij zullen moeten afdalen ; van dienaren van den 
Staat, enz. Maar wat raken den belastingschul
digen deze bedenkingen, ontleend aan den kaste
geest van het ancien régime? Zoo alle beroe
pen openstaan voor den wedstrijd tusschen allen, 
worden de voorwaarden van gelijkheid vervalscht 
door dit voorrecht, ingesteld ter wille van eenige 
zorgelooze of ongelukkige familién. De Staat be
moeit zich niet met de ongelukken of tegenspoe
den in de fortuin, waardoor gezinnen lijden, die 
zich aan nijverheids-beroepen gewijd hebben; waar
om zou hij zich bemoeien met de ongelukken en 
tegenspoeden van anderen? 

Werkt hi j , die zich bezighoudt met handel, 
landbouw ct kunstvlijt, niet evenzeer aan de wel
vaart van den Staat als de ambtenaar op een 
bureel of de krijgsknecht? Bekleedt ook gene 
niet een werkkring van algemeen belang: Het 
verval in aanzien, waarover de familién klagen, 
die om staatssubsidie vragen, is een rechtstreeksch 
en wettig gevolg van de vrijheid; zij hebben dus 
geen enkel recht op eene exceptioneels gunst. 

Waarin zijn zij , die men dienaren van den Staat 
noemt, verdienstelijker jegens de maatschappij dan 

de dienaren van de vrije bedrijven i 
kunnen wij maar niet begrijpen; alle 
grijpen het, die den landsambtenaar 
als een bevoorrechte, geplaatst buib 
ven het gemeene recht, die in elke 
heid aanspraak heeft op eene excepti 
handeling. 

Zijn er ten minste redenen om door] 
tingschuldigen scholen te doen onderhoudt 
men , tegen eene geldelijke tegemoetko 
terkundig onderricht geeft? Wij zien 
andere voor dan de oude sleur, 
doctoren inde letteren klaar, omdat me 
gemaakt heeft in vorige eeuwen, zond 
weten, waarvoor zij nuttig kunnen zijn 

Waarom zou het Gouvernement advq 
neesheeren , rechters, (ingenieurs, geniën 
bouwmeesters) enz. opleiden, als het i 
meilieden, gieters, landbouwers, schq 
kleermakers, noch koks vormt? Het 
lijk vallen het te zeggen , tenzij , men J 
dut or w o , kkringen bestaan , voorheb 
eene bevoorrechte klasse; wat strijdig! 
gelijkheid. 

Men heeft deze gelijkheid gevordej 
willen, dat de openbare machten een j 
van het beroeps-onderwijs besturen enl 
Het zou eenvoudig eene uitbreiding va 
recht zijn en dit drukkender maken vo 
er van uitgesloten zijn. Wij geven dj 
aan de gelijkheid door a/schaffing 
roepsonderwijs, dat door al de bclast\ 
gen betaald wordt. 

le openbare meening is gekant 
loss.ng, die wij voorstellen, en voor 
technische s-hool deelt zeer in de 
Maar het schijnt ons toe, dat de opa 
uing zich op dit punt bedriegt, medeg 
de overlevering en door gedachtelo 
heef: in de beroeps-scholen van allerU 
onderwijs gezien , ingericht naar de bej 
nieuvere maatschappij , eenigermate I 
steld aan het ouderwetsche onderric 
Grielsch enz., en zij heeft zich ge hel 
eersti, in de hoop, dat het haar zouf 
tegen het tweede. Men heeft zich 
niet regund om na te denken, of he 
was, dat de Staat zoowel het eene 
ander;. Juist daarom is het van belanj 
stuk e stellen. 

He beroeps-onderwijs, welk ook, 
het dior al de belastingschuldigen bei 
een 'oorrecht aan hen, die het 
dit vlorrecht geleidt tot andere , on 
met le gelijkheid van rechten. De 
dighud wordt grooter, als zekere bel 
beholden worden aan hen, die den] 
deze (>f gene school hebben gevolgd. 

Wil is waar zijn er wedstrijden 
het jetreden en verlaten van de 
dezel examens vormen geen zeer en 
bord van bekwaamheid, en geven vo 
waajborg voor het karakter en het | 
henl die de proef hebben doorstaan, 
juist in alle beroepen het oordeel en 
diefde waarde van dc individuen 
den wedstrijd, geopend door de vrU 
bei op het gebied der nijverheid! 
aamoudend op de proef gesteld, 
enjgedurende zijn geheele leven ; 



OEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 22 J u n i 1872. 

Zaandam. 8 J u n i : liet maken eener verdic-
g op de hoogere burgerschool; ingekomen 6 
., als: 
Dekker, ƒ 0148. 
Vcrlaan en Zn . , » 0100. 
Verlaan, te Zaandijk, > 6080. 

B. Heijdeman, » 5810.01 
Verlaan , » 5020. 

D. Ei lman, » 5620. 
erigen allen aldaar. 
Breda, 10 Juni : dc levering der benoodigde 
enkolcn, van 1 September 1872 tot 15 Juli 
73, voor de Kon. M i l . Academie; ingekomen 
bilj., als: 
r. Verkaar, a ƒ 0.80 
Schmidt, te Utrecht, » » 0 .79V , „ 
M . C. Harthoorn, » » 0 . 7 2 " / , 0 0 

J . Staal, » » O^sno/um 
Stoop, » » 0.72V, 
Kui jk , » » 0.72 

r hekt.; overigen aldaar; gegund. 
Groningen , 10 Juni : het uitvoeren van eenige 
randeringen in het schoolgebouw in de O. 
teringestraat; minste inschrijver was E. v. d. 
iort, te Winschoten, voor ƒ 2800. 
Diemen, 12 Juni: het maken van een stee-
n oeverwerk aan den zeedijk tusschen Diemer-
m en Muiden ; minste inschrijvers waren Schep 

Ambagtshccr, te Amsterdam, voor ƒ 5900. 
Dalfsen, 12 Jun i : de vergrooting der school 

de buurtschap Emmen; ingekomen 0 biljet-

^Wolters, ƒ 2990. 
Holleboom, » 2990. 
Mensink, » 2850. 
Bijvang, » 2795. 

. Hofman, » 2502. 
H. ter Hogt, » 2547. 

len aldaar. 
Hieuwleuzen, 12 Juni : het bouwen eener 
ming; minste inschr. was H . Timmer, te Mep-
I, voor f 4444.44 ; gegund. 
Zierikzee, 13 Juni: l o . het herstellen en 

iderhouden der schutsluizen enz. van het water-
hap Schouwen ged. 1872; minste inschr. was 
ïthony Franken, te Noordwellc, voor ƒ 2 4 6 0 ; 
:gund. 
2o. de herstelling en het onderhoud der ge-

mwen van idem; minste inschrijver was J. 
immers, tc Zierikzee, voor ƒ 3 9 0 ; gegund. 
Sohagen, 13 Juni: l o . het vernieuwen en 

irstellen van straatwerk ; minste inschrijver was 
. Ootus, te Wognum, voor ƒ 3 4 5 0 . 
2o. het timmerwerk aan gebouwen, schoeiin-

:n enz.; minste inschrijver was K . Blom, al-
a r , voor ƒ 8 1 3 . 
3o. het verfwerk aan de schoollokalen ; minste 

schrijver was J. K le rk , aldaar, voor ƒ 175. 
Hes gegund. 
Utreoht, 13 Juni : het verleggen cn leggen 

in spoorwissels enz. op het station Woensdrecht, 
iz. ; ingekomen 3 biljetten, als : 
i den Houter, te Steenbergen, ƒ 9093. 
1. F . Meijers, » Tilburg, » 8877. 
I C. Hoogvliet, » l i i l land, » 7555. 
i 'a-Boson, 14 Juni : l o . de aanleg van een 
degraaflijn met éon draad langs den spoorweg 
ilburg—Loon-op-Zand, met het onderhoud tot 
1 Dec. 1872, alsmede het opruimen van de 
•n van Vught naar Loon-op-Zand ; minste inschr. 
•as L . G. Haanen, te Venlo, voor ƒ 404. 

2o. de aanleg eener telegraaflijn met twee 
•aden van Gemert naar de bestaande lijn van 
-Bosch naar Helmond; minste inschrijver was 
. G. Huyskes, te Hedel, voor ƒ 3 5 6 . 
Zwolle, 14 Juni : l o . het vernieuwen van gedeel-

n klinkerbestrating der groote wegen in Over-
;el; ingekomen 2 bilj., als: 
. Baan Jz., te Bijssen, ƒ 7080. 

Arndtz, ï Milligen, » 0000. 
2o. het leveren cn planten van iepen telgen 

i den weg van Zwolle naar Kampen ; minste 
'schrijver was A. van Eldik , tc Opheusden, 
lor f 389 . 
Wilnis , 14 Jun i : het doen van eenige ver-
euwingen aan den dorpstoren aldaar; ingeko-
en 13 biljetten, als: 
. Sonnenberg, te Mijdrecht, ƒ 4100. 
. Krook, » Locnen, » 2700. 
. Bunt, » Nieuwersluis, » 2700. 
. Rijneveld, » Mijdrecht, » 2650. 

J. Hageman, » Breukelen, » 2525.25 
A . Griffioen, » idem t 2525. 
Gebr. A. en S. v. Soest, » Koekengen , » 2500. 
D. de Koning cn de 
Wed. J. Krook, » Breukelen, t 2479. 
T. Hakkeling , > Noorden, » 2400. 
W. van Lokhorst, i> Wilnis , » 2222. 
F. J. van der Putten, » idem » 2187. 
G. Koot, » idem » 1905. 
L. Vlasman, » idem » 1887. 

Groningen. 14 Juni: het onderhouden van
en het doen van eenige werkzaamheden aan den 
Dollardsdijk en aan de landpunt Heide, van 1 
Juli 1872 tot en met 30 Apri l 1875; ingekomen 
3 bilj., als : 
J . H . Rottinghuis, te Delfzijl, f 8977. 
J . P. Hommes, » Finsterwolde, » 8773. 
H . K. van Buuren, » Delfzijl, » 8272. 

Finsterwold, 13 Juni : dc levering van 200 
stère keislag voor de kunstwegen ; ingekomen 4 
biljetten, als: 
H. Dik , te Winschoten, ƒ 1700. 
T. Sprenger, » Heiligerlee, » 1077. 
L . W. Beekhuis, » Finsterwold, » 1009.50 
G. W. Holtman, i> Beerta, » 1600. 
Gegund. 

Middelburg. 14 Juni: lo. het maken van 
den ijzeren bovenbouw voor eene basculebrug met 
daar bijbehoorende werken ; ingekomen 7 bilj., als : 
Commercie-compagnie, te Middelburg, ƒ 11,700. 
D. A . Schretlen en Cie., » Leiden, » 11,100. 
Penn en Bauduin, » Dordrecht, » 10,276. 
L . J . v. Pagé , » Middelburg, » 10,250. 
L. J. Enthoven en Cie., » 's-Hage, » 10,096. 
W . van Uije J.Jz., » Middelburg, » 9,850. 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, » 's-Hage, » 9,746. 
2o. de levering van 40,000 stuks straatklin

kers (waalvorm); ingekomen 3 bilj., als : 
E . van Hulst, te Beuningen, ƒ 013.00 of f 15.34 

de 1000. 
W . van Uije J.Jz., » 564. » «14.10 

de 1000. 
3o. het doen van herstellingen aan eenige ge

meentegebouwen; minste inschrijver was F . M. 
van der Heil , voor / 317. 

Arnhem, 14 Jun i : het vernieuwen der Tank-
horsterbrug nabij Lochem ; minste inschrijver was 
J . 11. Weenink, te Groenlo, voor ƒ 7548. Ra
ming ƒ 7 6 0 0 . 

's Bosch. 15 Juni : het leggen eener kade 
langs dc Dommel, den Dommel-arm enz. tot aan 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, benevens het 
verrichten van grondwerken tot verbetering van 
de Dommel; minste inschrijver was J. van Boekcl, 
voor f 15,900. 

Hulsduinen: het schilderwerk aan de kerk 
aldaar; minste inschrijver was J . Bethlehem, 
voor f 09; gegund. 

Arnhem : het éénjarig schoon- en op vast 
waterpeil houden der Binnenbeek (bij openbare 
aanbesteding het minst ingeschreven voor ƒ 942) 
is onderhands aangenomen door A. Vale, aldaar, 
voor ƒ 6 5 6 . 

Amersfoort, 19 Juni: het bouwen van een 
telegraafkantoor op de legerplaats bij Milligen; 
minste inschr. was J. Buitenhuis, te Elspeet, voor 
ƒ 2575; gegund. 

'a-Hage, 20 Juni: het herstellen der Rijks-
telegraallijnen langs den staatspoorweg Harlin
gen—Groningen en Leeuwarden—Meppel, met 
inbegrip der zijlijnen; minste inschr. was 11. Tig-
chclaar, te Harlingen, voor ƒ1198. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Amsterdam, tc 1'., uren, door de Holl. 

IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge
bouw : het maken van de aardebaan, de kunst
en eenige andere werken tusschen Uitermeer en 
Hilversum, ten dienste van den Oosterspoorweg. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur van dien 
spoorweg te Hilversum. Aanw. 25 en 28 Juni, 
te 10 uren, uitgaande van het bureau te Hi l 
versum. Raming / 400,000. 

Dinsdag, 2 Juli . 
Botterdam, te 7 uren, in het Cafó-Flipsen : 

het bouwen van 3 woonhuizen aan den Oostsin-
gcl aldaar. 

Woensdag, 3 Jul i . 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

finantien , in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelcgraaf-
lijnen langs den Rijnspoorweg Utrecht—Arnhem, 
en langs den Staatsspoorweg Utrecht — Boxtel, in 
twee. perceelen. Inl. bij den inspecteur , chef van 
het technisch beheer, te 's-Hage. 

Botterdam, te 12 uren , door de Noordbrab.-
Duitsche spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken en leveren van 50 puntstukken 
van gegoten ijzer met glashard bovenvlak voor 
wissels. Inl. aan voornoemd bureau. 

Donderdag, 4 Jul i . 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het uitbaggeren van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
tot de diepte van 5 M. beneden AP. , ten behoeve 
van den Staatsspoorweg van Nieuwediep tot Am
sterdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Amsterdam. Aanw. van 24—28Juni, telkens 
van H — 3 uren. 

Meije Zegveld (Zuid-IIoll.), tc 1 uur, door 
het kerkbestuur der R. K. parochie van O. L . V . 
Geboorte, bij C. Groenendijk: het houwen van 
eene kerk met toren en pastorie , naar het ont
werp van den architect W. J. van Vogelpoel, te 
Utrecht. Inl. bij en aanw. door genoemden ar
chitect op 3 Ju l i , te 11 uren. 

Vrijdag, 5 Jul i . 
Ruinen (Drente), te 11 uren , door burg. en 

weth.: het bouwen van eene school, met bijlevering 
der materialen, te Fluitenberg, gemeente Ruinen. 

Zaterdag , 6 Jul i . 
Barsingerhorn, te 11 uren, door burg. en 

weth.: het bouwen eener nieuwe school aldaar, 
niet bijlevering van alle materialen. Inl. bij den 
architecht A . ' T . van Wijngaarden, te Medemblik. 
Aanw. 29 Juni , te 10 uren. 

Maandag, 8 Jul i . 
's-Hage, te 11 Vi uren, door het prov. be

stuur: l o . de vernieuwingen, herstellingen en 
het onderhoud der Rijks-rivier- cn oeverwerken 
in de Nieuwe Maas, het Scheur, de Hartel en 
het Spui , in Zuid-Holland, tot 30 Juni '73. 2o. 
het onderhoud van Rijks-oeverwerken , ter weers
zijden der havens te Hellevoetsluis en van de 
beide Hoornsche hoofden , aan den Oudenhoorn-
schen zeedijk, in Zuid-Holland , tot 30 Juni '73. 

Osdorp , te 12 uren : het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 8 
Ju l i , te 10 uren. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een gemetselden duiker, ter ver
vanging van de brug no. 1 beoosten Gieten , in 
den provincialen weg van Assen naar de llilte , 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
de overige voorwerpen, tot dien weg behoorende. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat in Drente. 

Domburg, te 1 uur, door kerkvoogden der 
herv. gemeente : het doen van herstellingen aan 
de pastorie. Aanw 2 Juli . 

Dinsdag, 9 Jul i . 
Alkmaar, te 12 uren, in De Toelast: het 

doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan- cn het driejarig onderhoud van de Honds
bossche schutsluis te Zaandam, met al het daar 
bijbehoorende. Aanw. 4 J u l i , te 3 uren , door 
den architect .1. van der Koogh, te Zaandam. 

Goes , te 6 uren , door den notaris Liebert, 
in het koffiehuis bij J. J. Hartman : het bouwen 
van een woonhuis, vernieuwen eener schuur, in
richten van een schaapskooi tot veestal, en ver
grooten van een wagenhuis. Aanw. 2 J u l i , te 
4 uren , in de gemeente Wolfaartsdijk, Wester-
landschen Polder , op de hofstede bewoond door 
Ph. de Back. 

Donderdag. 11 Ju l i . 
Haarlem, te 2'h uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot voortzetting 
der strandverdediging op het eiland Vlieland. 

Maandag, 16 Jul i . 
'•-Hage, te H ' / j uren, door het prov. be

stuur: de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van de Rijks-rivierwcrken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Merwede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, het verven der huizingc Lett. 

K , no. 138, op de Nieuweburen , aldaar. Inl. 
bij den architect J. D. Bruns, aldaar. 
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iederen Zaterdag bij D . A . T H I E M E tc A r n h e m ver
schijnt, bedraa»t per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abouncert zich voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vouruitbedtelliiig aau den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 29 JUNI 1872, 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

{ 1,— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
ij elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

STAATSSUBSIDIE VOOR HET MIDDEL
BAAR ONDERWIJS. 

Op de jongste algemeene vergadering der Maat
schappij tot Bevordering van Bouwkunst is ge
sprokén over de ongelijkheid in het verleenen 
van geldelijke hulp uil 's Rijks schatkist voor de 
opleiding tot enkele beroepen. De klacht daarover 
is volkomen juist. Zoo ik mij niet bedrieg, dekt 
b. v. de Polytechnische School te Delft hare uit
gaven niet door de geldelijke bijdragen van de 
ouders der studenten. Enkele der hoogere bur
gerscholen evenmin. De Staat past dus bij. Dit is 
onbillijk en bewijst opnieuw, dat onze instellin
gen nog niet beantwoorden aan het ideaal der 
zuivere democratie. Zij zijn nog plutocratisch. 
Thorbecke zelf zeide dan ook in April 1807, dat 
hij altijd een bestrijder der democratie geweest 
was en het altijd zou blijven. Daarop was hij 
trotsch. Het was dan ook niet geheel juist, dat 
onlangs een lofredenaar hem voor een aanhan
ger van de beginselen der Fransche omv, < nteling 
verklaarde. Lees: verbasterde beginselen. 

Wij kunnen de nagedachtenis van den heer 
Thorbecke niet beter eeren dan door zijn werk te 
verbeteren. Dit is waardiger dan onhandige lof, 
zooals die van Prof. lorissen, die toch vooral 
trachtte aan te toonen, waarom de ontslapene 
«populair" was. Barbier noemde de volksgunst 
eene lichtekooi en Thorbecke zelf schreef in zijne 
schets van Guizot: »Men is populair door 
de gebreken , die men met zijn volk gemeen 
heeft." 

Om van mijne zijde eene zwakke poging tot 
verbetering van onze instellingen aan te wenden, 
zal ik hier de vertaling doen volgen van eenige 
bladzijden uit Courcelle-Seneuil's werk: L'héri-
tutje de la Revolution. Questions constitution nel-
les. Ik wil daarmede niet geacht worden eene 
onmiddellijke slooping te bedoelen , maar aanwij
zing van de richting, waarin wij ons behooren te 
bewegen. 

Zoo men de algemeene doeleinden van het 
onderwijs beschouwt, kan men het vcrdeelen iu 
drie klassen, te weten: 1' Lager onderwijs, 
bestemd om den mensen te vormen, om hem de 
poort van alle menschelijke kennis te openen, om 
hem in staat te stellen zoo nuttig mogelijk deel 
te nemen aan den grooten wedstrijd van het 
leven; 2 e beroeps- of vakonderwijs, waardoor 
de individu zich voorbereidt tot den werkkring, 
waarvoor hij bestemd is ; 3' JJooger ondcruijs, 
bestemd voor het bewaren en het doen toene
men van de wetenschappen. 

het vak-onderwijs, dat de midde
len verschaft om dit of dat beroep uit te oefe
nen , moest ten koste van de familicn gegeven 
worden Ons tegenwoordig stelsel van 
middelbaar ouderwijs, gegrond op de overleve
ringen der middeleeuwen, is iu volslagen strijd 
met de beginselen der nieuwere maatschappij, 
zoowel in zijn geheel als in zijne bijzonderheden 
Het is onbillijk, dat al de belastingschuldigen 
de kosten van dat onderwijs bestrijden; onbillijk, 
dat liet gegeven wordt onder ongelijke voorwaar
den ; onbillijk, dat men een voorrecht verleent 
aan hen , die het ontvangen hebben , door hen , 
met uitsluiting van alle anderen, toe te laten tot 
een groot gelul betrekkingen. 

z i j , die er onderwijzen, leeren ons, 

dat alle initiatief uitgaat en moet uitgaan van 
het Bewind: dat de staatkundige vrijheid ten 
hoogste bestaat in het kiezen van de overheids
personen en in het houden van improvisaties 
over hunne daden; dat een wetgever door een 
besluit de maatschappij kan kneden en vervor
men , hetwelk, eens aangenomen, het geluk of 
ongeluk der burgers uitmaakt; dat de staat
kunde niet is eene wetenschap van langdurige 
waai neming en zware studie, maar eene zaak 
van gevoel; dat de moeilijkste en teederste vraag
stukken , die zij doet rijzen, zeer afdoende kun
nen worden opgelost door de leeraren en leer
lingen , die daaruit hunne onderwerpen voor let
terkundige oefeningen kiezen en alles met gemak 
en spelende beoordeelen; eindelijk, dat er twee 
klassen in de samenleving zijn : die van de met 
eene liberale opvoeding begunstigde menschen, 
bestemd om te bevelen, en die van hen , die ze 
niet ontvangen hebben, bestemd om te gehoor
zamen. 

Ale men dit onderwijo oanidtval, ulo mvn hot 
beoordeelt naar zijne uitkomsten, ziet men, dat 
het leidt tot laatdunkendheid, tot sofisterij, tot 
ijdel gebabbel, tot afkeer van de letteren en van 
de wetenschap; dat het een hoogen eigendunk op
wekt zonder eenig middel te verschaffen om be
hoorlijk een nuttigen werkkring te vervullen 

De kastegeest, onder ons gescha
pen en onderhouden, geeft het aanzijn aan eene 
menigte kleine gilden of coterieën, tuk op voor
rechten en vijandig jegens het gemeene recht. 

Daarbij komen de beurzen. De vroegere waren 
niet onbillijk. De gelden werden gegeven door 
particulieren; zij konden nutteloos of schadelijk 
zijn; de onze zijn nutteloos, schadelijk en boven
dien onrechtvaardig. Met welk recht en op wel
ken grond zouden de kinderen van zekere fami-
liën , ten laste van al de belastingschuldigen en 
met uitsluit ng van alle andere kinderen, klas 
siek (of middelbaar) onderwijs ontvangen? Hoe 
zulk een onmiskenbare aanslag tegen de gelijk
heid te rechtvaardigen ? 

Men spreekt van fauiiliën, die belangstelling 
waard zijn, die ongelukken hebben gehad; van 
kinderen, opgevoed in zekeren stand , van waar 
zij zullen moeten afdalen ; van dienaren van den 
Staat, enz. Maar wat raken den belastingschul
digen deze bedenkingen, ontleend aan den kaste
geest van het ancien regime' Zoo alle beroe
pen openstaan voor den wedstrijd tusschen allen, 
worden de voorwaarden van gelijkheid vervalscht 
door dit voorrecht, ingesteld ter wille van eenige 
zorgelooze ol ongelukkige familicn. Dc Staat be
moeit zich niet met de ongelukken of tegenspoe
den in de fortuin, waardoor gezinnen lijden, die 
zich aan nijverheids-beroepen gewijd hebben; waar
om zou hij zich bemoeien met de ongelukken en 
tegenspoeden van anderen? 

Werkt hij , die zich bezighoudt met handel, 
landbouw ol kunstvlijt, niet evenzeer aan de wel
vaart van den Staat als dc ambtenaar op een 
bureel of de krijgsknecht 'I Bekleedt ook gene 
niet een werkkring van algemeen belang. Het 
verval in aanzien, waarover de familicn klagen, 
die om staatssubsidie vragen, is een rechtstreekse!! 
en wettig gevolg van de vrijheid; zij hebben dus 
geen enkel recht op eene exceptioneele gunst. 

Waarin zijn z i j , die men dienaren van den Staal 
noemt, verdienstelijker jegens de maatschappij dan 

de dienaren van de vrije bedrijven? Zie, dat 
kunnen wij maar niet begrijpen ; alleen zij be
grijpen het, die den landsambtenaar beschouwen 
als een bevoorrechte, geplaatst buiten en bo
ven het gemeene recht, die in elke omstandig
heid aanspraak heeft op eene exceptioneele be
handeling. 

Zijn er ten minste redenen om door de belas
tingschuldigen scholen te doen onderhouden, waarin 
men, tegen eene geldelijke tegemoetkoming, let
terkundig onderricht geeft ? Wij zien er geene 
andere voor dan de oude sleur. Men maakt 
doctoren inde letteren klaar, omdat men er klaar
gemaakt heeft in vorige eeuwen, zonder juist te 
weten, waarvoor zij nuttig kunnen zijn. 

Waarom zou het Gouvernement advocaten, ge-
neesheeren , rechters, (ingenieurs, genie-officieren , 
bouwmeesters) enz. opleiden, als het geen tim
merlieden, gieters, landbouwers, schoenmakers, 
kleermakers, noch koks vormt? Het zou moei
lijk vallen het te zeggen , tenzij , men aanneme, 
dot or woi kkringen bestaan, voorbehouden aan 
eene bevoorrechte klasse ; wat strijdig is met de 
gelijkheid. 

Men heeft deze gelijkheid gevorderd door te 
willen, dat de openbare machten een grooter deel 
van het beroeps-onderwijs besturen en uitdeden. 
Het zou eenvoudig eene uitbreiding van het voor
recht zijn en dit drukkender maken voor hen, die 
er van uitgesloten zijn. Wjj geven de voorkeur 
aan de gelijkheid door afschaffing van elk be
roeps-onderwijs, dat door al de belastingschuldi
gen betaald wordt. 

Ce openbare meening is gekant tegen de op-
loss.ng, die wij voorstellen, en vooral de Poly
technische school deelt zeer in de volksgunst. 
Maa* het schijnt ons toe, dat de openbare mee-
ning zich op dit punt bedriegt, medegesleept door 
de overlevering en door gedachteloos gevoel; zrj 
heef; in de beroeps-scholen van allerlei aard een 
onderwijs gezien , ingericht naar de behoeften der 
nieuvere maatschappij , eenigermate tegenoverge
steld aan bet ouderwetsche onderricht in Latijn, 
Grielsch enz., en zij heeft zich gehecht aan het 
eersti, in de hoop, dat het haar zou verdedigen 
tegen het tweede. Men heeft zich den tijd nog 
niet (egund om na te denken, of het voegzaam 
was, dat de Staat zoowel het eene gaf als het 
anden. Juist daarom is het van belang, het vraag
stuk e stellen. 

He beroeps-onderwijs, welk ook, geeft, als 
het dior al de belastingschuldigen betaald wordt, 
een oorrecht aan hen, die het ontvangen, en 
dit vprreebt geleidt tot andere , onbestaanbaar 
met le gelijkheid van rechten. De onrechtvaar
digheid wordt grooter, als zekere beroepen voor-
behoilen worden aan hen, die den cursus van 
deze af gene school hebben gevolgd. 

Wil is waar zijn er wedstrijden of examens bij 
het letreden en verlaten van de school, maai 
deze examens vormen geen zeer ernstigen waar
borg van bekwaamheid, en geven volstrekt geen 
waajborg voor het karakter en het oordeel van 
henl die de proef hebben doorstaan. En het zijn 
juisj in alle beroepen het oordeel en het karakter 
die'dc waaide van de individuen uitmaken. In 
derf wedstrijd, geopend door de vrijheid van ar-
beï op het gebied der nijverheid, wordt men 
aalltoudend op de proef gesteld, elk oogenblik 
engedurende zijn geheele leven ; waarom zekere 
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beroepen, b. v. dat van Rijks-ingenieur, aan deze 
soort van mededinging te onttrekken? 

De voorrechten , aan zekere scholen verbonden , 
zooals die, welke toegekend worden door de 
doctorale titels van de universiteiten, door de exa
mens van de militaire scholen , de marine-school, 
de polytechnische school, enz., dooven den weet-
lust en allen geest van naijver uit. Waarom zou 
bij , die eens deze voorrechten bezit, studeeren? 
Zou hij door vlijtige studie sneller bevordering 
in zijne loopbaan krijgen.' In het geheel niet. 
Het zou zelfs mogelijk zijn , dat die studie hem na
deel berokkende door den nijd op te wekken van 
onwetende chefs. In het Kransche leger van 1870 
stond een officier slecht genoteerd, als hij lust 
had in lezen en studeeren. De mecsten stelden 
er zich dan ook niet aan bloot en gaven zich over 
aan die verdooving, waarvan de uitkomst zoo ver-
derflijk voor Frankrijk geweest is. 

Elke bevoorrechte school schept en kweekt bij 
ieder harer leden een esprit de corps, die minder 
bestaat in het beschouwen van de medeleerlingen 
als confraters en in het onderhouden van vriend
schappelijke betrekkingen onderling, dan in het 
zooveel mogelijk uitsluiten van alle anderen van 
de baantjes, die voor hen zijn weggelegd. 

De bevoorrechte school kweekt in het gemoed 
harer leerlingen luiheid en laatdunkendheid, dus 
koppige en verwaande onwetenheid. Immers dank 
zij het voorrecht en den esprit de corps, wordt 
ieder mededinger op zijde geschoven. Eens tot 
de school toegelaten, is de leerling verzekerd van 
eene loopbaan, als hij maar een beetje werkt; 
meer te werken en een uitstekend man in het 
beroep te worden , geeft geene aanspraak op be
vordering; weinig te werken doet hem geen kwaad; 
de ancienneteit, de camaraderie, den invloed van 
de familie en de kuiperijen, daarop komt het 
slechts aan. Men kan zich geen stelsel denken , 
meer geschikt om de bekwaamheid te ontmoedi
gen en het tegenovergestelde aan te moedigen. 
Dewijl zich in eene afgeslotene loopbaan geen 
mededinger voordoet, verbeelden zich de bevoor
rechten lichtelijk , dat de wetenschap hun inge
goten is. 

Sinds de jaren hunner jongelingschap, door het 
betreden van de school, afgescheiden van hunne 
overige medeburgers en afgezonderd van het al
gemeene leven, doordringen zij zich vroeg van 
de beroeps-vooroordeelen en behouden die hun 
leven lang. Zoo wordt de mandarijnsgeest ge
vormd , eene der gevaarlijkste maatschappelijke 
ziekten, die er bestaan; deze houdt China in de 
barbaarschheid en werpt in Frankrijk tegen den 
voortgang der beschaving de ernstigste hinderpalen 
op. Men kan er zich van overtuigen door eene 
studie van het algemeen karakter der leerlingen 
van de bevoorrechte scholen, den bekrompen en 
jaloerschen coterie-geest, die hen bezielt, hu me 
onwetende zelfgenoegzaamheid, hunne kleinach-
ting van de studie en hun instinctieven weder
stand tegen alle denkbeelden en gevoelens van 
de nieuwere maatschappij. 

Door de bevoorrechte scholen, die van 'iet 
Fransche leger een gild gemaakt hebben, hteft 
het tegen den inval op zijn gebied niets gevon
den van den geest, die hulpbronnen schept; het 
heeft geen ernstigen lust getoond zich te veide-
digen en het heelt zich slechts weten over te geen. 
En het is zeer opmerkelijk, dat iu dezen ranp-
spoedigen oorlog de meest onvoldoende ei de 
meest verwaarloosde diensttakken die waren, welke 
zich in handen bevonden van de leerlingen der 
polytechnische school (intendance, artilleiie, ge
nie, generale staf). Nooit heeft de geest van 
de oude sleur, de geest van alles op zijn beloop 
te laten helderder cn onheilspellender gescbiterd. 

De beginselen der nieuwere samenleving zijn 
onbestaanbaar met het mandarinisme, en lijge-
volg niet de school-voorrechten, die hetaan-
kweeken. Volgens deze beginselen is de keus 
van een beroep voor ieder eene familie aak. 
Het is aan de huisgezinnen om de kosten t be
strijden van alles wat voorbereiding en Iet-tijd 
is (wel te verstaan, voor zoover het middetaar 
onderwijs betreft); de Staat is hun daarvoor iets 
schuldig en mag niets hoegenaamd voor eengen 
hunner doen, zonder al de burgers te doenbij-
dragen ten vooi deele van enkelen , wat onreht-
vaardig is. 

Wat de openbare ambten van allerlei ard 
betreft, zoo de Regejring van hen, die er nar 
dingen, bewijzen van geschiktheid wil vordean, 
gelijk het behoort, kun zij hun, alvorens en 
tot deze ambten toe te laten oj te bevordera, 

zulke ernstige proevjn opleggen als zij w i l , zon
der dat de gelijkheid wordt gekrenkt. 

Brussel, 17 Juni '72. 
S. E. W. RllORUA VAN EYSINOA. 

DE LEIDING DER PUBLIEKE W E R K E N 
TE AMSTERDAM. 

Mijnheer de Redacteur.' 
In uw laatste nommcr komt een stuk voor 

onder- bovenstaand opschrift, dat zeker de alge
meene aandacht heeft getrokken. Zeer juist wordt 
daarin de gecompliceerde, maar daarom niet goed 
te keuren werking der verschillende autoritriten 
op het terrein van publieke werken in deze ge
meente beschreven, en na kennisneming zal nie
mand beweren , dat de bestaande toestand mag 
besterrdigd worden. Eu juist omdat ik voorzie, 
dat dit stuk daartoe zal medewerken, geloof ik, 
dat het niet ondienstig is op eene leemte in die 
beschrijving te wijzen. 

Met den schrijver keur ik het af, dat de ar
chitect, dc ingenieur en de directeur der pu
blieke werken, onafhankelijk van elkander en 
dadelijk onder den wethouder- werken. Maar ik 
moot er ter-stond op laten volgen, dat dit gebrek 
hier, waar die drie betrekkingen alle door zeer 
kundige en zeer geschikte ambtenaren worden 
bekleed , niet zou gevoeld worden, als hun niet 
alle verantwoordelijkheid en alle prestige was 
ontnomen. 

Het komt er dus op aan te onderzoeken aan 
wie het is toe te schrijven, dat die ambtenaren 
niet meer gezag en dus ook niet meer verant
woordelijkheid hebben , cn op dat punt meen ik 
met den schrijver van meening te moeten ver
schillen. 

Hij klimt toch op tot den wethouder van pu
blieke werken, en omdat hij daar eindigt, zou 
men bij dien persoon of bij zijne omgeving de fout 
moeten zoeken. 

Maar heeft ook deze geeir prestige noodig ? 
En moet hij niet het noodige vertrouwen hebben, 
wanneer hij een ontwerp zijner ambtenaren in 
den Raad brengt, dat zijn leden dit met ernst 
en eerlijkheid zullen onderzoeken ? 

Hier in Amsterdam hebben wij in den Gemeen
teraad tot ons leedwezen een combinatie van 
meer of min deskundigen met de onmisbare ad
vocaten, die meenen dat hun het oppertoezicht 
over den wethouder van publieke werken toe 
komt Een van hen , tevens lid van de commissie 
van voorbereiding, heeft zich onlangs in een ver
gadering van Burgerplicht, en later in een open
bare raadszitting daarover zoo duidelijk uitge 
laten, dat geen twijfel meer kan bestaan omtrent 
de bedoeling der genoemde partij. Het is verre 
van ons dat wij medewerking en voorafgaande 
raadpleging tusschen dagelijksch bestuur en leden 
van den Raad afkeuren, maar wij willen gevraagd 
hebben, of men verwachten kan dat een wethou
der onverplicht in over'eg treedt met dergelijke 
personen als wij hier bedoelen? Het meest des
kundig lid in de combinatie weet u te vertellen 
dut thans de fiscale stollen van Amsterdam door 
een sttuoliesluis zullen gevaceerd worden. Het 
meest spraakzame en nooit beschroomde lid heeft 
in zijne betrekking alleen gemeenschap met houw
en waterbouwkunde , waar de wet sommige ver-
eischten vaststelt voor duimstokken, door inge
nieurs en architecten te gebruiken. De overigen 
gaan uit onwetendheid of voor- pleizier mee, en 
een paar advocaten zijn altijd bij de hand om 
toenadering > of wat daarop gelijken moge, met 
verachting van zich te wijzen. 

Is het vreemd, dat tegenover zulk een partij 
ieder wethouder van publieke werken eerst den lust 
en daarna den moed zal verliezen om krachtig op 
te treden? En hoe wil een wethouder zonder 
macht zijne ambtenaren in hunne betrekking doen 
eerbiedigen ? 

Onzes inziens ligt dus de grondoorzaak in zeer 
kwade practijken, die in den Gemeenteraad be
staan. Middelen om die te voorkomen zijn er-
zeker, en daaronder moet in de eerste plaats ge
noemd worden: het erkennen der kwaal, het 
besef van haar bestaan. 

Ontvang , enz. 

A . , 24 Juni 1872. 

De Redactie heeft gemeend aan bovenstaand 
schrijven eene plaats te moeten afstaan, 
duar dc leiding der publieke werken te 
Amsterdam eerre zaak van gewicht is , die 
niet te veel kan besproken worden, ten 

einde zoo doende niet alleen de leemten 
maar ook de noodzakelijke verbeteringen 
aan te wijzen. In een volgend nommcr 
zal op deze zaak worden teruggekomen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— A De gemeenteraad van Weenen heeft dezer 
dagen het volgende programma voor den bouw 
van nieuwe scholen vastgesteld: 

§ 1. In nieuw te bouwen volksscholen, onver
schillig of het een jongens- of meisjesschool i s , 
zullen minstens 8 leervertrekken cn in elke burger-
of damesschool minstens 10 leervertrekken voor
komen. 

§ 2. Waar men, om ruimte te winnen, eene 
derde verdieping aanbrengt, zal men die moeten 
inrichten tot woning van den hoofdonderwijzer 
en teekenzaal, terwijl de overblijvende ruimte 
tot leervertrekken kan worden gebezigd. Het 
maken van leervertrekken tegen woelige stegen 
is zooveel mogelijk te vermijden. 

§ 3. De leervertrekken zullen niet grooter wor
den ontworpen dan noodig is om het bij de wet 
vastgestelde maximum scholieren naar behooren 
op te nemen. 

§ 4. Op den beganen grond zal gezorgd wor
den voor eene gyinnastiek-zaal, die "ene opper
vlakte van minstens 85 ' / , vierkante meter en 
eene hoogte van minstens 4.42 nieter moet hebben. 

§ 5. De leervertrekken zullen altijd op eene 
hoogte, boven den vloer gemeten, van 3.79 tot 
4.11 meter behoorlijk geventileerd kunnen worden. 

§ 0. Het niet bebouwde gedeelte van het 
terrein zal , zoo mogelijk, voor een zomerspeel-
plaats bestemd worden en geen van de leerver
trekken op de rez-de chaussée mag hierop uit
zicht hebben. 

§ 7. In elke nieuwe school moet een teeken
zaal worden ontworpen, ter grootte van twee 
leervertrekken. 

§ 8. Bij elke school moet een vertrek gevon
den worden, dat als bibliotheek, spreekkamer en 
bergplaats van diverse hulpmiddelen voor het 
onderwijs moet dienen. 

§ 9. De woning van den hoofdonderwijzer moet, 
zoo mogelijk , afgescheiden van de leervertrekken 
liggen. 

§ 10. De trapportalen en verbindingsgangen 
zullen luchtig eu licht zijn en niet minder dan 
1.58 meter breedte hebben. 

§ 11. De privaten moeten met dubbele stank-
afsluitingen zijn voorzien en zóó worden aangelegd, 
dat de trappen, gangen en schoollokalen daar 
nimmer last van hebben. 

§ 12. Het getal privaten op elke verdieping 
zal minstens gelijk zijn aan de zich daar bevin
dende leervertrekken. 

§ 13. Voor de hoofdonderwijzerswoning en voor 
de onderwijzers zijn afzonderlijke privaten, nabij 
de woning van den hoofdonderwijzer gelegen. 

§ 14. Voor den concierge zal in elke school eene 
kleine woning worden ontworpen , bestaande uit 
kamer, kabinetje en keuken. 

§ 15. Bij elke school moet drink- en wasch-
water zijn en het drinkwater moet, door middel 
van buizen, door het geheele gebouw bereik
baar zijn. 

— A De jury van beoordeeling der ingekomen 
antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag voor 
een schoolgebouw te Zotingen, heeft aan geen 
der 54 ingekomen ontwerpen den eersten prijs 
toegekend. 

Men heeft nu de uitgeloofde prijzen, die te 
zanten 4000 francs beliepen, onder een groot aan
tal ontwerpen verdeeld. Er zijn namelijk premien 
van 1000 tot 200 francs toegekend aan 9 concur
renten , namelijk: K u b l i , te St.-Gallen ; Rcichen-
bach en Geister, te Bern; Wolff, te Zurich; 
Bar, te Zotingen; Otto Weber, Jos. Weidmann 
eu 11. Sc 11. Reutlinger, allen te Zurich; Rost, 
te tJschatz eu Schmidt en Thieiichens. te Frank
fort en Berlijn. 

§ De ingenieur Armand Stévart levert in de 
Chronique de l'Industrie de volgende beschou-
vying over het dezer dagen verschenen werk : 
Etudes sur les chemins de fer anglais. Traduit 
de iallemand, de II. SCHWAUE, por A . HUIIERTI 
et A. ILWII.TS, ingenieurs. 

Het is eene ondankbare taak een speciaal boek, 
gelijk dat, waarover- wij gaan spiesen , voor ieder 
beschaafd lezer verstaanbaar te maken. 

Men moet den heeren Huberti en Habets dank-
weten, dat zij aan de Belgische en Fransche 
lezers het middel verschaft hebben om al de 
elementen niet elkander te vergelijken , die den 
bloei der spoorwegen in Engeland en Duitschland 
uitmaken. 

De talrijke en teedere economische vraagstuk
ken , die dit groote maatschappelijke feit: de 
aanleg van uitgebreide netten van spoorwegen bij 
alle beschaafde volken, doet rijzen, behooren 
niet tot die welke men kan oplossen bij intuïtie 
of door deductie. Zij .kunnen slechts worden 
toegelicht door de aandachtige waarneming van 
de feiten, door deze te beschouwen als eene 
uitgebreide proefneming , die onder onze oogen 
plaats heeft. 

Dat is het, wat het boek van den heer Schwabe 
nuttig maakt en wat den vertalers aanspraak 
geeft op erkentelijkheid. 

De Engelsche feiten worden er naast de Duit
sche gegroepeerd, cn beurtelings op zulk eene 
wijze besproken, dat de lezer de groote lijnen 
der beide stelsels kan vatten , die deze twee na
tiën hebben aangenomen voor den bouw en de 
exploitatie van hare spoorwegen. 

Wij zullen slechts weinig woorden zeggen over 
het werk zelf, overtuigd, dut allen, die in de 
spoorweg-vraagstukken belang stellen, het zullen 
willen lezen en bij de hand hebben, om er die 
degelijke gevolgtrekkingen uit te putten, die 
voortvloeien uit de vergelijking van de feiten. 

Na eene korte geschiedkundige inleiding wen
den de Engelsche banen er in bestudeerd , eerst 
uit het economische, daarna uit het technische 
oogpunt. De schrijver is van gevoelen, dat de 
spoorwegen een grooten tak van den openbaren 
dienst vormen en in billijkheid niet het karakter 
van handelsonderneming kunnen behouden , dat 
men hun ongelukkigerwijs te veel in Engeland 
heeft doen aannemen. 

Dat is eene stelling, die wij met ijver heb
ben bepleit, en die wij gelukkig zijn bevestigd 
te zien door zulk een gezag. 

Er wordt een uitvoerig en belangrijk hoofd
stuk gewijd aan de inrichting van de stations, 
zoowel voor reizigers als voor- goederen , en aan 
de werktuigen dezer stations, om allen arbeid van 
laden en lossen spoedig en goed te verrichten. 

Het is onnoodig aan te dringen op het voor
deel van goede inlichting omtrent deze hoofd
punten. 

In het hoofdstuk van het materieel zet de schrij
ver het stelsel uiteen, volgens hetwelk de par
ticulieren zeiven de middelen voor het vervoer 
van hunne goederen zouden leveren, hetzij dat 
de afzenders zeiven dit materieel bezitten , hetzij 
dat zij het leenen van fabrikanten, die er een 
voorwerp van speculatie van zullen maken. De 
heer Schwabe laat zich krachtig uit ten voordeele 
van dit laatste stelsel. 

Daarin l ig t , naar ons inzien, eene tegenstrij
digheid. Een spoorweg kan niet te gelijk een 
groote openbare dienst, beheerd door dtn Staat, 
zijn , en werken met behulp van een gereedschap, 
dat niet in de hand van den exploitant is. Dat 
ware, naar het ons toeschijnt, een bedenkelijken, 
wellicht onoverkomelijken, hinderpaal opwerpen 
tegen de niet-commerciëele exploitatie van de 
spoorwegen. 

Het vraagstuk der tarieven, een der gewich
tigste , wordt uitvoerig door den schrijver behan
deld, die zich een voorstander verklaart van 
tarieven, afnemende met den afstand, zoowel 
voor reizigers als voor goederen. Dat is inder
daad een rationeel beginsel, 't welk onfeilbaar 
eens de overhand zal behalen door de macht dei-
dingen en zich aan iederen ontwerper van tarie
ven zal opdringen. 

Een laatste hoofdstuk wordt gewijd aan de 
groote vraagstukken van algemeene administratie 
en aan de inrichting, in Engeland bekend omlei
den naam van Clearing House of Liquidatie-
Kamer, die de geheele comptabiliteit in hare 
handen vereenigt, welke betiekking heeft op de 
ontvangsten, schadevergoedingen , levensverzeke
ringen , enz., zoowel als op het wederkeerig ge
bruik van het materieel en op de beschadigingen, 
hieraan toegebracht. 

Laat ons dus den wakkeren vertalers dankzeg
gen , dat zij dit zoo belangwekkend boek in een 
ruimeren kring van lezers hebben gebracht, en 
het nog vollediger gemaakt door aan teekenin
gen omtrent de Belgische spoorwegen. 

Het ernstige eu vol actualiteit zijnde boek kost 
vijf francs, is uitgegeven voor rekening van de 
vertalers en te bevragen by den ingenieur AL-

PIIONSE HUIIERTI. te Brussel, Rue Rogier, 265, 
of bij het bureel van de Chronique de l'Industrie. 

§ De locomotief L' Avenir, van het stelsel-
Meyer, waarvan de proefneming, aangevangen 
in 1870 op de lijn Brussel-Arlon , door den oor
log werd gestaakt, is sedert den eersten Mei j l . 
weder in dienst gekomen van de lijn Grand-
Luxembourg, op verzoek van de directie dezer baan. 

De goede uitkomsten van den arbeid dezer 
machine, waarover wij in she Opmerker" ge-
spioken hebben, blijven niet alleen aanhouden, 
maar komen meer eu meer uit. 

Deze proefneming met een gearticuleerd werk
tuig, met twee drijf-trueks, elk van vier gekop
pelde raderen , verdient bijzondere belangstelling 
wegens de vergelijking, die men maken kan met 
de zware machines met acht solidair gekoppelde 
raderen, onlangs ingevoerd op de lijn Grand-
Luxembourg. Bij de laatste soort van machines 
wordt de gezochte vermeerdering van trekver-
mogen slechts verkregen door de eenigermate 
monsterachtige overdrijving van de oorspronke
lijke organen of samenstellende deelen der loco
motief, en zoo men het eens is omtrent de voor-
deelen der machines met acht gekoppelde raderen, 
is men het nog meer omtrent de bezwaren. Men 
kan zonder overdrijving zeggen, dat zij zich aan 
ons hebben opgedrongen uit gebrek aan beter en 
uit vrees voor erger. 

Wij hopen later de vergelijkende uitkomsten 
van den bedoelden dienst te doen kennen , naar 
gelang zij uit de boeken van de maatschappij 
der genoemde lijn blijken. 

B I N N E N L A N D . 

' s-Gravenhage. Bij beschikking van 24 Juni 
1872 is aan G. ,1. Jas, te Rotterdam, tot weder
opzegging, vergunning verleend voor een stoom
sleepdienst in de provinciën Noord-Brabant, Zuid-
Holland , Noord-Holland . Zeeland en Limburg. 

— De Gouverneur Generaal van Ned. Oost-
Indië heeft benoemd tot adspirant-ingenieur bij 
den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare 
werken, J. J. E. van Bergen, daartoe ter beschik
king gesteld. 

— Door den Directeur der burgerlijke open
bare werken in Ned. Oost-Indie zijn bij het korps 
van den waterstaat en 's lands burgerlijke open
bare werken de navolgende beschikkingen ge
nomen : 

Ingetrokken de overplaatsing van den adspi
rant-ingenieur W. van der Worff, van Batavia 
naar Cheribon, met bepaling, dat hij te Pasoe-
roean wordt werkzaam gesteld. 

Geplaatst te Tingal , de benoemde ingenieur 
der 2de klasse C. Gast. 

Overgeplaatst van Bandong (Preanger regent
schappen) naar Probolingo, de adspirant-ingeni
eur A . J. Crommelin en van Batavia naar Sama-
rang, de adspirant-ingenieur G. Oosting. 

A m s t e r d a m . Het praeadvies door Burg. en 
Weth., op de aanvrage van het comité voorden ont
worpen Noordhollandsch-Frieschen spoorweg om, 
hetzij door het nemen van aandeelen of wel door 
het verleenen eener subsidie, deze zaak te onder
steunen , is eindelijk aan den Baad ingezonden. 
De conclusie is ongunstig en de oorzaak daarvan 
is gelegen in het gemis aan voldoende gegevens, 
zoowel wat de richting als het punt van aanslui
ting te Amsterdam betreft, l ie t comité wendt 
nu echter alle pogingen aan, om spoedig bepaalde 
plannen te kunnen overleggen. 

D o r d r e c h t . De Arrondissenients-Rechtbank 
alhier heeft den 24sten dezer uitspraak gedaan 
in de zaak van niejufvrouw de wed. L . Revier 
c. s., als eischeres, contra de gemeente Dordrecht, 
als gedaagde. Door de Rechtbank is beslist, dat 
de afbreking der achtergedeelten en uitbouwsels 
van de woningen der eischeressc, belendende aan 
de Pelserbrug, door of op last van de gedaagde, 
op grond van art. 9 der bouwverordening van 
di- gemeente, is slooping; dat slooping tegen den 
wil van den eigenaar moet worden beschouwd te 
zijn onteigening; dat dus de handeling der ge
meente is een onrechtmatige daad, inet verooi--
deeling der gemeente Dordrecht tot schadever
goeding en betaling der proceskosten. 

— in sommige bladen vindt men een breed
voerig manifest van den heer W. T. Mulvany, 
te Dusseldorf, aan de werkgevers en werklieden, 
naar aanleiding van de tegenwoordige groote 
arbeidstaking in de kolenmijnen. Sinds ruim 18 
jaren in Pruisen gevestigd, heeft hij , in ver
eeniging met andere ondernemers, de groote 
Westfaalsche kolenvverken ll ibernia, Chamrock, 
Erin , llunsa en Zollern , benevens de ijzerfabriek 

Vulcanus opgericht en steeds al het mogelijke 
gedaan , zoowel tot ontwikkeling van het mijn
wezen , als tot verbetering van den toestand der 
daartoe behoorende werklieden. Hij meent dus 
het recht te hebben zich openlijk te doen hooren 
in de zaak, die thans aller aandacht trekt en 
alle gemoederen in beweging heeft gebracht. Hij 
ontwikkelt daaromtrent de volgende denkbeelden : 

Waar de arbeid vrij is , daar heeft dc werkman 
den besten vriend in zijn patroon. Dit komt 
doordien de ware belangen van den patroon 
dezelfde zijn als die van den werkman. Hunne 
wederzijdsche belangen zijn met elkander verbon
den , als die van een huisvader en zijn gezin. 

Wat al moeite, wat al hoofdbreken en verdriet 
heeft menig patroon, om te zorgen dat het 
werkloon op den betaaldag gereed ligt, onver
schillig of het werk hem al of niet eenig voordeel 
heeft opgeleverd. Zij , die de werklieden tegen 
de patroons ophitsen, schijnen daaraan niet tc 
denken. Hebben zij zich ooit eenige opoffering 
voor den werkman getroost? Hebben zij hem 
ooit uit eigen middelen bijgestaan? En toch 
willen zij het doen voorkomen alsof zij op dat 
punt meer ondervinding hebben dan de patroons. 

Een arbeider is zijn loon waard ; dat wil zeg
gen : het volle loon naar volbracht werk, bere
kend naar den marktprijs, die niet afhangt van 
luim of willekeur bij den patroon, maar zich 
regelt naar het beginsel dat de werkman, bij 
getrouwe plichtsvervulling, in staat moet worden 
gesteld om overeenkomstig zijne maatschappelijke 
positie te leven, alsook bij bekwaamheid en 
énergie iets te kunnen sparen, om zijn toestand 
te verbeteren en op zijn ouden dag geen gebrek 
te lijden. Maar even als dit, is het ook waar 
dat niet alle werklieden even begaafd, even 
ontwikkeld, even geoefend, even sterk zijn en 
dat men wel degelijke, ijverige en spaarzame, 
maar ook domme, luie, verkwistende werklieden 
aantreft. En nu zou het toch onrechtvaardig 
zijn, deze laatsten in alles gelijk te stellen met 
de eersten. Vraagt men intusschen hoe de volle 
waarde van het volbrachte werk naar den markt
prijs moet worden geregeld , dan is het antwoord: 
door de eenvoudige, algemeen erkende wet van 
vraag en aanbod, die alle ondernemingen, de 
eene in meerdere, de andere in mindere mate 
beheerscht, zoolang in een vrij land de arbeid 
vrij is en geen derde zich tusschen den patroon 
en den werkman plaatst, noch een van beiden 
dwang of pressie op den ander uitoefent. 

Werkstakingen ( s t r i k e s ) zijn geen geschikt 
middel tot vereffening van geschillen tusschen 
werkgever en werkman. In de bijeenkomst van 
40,000 mijnwerkers in het Engelsche graafschap 
Durham, op 15 dezer, is het stelsel van werk
staking ten krachtigste veroordeeld en werd be 
sloten, voortaan alle geschillen met de patroons bij 
minnelijke schikking uit den weg te ruimen. Het 
bleek tevens, dat onderscheidene leden dezer 
Vereeniging dit reeds vroeger ingezien en sinds 
ruim een jaar dien weg hadden gevolgd. In En
geland zijn een aantal personen, die hun geld 
liever beleggen in ondernemingen in het zuide
lijke halfrond, dan in eene industrieele onderne
ming bij hen te lande, omdat het aldaar door 
de werkstakingen aan te veel kwade kansen is 
blootgesteld. Gaat dit zoo voort, dan gaat na
tuurlijk de Engelsche industrie achteruit en in 
dat geval is de werkman ook de lijdende partij. 
Maar het spreekt van zelf, dat wanneer de 
Duitsche werklieden het stelsel van werkstaking 
aannemen, evenzeer de Duitsche industrie en 
daardoor de Duitsche werkman zelf er onder 
moet lijden. 

De werkstaking is een scherp, tweesnijdend 
zwaard, waarmede ieder die het gebruikt, altoos 
zichzelf de eerste en gevaarlijkste wonden toe
brengt. Het gaat den werkman bij de arbeidsta
king gelijk den hond in de fabel, die het stuk 
vleesch , hetwelk hij in den bek had, in het 
water liet vallen om het schijnsel te kunnen 
grijpen. Het eerste gevolg toch van eene werk
staking is, dat de werkman zijn loon verliest; hij 
mist dan zijn inkomen , zijn middel van bestaan. 
Dadelijk lijdt hij en zijn gezin , maar daardoor 
lijden ook diegenen bij wie hij anders zijno le
vensbehoeften koopt, 't Is waar, hier en daar 
ziet men dat zij , die aan de werkstaking deel
nemen , door hunne kameraden worden onder
steund , maar deze kunnen dat toch moeilijk vol
houden. Het is trouwens in de laatste tijden 
herhaaldelijk gebleken, hoe het daarmede gaat, 
terwijl ook zeer vele werklieden volstrekt niet 
geneigd zijn , van hun verdiend loon een gedeelte 
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voor ledlgloopers af te staan. En als die onder
steuning vermindert of ophoudt, wat dan ? Dan 
kan de werkman misschien nog eenige weken 
het noodige op crediet verkrijgen , maar ook 
daaraan komt spoedig een einde en in alle ge
val is hij dan hij hervatting van het werk ach
teruit geraakt. Hij heeft dan schulden; hij is 
niet meer de onafhankelijke man van vroeger,— 
en dit alles doordien hij zich vrijwillig heeft laten 
misleiden. 

Na dit een en ander nader te hebben uiteen
gezet, levert de schrijver uit de plaatselijke om
standigheden het bewijs, dat de mijnwerkers veel 
te hooge eischen hebben gesteld, en dat zij die 
niet alleen kunnen, maar ook behooren te mati
gen. Daarentegen spoort hij de werkgevers aan, 
van hunne zijde eene minnelijke schikking te be
vorderen en voortaan in de eenmaal vastgestelde 
voorwaarden geene voor den werkman onvoor-
deelige verandering te maken, dan na deze drie 
maanden te voren te hebben aangekondigd. Ook 
wenscht hij dat er algemeen een premiestelsel 
zal worden ingevoerd , tot uitkeering van gelde
lijke belooningen aan werklieden, voor getrouwe, 
ijverige waarneming der werkzaamheden. 

Even als hij , heeft de heer Alfred Krupp, te 
Essen, eene dringende waarschuwing tot de werk
lieden gericht. Hij erkent, dat hij ten opzichte 
van zijne werklieden, geen reden van klagen 
heeft, maar acht het toch noodig zich te doen 
hooren, omdat ei' van zekere zijde onder den 
schijn van welwillendheid en met misbruik van 
Bijbelteksten, er op wordt gewerkt, om ook hen 
in het net te lokken. nZoodra die verleiders" — 
zegt hij — «door hunne verlokkende woorden 
uwen stand en uw bestaan zullen hebben onder
mijnd , dan zullen zij ten uwen nadeele de vruch
ten van hun werk genieten ; want het is hun al
leen te doen om in troebel water te kunnen 
visschen. Men doe slechts onderzoek naar de 
vroegere handelingen van die apostelen, en naar 
hun tegenwoordig huiselijk en zedelijk leven. Zij 
spreken van arbeid , maar zij hebben veel liever 
uw geld, om het te gebruiken tot het aanstoken 
van woelingen." Hij voegt daarbij de verklaring, 
dat indien zijne werklieden zich door- die perso
nen mochten laten overhalen, om te trachten 
door dwang nog meer te verkrijgen dan zij .eeds 
zonder eenigen dwang verkregen hebben, hij zich 
evenwel niet zou laten dwingen. Hij verzoekt 
dat allen die niet tevreden zijn , ten spoedigste 
zijne fabriek verlaten, tenzij zij liever worden 
weggezonden. Hij wil voortgaan met voor de 
werklieden te zijn, wat hij tot nu toe voor hen 
geweest is; hij wil voor hen blijven doen, wat 
hij tot nog toe uit eigen beweging voor hen ge
daan heeft; hij wi l zelfs nog meer doen; maar 
hij wil in zijne fabriek meester blijven. 

A d v e r t e n t i ë n . 

N O O R D - B R A B A N T S C H - D U I T S C H E S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

AAJVBSSTSDIKTG. 

Op Woensdag den 17'"" Julij 1872, des middags 
ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-lira-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Weste-
Wagenstraat te Rotterdam, van: 

Het maken van eene VEELADING, 
eene GOEDERENLOODS en eene 
DOUANENLCODS op het Station 
Gennep. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving en onder voorbehoud van goedkeuring van 
het bestek door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Hoofd
bureau voormeld , alwaar tevens gedrukte exem
plaren van bestek cn voorwaarden zonder teeke
ningen ad ƒ 1 . 0 0 en met 3 stuks teekeningen ad 
ƒ 2 . 5 0 van af Woensdag 3 Julij te verkrijgen zijn. 

De aanwijzing op het tent in zal plaatshebben 
op Donderdag den 11 den Julij, des middags ten 
12 ure. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. N°. 73 . ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Ministerie van Justitie. 
Q B V A H T G S N I S S E KT. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag den 10 Julij 1 8 7 2 . des na

middags ten één ure. zal, onder goedkeuring van 
den Minister van Justitie, in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, wor
den aanbesteed : 

Het uitvoeren van werken aan het ver
eenigd Huis van Arrest en Provoost 
te Haarlem. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving 
volgens het bestek. 

Het bestek ligt ter- lezing: te 's-Gravenhagein 
het lokaal van het Ministerie van Justitie, te 
Haarlem in de gevangenis. • 

Het is voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het Ministerie van Justitie en bij den opzig-
ter over genoemd werk, .1. HOOGWERF, wonende 
te Amsterdam. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de gevangenissen en r;gts-
gebouwen .1. E. MF.TZKI.AAR te 's-Gravenhage, en 
door den opzigter bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan Donderdag en 
Vrijdag 4 en 5 Jul i j , ten 12 ure. 

Voor den Minister , 
De Secretaris-Generaal. 

CLANT. 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 1(1 Juli, des middags ten 12 ure, 
in het llótel CAKE FRANCAIS in de Kal ver straat. 
te Amsterdam: 

H E 'V IJ O V W E N 
VAN 

V I E R H E E R Ï M H U I Z E N . 
Het Bestek en de Teekeningen liggen ter visie 

in voornoemd Hotel en de gedrukte Bestekken 
ii ƒ 1 . — pei exemplaar en Cnpiën der Teekenin
gen a ƒ 7 . — per stel, verkrijgbaar ter- Stoorn-
Snelpersdrukkenj van C . L . VAN LANGENHUIJSEN. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect IJ. BIJ-
VOETS Gz., te Amsterdam. 

N O O R D - B R A B A N T S C H - D U I T S C H E S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
L i j n B O X T E L — W E S E L . 

A. ANBÏ2STEDI1VG. 
Op Woensdag den 3 u e " Julij 1872, des middags 

ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-Bra-
bantsch-Duitsche spoorweg-Maatschappij , Weste-
Wagenstraat te Rotterdam , van : 

Het M A K E N en L E V E R E N van vijf
tig PUNTSTUKKEN van gegoten 
ijzer met glashard bovenvlak voor 
wissels. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving en onder voorbehoud van goedkeuring van 
het bestek door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, terwijl aan bet Hoofdbureau voornoemd 
de noodige inlichtingen te bekomen zijn , alwaar 
tevens gedrukte exemplaren van bestek en voor
waarden van af Woensdag IP Junij ad ƒ0.50 te 
verkrijgen zijn. 

KROH, E T E R I M & MAG DONALD. 
Warmoesstraat 1 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder- garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters . Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen. Stoompompen. Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken. en Closets: Port
land-cement err Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den. Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwicks & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

S . A . V L E S & Z O N E N . 
SCHIMSn.êJfiSCUEX MH.Mil, 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten IJzer. 

M A G A Z I J N E N F A B R I E K 
T A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S I S C H E 

I N S T R U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor Wa-

te passing en Hoekmeeting , geijkte Meet-
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters , Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Briefbalansen, Teeken-
geeedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

F A B R I E K V A N 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, ' 
B E C H T & D Y S E H I X C K , 

Buitensingel hij de l trcclilschi' barrière, VV 123 B cn (', 
A. M S T K R D A. M. 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 
In htt Magazijn van de Fabriek zijn de mo

dellen van Gasornementen en Bouworne 
menten geëxposeerd. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen. 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van '/.. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O». 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

eeker A Biidrtiiigh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules. 

B o n w i r r r r i n r i i te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN QBNOT te Arnhem. 

V a n Dr ies t &V'. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en l . i j s i r i i f n b i . Gefoel. 
en ongetbel. spiegelglazen. JAN UK BRITJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek te.ViW,bij.l»f teer
den, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

Itedeker & C"., Amsterdam , leveren en plaatsen 
heel watertoestel len voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, te 's Hage. 

J n e » . r i e y s i e r , te Scheveningcn, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinaes en de Monde, StwiitoslaWcï, Delft. 

II. J. W o l t e r . Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde lasc.liverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij ilëTlaliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company" 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en .1. G. VAN GENDT Juxn. te Amsterdam. 

B..%. I l i ldeurnnd. Stoomtiasfabriek, Haarlem. 

ü.tgeg. ven te Arnhem bij D, A. THIEME - Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & •>. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL Sc C" 
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Zaterdag 29 Juni 1872. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Ü t r e o h t , 12 Jun i : het maken van een ma-

chincloods en een perron op het station Breuke
len, een machineloods 'op het station Harmeien 
en een perron op het station Maarscn; minste 
inschr. wa« P. Verbruggen, te Waddinxveen, 
voor ƒ 21,440. 

Nieuw-Vossemeer, 12 Juni i het leggen van 
een nieuwen keiweg; ingekomen 3 bilj., als: 
VI. Bernaards, te Halsteren, ƒ 8300. 
S. den Houter, » Steenbergen, » 8115. 
P. Devillers, » Bergen-op-Zoom, » 7988. 

Gouda. 14 J u n i : liet verwijden en verdiepen 
van de sluis bij het Amsterdamsche Veer ; inge
komen 10 biljetten, als: 
W. de Jong, ƒ 19,185. 
A. Luijendijk, te Waddinxveen, » 19,090. 
Ph. Verbrugge, » idem » 18.4G5. 
J. Mulder, • 18,225. 
G. Toornvliet, » 17,987. 
P. A. Burghout, » 10,995. 
H . J. Nedcrhorst, » 10,985. 
ü . Luijendijk, » 16,980. 
W . C. Reuhl, » 10,730. 
W. A. J. Jansen en 

K . Hollander, » Utrecht, » 15,750. 
Overigen allen aldaar. 

Hellevoetsluis, 14 Juni: l o . liet doen van 
herstellings- en verfwerken aan de gebouwen van 
het Maritieme-Etablissement aldaar; minste in
schrijver was L . dc Neef, te Brielle, voor/"0389. 

2o. het uitbaggeren en op de vereischte diepte 
brengen van de marinehaven en het dok aldaar; 
minste inschr. was J . van Wijngaarden , te Nieu
wenhoorn, u ƒ 0 . 2 0 en ƒ 0 . 1 0 per M 3 . 

Groningen, 14 Juni: het doen eener belang
rijke verbouwing aan het woonhuis van A. T. 
Vos Rz.; ingekomen 10 bilj . : als: 
II. K i e l , f 11,900. 
J . Poelman, » 11,090. 
J . Werkman, » 10,778. 
R. Meijer, » 10,758. 
G. Becherer, » 10,700. 
J. Haupt, » 9,988. 
J . Reijinga, » 9,961. 
N . Koop, » 9,654. 
J. II. Hillebrands, < 9,239. 
A. de Vries, » 8,940. 
Gegund; allen aldaar. 

Dalen, 14 Juni : het bouwen eener nieuwe 
kerk; ingekomen 7 bilj., als: 
A. J . Wolterson, te Koeverden, / 18,000. 
.1. Schulenberg, » idem » 17,475. 
J. R. Gerritsen, » Dieren, » 15,083. 
R. Hunse, » Assen, » 14,585. 
R. Postma, » idem » 14,449. 
A . Wassen, » N . Barge, » 12,844. 
A. Timnier, » Meppel, » 11,888. 
Gegund. 

Deventer, IS J u n i : lo . het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan de Usel- en Pots-
hoofdsbrug; minste inschr. was M . J. Muider-
man , aldaar, voor ƒ 2245. 

2o. idem aan het raadhuis ; minste inschr. was 
A. van Sigtenhorst, aldaar, voor ƒ 3 7 . 

3o. idem aan den Bergtoren; minste inschr. 
was G. J. Hogenkamp , voor / 235. 

Appingedam, 15 Juni : het leggen van een 
gedeelte klinkcrbestrating in de kom der ge
meente; minste inschr. was .1. Veldkamp, te 
Bedum , vooi /' 3389. 

Oldeboorn, 15 Juni : het bouwen eener nieuwe 
draaibrug; ingekomen 10 biljetten, a ls : 
K. v. d. W a l , te Leeuwarden, ƒ 2730. 
E. de Jong, » Akkrum, » 2030. 
A. Bijlsma, » Nijehaske, » 2000. 
A. van der Ploeg, » Akkrum, o 2500. 
K. S. de Groot, » idem » 2400. 
R. K . van der Meer, » Oudeschuot, » 2400. 
M . K. de Jong, » Oldeboorn, » 2379. 
t i . A . v. d. Ploeg, » Akkrum, » 2305. 
E. A. Haasdijk, » Oldeboorn , » 2295. 
K. .1. van der Schaaf, » Terhorne, » 2280. 

Winsum, 17 Juni: het bouwen van een hoe
renhuis met koetshuis en stalling; ingekomen 8 
bilj., a ls: 
G. C. Danhof, te Uithuizen, ƒ 10,940. 
J. Vonk, » Drachten, » 10,805. 
J. Pijkstra, » Eestrum, » 10,287. 
A. Woldendorp, » Onderdendam, » 10,180, 

T. Bos, te Bedum, ƒ 15,730. 
J . van der Veen, » Zoutkamp, » 15,400. 
J . J. Timmers, » Obergum, » 15,217. 
II. Olfringa, » Groningen, » 14,170. 

Heerenveen, 17 J u n i : l o . het slatten van 
een gedeelte dei' Compagnonsvaart, ter lengte 
van p. m. 3900 M . , benevens het droog- cn 
schoonmaken der sluis; minste inschrijver was 
W. A . v. d. Sluis , te Nieuw-Appelscha, voor 
ƒ 7 9 9 7 ; gegund. 

2o. het doen van herstellingen aan de beneden-
landhoofden en vleugels van de Bonteboksluis; 
minste inschr. was O. G. Zwaagstra, te Nieuwe-
horne, voor/" 1320; gegund. 

Echt , 18 Jun i : het afbreken van deu toren, 
het uitbouwen van 2 panden, enz. aan de R. K. 
kerk aldaar; ingekomen 8 bilj., a ls: 
W. Poul i , te Roei mond, f 32,460. 
J. P. Lemmens, » Beek, » 29,400. 
J. Janssen, » Sittard, » 28,873. 
P. Duijkers, o Berg t e r B h j t , » 27,480. 
.1. lleijnraets, » Valkenburg, » 27,523. 
J. Ubachs, » Nieuwstad, » 22,604. 
M. Pollard, » Roermond, » 21,717. 
J. van Groenendaal, » Nunhem, » 21,537. 

Wamel, 19 Juni : het verhoogen en verzwa
ren van den dijk over eene lengte van 550 M . ; 
ingekomen 7 bilj., als : 
A. van der Sijp , te Leeuwen, f 4999. 
L . van Echteld , » Wamel . » 4799. 
.1. van Oijen, » Dreumel, » 5597. 
L. van den Heuvel, » Werkendam, » 4587. 
H. van Houwelingen, » Sliedrecht, » 4220. 
W. Tonissen, » T i e l , » 3996.99 
T. van den Bogaard, i> Leeuwen, » 3248. 
Gegund. 

Zierikzee , 19 J u n i : het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de beschoeiingen 
en paalwerken dier gemeente; minste inschrijver 
was W . Koole, aldaar, voor f 1099. 

Haarlem, 20 Juni : het met zinkstukken be
zetten van den oever langs den zuider-vleugel te 
Terschelling; minste inschrijver was Jac. Olden
burg, te Bergen, voor ƒ 5 8 4 8 . 

Haarlem , 20 Juni : het maken van overdekte 
riolen met zinkputten enz. in de Bartcljorisstraat 
en andere straten; minste inschrijver was N . 
Soellaart Jr., voor ƒ 2 0 9 0 ; gegund. 

Schiermonnikoog, 20 Juni : het stichten van 
een schoolgebouw voor wis- en zeevaartkunde op 
Schiermonnikoog; minste inschrijver was W. O. 
Schaafsma, voor f 3443. 

Leeuwarden. 21 Juni : het uitdiepen der geul 
door de Brekken, behoorende tot dc Kuikhornster-
vaart; minste inschrijver was K. A . Poelstra, te 
Stroobos, voor ƒ 910. Raming ƒ 1 0 0 0 ; gegund. 

Amsterdam, 24 Jun i : het maken van de 
fondeering en den onderbouw voor het stoom
gemaal , het toeleidingskanaal, den vaarboezem, 
het buiten suatie-sluishoofd en de voorhaven; 
minste inschrijver was J. J . Bekker, te Leut, 
voor ƒ 200,900. 

Leiden. 24 Juni : de levering van glaswanden 
in de scholen , iu 3 perc.; minste inschrijver was 
A. Curlier, perc. 1 voor ƒ 1 4 1 8 , perc. 2 voor 
ƒ 0 8 0 , perc. 3 voor ƒ 4 2 8 . 

Aalsmeer, 25 Juni: het leveren en inbrengen 
van een nieuwen houten molenvijzel; minste n-
schrijver was A. Nout, voor ƒ1310 . 

Leeuwarden, 25 .1 uni: het afbreken van een 
stalling met keuken en het opbouwen daar ter 
plaatse van een schoolgebouw; minste inschrijver' 
was J . R. Jausina , te Iial lum, voor ƒ7943 

's-Hage, 26 Juni : het verrichten van eenige 
verfwerken aan de landsgebouwen ; minste inschr. 
was J. Kippel , aldaar, voor ƒ2240. 

Middelburg, 26 Jun i : het maken van stei
ger-dammen en steigers met los- en laadplaatsen 
bij laagwater, in 2 p e r c ; l e perc. steiger te 
Katsche-Veer; minste inschrijver was 1'. den Boer, 
te Zierikzee, voor f 20,999 ; 2c perc. steiger le 
Walsoorden; minste inschrijver was W. Ringhout, 
te Hontenisse, voor f22,650. 

's-Hage, 27 Juni: l o . het maken van den 
onderbouw van het gedeelte spoorweg van de 
Boompjes tot het postkantoor te Rotterdam ; in
gekomen 9 biljetten , als : 
J. de Borst Verdoom, te Ameide, ƒ 354,000. 
v. d. Steenhoven, » Dordrecht, » 351,000. 
G. Dekker, » idem, » 340.000 

Engel & van Krevele , te Rotterdam , ƒ 343,000. 
J . de Brex, » idem » 342,500. 
O Bosman. » idem » 328,900. 
J . v. d Velde, » Papendrecht, » 325,800. 
D. Volker & Co., » Dordrecht, » 319,800. 
Schreuders, » Uselmonde, » 306,000. 

2o. het leveren van meerpalen te Vlissingen: 
minste inschr. was Osinga, te Vlissingen, voor 
ƒ 223.400. 

3o. het maken van gebouwen en het leveren 
van meerpalen te Veere; minste inschrijver was 
Herfkens, te Mil l igen, voor ƒ64 ,242 . 

4o. het uitvoeren van werken bij de brug over 
de Singelgracht te Amsterdam; één biljet inge
komen van Validen Berg, te Baarden, voor ƒ 7430. 

5o. het maken van gebouwen en werken bij 
het Mallegat; minste inschrijver was Schreuders, 
te Uselmonde, voor ƒ 32,800. 

Co. het spannen en ophangen van een draad 
aan de bestaande palen van den Rijkstelegraaf 
op de lijn Utrecht—Breda ; minste inschrijver was 
L . G. Hanen, te Venlo, voor ƒ G95. 

Heerde, 27 Jun i : het leggen van een grint
weg ter lengte van 600 M . ; minste inschr. was 
P. de Bruin , te Epe, voor ƒ 1 2 5 2 . 

Utrecht, 27 Juni : het maken van een ma
chineloods en perron te Breukelen, een machine-
loods te Ilarmelen en een perron te Breukelen ; 
minste inschr. was P. Verbruggen, voor ƒ 2 1 , 4 4 0 ; 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Zaterdag, 13 Jul i . 

Utrecht, te 1 uur, door burg cn weth.: 
lo . het bestraten van de Moreelschc Laan, met 
bijbehoorende werken; 2o. het idem van een ge
deelte zandweg en trottoir in de Maliebaan en 
het aanleggen eener bestrating van de Maliebrug 
af tot aan de Maliebaan. Aanw. 8 Jul i , te 10*/) 
uren , te beginnen aan de Moreelschc Laan. 

Maandag , 15 Jul i . 
's-Hage, te 11 ' / 2 uren, door het prov. be

stuur: l o . de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van dc. Rijks-rivierwerkon langs 
de Hoven-, Beneden eu Nieuwe Meruede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. 2o. het maken van 
een strekdam op den rechteroever'der Oude Mars 
tusschen de Krabbe en Nederhoven, en het on
derhouden der in dit riviervak bestaande Rijks
werken tot 30 Juni '73. 

Woensdag, 17 Jul i . 
Botterdam, te 12 uren, door ile Noordbrab-

Duitsche Spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken van cene veelading, eene 
goederenloods en eene douanenloods op het station 
Gennep. Inl. aan het hoofdbureau. Aanw. 11 
J u l i , te 12 uren. 

Donderdag, 18 Jul i . 
's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. aken : het maken van een gemetseld'n 
doorgang nabij de brug over het Noordzeekanaal 
te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Amsterdam. Aanw. 10 en 
12 Ju l i , telkens te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. be
stuur: l o . het verbeteren van den weg overden 
oostelijken dijk langs het Noordhollandsch kanaal, 
tusschen Spijkerboor en Oostgral'tdijk ; 2o. het 
doen eener keibestrating in den grooten Rijks
weg buiten de Weesper-barrière te Amsterdam. 

Zaterdag, 20 J u l i . 
Utrecht , te 1 uur , door burg. cn weth. : de 

levering van brandstoffen, gedurende 1872/73 
benoodigd voor de verschillende gebouwen van de 
gemeente-administratie, aldaar. Monsters op alle 
werkdagen, van 9—2 uren, ter ineage bij den 
concierge van het stadhuis. 

Woensdag, 7 A u g . 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 

oorlog: de uitoefening van den dienst der- mili
taire transporten te water , gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

Op later te bepalen datum. 
Vrijenban , door het bestuur over de droog

making in den Tedingerbroekpolder : het bouwen 
van cene woning voor den machinist aan het 
stoomgemaal no. 1. Inl. bij den civiel-ingenieur 
P. A . Korevaar, te Vrijenban (bij Delft). 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C " . 
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BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 29 J u n i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag;, 30 Jnni. 

K a m e r i k . door het bestuur van het water
schap Kamerik-Teylingen : de levering van 1200 
hekt. steenkolen. Bilj. inz. uiterlijk 20 Jnni op 
het gemeentehuis, aldaar. 

Maandag:, 1 Jul i . 
Slikgat (hij Breda), te 10 uren, door het ge

meentebestuur van Terheyden cn Zevenbergen, 
bij de kinderen A Kouwenberg: het vergrooten 
van het schoollokaal te Slikgat. Aanw. 1 uur 
vóór de besteding. 

's-Hage, te 11'/, uren , door het prov. be
stuur: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan dc Rijks hoogere burgerschool 
te Gouda. Inl. bij den hoofdingenieurs Aujrier en 
Mazel, beiden te 's-Hage, en bij den opzichter 
J. II. van Kchten, te Gouda. aanw. II dagen 
vóór de besteding. Raming ƒ 485. 

Leiden, te 12 uren, door burg. cn weth.: 
het voltooien der voornaamste verfwerken van do 
nieuwe Stads-zaal. Inlicht, bij den gemeente-
architect. 

Enkhuizen, tc 12 uren, door burg. cn weth. : 
het bouwen eener school voor lager en uitgebreid 
lager onderwijs, met een lokaal voor de gym
nastiek, met bijlevering van alle materialen. 

Kruiningen (bij Goes), te 12 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van een gedeelte 
nieuwe school aan dc bestaande oude te Krui 
ningen op het dorp, met bijlevering der materia 
len en schoolmcubelen. Inl. bij den architect 
.1 II. Ilanninke, te Goes. Aanw. op den dag 
der besteding , te 11 uren. 

Assen, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het onderhouden van de Hoofd-, Bciler- en Ooster-
inoersche vaarten in Drente, ingaande met den 
dag der aanbesteding en eindigende den 30en 
April 1873. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat en den opzichter VV. Postma, allen 
te Assen, benevens bij den opzichter S. S. Hof-
stra, te Havelte. 

Groningen, te 12'/2 uren, door buig. en 
weth.: 1o. het aftimmeren eener slaapkamer bo
ven het beursgebouw; 2o. het leggen eener buis
leiding in den Donkersgang, met bijlevering der 
bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten, enz. 

Amsterdam, te 1% uren, door dc Huil. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge
bouw : het maken van de aardebaan, de kunst
en eenige andere werken tusschen Uitermeer en 
Hilversum, ten dienste van den Oosterspoorweg. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur van dien 
spoorweg te Hilversum. Raming / 4G0,000. 

't Zandt ((iron.), door gecommitteerden uit 
liet hoofdbestuur van het waterschap Kivclingo: 
bet ruiden cn opschoonen der kanalen. Perc. 0, 
ter lengte van 5200 M . ; perc. 7, ter lengte van 
4700 M . ; perc. 8 , ter lengte van 3350 M . ; perc. 9, 
ter lengte van 3090 M . Bilj . inz. 's namiddags 
tusschen 3 en 5 uren. 

Dinsdag, 2 J u l i 
Amsterdam, te 11 uren, door den koiuman-

dant der genie, in de cavaleric-kazerne: het ma
ken van steenglooiingen aan de kaden bij het 
werk no. 5 op het Diemerbiiitenveld. Inl. 1 Juli 
tusschen 10 en 12 uren bij voornoemden kom
mandant en bij den opzichter van fortificatiën, 
tc Amsterdam. 

Botterdam , tc 7 uren, in het Café-Flipsen : 
het bouwen van 3 woonhuizen aan den Oostsin
gel aldaar. Aanw. 1 Ju l i , te 10 uren. 

Woensdag, 3 Jul i . 
Staveren , te 11 uren , door het gemeente

bestuur : het tweemaal oververven dor navolgende 
werken, te weten : de draaibrug met de daar 
bijbehoorende brugwachterswoning buitenshuis, 
waaronder begrepen het privaat en tariefbord, 
cn het eenmaal oververven van den kamervloer 
niet plinten binnenshuis; de Raadhuisbrug, de 
Hempeniusbrug, de brug over het Noord, met 
het bestek aan het Noordeinde van de oostelijke 
leuning dier brug, het Voetbrugje bij de scheeps
timmerwerf, het voetbrugje bezuiden de Schans, 
het schoolgebouw buitenshuis, waaronder begre
pen het buitenportaal en deurkozijn met deur aan 
de straat. 

Onderdendam, tc 11 uren, door het bestuur 
van het waterschap llunsingo: het doen van 

eenige herstellingen aan de uitwaterende sluizen, 
in 2 perc. en in massa. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, in de bureau's van den Rijkstelegraaf: 
het herstellen en verbeteren der Rijkstelegraaf
lijnen langs den Rijnspoorweg Utrecht—Arnhem, 
en langs den Staatsspoorweg Utrecht—Boxtel, in 
twee perceelen. Inl. bij den inspecteur , chef van 
het technisch beheer, te 's-Hage. 

Botterdam, te 12 uren , door de Noordbrah.-
Duitsche spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken en leveren van 50 puntstukken 
van gegoten ijzer met glashard bovenvlak voor 
wissels. Inl. aan voornoemd bureau. 

Wieringerwaard , te 12 uren, door dijk
graaf en heemraden van den polder Wieringer
waard : het maken van een terrein in de nabij
heid van het stoomgemaal, benevens het uitgra
ven van diverse slootwerken aldaar. Inl. bij den 
adjunct-opzichter K. Blaaubocr, aldaar. Aanw. 
1 en 2 Ju l i , telkens van 9—5 uren. Bilj . inz. 
bij den dijkgraaf D. J. Kaan , aldaar. 

Dreisciior , te 3 uren, door burg. en weth.: 
bij D. van Blouis: het bouwen van een school
lokaal voor 270 kinderen, niet bijlevering dei-
materialen , transporten, gereedschappen, enz. 
Inl. bij den architect E. VV. Mus, te Zierikzee. 

Donderdag, 4 Jul i . 
Maartensdijk, te 10 uren, door het water

schapsbestuur van Maartensdijk : het herstellen 
van eenige werken van dat waterschap. 

's-Hag'e, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : het uitbaggeren van het middel
gedeelte van het open-havenfront te Amsterdam, 
tot de diepte van 5 M. beneden AP. , ten behoeve 
van den Staatsspoorweg van Nieuwediep tot Am
sterdam, in 2 perc ; het l e perc. omvat de uit
baggering van het gedeelte open-havenfront be
westen de as van de ontworpen tijdelijke vaar-
en uitwateringsgeul. Raming ƒ 1 0 3 , 0 0 0 ; het 2e 
pers> omvat de uitbaggering van het gedeelte 
beoosten die as. Raming f 148,000. Inl. bij 
den eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam. 

Wijde-Wormer , te 12 uren, door iijkgraaf 
en heemraden, aan het dijkhuis : het maken van 
slootwerk. 

Heije Zegveld (Zuid-IIoll.), te 1 uur, door 
het kerkbestuur der R. K. parochie van O. L . V . 
Geboorte, bij C. Groenendijk : het bouwen van 
eene kerk met toren en pastorie , naar het ont
werp van den architect W. J. van Vogelpoel, tc 
Utrecht. Inl. bij en aanw. door genoemden ar
chitect op 3 J u l i , tc 11 uren. 

Draohten , door den architect D. Duursma : 
het slatten cn verdiepen der Zuider-üreit in de 
gemeente Smallingerlaud. 

Vri jdag , 6 Jul i . 
Buinen (Drente), te 11 uren , door burg. cn 

weth.: het bouwen van eene school, met bijlevering 
dor materialen, te Fluitenberg, gemeente Ruinen. 

Zaterdag, 6 Jul i . 
Barsingerhorn , te 11 uren, door burg. en 

weth.: het bouwen eener nieuwe school aldaar, 
met bijlevering van alle materialen. Inl. bij den 
architecht A . T. van Wijngaarden, te Medemblik. 

Koog-aan-de-Zaan, te 12 uren, in Dc Waak
zaamheid : het bouwen eener fabriek aldaar. Inl. 
bij den architect .1. V. Lankelma, te Purmerende. 
Aanw. 1 J u l i , van 10-^-12, en 2 J u l i , van des 
namiddags 4—0 uren. 

Bedum, te 4 uren, door het bestuur der bij
zondere school, bij den logementhouder Krijthc : 
het bouwen eener school voor 300 kinderen , met 
ameublement en onderwijzerswoning. Inl. bij den 
architect K. Hoekzenia, te Groningen. 

Maandag, 8 Jul i . 
's-Hage , te 11'/, uren, door het prov. be

stuur : 1o. de vernieuwingen, herstellingen cn 
het onderhoud der Rijks-rivier- en oeverwerken 
in de Nieuwe Maas, het Scheur, de Hartel en 
het Spui , in Zuid-Holland, tot 30 Juni '73. 
Raming ƒ 11,400. 2o het onderhoud van Rijks-
oeverwerken, ter weerszijden der havens te 
llellevoetsluis en van dc beide Hoornsche hoof
den , aan den Oiidenhoornschen zeedijk, in Zuid-
Holland , tot 30 Juni '73. Raming ƒ 3 3 5 0 . 

Osdorp, te 12 uren: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 8 
Jul i , te 10 uren. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het maken van een gemetselden duiker, ter ver
vanging van de brug no. 1 beoosten Gieten, in 
den provincialen weg van Assen naar de Hil te , 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
de overige voorwerpen, tot dien weg behoorende. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat in Drente. 

Domburg , tc 1 uur , door kerkvoogden der 
herv. gemeente : het doen van herstollingen aan 
de pastorie. Aanw. 2 Jul i . 

Dinsdag, O Jul i . 
Alkmaar, tc 12 uren, in Dc Toelast: het 

doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan- en het driejarig onderhoud van de Honds
bossche schutsluis te Zaandam, met al het daar 
bijbehoorende. Aanw. 4 Juli , tc 3 uren , door 
den architect J . van der Koogh, te Zaandam. 

Maastricht, te 12 uren, door de ontvanger 
der registratie en domeinen, ten zijnen bureele 
(Brusselsche straat): het doen van eenige her
stellingen aan de verschillende keiwegen in de 
opgeheven vesting Maastricht cn het leveren van 
10,000 nieuwe straatkeien, 5e soort Aanw. 0 
J u l i , te 10 uren, te beginnen aan de geamoveerde 
Oude-Wijkerpoort. 

Goes , te 5 uren , door den notaris Liebert, 
in het koffiehuis bij J. J. Hartman : het bouwen 
van een woonhuis, vernieuwen eener schuur, in
richten van een schaapskooi tot veestal, en ver
grooten van een wagenhuis. Aanw. 2 J u l i , te 
4 uren, in de gemeente Wolfaartsdijk, Wester-
landschcn Polder , op de hofstede bewoond door 
Ph. de Back. 

Woensdag, 10 Jul i . 
Twello (Gelderland), te 10 uren, door het 

gemeentebestuur: eenige timmer- en verfwerken 
aan dc gemeente-eigendommen. 

Amsterdam, te 12 uren , in het Hotel Calé-
Francais: het bouwen van 4 heerenhuilen. Inl. 
bij den aichitect V. Bijvoets Gz., aldaar. 

Bergsohenhoek, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het vergrooten van het bestaande school
lokaal , henevens het veranderen der onderwij
zerswoning. Inl. bij den civiel-ingenieur J . I. 
van Waning, tc Rotterdam. Aanw. op den dag 
der besteding, te 10 uren. 

Donderdag, 11 Jnl l . 
Haarlem , te 2 uren, door burg. cn weth. : 

het bijbouwen van schoollokalen boven de spijs-
kokerij , in gemeenschap met de bovenlokalen 
van de tusschenschool, aan het Klein-IIeiligland, 
alsmede het leveren der schoolmeubelen. Inl. na 
3 Juli bij den opzichter over de stedelijke werken 
en gebouwen J. E. van den Arend. Aanw. 8 
dagen vóór de besteding, te 10 uren. 

Haarlem , te 2 1/, uren, door het prov. be
stuur : dc uitvoering van werken tot voortzetting 
der strandverdecliging op het eiland Vlieland. De 
werken bestaan in : o. den aanleg van 3 besteende 
rijshoofden, lang 190, 198 en 152 M . ; 6. den 
aanleg van eene aaneengesloten bezetting met 
rijzen zinkstukken, ter oppervlakte van 4725 M * 
en van een rijzen beslagwerk, ter oppervlakte 
van 405 M a ; c. het leveren en verwerken van 
1050 ton zinksteen; d. het leveren van 10,000 
bos llollandsch rijshout. Aanw. 0 Juli . R a m i i " 
ƒ 7 4 , 0 0 0 . 

Vri jdag , 12 Ju l i . 
U r k , tc 11 uren, door kerkvoogden en nota

belen der Herv. gemeente, in de pastorie: het 
hei-stollen der kerk en pastorie in voornoemde 
gemeente. Aanw. 8 Juli. 

W l l n i s , te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van het waterschap De ronde Veenen, 
in het gemeentehuis : het maken van eene nieuwe 
steenen sluis voor de bestaande Oudhuizersluis 
te Wilnis. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater op den Bovcn-Rijn in de ge
meente Herwcn-en-Aerdt, tusschen de kilometer-
raaien VIII en IX. De werken bestaan in : a. 
het met 47 M . verlengen eener kr ib ; 6. het met 
110 M . doortrekken van pakwerk; c. hellederen 
ea verwerken van 400 M J bleeslaag, 800 M . 
staakregel, 270 M» steenpuin, 100 scheepston 
suilen basalt en 400 iden ballaststeen. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te 
Arnhem en den opzichter te Lobith. Ramin"-

ƒ 10,000. 
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NOG IETS OVER DE LEIDING DER PUBLIEKE 
W E R K E N TE AMSTERDAM. 

Toen wij in ons nommer van den 22»"" Juni 
eenige beschouwingen over de in het hoofd ge
noemde zaak gaven, geschiedde dit in de hoop 
dat ook anderen hun gevoelen zouden kenbaar 
maken, om door wrijving van gedachten in dezen 
tot een redegevend resultaat te komen. 

Groot genoegen deed het ons dus, dat de re
dactie van liet Handelsblad, het belang der quaestie 
beseffende, welwillend eene plaats aan dat arti
kel heeft ingeruimd niet alleen, maar daarvoor 
mede zijne ingenomenheid heeft te kennen gege
ven ; dat noopt ons nogmaals eenige regels aan 
die zaak ten beste te geven. 

Het ingezonden stuk in ons laatste nommer 
wijst op eene leemte, die in onze beschouwingen 
was ontstaan, doordat wij niet verder dan tot 
den wethouder en zijne omgeving waren opge
klommen; doch wat zou het baten te erkennen, 
dat te Amsterdam in den Raad eene partij be
staat, die de belangstelling in de publieke werken 
zóó verdrijft, dat het geregeld zelfstandig werken 
van den wethouder bemoeielijkt wordt? Het komt 
ons meer practisch voor om min gunstige toe
standen aan te wijzen, waarin wijziging is te 
brengen, en dus ter zake: 

Wij zijn het zeer eens met den inzender van 
laatstgenoemd stuk, dat Amsterdam gelukkiger
wijze in het bezit is van «drie zeer kundige en 
zeer geschikte ambtenaren", die bij de bestaande 
regeling op eene zeker zeldzame wijze willen 
samenwerken, en zich beijveren elkander van 
dienst te zijn , zoodat het gemis aan één tecbni-
schen chef thans niet zoozeer gevoeld zou wor
den, als hun niet alle verantwoordelijkheid en 
alle prestige was ontnomen. 

Het is niet gemakkelijk de oorzaak van dat 
gemis op te zoeken, daar de samenwerking zelve 
tusschen den wethouder, die te recht als een ver
dienstelijk cn welmeenend man bekend staat, en 
de drie hoofdambtenaren niet kan belet worden 
door partijzucht in den Gemeenteraad. 

Als bij toeval kwam ons echter een werkje in 
handen, getiteld «Liernur's stadsreinigingsstelsel. 
Waarin bestaat dit? en welke bezwaren zijn er 
tegen ? door den uitvinder", waar men in het 
voorwoord leest, dat het moeilijk te zeggen is 
aan wien men voor het nemen van de proeven 
den meesten dank verschuldigd is, maar dat het 
zeker i s , dat de naam van den heer Herman J. 
van Lenncp, den wethouder belast niet de pu
blieke werken, die van den kondigen en ener
gieken chef dezer afdeeling en die van de leden 
van dc commissie tot voorbereiding van de pu
blieke werken genoemd moeten worden. 

Wanneer men nu nagaat dat de heer Liernui-
het boekje in den loop van dit jaar schreef, dus 
na meer dan een jaar allerlei bemoeiingen met 
de publieke werken gehad te hebben, en toch den 
eersten of hoofdcommies bij de administratie der 
publieke werken als chei van dc afdeeling Pu
blieke Werken aanziet, dan moet daartoe nood
wendig eenige aanleiding bestaan , en komt het 
ons (door ingewonnen information in dezen ge
sterkt) niet vreemd voon; dat die eerste of hoofd
commies van administratie, door de manier van 
handelen, wel eens meer als chef van de publieke 
werken wordt aangezien, d. i , als chef van de 
drie hoofdambtenaren , wier instructio luidt: 

Zij zijn den burgemeester of het college van 
burgemeester en wethouders behulpzaam in alles 
wat betrekking heeft tot de publieke werken, 
doch staan meer onmiddellijk onder de bevelen 
van den wethouder met dit deel der stedelijke 
administratie belast." 

Hierop doorgaande, komt men tot het vermoe
den dat de slechte resultaten vAn dc leiding der 
publieke werken voor een deel daarin gelegen 
zijn, dat de samenwerking van de drie hoofdambte
naren met den wethouder van publieke werken 
wordt bemoeilijkt door een onzichtbaar tusschen-
persoon, die in deze niet de minste verantwoording 
draagt. 

Dat hierdoor belangrijke verlamming in den 
gang van zaken kan ontstaan, weet een ieder 
die het ambtenaarsleven kent, hoewel het geheel 
in de macht van den wethouder van publieke 
werken staat om dit te voorkomen. 

Wij resumeeren dus: dat het aanstellen van één 
technisch chef van de publieke werken op den 
duur onontbeerlijk is, doch dat de drie betrekkin
gen van architect, ingenieur en directeur thans 
op zoo waardige wijze worden vervuld, dat door 
hen in onmiddellijke samenwerking met den wet
houder intusschen veel goeds kan tot stand ge
bracht worden. 

Men kan dus de keuze van den technischen 
chef doen, zoodra de geschikte persoon daarvoor 
is gevonden, die vooral moet uitmunten door zucht 
tot samenwerking met den wethouder en de drie 
ambtenaren. 

Op deze wijze zal de gemeente Amsterdam op 
den duur zekerlijk een finantieel voordeel beha
len, en zullen door de samenwerking van vijf men-
schen, met gewoon gezond verstand begaafd, bui
tengewone zaken tot stand gebracht kunnen worden. 

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

A Een Engelsen man die onlangs Chicago be
zocht, geeft in het Engelsche weekblad sthe 
Builder" eene korte beschrijving van deze her
bouwde stad. Monster-hotels verrijzen in menigte 
en voor winkels is ook meer dan genoegzaam 
gezorgd. 

Het werk, dat dagelijks voorkomt en zeer 
aardig is om aan te zien, is het verplaatsen van 
de woningen. De opwinders en verplaatsen van 
huizen hebben zich tot eene Vereeniging gevormd, 
en voor 50 dollars wordt door deze Vereeniging, 
in een gewoon geval, aangenomen om een ge
bouw van twee verdiepingen op tc nemen, te 
verrollen cn op de begeerde plaats neder te stel
len ; nemende deze Vereeniging daarbij alle schade, 
zoowel aan het gebouw als aan het ameublement, 
voor hare rekening. 

— A Er wordt in Zuid.Australië een project 
onderzocht om een spoorweg te maken van Port-
Augusta naar Port-Darwin en, zoo zulks ge-
wenscht is , met zijtakken naar Melbourne, Syd
ney en Brisbane. De globale aanlegkosten wor
den geschat op 10 millioen pond sterling, doch 
men vleit zich dat de Engelsche kapitalisten deze 
zaak zullen steunen. 

— A Te Scarborough (Engeland) is eene prijs
vraag uitgeschreven voor eene school voor 800 
kinderen; de termijn van inzending der ontwer
pen is reeds met 1 Augustus a. s. verstreken, 

zoodat de termijn voor dc concurrenten weder 
te kort gesteld is , zooals trouwens in Engeland 
veeltijds geschiedt. 

— ^ Rr is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een ontwerp van een hotel op aandeden te Praag, 
waartoe de plannen reeds den 31™ Augustus a. s. 
moeten zijn ingezonden ; terwijl er drie prijzen 
zijn uitgeloofd, respectievelijk van 4000, 2000 
cn 1000 florijnen. De situatie-teekeningen en liet 
uitvoerige programma zijn te ontbieden , waartoe 
men zich tot den hoofd-ingenieur Georg Sölch , 
Brenategasse n". 20 te Praag , heeft te vervoegen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Door den Gouverneur-Gene
raal van N'ed. Oost-Indië is benoemd tot adspirant-
ingenieur bij den Waterstaat en 's lands burge-
lijke openbare werken daar te lande, L . II. Stinkers. 

— Bij beschikking van 1 Juli 1872 is aan 
II. Gaykema, te Leiden, tot wedoropzegging_ver-
gunning verleend voor een stoomsleepdier.st in 
de provinciën Zuid-Holland en Noord-Holland. 

— Hij ministerieele beschikking zijn de ver
gunningen voor stoombootdiensten tot vervoer voor 
reizigers, goederen en vee tusschen Zwolle en 
Meppel en tusschen Zwolle en Amsterdam en langs 
de kusten der Zuiderzee, vroeger verleend aan 
W. Meetor, te Zwolle, overgeschreven ten name 
van de firma W. Meeter en Comp., aldaar. 

— In de concessie , door den Gouverneur-Gene
raal van Ned.-Indië verleend aan den heer A. G. 
Bosch voor het leggen en exploitearen van droge 
dokken in Ned. Oost-Indië (Gonvcrn. Besluit 20 
Febr. 1872, No. 5) zijn de volgende voorwaarden 
opgenomen: 

l o . de concessie wordt verleend voor den tijd 
van 75 jaren; 

2o. den concessionaris wordt volle vrijheid ge
laten in de vaststelling zijner tarieven ; 

3o. van het oogenblik, waarop de concessionaris 
een droogdok bij Batavia of te Soerabaia voor 
particuliere schepen in dienst zal hebben gesteld, 
wordt het gebruik van de Gouvernements-inricli-
t ing, ook aan de vaartuigen van de Ned.-Ind. 
Stoomvaartmaatschappij, ontzegd; 

4o. aan den concessionaris zullen tot het aan
leggen van een droogdok bij Batavia voor den 
duur der concessie en zonder ceuigc vergoeding 
worden afgestaan de eilanden Amsterdam en Mid
delburg, onder bepaling, dat hij zal zijn vrijge
steld van het stellen van zekerheid; de staat en 
beschrijving dier eilanden zullen onderhands wor
den opgemaakt, en hij kan de natuurlijke voort
brengselen van beide eilanden vrijelijk gebruiken; 

5o. de kosten op de vestiging van dat recht 
van gebruik zullen komen ten laste van den con
cessionaris (zie sub 4o.) ; 

Oo. hij mag dit recht van gebruik niet ver
vreemden, zonder toestemming van het Gouver
nement; 

7o. de concessionaris moet domicilie kiezen te 
Batavia. 

Tot toelichting van punt 3o. dicne, dat 
bij Gouvernementsbesluit van 4 Juni 1805, de 
Gouverneinents-etablissementen en dokken voor 
particuliere schepen gesloten werden, maar dat 
de schepen der Ned. Ind. Stoomvaartmaatschappij 
daarvan uitgezonderd werden. 

— In de Bestuursvergadering der Nederland-
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sche Nationale Vereeniging van Werklieden, in liet 
laatst der voorgaande week gehouden, is het rap
port der Jury over het ingekomen antwoord op 
de prijsvraag voor het bouwen van goedkoope en 
gezonde woningen voor de arbeidende klasse, door 
gemeld Bestuur onder de leden uitgeschreven, ter 
tafel gebracht. De Jury, hoewel het ingekomen 
antwoord geene verdiensten ontzeggende en den 
moed van den werkman prijzende, kan en mag 
de uitvoering niet aanbevelen. 

Op grond van gezegd rapport heeft het Bestuur 
besloten, den inzender de helft der gestelde pre
mie van ƒ 25 , door den president uitgeloofd , toe 
te kennen cn hem alzoo te verzoeken zich bij het 
Bestuur bekend te maken , teneinde machtiging 
te verleenen het naambriefje te openen. 

De Jury, welke met welwillendheid de beoor
deeling op zich nam, bestond uit de drie archi
tecten (i. Brouwer, E. Saraber en J. Swijser. 

—• In antwoord op de aanvrage van B. en W. 
van Amsterdam aan de Amsterdamschc Kanaal
maatschappij tot het voorshands opnemen van 
eenige punten in eene onderlinge overeenkomst, 
op te maken naar aanleiding van art. 12 dei-
concessie, heeft de laatste dato 25 Juni 1872 
eene uitvoerige missive geschreven, die wij tot 
onze spijt wegens plaatsgebrek niet in haar ge
heel kunnen opnemen, doch waaruit wij alléén 
dat gedeelte laten volgen , wat betrekking heeft 
op de waterverversching en de beweerde verras
sing bij het sluiten van den dam aan den Paar-
denhoek. 

«Het vijfde punt bevat be geldquaestie of resti
tutie door onze Maatschappij aan de gemeente 
Amsterdam van de kosten door deze gemaakt 
of te maken. 

a. voor tijdelijke en blijvende middelen tot 
waterverversching, noodig geworden door de af
damming van het IJ; 

h. voor de wegneming van te wachten water-
bezwaar ; 

c. voor de wegneming van te wachten scheep-
vaartbezwaar, zoodra de noodzakelijkheid van het 
maken van die kosten zal gebleken zijn. 

«De afdamming van het IJ nu , bet punt sub 
a door u geformuleerd, of de buitensluiting van 
eb en vloed, met invoering van zeker peil op 
het westelijk IJ , waarvan thans uw Bestuur de 
natuurlijke gevolgen door ons wil doen bekosti
gen , zijn niet alleen hoofdpunten der onderne
ming hij art. 2 der concessie en het algemeen 
plan uitdrukkelijk vastgesteld cn geregeld, zoo-
dat daarop art. 12 niet van toepassing zijn kan, 
maar punten , welke zelfs onder den bijval en op 
aandrang van Amsterdam in het plan opgenomen 
zijn. Den lOdcn Juni 1801 werd eene raadscom
missie afgevaardigd om aan den Koning en de 
ministers bekend te maken den wensch van Am
sterdam, dat in het toen aanhangig wetsontwerp 
eene wijziging werde gebracht, strekkende om 
ter vermindering van de kosten eene droogmaking, 
inpoldering en afdamming van het IJ aan het 
werk te verbinden. Toen later voor een in dien 
zin gewijzigd plan concessie verleend was, advi
seerden Burgemeester en Wethouders bij missive 
aan den Commissaris des Konings in Noord-IIol-
land dd. 12/13 Maart 1862: «dat het Gemeente-
«bestuur aan de in 1828 tegen eene afsluiting 
«van het IJ geopperde bezwaren nu minder 
«hechtte, en zich tegen dezelve niet zou verzet-
«ten , neen, maar integendeel opneming er van 
«in het plan van uitvoering wenschte en ver-
«wachtte, omdat de afsluiting, mocht ze al aan 
»de scheepvaart eenig opnthoud veroorzaken, 
«daarentegen voor eene bestendige bruikbaar
h e i d van het vaarwater binnen de afsluiting 
«waarborgen aanbieden kon, welke bij open ge-
smcenschap met de Zuiderzee niet aanwezig zijn, 
«en omdat, zoodra het IJ afgesloten, en de toe-
«voer van slib uit de Zuiderzee belet werd, de 
«vroegere bezwaren tegen indijking en droegma-
«king van het IJ zoo zwaar niet meer konden 
«wegen." 

«Trouwens die indijking verschafte aan Amster
dam zelfs geldelijk voordeel, doordien, bij bet 
ophouden van den toevoer van slib uit de Zuider
zee, dc uitbaggering van de dokken eu van alle 
geulen in het havenfront uit het vaarwater voor 
Amsterdam naar de schutsluizen cn zoogenaamde 
booineii, met de hieraan verbonden jaarlijksche 
kosten van ƒ 5 7 , 0 0 0 bij doorslag vervallen moest. 

«Deze en allicht veel andere voordeelen van ge
lijken aard, evenzeer als het nadeel betrekkelijk 
de waterverversching uit de afsluiting voortvloei
ende , zouden, als men dit laatste voor rekening 

onzer Maatschappij brengen kon, baar mede ten 
goede dienen te komen ; en hoe dan de uitslag 
van de op te maken winst- en verliesrekening 
wezen zou, durven wij voor hot oogenblik niet 
beslissen. 

«Dan, wij wenschen ons in zulke becijferingen 
niet te verdiepen, omdat naar ens gevoelen de 
concessionaris van het Noordzeekanaal in het al
gemeen zoomin aansprakelijk is voor de onver
mijdelijke nadeelen, als hij eene belooning ei
schen kan wegens de voordeelen , welke uit de 
geoorloofde en geconcedeerde wijziging van na
tuurlijke toestanden voor dezen en genen mogen 
voortvloeien. en omdat ons geen recht bekend 
is van eenige gemeente of waterschap, of welk 
onderdeel van den Staat ook, op het behoud van 
den ouden toestand (in dit geval van eb en vloed 
op het IJ in onafgesloten vorm), waar het alge
meen belang, het helang van den Staat, voor 
wien in dit opzicht onze Maatschappij als uit
voerde! esse optreedt, het scheppen van nieuwe 
toestanden eischt. 

«Met leedwezen zagen wij bovendien Amsterdam, 
hetwelk voorheen getoond had de groote betee
kenis en waarde onzer onderneming voor stad 
en land te beseffen, dat het inillioenen schats 
tot bevordering van haar uitloofde, dat edel 
standpunt verlaten door eene poging te doen om 
daarvan, ten laste dierzelfde onderneming, eenige 
tonnen gouds terug tc bekomen , en hiertoe be
weringen bezigen, welke onzes erachtens vol
strekt onhoudbaar zijn en waaraan het zelf voor
heen zoo weinig waarde hechtte, dat het daarvan 
nimmer gerept heeft, 

noch toen het in 1861 op de afsluiting zelve 
aandrong, 

noch toen het die in 1862 toejuichte, 
noch toen het in 1865, door Gedeputeerdo 

Staten gehoord op het algemeen plan . de vraag: 
»of er bij het gemeentebestuur tegen de uitvoe
ring van dat plan , voor zooveel de belangen der 
gemeente er bij betrokken waren, bedenkingen 
bestonden ," beantwoordde met de verklaring : 
«dat het ten opzichte van dit plan geene bezwa
ren had, onmiddellijk, uit de gelegenheid der ge
meente voortvloeiende," 

en evenmin , toen het later, door de Regeering 
over de verplaatsing van den ontworpen afsluit
dijk van den vuurtoren naar den Paardenboek 
gehoord, of door ons bij brief van 26 Juni 1800 
over de inrichting van de sluizen aldaar, en bij 
brief van 19 Maart 1867 omtrent de vaargeulen 
bij de Oranjesluizen geraadpleegd werd. 

ja zelfs niet, toen iu de maand februari dezes 
jaars tot den aanleg van werken bij Zeeburg ter. 
waterverversching voor ongeveer f300,000, of toen 
den 8"u" Mei II. tot dien van voorloopige afvoer-
middelen voor ruim f 100,000 het besluit geno
men werd. 

«Nog eene opmerking rest ons aangaande dit 
punt te maken, t. w. d"t, wat ook iu beginsel 
moge zijn van onze gehoudenheid om te voorzien 
in de waterverversching van bet gebied van Am
sterdam, welke tot nog toe immer als eene ge
meentezaak beschouwd werd, wij zeker in toe
passing niet kunnen worden verplicht geacht de 
middelen te bekostigen, die het Gemeentebestuur, 
zonder ons dienaangaande te hooien, of ons den 
tijd te gunnen om ongevraagd uns daarover te ver
klaren , gemeend heeft op eigen gezag en risico 
te kunnen verordenen. 

«liet mag schier overbodig gerekend worden 
dit nader aan te toonen : tot eene enkele her
innering bepalen wij ons dus. Het is vroeger 
eene vaste en algemeene onderstelling geweest, 
dat na de afsluiting van bet IJ de waterverver
sching van Amsterdam moest geschieden door 
lozing op, niet door inlating van water uit het 
Kanaal. In de memorie van antwoord op het 
voorloopig verslag der Tweede Kamer betrekkelijk 
het wetsontwerp van 25 December 1802 leest 
men dan ook: «Het bezwaar, dat Amster-
»dam in plaats van een zeearm, waar eb en 
«vloed gaat, als eenigen waterweg een gesloten 
«Kanaal zal erlangen met weinig stroom, waarop 
«zijne met zooveel onreine stoffen bezette grach
t e n haar water moeten lozen, wordt weggeno-
«men, wanneer mtn bedenkt, dat, behalve de 
«lozing door de sluizen aan Pampus en aan de 
«Noordzee, stoomkracht moet worden gebruikt 
«om het Kanaal tot het peil van 0.50 — A P af 
«te malen en het op dat peil te houden. Men 
«zal dus ten allen tijde de noodige midde l e n 

«voorhanden hebben om in eene wenschelijke v e r . 
«vorsching van den waterstand te voorzien," 

>Die zelfde lozing op het kanaal was dan ook de 
grondslag van vroegere plannen van het Gemeen
tebestuur tot waterverversching; doch eensklaps 
heeft het, te recht of ten onrechte — wij wen
schen dat niet te beoordeclen! — in den afge
loopen winter een tegenovergesteld systeem aan
genomen en toegepast, waaraan zeer belangrijke 
kosten verbonden zijn, terwijl hel vroegere sys
teem waarschijnlijk met betrekkelijk geringe kos
ten toe tc passen geweest ware. 

«Kan nu — vragen wij niet vertrouwen na deze 
herinnering — onze Maatschappij aansprakelijk 
gesteld worden voor zoo kostbare maatregelen, 
waarin zij niet gekend , waarop zij niet gehoord 
en waaromtrent haar, om zich ongevraagd te 
doen hooien, zelfs de tijd niet gelaten is? 

«En indien die vraag in oiilkenneiiden zin te 
beantwoorden valt met opzicht tot de blijvende 
door het Gemeentebestuur verordende welken, 
krachtens raadsbesluit van Februari 1872 , hoe
veel te meer moet dat gelden met opzicht tot 
de tijdelijke of voorloopige werken ingevolge be
sluit van 8 Mei 1.1. ? 

«Aan de noodzakelijkheid daarvan hebben wij 
allerminst schuld, evenmin als aan de daadzaak, 
dat uw Bestuur door de afsluiting van het IJ 
verrast werd. 

simmers volgens een staat aangaande de orde 
van uitvoering, gevoegd bij het plan, waarop in 
1862 concessie verleend werd, zou de afsluiting 
binnen twee jaren na den aanvang van het ge
heele werk voltooid zijn; en bij de schets van 
tijd en orde van uitvoering, behoorende bij het 
algemeen plan vau 1865, was het vierdejaar 
voor die voltooiing bepaald ; en daar nu het werk 
in Maart 1805 begonnen i s , liet zich door uw 
Bestuur, dat niet beide stukken bekend was, de 
afsluiting in 1867 of' 1860 verwachten. 

«Dat daarop tevens door u pi ijs gesteld werd , 
blijkt uit uw brief van Mei 1802, waar men 
leest: »In de vierde plaats eindelijk hebben wij 
«met genoegen gezien, dat onder de voorgeno-
«men werken de sluisbouw, de afdamming en 
«de uitbaggering op Pampus gezegd worden het 
«eerst gereed te moeten zijn. Wij ondersteunen 
«dit gevoelen niet alleen , maar wenschen daarop 
vaan te dringen , dat deze werken in de eerste 
«plaats, cn vóór andere ter hand genomen woe
lden ; en wel om deze redenen: zoodra de af-
«sluiting op Pampus voltooid zal zijn , wordt de 
«aanvoer van slib belet; indien enz." 

«Zes jaren later was uw Bestuur nog in de mee-
ning, dat de afdamming van het IJ zooveel mo
gelijk moest worden verhaast. In uwen brief 
toch van 13 November 1808, aan Gedeputeerde 
Staten, adviseerende op een voorstel tot vervroeg
den aanleg van den spoorwegdam van Zaandam 
naar Amsterdam, schreef het: »Wordt aan de 
«in art. 2 der concessie bepaalde orde van uit-
«voering de hand gehouden, dan vinden wij 
«daarin een spoorslag voor de Maatschappij om 
«hare werken aan de afsluiting van den Paar-
«denhoek niet den grootst mogelijken ijver voort 
«te zetten en zoo spoedig mogelijk ten einde te 
«brengen." 

«Ware niet conform dit advies ons verzoek tot 
vervroegden aanleg van den spoorwegdijk door 
de Regeering verworpen, en dus de gelegenheid 
ons benomen, om, buiten gevaar van hooge vloe
den, de werken bewesten Zaandam uit te voeren, 
terwijl het IJ bij den Paardenboek nog open was, 
wij zouden niet, gelijk thans het geval was, bui
ten staat geweest zijn —- al had de Regeering 
dit willen vergunnen — niet de afsluiting van 
het IJ ten behoeve van Amsterdam eenig uitstel 
te. verleenen; doch in ieder geval was er voor 
het Gemeentebestuur — dat nog in 1868 op 
spoedige afsluiting aandrong, en dat, sedert de 
vaststelling door de Regeering in 1868 krachtens 
art. 34 der concessie van dc verbindende tijds
bepaling van 1 Augustus 1872 voor de voltooi
ing van den afsluitdijk, wist dat dc Kanaal-maat
schappij , op strafte van vervaUen-verklaring van 
de concessie, aandien termijn gebonden was, en, 
om daaraan te kunnen voldoen, eenige maanden 
le voren eb cn vloed moest afsluiten, — geen 
reden om vertast te wezen, toen in 1872 een 
werk tot stand kwam, waarvan het de voltooi
ing ten spoedigste meer dan eens zoo nadrukke
lijk verlangd had, en dat het wel reeds veel 
vroeger, maar in geen geval later, had moeten 
verwachten. 

«Gevoelde niettemin uw Bestuur bij den regel-
inatigen voortgang onzer werken zich verrast, 
en werd daardoor voor tijdelijke maatregelen een 
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extra geraamde uitgaaf van ƒ 103,000 vereischt, 
welke te besparen geweest ware, zoo men aan 
den ernst onzer onderneming- geloofd, en een 
half jaar eerder de handen aan het werk der 
blijvende inrichtingen tot waterverversching ge
slagen had, het moet u — meeiien wij — na 
bovenstaande aanhalingen van retro-acta wel dui
delijk zijn, dat allerminst de kosten dier tijde
lijke maatregelen kunnen gebracht worden ten 
laste onzer Maatschappij en hare aandeelhouders, 
van wie de groote meerderheid, door deel te ne
men zonder uitzicht op winst en met geen ander 
doel dan bevordering van het groote nationale 
werk, reeds een belangrijk offer, ook aan het 
belang dee gemeente, gebracht heeft. 

«Toch ligt het niet in onze bedoeling de oogen 
te sluiten voor de ongelegenheid , waarin, buiten 
onze schuld, de burgerij zou kunnen geraken, in
dien uwe tijdelijke werktuigen niet in tijds gereed 
kwamen, of niet voldoende bevonden werden om 
in dezen zomer verdere vervuiling van het stads-
water te voorkomen; en gelijk wij bij onzen brief 
van 28 Februari 1872 ons bereid verklaarden, 
volgens uw verlangen, uwe blijvende maatregelen 
te helpen bevorderen, zullen wij ook gaarne, 
voor zooveel het binnen ons bereik l ig t , mede
werken om , bij voorbeeld door het IJ niet zeer 
laag te laten afloopen of daarop, zoolang de Re
geering of andere belanghebbenden er niet tegen 
opkomen, wat meer water nu en dan in te laten, 
uwe lijdelijke maatregelen het doel te doen treilen. 

»Na deze beschouwing gelooven wij genoeg te 
hebben gemotiveerd ons besluit, om aan uwe aan
spraken van geldelijken aard niet te voldoen." 

Deven te r . Door Burgemeester en Wethouders 
dezer gemeente is voor de vervulling der vacante 
betrekking van bouwmeester, waarvoor zich 34 
sollicitanten hebben aangemeld, aanbevolen de 
heer W. C. Metzelaar, civiel- en bouwkundig in
genieur tc Rotterdam , opzichter bij den aanleg 
van Staatsspoorwegen en als zoodanig ontwerper 
van het aldaar in aanbouw zijnde post- en tele
graafkantoor. 

Z w o l l e , 1 Juli. In de heden gehouden ver
gadering van den Gemeenteraad is ingekomen het 
verslag der speciale commissie voor den ontwor
pen spoorweg Zwolle-Almelo. Dat verslag , door 
de heeren Mr. G. Roijer en A. J . Scriverius ge
amendeerd, is door den Raad met 13 tegen 5 
stemmen aangenomen, en dientengevolge besloten , 
dat voor rekening der gemeente in de leeningten 
behoeve van genoemden spoorweg ad/'1,000,000 
zal worden deelgenomen voor f500,000, tegen eene 
annuïteit van 4 l / 2 pCt. gedurende 60 jaren, on
der de uitdrukkelijke voorwaarde, dat door een 
niet de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen , ten genoegen van den Raad door de 
Maatschappij voor den bouw van genoemde lijn 
te sluiten contract, genoemde annuïteit gewaar
borgd worde. 

A a l t e n . De Raad dezer gemeente nam dezer 
dagen een zeer gewichtig besluit, dat hier alge
meene sympathie wekt. Hij besloot namelijk aau 
de spoorwegonderneming Zutfen-Bocholt-Gelsen-
kirchen, welke, naar men algemeen ve neemt, 
verzekerd i s , een don gratuit aan te bieden van 
25 duizend gulden, niet vijf' bunders grond, voor 
lijn en station , bijaldien het laatste door den con-
consessionaris dier onderneming werde gevestigd 
op geen verderen afstand dan 1500 meter van de 
kom van het dorp; twintig duizend gulden, bij
aldien dit slechts 3000 nieter er van verwijderd 
blijft; en tien mille, zoo het niet verder dan half
weg Aalten en Dinxperlo mocht geplaatst worden. 

Onder den titel van Van Gendt en Brinkman'» 
technische Bibliotheek wordt de uitgave aangekon
digd van eene serie werken op technisch gebied, 
die door tusschènkomst van den uitgever Brink
man te Amsterdam bet licht zullen zien in afle
veringen van 7 tot 12 vellen druks. De twee 
eerste zijn van de pers gekomen en handelen 
over de grondbeginselen der schoone bouwkunst 
en dc algemeene voorschriften voor de uitvoering 
en het onderhoud van werken onder beheer van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken; de 
derde aflevering zal binnen korten tijd volgen en 
behandelt de beplantingen van wegen. 

Bij het doen van aankondigingen van nieuw 
verschenen werken wordt maar al te dikwijls met 
groote woorden geschermd, als zou door die uit
gave in een lang gevoelde behoefte voorzien wor
den ; wij willen daarom die woorden niet herha
len , maar aarzelen niet op het groote nut eener 

technische bibliotheek te wijzen. Elke aflevering 
toch behandelt een bepaald onderdeel en is afzon
derlijk verkrijgbaar, waardoor een ieder de gele
genheid heeft zich voor weinig geld de boekwer
ken aan te schaffen, die hem belangrijk toeschijnen. 

De uitgave geschiedt in 8°. formaat cn de nette 
typogi apliische uitvoering op zwaar papier brengt 
het bare bij om de waarde te verhoogen, zoodat 
wij de onderneming in de bescherming van het 
technisch publiek durven aanbevelen. 

Ten aanzien van de beide uitgekomen nummers 
wijden wij in de eerste plaats eenige woorden aan 
de grondbeginselen der schoone bouwkunst door 
II. P. Vogel, architect en leeraar voor de bouw
kunst aan de Academie van beeldende kunsten te 
's Hage. De sl rekking van dit werk kan bet beste 
«orden opgemaakt uit den inhoud, die wij hier
onder doen volgen. 

Oorspronkelijke gaven, persoonlijkheid, eigen
belang. 

Oorsprong in de natuur. 
Vastheid en duurzaamheid. 
Orde en regelmaat. 
Afwisseling. 
Symetrie. 
Contrast. 
Nabootsen der natuur en idealiseeren. 
Waarheid. 
Versiering. 

De behandelde schoonheids wetten op eenige der 
voornaamste bouwstijlen toegepast en uitgebreid. 

Egyptische stijl. 
Grieksche stijl. 
Romcinschc stijl. 
Oud- Christelijke stijl (Latijnsche en Byzan-

tijnscbe stijl). 
Romaansehe stijl. 
Gotbische stijl. 
Renaissance stijl. 
10de eeuw, hedendaagsche bouwkunst. 

De beschrijving wordt door 134 in den tekst 
gedrukte houtsneden verduidelijkt en ten slotte 
vindt men eene verklaring der gebezigde kunst
termen in alphabetische volgorde. 

Wij leggen gaarne de bekentenis af, dat de ar
chitect Vogel naar onze bescheiden incenig zeer 
goed geslaagd is in zijn geschrift over de grond
beginselen der schoone bouwkunst. De verschil
lende onderwerpen worden duidelijk cn Hink be
handeld , terwijl de lezing onderhoudend is en 
door de vele figuren verduidelijkt wordt. Zoo 
de andere nonimers der technische bibliotheek even 
verdienstelijk worden geschreven , hebben de ont
werpers van deze onderneming aanspraak op de 
symphathie van het publiek. 

Het tweede nommer geeft de algemeene voor
schriften voor de uitvoering en het onderhoud 
van werken onder beheer van het departement 
van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld den 1 
Maart 1800. Hoewel men veronderstellen moet, 
dat zij bij de mannen der practijk bekend zijn en dus 
uit dit oogpunt niets nieuws geleverd is, wordt 
de waarde daarvan verhoogd door belangrijke 
aanteekeningen, vooral omtrent de ijzer-construc-
tién, die in de laatste jaren bij den bouw van 
bruggen eene ruime toepassing hebben gevonden. 
Onder de aanteekeningen vinden wij de voor
schriften , in het bestek voor den metalen boven
bouw van de brug over het IIollandsch-Diep bij 
Moerdijk opgenomen, voorts de nadere voor
schriften omtrent de beproeving van tras door de 
naaldproef en meer anderen , terwijl er zeer te
recht op wordt gewezen, dat de eischen, bij het 
inslaan van palen gesteld, (§ 193) overdreven zijn. 

I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur! 

Ued. zult mij verplichten niet onderstaand stuk, 
opgenomen onder den titel «een andere geldver
spilling" en opgenomen in het Bataviaasch Han
delsblad, in uw veelgelezen blad op te nemen. 

Amsterdam 1 Juli 1872 V. H. 
Toegevende aan den drang, en uit vrees van 

anders Java nog lang van spoorwegen verstoken 
te zullen houden, heeft de Minister het beginsel, 
dat zij van staatswege zullen worden aangelegd, 
laten varen. Hierdoor wordt tevens aangegeven, 
hoezeer het hem ernst was met zijne voordracht, 
en dat de mecuing van hen, die beweerden, dat 
dit niet het geval zou zijn, volkomen ongegrond 
was. Wij betreuren het, omdat wij in een aan
leg van staatswege de eenige waarborgen voor 
goede en spoedige afwerking zagen; doch troos
ten ons met de hoop, dat men , door de onder
vinding wijs geworden, zoodanige voorwaarden 
voor eventucele concession stellen zal , dat zoo

veel mogelijk in alle opzichten aan die eischen 
zal voldaan worden. Met de voorbereidende werk
zaamheden zal door den Slaat onmiddelijk een 
aanvang gemaakt worden, en wanneer geen con
cession aangevraagd en verleend zijn, zal ook 
onmiddellijk tot de uitvoering overgegaan worden. 
Wat dus dit punt betreft, behoeft men niet be
vreesd te zijn voor eene vertraging. Maar met 
ernst nieenen wij er nogmaals tegen ie moeten 
waarschuwen, dat de uitvoering aan het Depar
tement der Openbare Werken zou worden toever
trouwd , iets waartoe nu misschien meer kans en 
waarschijnlijkheid bestaat, daar het werk, voor 
zoover het door den Staat moet worden uitge
voerd, niet zoo groot zal zijn als het aanvanke
lijk ontworpen was. Voor den aanleg van spoor
wegen bezige men toch een afzonderlijk korps 
ingenieurs, dat een afzonderlijken en op zich zei
ven staandeii diensttak vormt. 

Deze moeten voorgoed daarbij verbonden wor
den en weten, dat zij voor bepaalde werken be
stemd en daarvoor verantwoordelijk zijn. Want 
voortdurende verwisseling doet — wij moeten het 
tot ons leedwezen constateeren — èn de controle 
èn de verantwoordelijkheid verloren gaan. Boven
dien is hetgeen wij èn door den Waterstaat heb
ben zien bouwen èn onder zijn toezicht hebben 
zien uitvoeren, niet bijzonder geschikt om aan 
te moedigen hem de uitvoering van werken van 
zoo groot belang op te dragen. Wat de werken 
betreft, door den Waterstaat zclven uitgevoerd, 
is er een waarop wij thans de aandacht willen 
vestigen en dat wel, omdat het pas afgewerkt 
is. Wij bedoelen dc brug bij Glodok, die in den 
loop dezer week voor het verkeer geopend is. 
Ruim een jaar geleden werd een aanvang gemaakt 
met het inheien van de palen voor de hulpbrug, 
en ongeveer zeven maanden geleden werd de 
oude brug afgesloten. Wanneer over een werk 
van zoo hoogst cenvoudigen aard als een brug 
over een sloot, — want meer is de rivier daar 
niet, — zóó lang gewerkt wordt, mag men wat 
moois verwachten. Doch verre van dien. Op de 
brug, zooals zij daar ligt, meenen we verschil
lende gegronde aanmerkingen te kunnen maken, 
terwijl zij ook aan het schoonheidsgevoel niet 
voldoet. 

Wat het eerste betreft, merken wij op, dat de 
brug niet in de as van een der beide wegen ligt, 
en evenmin aan de vier hoekpalen zich aansluit. 
Aan twee zijden ligt zij wel tegen een dier hoek
palen , maar aan de twee andere zijden ligt zij 
daar geheel binnen. Zij ligt er geheel scheef 
tusschen. Het gevolg daarvan is , dat de leuning 
aan twee zijden aan de palen aansluit, maar aan 
de twee andere zijden meer dan een voet voor
uitspringt, waardoor een scherpe hoek gevormd 
wordt, welken men bij bruggen vooral vermijden 
moet, daar hij zoo licht tot ongelukken aanlei
ding geeft. Men beeft het dan ook reeds gera
den geacht om aan een dier hoeken een schuts-
paal te zetten. Van een werk van hoogst een
voudige constructie , waarover zóó brug gearbeid 
is en dat zóóveel geld gekost heeft, mag men 
met recht verwachten, dat het aan alle eischen, 
die gesteld kunnen worden , voldoen zal. Dit is 
niet de fout van hen, die het werk uitgevoerd, 
maar wel van hen, die het plan gemaakt en be
oordeeld hebben. 

De indruk, dien het werk, uit een aesthatisch 
oogpunt beschouwd, maakt, is evenmin gunstig. 
De vier zware palen aan de hoeken, die niets te 
dragen hebben dan zeer gewone straatlantarens, 
met een paai leclijke ijzeren krullen er aan, kun
nen voorzeker moeilijk behagen. Evenmin doet 
dit dc aan een hoek geplaatste ontzaggelijke mijl
paal niet een blokje hout er aan, waarin het 
cijfer slordig uitgehouwen i s , en die aan niets 
doet denken dan aau de oplossing van het vraag
stuk : hoe men een groote massa steen en kalk 
op de meest nuttelooze en minst sierlijke wijze 
opeen kan stapelen. 

Voldoet het uitwendige van de brug niet aan 
de eischen, welke wij n eenen dat gesteld kun
nen worden, wij willen hopen , dat zij ten minste 
hecht en sterk zij, en dat zij beter afgebouwd is 
dan de kaaimuur, die in het vorig jaar een wei
nig verder langs het Molenvliet tusschen de Priu-
senlaan en Kampong Kroekoet gelegd is. Deze 
toch heeft, zooals men zien kan aan den boog 
van een duiker bij de vroegere Waschfabrick, reeds 
nu een verzakking. 

En nu wat de kosten betreft. Die brug bij 
Glodok kost, naar men zegt, niet minder dan 
twaalf duizend gulden, en dc begrooting zou zelfs 
zeventien duizend bedragen hebben, liet is onbc-
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grijpelijk, hoe zulke sommen onopgemerkt kunnen 
passeeren. Doch noch fraaier is het niet de hulp
brug, die gelegd geworden is. Die kost niet min
der dan tien duizend gulden —eene som , die let
terlijk in het water gesmeten is. De reden hier
van schijnt, dat men een soliede hulpbrug heeft 
willen maken , met het oog op dc rijtuigen der 
tranrway-maatschappij. Maar is daarvoor, zulk 
eene uitgave geoorloofd? Moest hier niet een ge
wone hulpbrug gelegd zijn, zooals dat elders het 
geval i s , en had men niet het recht tc vorderen, 
dat de rijtuigen aan de eene zijde zouden stoppen, 
en de passagiers aan de andere zijde zouden op
nemen ? Meestal wordt de passage, wanneer er 
een andere weg is , — en die bestaat hier, — 
voor rijtuigen gesloten ; dat had ook hier het ge
val moeten zijn. Wilde de tramway-maatschappij, 
dat er een hulpbrug gelegd werd, waarover zij 
met hare rijtuigen passeeren kon, zij had zelve 
daartoe de gelden moeten uitschieten. De kosten 
daarvan mogen niet ten laste van het algemeen 
gebracht worden. De brug op fllodok komt daar
door alleen nu op ongeveer tweemalen zooveel 
geld te staan, als het geval had moeten zijn. 
Moet bij elke brug, die vernieuwd moet worden 
langs de l i jn , waarover de tramway loopt, zoo 
gehandeld worden, dan betaalt de Staat elk 
jaar eenige duizenden voor dat vervoermiddel. 
Dat is ongeoorloofd. 

Het is reeds veel, dat deze, door het gebruik 
van de bruggen door dc tramway-wagens, genoopt 
zal zijn eerder tot vernieuwing over te gaan dan 
anders het geval zou wezen. Gesteld, dat de brug 
bij Cavadino of de Sluisbrug gerepareerd moeten 
worden: zal men dan hulpbruggen leggen, die 
misschien twintig a dertig duizend gulden kosten? 
De overweging hiervan is reeds voldoende om 
het ongeoorloofde en onverantwoordelijke der han
delwijze aan te geven. 

Ziet men de werken op die wijze uitgevoerd, 
dan is het zeer begrijpelijk, dat men in Holland 
de koorts op het lijf krijgt bij de gedachte, dat 
een plan als dat van de spoorwegen over Java, 
aan handen van het Bouw-departement zou wor
den toevertrouwd, want dan vreest men te recht, 
dat het niet op het dubbel, maar het driedubbel van 
hetgeen het kosten moest zal te staan komen. 
Doch daarom gelooven wi j , dat er een afzonder
lijke diensttak voor zou moeten worden opgericht, 
aan een eenvoudige, doch hoogst gestrenge con
trole onderworpen. Zulk een controle heeft men 
meenen te vinden in de bepalingen der compta
biliteitswet, doch dat zij er niet in gelegen is , 
bewijst bet bovenvermelde. 

Dat er met zekere onbekrompenheid bij den 
aanleg van openbare werken gehandeld wordt, 
vinden wij zeer goed, maar zij mag niet in mis
bruiken ontaarden. 

A d v e r t e n t i ë n . 
I E M A N D , 36 jaar oud , van goede opvoeding, 

grondig met het Stoomvak bekend, de Engel
sche en Fransche talen sprekende en die geruimen 
tijd in Engeland is geweest, zoekt eene betrek
king bij eene fabriek of ander werk. Hij is ge
negen borg te stellen of aandeel te nemen. 
Brieven franco letter N . bureau dezes. 

HH. BOUWKUNDIGEN 
EN 

KERKBESTUREN. 
De ondergetcekende beveelt zijn n i e u w fa-

fa r i k a a t van alle soorten LIJST- cn PRO-
PILSTEENEN in uwe protectie; de Profilstee-
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl dc qualitcit die der Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten en solider werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Profilsteenen. 

Dc nieuw gebouwdo kerken tc Suidcras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkum, Wijtganrd, 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (H. Willehrordus) en vele gestichten, scho
len cn particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone en deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NIJMEGEN, 27 Junij 1872. 

Nicolaas van Hcukelum, 
STEENFABBIEKANT. 

NB. Van Machinale Metselsteenen is 
nieuwe voorraad. 

Ill TE MJlllll NGvoot'SG 
Aanbesteding". 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 's Gra
venhage zijn voornemens op Vrijdag 10 Julij 1872, 
ten één ure des namiddags, op het Raadhuis in 
het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 22 van het bestek aan te besteden : 

Het maken van de Filters, het Hoog-
reservoir en de daarmede in ver
band staande Werken ten behoeve 
der Duinwaterleiding. 

Het bestek is ter Plaatselijke Secretarie, 2 ' A f 
deeling , tegen betaling van ƒ 1.— verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van de Duinwaterleiding in de Verlengde Balistraat. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Maan
dag 8 Julij en Woensdag 10 Ju l i j , te beginnen 
aan de Koninginnebrug, des morgens ten 10 ure. 

DUINWATERLEIDING VOOR S GRAVENHAGE. 
Aanbesteding. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ' sGra -
venhage zijn voornemens op Vrijdag 19 Julij 1872, 
ten één ure des voormiddags, op het Raadhuis 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 1 1 , § 38 van het bestek, aan te 
besteden : 

Het vervaardigen en leveren van ge
goten ijzeren buizen ten behoeve 
van de Duinwaterleiding. 

Het bestek met de daarbij behoorende teeke
ningen zijn ter Plaatselijke Secretarie, 2' afdee
l ing, tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 per exemplaar, 
verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van dc Duinwaterleiding in de Verlengde Balistraat. 

IJZERGIETERIJ 
V A N 

J O S E P H & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 

Specialiteit van Ornamenten. 

F A B R I E K V A N 

I, u i i u i a i / v u i l i m . i . u i u u i i . u i t , 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij Je Utrechtsche barrière, ï ï 127 I) cn C, 

A M S T K R r> A_ , M . 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 
In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo

dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

Straatkeijen. 
Beste kwaliteit STENZELBERGER TRA-

CHIT STRAATKEIJEN, in maat van 14 a 
16 centimeters, worden voortdurend door de on-
dergeteekenden geleverd, dc duizend stuks tot 
f 4 4 Ned. Crt. of Thl. 25 Pr. Crt. vrij schip alhier. 

Vracht naar de Hollandsche plaatsen, f 4 a 5 
de last. 

P. Bachem & 0°. 
Te KONINGS WINTER a/d RIJN. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
stitiun t JM&CHKX nun, 

DFL O T T E n ID A. HVE. 
Hebben steeds in voorraad oud R o o d - cn « S c c l K o p e r , Broun en M e t a a l , in verschillendo 

qualiteiten ; compositie H u i d s p i j k e r s , Splauter hersmolten gezuiverd B l o k z l a k ; Banea 
T i n , in blokken en staven; L o o d , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouiv- en Werktuigkundigen 

te G H O X r M X G E X , 
zijn e e n i g e vertegenwoordigers van de firma 
W. & B. DOUGLAS, Middletown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam en Rotterdam. 

H A N D B O E K 
VOO It 

BURGERLIJKE BOIIWKIMT, 
DOOR 

Th. M. M. V A N GRIEKEN, 
Rouw- en Werktuigkundige bij dc Staats

spoorwegen te Groningen. 
Vierde Aflevering met elf platen ƒ 1.25. 
Te Groningen bij J. B. WOLTERS. 

A dress en. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

ecker ik Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan dc Spijkerstraat, 
Spijkerslaan cn de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t & V'. Arnhemschc Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n l i i J M t e i i f a b r . Gcfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-cn Steenfabriek teiVieJ.bjj/lniuier-
pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

l l e d c k e r A C"., Amsterdam, leveren cn plaatsen 
heetwatertoestclltii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van ƒ8.10 cn /"8.00, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J a c » . P l c y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-rioten, waterbakken , vloeien, enz. 

Verinaes en dc R o n d e , Sloointraslabriek, Delft. 
H . .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde Inschverbinding. 
Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

BeïgianDutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. LINDO cn T. J . STIELTJES 
te Delft en J . G. VAN GENDT JUNII. te Amsterdam. 

B . A . Hi ldebrand. Stoomtrusfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 6 J u l i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 8 Juli 
D e v e n t e r , te 10 uren, door het gemeente

bestuur: bet doen van eenige metselwerken aan 
de kaaimuren, het gebouw der bank-van-leening, 
trappen cn de krean. 

' s - H a g e , te 11'/ , uren, door het prov. be
stuur: l o . de vernieuwingen, herstellingen en 
het onderhoud der Rijks-rivier- en oeverwerken 
in de Nieuwe Maas, het Scheur, de Hartel en 
het Spui, in Zuid-Bolland, tot 30 Juni '73. 
De hierover te verwerken bouwstoffen zijn als 
volgt: 913 M ' pakwerk, 710 M " rijsbeslag, 
1280 M . vlechttuin, 2048 M» rijzen zinkstuk van 
40 c.M. rijsvullmg, 650 bossen rijshout, 80 M 3 

vletgrond, 850 schéepston hallast. Raming fi 1,400. 
2o. het onderhoud van Rijks-oeverwerken, ter 

weerszijden der havens te Hellevoetsluis en van 
ile beide Hoornsche hoofden, aan den Ouden-
hoornschen zeedijk, in Zuid-Holland, tot 30 Juni 
'73. De te onderhouden werken zijn allen ge
legen aan den rechteroever van het Haringvliet 
bij Hellevoetsluis, als: l o . de groote paralleldam, 
ten oosten der haven van het kanaal door Voornc ; 
2o. de kleine paralleldam ; 3o. het rijsbeslagwerk 
tusschen het westelijk havenhoofd aau het kanaal 
door Voorne en het oostelijk hoofd der Marine
haven ; 4o. rijzen pakberm beoosten het ooster-
hoofd der Marinehaven en achter het loodskan-
toor; 5o. de rijswerken binnen het duikerhoofd 
bewesten het westerhoofd der Marinehaven; 6o. 
de Kromme Slik- of Vangdam, beginnende aan de 
wester contre-escarpe; 7. de Regtc Slik-of Vang
dam ; 8o. het oostelijk Hoornsche hoofd ; ü. het 
westelijk Hoornsche hoofd. Raming ƒ 3 3 5 0 . 

O s d o r p , te 12 uren : het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 8 
Jul i , te 10 uren. 

A s s e n , te 12 uien, door het prov. bestuur: 
het maken van een gemetseldcn duiker, ter ver
vanging van de brug no. 1 beoosten Gieten , in 
den provincialen weg van Assen naar de Hitte , 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
de overige voorwerpen, tot dien weg behoorende. 
Int. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat in Drente. 

D o m b u r g , te 1 uur , door kerkvoogden der 
herv. gemeente : het doen van herstellingen aan 
de pastorie. 

D i n s d a g , 9 J u l i . 

D r e u m e l , te 10 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente van Wamel en Dreumel, bij G. 
van Wichen : het restaureeren der Herv. kerk te 
Dreumel. Inl. bij E. D. J. dc Jongh, te Tiel . 

's-Hertogenbosch. te 11 uren, in het Café-
Gambrinus: het bouwen eener mouterij. 

A l k m a a r , te 12 uren, in De Toelast: het 
doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan- en het driejarig onderhoud van de Honds
bossche schutsluis te Zaandam , met al het daar 
bijbehoorende. 

Maastricht, te 12 uren, door de ontvanger 
der registratie en domeinen, ten zijnen bureele 
(Brusselschc straat) : het doen van eenige her
stellingen aan de verschillende keiwegen in de 
opgeheven vesting Maastricht en het leveren van 
10,000 nieuwe straatkeien, 5e soort. 

U t rech t , te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het lokaal van de Hooge
school : het maken van galerijen en het verrich
ten van verdere werkzaamheden aan het gebouw 
van de academische bibliotheek en andere ge
bouwen , tot dc hoogeschool te Utrecht behoorende. 
Het werk bestaat in : a. het maken van 5 gale
rijen en een trap, zooals de bestaande; b. het 
versterken der kap en liet maken van zinken 
vallichten; c. het vernieuwen van goten en lijst; 
d. het behangen en verven van 2 kamers in den 
Hortus; e. het veranderen der afdekking van de 
opening van den mcridiaankijker aan den Sterren
wacht. Baming /' 9000. Aanw. 5 dagen vóór de 
besteding. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur van den waterstaat en den opzichter dei-
academische gebouwen G. J . Kubes, allen te 
Utrecht. 

d o e s , te 5 uren, door den notaris Liehert, 
in het koffiehuis bij J . J. Hartman : het bouwen 
van een woonhuis, vernieuwen eener schuur, in 
richten van een schaapskooi tot veestal, en ver
grooten van een wagenhuis. 

Purmerende, door dijkgraaf en heemraden 
van het waterschap de Beemster: 0 stuks molen-
roeden, benoodigd voor de molens in dat water
schap, welke eene vlucht hebben van 25.75 M . 
De roeden moeten zijn beste greenen Riga, Rijn-
of Main-masten, niet korter dan 22.00-M., op 
het mi iden dik minstens 50. 

Woensdag, 10 Jul i . 
Twello (Gelderland), te 10 uren, door het 

gemeentebestuur: eenige timmer- en verfwerken 
aan de gemeente-eigendommen. 

Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwe
zend ingenieur, in de kazerne bij de Bergpoort: 
het verbeteren, opruimen en bijbouwen van stal
len enz. buiten de Noorden bergpoort aldaar. Inl. 
bij voornoemden ingenieur, dagelijks van 9—12 
uren. 

Amsterdam, te 12 uren , in het Hotel Calé-
Francais : het bouwen van 4 heerenhuizen. Inl. 
bij den aichitect Y. Bijvoets Gz., aldaar. 

B e r g s c h e n h o e k , te 12 uren, door burg. en 
weth.: het vergrooten van het bestaande school
lokaal , benevens het veranderen der onderwij
zerswoning. Inl. bij den civiel-ingenieur J. I. 
van Waning, te Rotterdam. Aanw. op den dag 
der bestedng, te 10 uren. 

' s - H a g e , te 1 uur , door het ministerie van 
justitie: het uitvoeren van werken aan het ver-
eenigd huis van arrest en provoost te Haarlem. 
Inl. bij den opzichter .1. Hoogwerf, te Amster
dam en bij den ingenieur-architect voor de ge
vangenissen .1. F. Metzelaar, te 's-Hage. 

Oroede (Zeeland), te 2 uren, door burg. en 
weth.: het bouwen van een schoollokaal voor 
ongeveer 400 kinderen, met bijlevering der noo
dige scboolmeubelen. 

Aduard (Groningen), te 2% uren, door het 
gemeentebestuur: l o . het uitdiepen of opgraven 
van de Aduader-Lent en van de binnenhaven te 
Aduard, te zamen ter lengte van 1970 M . ; 2o. 
het opgraven der llamstertocht, lang 4175 M . 
Inl. bij den opzichter Van Balen, te Groningen. 

Weidum, door den burgemeester van Baar-
deradeel : het bouwen van een nieuw schoolge
bouw te Baard. 

Donderdag, 11 Jul i . 

Appelscha, te 11 uren, door compagnons der 
Opsterlandsche en Ooststellingwerver veenen en 
vaarten, bij R. U Dijkstra: lo. het graven van 
p. m. 170 M. lengte wijk in de veenen onder 
Fochteloo; 2o. het graven van p. m. 202 M . 
lengte wijk in de veenen onder Appelscha. Aanw. 
10 J u l i , te 2 uren. 

K r o m m e n i e , tc 12 uren, in de sociëteit: het 
bouwen van een woonhuis te Assendclft, voor 
dr. H . Simons. Aanw. 9 J u l i , te 10 uren. 

Dordrecht, te 1 uur , in het gast-of zieken
huis : de levering van 700 HL. Ruhr-steenkolcn 
en 2500 K G . Engelsche schaalkolen , ten behoeve 
van voornoemd gesticht. 

Haarlem , tc 2 uren, door burg. cn weth. : 
het bijbouwen van schoollokalen boven de spijs-
kokerij , in gemeenschap met de bovenlokalen 
van de tusschenschool, aan het Klein-IIciligland, 
alsmede het leveren der scboolmeubelen. Inlich
tingen bij den opzichter over de stedelijke werken 
en gebouwen J. E. van den Arend. Aanw. 8 
dagen vóór de besteding, tc 10 uren. 

Haarlem , te 2'/, uren , door het prov. be
stuur : de uitvoering van werken tot voortzetting 
der strandverdediging op het eiland Vlieland. De 
werken bestaan in : a. den aanleg van 3 besteende 
rijshoofden, lang 190, 198 en 152 M . ; b. den 
aanleg van eene aaneengesloten beeetting met 
rijzen zinkstukken, ter oppervlakte van 4725 H\ 
en van een rijzen beslagwerk, ter oppervlakte 
van 405 M J ; c. het leveren en verwerken van 
1050 ton linksteen; d. het leveren van 10,000 
bos Hollandsen rijshout. Raming ƒ 7 4 , 0 0 0 . 

Haarlem, tc a% uren, door het prov be
stuur : de uitvoering van eenige baggerwerken 

in het Spaarne. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Haarlem, hij den ingenieur L . 
J. du Celliée Muller en bij den opzichter .1. Keyzer, 
beide laatstgenoemden te Amsterdam. 

Vri jdag , 12 Jul i . 
U r k , te 11 uren, door kerkvoogden en nota

belen der Herv. gemeente, in de pastorie: het 
herstellen der kerk en pastorie in voornoemde 
gemeente. Aanw. 8 Juli . 

Wllnis , tc 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van het waterschap De ronde Veenen, 
in het gemeentehuis : het maken van eene nieuwe 
steenen sluis voor de bestaande Oudbuizersluis 
te Wilnis. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater op den Boven-Rijn in de ge
meente Herwen-en-Aerdt, tusschen de kilometer-
raaien VIII en IX. De werken bestaan in : a. 
het met 47 M . verlengen eener kr ib; b. het met 
110 M. doortrekken van pakwerk; c. het leveren 
en verwerken van 400 M 1 bleeslaag, 800 M . 
staakrcgcl, 270 M» steenpuin, 100 schéepston 
zuilenbazalt en 400 idem ballaststeen. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te 
Arnhem en den opzichter te Lobith. Raming 
ƒ 10,000. 

Zaterdag, 13 Jul i . 
Woudsend, te 11 uren, bij F. T. van der P a l : 

het stichten van een gebouw ten dienste van dc 
Onderlinge Brand-Waarborg-maatschappy Woud-
send aldaar. Aanw. 12 Jul i , te 11 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg en weth.: 
l o . het bestraten van de Moreelsche Laan , met 
bijbehoorende werken ; 2o. het idem van een ge
deelte zandweg en trottoir in de Maliebaan en 
het aanleggen eener bestrating van de Maliebrug 
af tot aan de Maliebaan. Aanw. 8 Jul i , te lO' / j 
uren , te beginnen aan de Moreelsche Laan. 

Maandag , 15 Juli 
's-Hertogenbosch, te 11 uren, door den 

heer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oud 
Stads-kofhehuis: liet maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren , in de Hint-
hamerstraat. Aanw. 12 J u l i , te 12 uren. 

's-Hage, te ll1/, uren, door het prov. be
stuur: lo . de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van de Rijks-rivierwerken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Merwede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. Raming: perc. 1, 
/ 24,780; perc. 2 , ƒ 3 5 , 3 0 5 ; perc. 3 , ƒ 3 1 , 1 0 0 . 
2o. het maken van een strekdam op den rech
teroever der Oude Maas tusschen de Krabbe en 
Nederhoven, lang op de bovenlaag 225 M . , idem 
op de grondlaag 235 M . ; behalve den grond en 
meerdere steen, te verwerken 1000 schéepston 
zinksteen, en het onderhouden der in dit rivier
vak bestaande Rijkswerken tot 30 Juni '73. Ra
ming ƒ 1 9 , 5 0 0 . 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth: 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan de pleisterwerken van het gebouw, 
bestemd tot beurs, museum, enz., benevens het 
onderhouden , gedurende 5 jaren , van de plafonds 
en witwerken in dat gebouw aanwezig. Inl. ter 
secretarie. Aanw. 13 J u l i , te 11 uren. 

Dinsdag, 16 Juli . 

Stad-aan- t Haringvliet , te 11 uren , door 
het bestuur van den polder Oude Stad (op Over-
llakkee): het diephouden der kaai en haven van 
Stad-aan-'t-Haringvliet. Aanwijzing 15 J u l i , te 
10 uren. 

Obdam : het bouwen van een kerk cn toren 
voor de R. K . parochie aldaar. (Tot dezen datum 
gelegenheid tot onderhandsche aanbesteding, 
daar bij de besteding op 23 Juni 11. de laagste 
inschrijving de begrooting met ƒ 4023 te hoven 
ging) 

Woensdag, 17 Ju l i . 

H e u a d e n , te 11 uren , door den eerstaanwe
zend ingenieur, in het Wapen van Amsterdam : 
het maken van grintwegen naar de verdedigings
werken achter den hoogen Maasdijk en aan de 
Bernsche Hoeven. Inl. bij voornoemden ingenieur. 
Aanw. 17 Ju l i , van 1 0 — H uren. 

Rotterdam, 
Duitsche Spoor 
bureau : het i 
goederenloods e 
Gennep. Inl. 
J u l i , te 12 ure 

Arnhem , te 
lo. het afbrekei 
duiker over de 
het leveren ei 
voetingsmuur, I 
straat; 3o. het 
den schouwburg 

Goor , te 1 
het bouwen 
met directeurswa 

Haarlemmer) 
en weth. 
werk aan de scl 
brandspuithuizen, 
van het raadhuis 
ren in het raadhu 
en met zand op 
graafplaats te Nil 

Don 
's-Hage, te l i 

binnenl. zaken : 
doorgang nabij d 
te Zaandam, tel 
Nieuwediep—Am» 
wezend ingenieu 
12 Ju l i , telkens 

's-Hage, tc 1 
finantiën : in de 
Plein no. 2 : de1 

één draad langs 
melen cn Gouda, 
lijn naar 's-Ilag 
hij den inspecteu 
van den Rijkstele 

Middelburg, 
stuur van Walche 
nieuwen van 57," 
hoeve van de Noo 
de daarvoor ben 
het leveren van 
tervoorraad; 
van den kleinen 
lengte van 3955 

Haarlem , te 
stuur: l o . het 
oostelijken dijk la 
tusschen Spijker' 

ƒ 3035. 2o. het 
den grooten Rijks 
te Amsterdam. 

V 
's-Hage, te 1 

het maken van d 
daarmede in verp 

vervaardigen en 1 
zen, een en and 
leiding. Inl. aan 
leiding in de Veri 
no. 1, 8 en 10 Jr 

Zate 
Utreoht, te 1 

levering van bra; 
benoodigd voor de 
gemeente-adininist-
werkdagen , van 
concierge van het 

Utreoht, te a 
l o . het verrichten 
herstellingen aan 
amoveeren van de 
hooiende gebouwe 
van no. 2 , 15 Jul i 

Hoogezand, te 
het maken eener 
gemeentehuis aid 
rialen, arbcidsloo 
5 uren. 

Vr" 
Arnhem, te 12 

het wegruimen van 
zee gezonken vaart 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C ° 



DE OPMERKER — Zaterdag 0 Juli 1872. 

lke sommen onopgemerkt kunnen 
h noch fraaier is het met de huip
i l geworden is. Die kost niet niin-

uizend gulden — cene som , die lot -
ater gesmeten is. De reden hier-
t men een soliede hulpbrug heeft 
met het oog op de rijtuigen der 

chappij. Maar is daarvoor, zulk 
eoorloofd? Moest hier niet een ge-

gelegd zijn, zooals dat elders het 
ad men niet het recht te vorderen, 
n aan de eene zijde zouden stoppen, 
rs aan de andere zijde zouden op-
tal wordt de passage, wanneer er 
eg i s , — en die bestaat hier, — 
gesloten ; dat had ook hier het gc-

Wilde de tramway-mnatschappij, 
ulpbrug gelegd werd, waarover zij 
tuigen passeeren kon, zij had zelve 
Iden moeten uitschieten. De kosten 
n niet ten laste van het algemeen 
en. Dc brug -op Glodok komt daar-

hu op ongeveer tweemalen zooveel 
als het geval had moeten zijn. 

brug, die vernieuwd moet worden 
waarover de tramway loopt, zoo 

>rden, dan betaalt de Staat elk 
(duizenden voor dat vervoermiddel. 
Wloofd. 

lis veel, dat deze, door het gebruik 
en door de tramway-wagens, genoopt 
Ir tot vernieuwing over te gaan dan 
•val zou wezen. Gesteld, dat dc brug 
of de Sluisbrug gerepareerd moeten 
men dan hulpbruggen leggen, die 

Intig a dertig duizend gidden kosten? 
ng hiervan is reeds voldoende om 
lofde cn onverantwoordelijke der hau
te geven. 
de werken op die wijze uitgevoerd, 
(er begrijpelijk, dat men in Holland 

het lijf krijgt bij de gedachte, dat 

S dat van de spoorwegen over Java, 
an het Tiouw-departcment zou wor-
uwd, want dan vreest men te recht, 
i het dubbel, maar het driedubbel van 
kosten moest zal te staan komen, 
gelooven wij , dat er een afzondcr-

t voor zou moeten worden opgericht, 
roudige, doch hoogst gestrenge con-

forpeii. Zulk een controle heeft men 
pnden in dc bepalingen der compta-

doch dat zij er niet in gelegen is, 
(ovcnvermelde. 
let zekere onbekrompenheid bij den 
openbare werken gehandeld wordt, 

• e e r goed, maar zij mag niet in mis-
Tarden. 
A d v e r t e n t i ë n . 

3(1 jaar oud , van goede opvoeding, 
J het Stoomvak bekend , de Engel-
krhe talen sprekende en die gcruimen 
land is geweest, zoekt eene betrek-

le fabriek of ander werk. Hij is ge-
te stellen of aandeel te nemen. 

co letter N . bureau dezes. 

BOUWKUNDIGEN 
EN 

E R K B E S T U R E N . 
•getcckcndc beveelt zijn n i e u w fa-
Ean alle soorten LIJST- cn PRO-

f E N in uwe protectie; de Profilstee-
emaakt volgens teekening, zuiver 

kerwijl de qualiteit die der Fransche 
fer overtreft is dc prijs 200 "/„ min-

bosparing van kosten cn solider werk 
Qnheveling der gebakken Profilsteenen. 

gebouwde kerken te Suideraa bij 
PTiJlic, Sneek, Dokktim, Wijtgaard, 

Amsterdam (Vondclstraat), Amstcr-

tllcbrordus) en vele gestichten, scho-
culicre gebouwen zijn daar, om zich 
koone en deugdzame van mijn fa-
I overtuigen. 

| 27 Junij 1872. 
Nicolaas van Heukelum, 

STEENFABRIEK A NT. 
Tan Machinale Metselsteenen is 

lieuwe voorraad. 

1,1.1 Ml UI WW .Ml 

Aanbesteding". 
BURGEMEESTER t:x WETHOUDERS VAN 'sGra-

venhage zijn voornemens op Vrijdag 10 Julij 1872, 
ten één ure des namiddags, op het Raadhuis in 
het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 22 van het bestek aan tc besteden : 

Het maken van de Filters. het Hoog-
reservoir en de daarmede in ver
band staande Werken ten behoeve 
der Duinwaterleiding. 

Het bestek is ter Plaatselijke Secretarie, 2" Af
deeling, tegen betaling van ƒ 1 . — verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van de Duinwaterleiding in de Verlengde Balistraat. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Maan
dag 8 Julij en Woensdag 10 Jul i j , te beginnen 
aan de Koninginnebrug, des morgens ten 10 ure. 

DLIWVATERLEII»I\GVOOR SGRAVENHAGE. 
Aanbesteding. 

BURGEMEESTER KX WETHOUDERS VAN 'sGra-
venhage zijn voornemens op Vrijdag I ! l Julij 1K72, 
ten één ure des voormiddags, op het Raadhuis 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 11 , ij 38 van het bestek, aan te 
besteden: 

Het vervaardigen en leveren van ge
goten ijzeren buizen ten behoeve 
van de Duinwaterleiding. 

Het bestek met de daarbij behoorende teeke
ningen zijn ter Plaatselijke Secretarie, 2' afdee
l ing , tegen betaling van ƒ 2 . 0 0 per exemplaar, 
verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van de Duinwaterleiding in de Verlengde Balistraat. 

IJZERGIETERIJ 
V A N 

J O S E P H & C ° . t e M a a s t r i c h t , 

leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de hillijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 

Specialiteit van Ornamenten. 

F A B R I E K V A N 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 

Buitensingel hij de Utrechtsche barrière, YV 1*27 B en C, 

A M S T K R U A M . 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 

Straatkeien. 
Beste kwaliteit STENZELBERGER TRA-

CHIT STRAATKEIJEN, in maat van 14 ii 
10 centimeters, worden voortdurend door de on
dergeteekenden geleverd, de duizend stuks tot 
/"44 Ned. Crt. of Thl. 25 Pr. Crt. vrij schip alhier. 

Vracht naar de Hollandsche plaatsen, f 4 a 5 
de last. 

P. Bachem & 0°. 
Te KONINGS WINTER a/d RUN. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
St III*» IJISVIIEX HIJ li. 

Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en « c e l H a p e r , B r a a i en M e t a a l , in verschillende 
qualiteiten ; compositie Huidttpijkers , Spiautcr hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ! Banen 
T l n , in blokken cn staven; l.ood . loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles , Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouw- cn Wcrktuigkundii/en 

te li II O X' M X ii E X, 
zijn e e n i g e vertegenwoordigers van dc firma 
W. & B. DOUGLAS, Middletown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam en Rotterdam. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B eeker & Budding!-. Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

H A N D B O E K 

lliïllBLIJKE 
DOOR 

Th. M. M. V A N GRIEKEN, 
Rouw- cn Werktuigkundige bij dc Staats 

spoorwegen te Groningen. 
Vierde Aflevering met elf platen ƒ 1.25. 
Te Groningen bij J. B. WOLTERS. 

Bouwterre inen te koop aan dc .Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en dc nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te i lrnAem. 

Van Driest &t° . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel - e n l>iJHtenfnbr . Gefoel. 
cn ongefocl. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek teM'ei,bij/ln<tuer-
pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

B e d e k e r A l ' .. Amsterdam, leveren en plaatsen 
liettwaterlocslcllen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

t ' n l q i i C N . Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, i c o n -
taut, bij de Erven THIERRY ,t MENSING, tc 'sl lage. 

Jnc". I ' lej-sier , tc Scheveningen, fabrikant 
van cemcnt-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r n i n e H e n de R o n d e , Stoomtraslalirick, Delft. 
• I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde lasr.hverbinding. 
Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, dc Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M . LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft cn J . G. VAN GENDT JuNit. te .Amsterdam. 

B . A . i l i l d c b r n n d . Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Z a t e r d a g 6 J u l i 1872. 

i Arnhem bij D. A. TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L & C° 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 8 Jul i 
Deventer, te 10 uren, door liet gemeente

bestuur : het doen van eenige metselwerken aan 
de kaaimuren, het gebouw der bank-van-leening, 
trappen en de krean. 

's-Hage, te 11 ' / 2 uren, door het prov. be
stuur: l o . de vernieuwingen, herstellingen en 
het onderhoud der Rijks-rivier- en ooverwerken 
in de Nieuwe Maas, het Scheur, de Hnrtel cn 
het Spui , in Zuid-Holland, tot 30 Juni '73. 
De hierover te verwerken bouwstoffen zijn als 
volgt: 913 M» pak werk, 710 M» rijsbeslag, 
1280 M . vlechttuin, 2048 M ' rijzen zinkstuk van 
40 c.M. rijsvulhng, 050 bossen rijshout, 80 M " 
vletgrond, 850 BCheepston ballast. Raming f 11,4(10. 

2o. het onderhoud van Rijks-oeverwerken , ter 
weerszijden der havens tc Hellevoetsluis en van 
de beide Hoornschc hoofden, aan den Ouden-
hoornschen zeedijk, in Zuid-Holland, tot 30 Juni 
'73. De te onderhouden werken zijn allen ge
legen aan den rechteroever van het Haringvliet 
bij Hellevoetsluis, als: 1o. de groote parallehlam, 
ten oosten der haven van het kanaal doorVoorne; 
2o. de kleine parallehlam ; 3o. het rijsbeslagwerk 
tusschen het westelijk havenhoofd aan het kanaal 
door Voorne en het oostelijk hoofd der Marine
haven; 4o. rijzen pak berm beoosten het ooster-
hoofd der Marinehaven en achter het loodskan-
toor; 5o. de rijswerken binnen het duikerhoofd 
bewesten liet westei hoofd der Marinehaven; Oo. 
de Kromme Slik- of Vangdam, beginnende aan de 
wester contre-escarpc j 7. de Regte Slik- of Vang
dam; 8o. liet oostelijk Hoornsche hoofd; 9. het 
westelijk Hoornschc hoofd. Raming j 3350. 

Osdorp, te 12 uren: het bouwen van eene 
school cn onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 8 
Jul i , tc 10 uren. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een gcmetsehlen duiker, ter ver
vanging van de brug no. 1 beoosten Gieten, in 
den provincialen weg van Assen naar de IIiIto , 
benevens het doen van eenige herstellingen aan 
de overige voorwerpen, tot dien weg behoorende. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat in Drente. 

Domburg, tc 1 uur, door kerkvoogden der 
herv. gemeente : het doen van herstellingen aan 
de pastorie. 

Dinsdag, 9 Juli . 

Dreumel, te 10 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente van Wamel en Dreumel, bij G. 
van Wichen : het restaureeren der Herv. kerk te 
Dreumel. Inl. bij E. D. J. de Jongh, te Tiel. 

's-Hertogenbosoh, te 11 uren, in liet Café-
Qambrinus:. het bouwen eener mouterij. 

Alkmaar , tc 12 uren, in De Toelast: het 
doen van eenige herstellingen cn vernieuwingen 
aan- en het driejarig onderhoud van de Honds
bossche schutsluis tc Zaandam, met al het daar 
bijbehoorende. 

Maastricht, te 12 uren, door de ontvanger 
der registratie cn domeinen, ten zijnen bureele 
(Brusselsche straat) : het doen van eenige her
stellingen aan de verschillende keiwegen in de 
opgeheven vesting Maastricht en het leveren van 
10,000 nieuwe straatkeien, 5e soort. 

Utrecht, tc 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het lokaal van de llooge-
school: het maken van galerijen cn het verrich
ten van verdere werkzaamheden aan het gebouw 
van de academische bibliotheek en andere ge
bouwen, tot de hoogesehool te Utrecht behoorende. 
Het werk bestaat in : a. het maken van 5 gale
rijen en een t rap , zooals de bestaande; b. het 
versterken der kap en het maken van zinken 
vallichten; c. het vernieuwen van goten en lijst; 
d. het behangen en verven van 2 kamers in den 
Hortus; e. het veranderen der afdekking van de 
opening van den meridiaankijker aan den Sterren
wacht. Raming f 9000. Aanw. 5 dagen vóór de 
besteding. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur van den waterstaat cn den opzichter der 
academische gebouwen G. J . Kubes, allen te 
Utrecht. 

Goes , tc 5 uren, door den notaris Licbcr t , 
in het koffiehuis bij .1. J. Hartman : liet bouwen 
van een woonhuis, vernieuwen eener schuur, in 
richten van een schaapskooi tot veestal, en ver
grooten van een wagenhuis. 

Purmerende, door dijkgraaf en heemraden 
van het waterschap dc Beemster: 0 stuks molen-
roeden, benoodigd voor de molens in dat water
schap, welke eene vlucht hebben van 25.75 M. 
De roeden moeten zijn beste greenen Riga, Rijn-
of Main-masten, niet korter dan 22.00 'M., op 
het mi iden dik minstens 50. 

Woensdag, 10 Jul i . 
Twello (Gelderland), te 10 uren, door het 

gemeentebestuur: eenige timmer- en verfwerken 
aan de gemeente-eigendommen. 

Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwc 
zend ingenieur, in de kazerne bij do Bergpoort 
het verbeteren, opruimen en bijbouwen van stal 
len enz. buiten de Noordenbergpoort aldaar. Inl 
bij voornoemden ingenieur, dagelijks van 9—12 
uren. 

Amsterdam, te 12 uren , in het Hotel Caté 
Francais : het bouwen van 4 heerenhuizen. Inl 
bij den aichitect \'. Bijvoets Gz., aldaar. 

Bergsohenhoek, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het vergrooten van het bestaande school 
lokaal, benevens het veranderen der onderwij
zerswoning. Inl. bij den civiel-ingenieur J . I 
van Waning, te Rotterdam. Aanw. op den dag 
der bestedng, te 10 uren. 

's-Hage, te 1 uur , door het ministerie van 
justitie : het uitvoeren van werken aan het ver
eenigd huis van arrest en provoost te Haarlem 
Inl. bij den opzichter .1. Hoogwerf, te Amster 
dam en bij den ingenieur-architect voor de ge
vangenissen .1. F. Metzelaar, te 's-Hage. 

Groede (Zeeland), te 2 uren, door burg. cn 
weth.: het bouwen van een schoollokaal voor 
ongeveer 400 kinderen, met bijlevering der noo
dige schoolmcubelen. 

Adnard (Groningen), te 2% uren, door het 
gemeentebestuur : l o . het uitdiepen of opgraven 
van dc Aduader-Lent cn van de binnenhaven te 
Aduard , te zamen ter lengte van 1970 M . ; 2o. 
het opgraven der Ilainstertocht, lang 4175 M . 
Inl. bij den opzichter Van Balen, te Groningen. 

Weidnm, door den burgemeester van Baar-
deradeel : het bouwen van een nieuw schoolge
bouw tc Baard. 

Donderdag, 11 Jul i . 

Appelscha, te 11 uren, door compagnons der 
Opstel landsche en Ooststellingwerver veenen en 
vaarten, bij R. U Dijkstra: 1o. het graven van 
p. m. 170 M . lengto wijk in de veenen onder 
Fochteloo; 2o. het graven van p. in. 202 M. 
lengte wijk in de veenen onder Appelscha. Aanw. 
10 J u l i , tc 2 uren. 

K r o m m e n i e , te 12 uren, in de sociëteit : het 
bouwen van een woonhuis te Assendclft, voor 
dr. H . Simons. Aanw. 9 J u l i , te 10 uren. 

D o r d r e c h t , te 1 uur , in het gast-of zieken
huis : de levering van 700 RL. Ruhr-steenkolcn 
en 2500 K G . Engelsche schaalkolen , ten behoeve 
van voornoemd gesticht. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: 
het bijbouwen van schoollokalen boven de spijs-
kokerij , in gemeenschap met de bovenlokalen 
van de tusschenschool, aan het Klein-Hciligland, 
alsmede het leveren der schoolmcubelen. Inlich
tingen bij den opzichter over de stedelijke werken 
en gebouwen J. E. van den Arend. Aanw. 8 
dagen vóór de besteding, te 10 uren. 

Haarlem , te 2' , uren , door het prov. be
stuur : de uitvoering van werken tot voortzetting 
der strandverdediging op het eiland Vlieland. De 
werken bestaan i n : a. den aanleg van 3 besteende 
rijshoofden, lang 190, 198 en 168 M . ; 6. den 
aanleg van eene aaneengesloten besetting met 
rijzen linkstukken, ter oppervlakte van 4725 M ' , 
cn van een rijzen beslagwerk, ter oppervlakte 
van 405 M 1 ; c. het leveren en verwerken van 
1050 ton linksteen; d. liet leveren van 10,000 
bos Hollandsch rijshout. Raming ƒ 7 4 , 0 0 0 . 

Haarlem, tc 2' , uren, door het prov be
stuur : de uitvoering van eenige baggerwerken 

in het Spaarnc. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Haarlem, bij den ingenieur L . 
J. du Celliéc Muller en bij den opzichter J . Kcyzcr, 
beide laatstgenoemden te Amsterdam. 

Vri jdag , 12 Jul i . 

U r k , te 11 uren, door kerkvoogden en nota
belen der Herv. gemeente, in de pastorie: het 
herstellen der kerk en pastorie in voornoemde 
gemeente. Aanw. 8 Juli . 

W i l n i s , te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden vau het waterschap De ronde Veenen, 
in het gemeentehuis : het maken van eene nieuwe 
steenen sluis voor de bestaande Oudhuizersluis 
te Wilnis. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater op den Boven-Rijn in dc ge
meente Hcrwen-en-Aerdt, tusschen de kilometer-
raaien VIII en IX. De werken bestaan in : a. 
het met 47 M . verlengen eener krib ; b. het met 
110 M . doortrekken van pakwerk ; c, het leveren 
en verwerken van 400 M 1 bleeslaag, 800 M. 
staak regel, 270 M* steenpuin, 100 scheepston 
zuilenbazalt en 400 idem ballaststeen. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden tc 
Arnhem cu den opzichter te Lobith. Raming 
ƒ 10,000. 

Zaterdag, 13 Jul i . 
Wondsend, te 11 uren, bij F. T. van der P a l : 

het stichten van een gebouw ten dienste van de 
Onderlinge Brand-Waarborg-maatschappij Woud
send aldaar. Aanw. 12 Ju l i , te 11 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg cn weth.: 
l o . het bestraten van dc Moreelschc Laan , met 
bijbehoorende werken ; So. het idem van een ge
deelte zandweg en trottoir in de Maliebaan cn 
het aanleggen eener bestrating van de Maliebrug 
af tot aan de Maliebaan. Aanw. 8 Jul i , te 10% 
uren , te beginnen aan de Moreelschc Laan. 

Maandag , 15 Jul i . 
's-Hertogenbosoh, te 11 uren, door den 

heer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oud 
Stads-kofliehuis: het maken van een koetshuis 
niet stallingen en verdere aanhooren , i n d e l l i n t -
haraerstraat. Aanw. 12 J u l i , te 12 uren. 

's-Hage, tc 11' , uren, door het prov. be
stuur: l o . de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van de Rijks-rivierwerken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Mcrwede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. Raming: perc. 1, 
/ 24,780; perc. 2 , ƒ 3 5 , 3 0 5 ; perc. 3 , ƒ 3 1 , 1 0 0 . 
2o. het maken van een strekdam op den rech
teroever der Oude Maas tusschen de Krabbe en 
Nederhoven, lang op de bovenlaag 225 M . , idem 
op de grondlaag 235 M . ; behalve den grond en 
meerdere steen, te verwerken 1000 scheepston 
zinksteen, cn het onderhouden der in dit rivier
vak bestaande Rijkswerken tot 30 Juni '73. Ra
ming ƒ 1 9 , 5 0 0 . 

Dordreoht, tc 12 uren, door burg. en weth: 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan de pleisterwerken van het gebouw, 
bestemd tot beurs, museum, enz., benevens het 
onderhouden , gedurende 5 jaren , van de plafonds 
en witwerken in dat gebouw aanwezig. Inl. ter 
secretarie. Aanw. 13 J u l i , te 11 uren. 

Dinsdag, 16 Jul i 

Stad-aan-'t-Haringvliet, te 11 uren , door 
het bestuur van den polder Oude Stad (op Over-
llakkee): het diephouden der kaai en haven van 
Stad-aan-'t-IIaringvliet. Aanwijzing 15 J u l i , te 
10 uren. 

Obdam : het bouwen van een kerk en toren 
voor de R. K . parochie aldaar. (Tot dezen datum 
gelegenheid tot ondcrhandsclic aanbesteding, 
daar bij de besteding op 23 Juni II. de laagste 
inschrijving de begrooting met ƒ 4 0 2 3 te boven 
ging-) 

Woensdag, 17 Ju l i . 

Hensden , tc 11 uren , door den eerstaanwe
zend ingenieur, in het Wapen van Amsterdam : 
het maken van grintwegen naar de verdedigings
werken achter den hoogen Maasdijk en aan dc 
Bernsche Hoeven. Inl. bij voornoemden ingenieur. 
Aanw. 17 Ju l i , van 10—11 uren. 

Botterdam, tc 12 uren, door de Noordbrab.-
Duitschc Spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken van eene veclading, cene 
goederenloods cn eene douanenloods op het station 
Gennep. Inl. aan het hoofdbureau. Aanw. 11 
J u l i , tc 12 uren. 

Arnhem, te 12-1/, uren, door den burg.: 
lo . het afbreken en wederopmetselen van een 
duiker over de Beek , langs den Velperwcg; 2o. 
het leveren en stellen vau een ijzeren hek, op 
voctingsmuur, langs de losplaats aan de Oost
straat; 3o. het vergrooten van de koffiekamer in 
den schouwburg. 

Goor, te 1 uur , door het gemeentebestuur: 
het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning aldaar. 

Haarlemmermeer, te 2 uren, door burg. 
en weth., ten raadhuize: l o . het onderhouds
werk aan de scholen, onderwijzerswoningen cn 
brandspuithuizen, in 2 p e r c ; 2o. het schilderen 
van het raadhuis van buiten en van enkele vloe
ren in het raadhuis; 3o. het gedeeltelijk vergraven 
en met zand ophoogen van de burgerlijke be
graafplaats te Nieuw-Vennep. 

Donderdag, 18 Jul i . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gcmetsehlen 
doorgang nabij de brug over het Noordzeekanaal 
te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Amsterdam. Aanw. 10 en 
12 Ju l i , telkens te 11 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien : in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2 : de aanleg eener telegraaflijn met 
één draad langs den Rijnspoorweg tusschen Har-
mcleu en Gouda, in aansluiting aan de bestaande 
lijn naar 's-Hage, ter lengte van 20,500 M. In l . 
bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
van den Rijkstelegraaf aldaar. 

Middelburg, tc 1 uur , door het polderbe
stuur van Walcheren, in de Abdij : l o . het ver
nieuwen van 57,803 M 1 winterkrainmat, ten be
hoeve van de Noordwatering, met de levering van 
de daarvoor benoodigde bouwstoffen, benevens 
het leveren van 0500 bossen rogge glui tot win
tervoorraad ; 2o. het uitdiepen van een gedeelte 
van den kleinen Veerscben Watergang, over eene 
lengte van 3955 M . 

Haarlem, te 2' , uren, door het prov. be
stuur: l o . liet verbeteren van den weg over den 
oostelijkcn dijk langs het Noordhollandsch kanaal, 
tusschen Spijkerboor en Oostgraftdijk. Raming 
ƒ 3035. 2o. het doen eener keibestrating iu 
den grooten Rijksweg buiten de Weesper-barrière 
te Amsterdam. Raming /"4770. 

Vrijdag, 19 Jul i . 
's-Hage, t e l uur, door burg. en weth.: l o . 

het maken van de filters, het hoogreservoir en 
daarmede in verband staande werken; 2o. het 
vervaardigen en leveren van gegoten-ijzeren bui
zen, een en ander ten behoeve der duinwater
leiding. Inl. aan het bureau der duinwater
leiding iu de Verlengde Balistraat. Aanw. voor 
no. 1, 8 en 10 Ju l i , te 10 uren. 

Zaterdag, 20 Ju l i . 
Utreoht, te 1 uur, door burg. en weth. : de 

levering van brandstoffen, gedurende 1872/73 
benoodigd voor de verschillende gebouwen van de 
gemeente-administratie, aldaar. Monsters op alle 
werkdagen, van 9—2 uren, ter inzage bij den 
concierge van het stadhuis. 

Utreoht, te 2 uren, door burg. cn weth. : 
l o . liet verrichten van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan stedelijke gebouwen; 2o. het 
amoveeren van den run- en pelmolen met bijbe
hoorende gebouwen in de Pelmolenstraat. Aanw. 
van no. 2 , 15 J u l i , te 10 ' / , uren. 

Hoogezand. te 6 uren, ten gemeentehuize : 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde het 
gemeentehuis aldaar, met bijlevering vau mate
rialen, arbeidsloonen enz. Aanw. 17 J u l i , te 
5 uren. 

Vri jdag , 26 Jul i . 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur : 

bet wegruimen van een bij Klburg in de Zuider
zee gezonken vaartuig 
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Amerifoort, IS Jun i : het vernieuwen van 
de brug over de Bruineburgersluis ; minste inschr. 
was G. Prins, aldaar, voor ƒ 1575; gegund. 

Groningen, 20 Jun i : het afbreken cn weder 
opbouwen van een stalgebouw; ingekomen 4 bi l 
jetten , als: 
S. de Wit , ƒ 2700. 
II. Edzard, » 2024. 
K . Wassink, » 2424. 
R. II. K l u i n , tc Thesinge, » 229G. 
Overigen aldaar; gegund. 

s-Bosch . 21 Juni : het maken eener stoom
fabriek met aanbehooren; ingekomen 15 biljet
ten ; als : 
Th. 11. Dirks, ƒ 14,300. 
J. van Maaren, » 13,700. 
L . Murk , » 13,500. 
J. v. d. Bruggen en Zn., » 12,970. 
Geb. Meuweso, » 12,834. 
C. van Mierlo, » 11,900. 
P. C. Appel , » 11,800. 
J . C. Schellekens, » 11,500. 
L . Ilurkens, » 11,490. 
C. A . van L i t h , te Leur, » 10,990. 
J . W . Broekmans, » 10,800. 
P. J. Somors, » 10,100. 
M . Heks, » 9,000. 
P. Pijnenburg en Zn . , » 9,520. 
Jos. Steenbergen Jr . , » 9,240. 
Overigen aldaar. 

Leens, 21 Jun i : het maken van twee gedeel
ten klinkerstraat met voetpad te Leens en Men
singeweer: l o . die te Leens; ingekomen 4 bi l 
jetten , als: 
R. F . Modderman, te Warfhuizen, f 577. 
M . Boersema, » idem » 558. 
E. Rcitsma, » Leens, » 554. 
II. B. Harkema, » Warfhuizen, » 544. 

2o. die te Mensingeweer; ingekomen 4 biljet
ten , als : 
M. Boersema, / 421. 
E. Reitsma, » 418. 
H . B . Harkema, » 390. 
R. F. Modderman, » 393. 
Massa: K. R. Banhof, te Baflo, » 985. 

Wemeldinge, 22 Juni : het bouwen eener 
bewaarschool met woning voor den onderwijzer ; 
minste inschrijver was A. Laven, aldaar, voor 
ƒ 1410. 

Harderwijk, 22 Juni : het vergrooten der 
armenschool; ingekomen 4 bilj. als : 
J. W. Bloemendaal , ƒ 2790. 
A. W. van Dijk, » 2780. 
M . Koopsen, » 2707.10 
J . Kok , » 2700. 
Allen aldaar. 

Franeker, 22 Juni : de verbouwing der bur
gerschool ; ingekomen 13 biljetten, als: 
W . Anncnia, ƒ 3838. 
J. Schuitmaker, » 3393. 
T. Wijbrandus, » 3380. 
J. S. Nijdam, » 3325. 
S. lSergsma, » 3322. 
M . Ilofstra, » 3315. 
E. Adcma, » 3225. 
G. H. Brouwer, » 3034. 
B. Kamstra, » 2934. 
P. T. Aldena, » 2882. 
Js. Hrugsma, » 2805. 
L. Kuurstra, » 2840. 
Jacob G. Brugsma, » 2788. 
Allen aldaar. 

Amsterdam, 24 J u n i : het maken van de 
fondeering cn den onderbouw voor het stoomge
maal enz. ten behoeve van de waterverversching; 
ingekomen 4 bilj., als: 
M . D. Broekman, te Hardinxveld, / 229,000. 
M. Deutekom en 

W. Goedkoop Dz., » Amsterdam, » 200,807. 
J. Verwaaijen en » Arnhem, en 

J . Kooij, Amsterdam, » 202,400. 
J . J. Bekker, » Lent, » 200,000. 

Zierikzee, 25 Jun i : het bouwen van eene 
landbouwersschuur inden Van-Haaften-polder; in 
gekomen 4 bilj., als : 

G. Bartelsc, 
G. Alema, 
C. Westmaas, 
J. L . Lindhout, 

tc Zierikzee, / TGOO. 
» idem » 0130. 
» Oud-Vosscmcer, i> 0124. 
» idem » 5930. 

Breda, 27 Jun i : l o . het uitvoeren van ver
nieuwingen en herstellingen aan de herdichtings-
werken van do rivier de Mark-en-Dintel enz.; 
ingekomen 4 bilj., a ls: 
G. Punt Lz. , te Willemstad, ƒ 4583. 
L . A. Vroon, » Dinteloord, » 4510. 
T. Kalis Wz., » Sliedrecht, » 4350. 
P. Bogaarts, » Standdaarbuiten, » 3042. 

2o. het uitbaggeren van verzandingen : bij in
schrijving en opbod, aangenomen door P. Bogaarts, 
voor ƒ 2 1 3 3 . 

3o. het vegen of schoonmaken dier r ivier , in 
3 perceelen: l e perc. lang 28,000 M . : C. van 
Leent, te Terheijden, ƒ 345; 2e perc. lang 0000 
M . : II. den Biggelaar , te Standdaarbuiten, ƒ 1 8 9 ; 
3e perc. L . van Zinne , te Zevenbergen, ƒ 3 4 5 . 

Grave , 27 Jun i : l o . het doen van herstel
lingen en vernieuwingen aan de achter- en zij
gevels van het raadhuis. 2o. het doen van her
stellingen aan- en eene verving van den gemeente
toren ; minste inschrijver was G. W. Derks, te 
Grave , respectievelijk voor / 029 en ƒ 543. 

Huissen, 27 Jun i : het inrichten van een be
staand gebouw tot een vereenigd post- en tele
graafkantoor met directeurswoning; ingekomen 
3 biljetten, als : 
J. R. Gerritsen, te Dieren, ƒ 3143. 
G. Liefting, » Arnhem, » 2850. 
J. Diebeis, » Huissen, » 2GG9. 

Helder, 27 Juni : het maken en leveren van 
2 stel tubulaire stoomketels van 300 P. K. nom., 
met 2 overhitten en veiligheidstoestellen; inge
komen 5 bilj., a ls: 
Suyver & Jonker, te Amsterdam, ƒ 91,730. 
v. Duyl v. d. Kruylf, » Delf shaven, » 70,700. 
Christie Nolet & dc 

Kuypar, » idem » G9,435. 
Ncderl. Stoombootmaat

schappij , » Rotterdam, » 08,400. 
Koninkl. fabriek van 

stoomwerktuigen, » Amsterdam, » 00,400. 

's-Hage, 27 Jun i ; l o . het leveren, maken 
cn stellen van meerpalen, wrijfhouten en aan
vaarroosters te Vlissingen; ingekomen 8 biljet
ten , als; 
H. Schram de Jongh, te Sliedrecht, ƒ 207,000. 
J. v. d. Griendt, » 's-Bosch, » 248,000. 
J. Galman , » Amsterdam , » 245,000. 
B. Voordendag Az. , » Strijen , » 244,000. 
II. de Borst, » Papendrecht, 

en P. Koedam, » Gorinchem, » 234,700. 
J. A. v. d. Eerden, » Boxtel, » 233,200. 
A . S. Schaafsma, » Harlingen, » 232,000. 
F. K . Osinga, » Vlissingen, » 223,400. 

2o. het maken van gebouwen, het leveren en 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten en meer
palen te Veere; ingekomen 5 biljetten, als: 
B. Voordendag Az., te Strijen, ƒ 72,100. 
D. Bolier, » Schcrpenisse, » 08,800. 
J . J. Kooiman, » Dordrecht, » G7,780. 
F. K . Osinga, » Vlissingen, » GG,G00. 
G. J . llcrfkens, » Milligen, » 04,242. 

3o. het maken van gebouwen cn werken bij 
het Mallcgat; ingekomen 7 bilj., als: 
L . J. v .d . Steenhoven, te Dordrecht, ƒ 48,000. 
J. Hoos en Zn., » Rotterdam, » 42,500. 
J. W. Bi j l , » Hardinxveld, » 42,200. 
B. Voordendag Az., » Strijen, » 40,100. 
G. Dekker, » Dordrecht, » 36,200. 
J . v. d. Vlugt Jr., » idem » 35,885. 
P. Schreuders, » IJselmonde, » 32,800. 

Zierikzee, 27 Juni : het bouwen eener mee-
krapfabriek; minste inschrijver was J. van der 
Linden , aldaar, voor ƒ 9900. 

's-Bosoh, 28 J u n i : 1o. het onderhouden van 
den provincialen weg van Oudcnhosch naar Oud-
Gastel, van 10 Juli '72—31 Dcc. '73 ; minste 
inschr. was P. Bogaarts, te Standdaarbuiten, 
voor ƒ 2 1 4 8 . 

2o. het bouwen van een pakhuis aan de Es
planade; ingekomen 8 bilj., als: 

Gebr. Meuweso, . ƒ 2205. 
L . Ilurkens, » 2250. 
J. C. van Roosmalen, » 2140. 
J . C. Schellekens, » 2125. 
L . Murk, » 1850. 
J. v. d. Bruggen en Zn., » 1800. 
K. C. Suyl ing , » 1790. 
P. J. Somers, » 1010. 
Allen aldaar. 

Purmerende, 28 Juni : het houwen van ccn 
heerenhuis, koetshuis, paardenstal en knechts-
woning; ingekomen 9 bilj . , als; 
II. G. Scholten, te Amsterdam, ƒ 17,500. 
A. Aalders, » idem » 17,140. 
W. Jansen, » idem » 17,000. 
P. Smit, » idem » 10,325. 
II. Bus cn .1. Smit, » idem » 10,205. 
G. Oudejans, » Purmerende, » 13,G04. 
S. v. d. Mculen, » idem » 13,450. 
G. Gerritsen, » Beemster, a 13,431. 
M. Worp, » Purmerende, » 12,800. 

Amsterdam, 29 Jun i : het bouwen eener 
stoom-diamantslijperij voor Van Rijckevorsel en 
Bottenheim; gegund aan Gebr. Schoonenburg, al
daar , voor ƒ 03,500. 

's-Hage, 29 Juni : het herstellen en verbete
ren der Rijks-telegraallijnen langs den Staats
spoorweg Rosendaal—Goes, Dordrecht—Breda, 
en Breda—Boxtel, alsmede langs den Grand-
Central Beige tusschen Moerdijk—Esschen, Ro
sendaal—Breda, en Tilburg— Weelde; minste 
inschrijver was G. W. Metzers, te Ginneken, 
voor ƒ 003. 

Utreoht, 29 Juni : l o . het onderhouden der 
Rijks-rivierwerken langs den rechteroever van 
den Neder-Rijn en de Lek tot 30 Juni '73 ; in
gekomen 7 bilj., als : 
A . v. Rees Jz., te Vianen, ƒ 10,980. 
J. J. Bekker, » Lent , •> 10,848. 
F. v. d. Vlugt , » Hardinxveld, » 10,070. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 10,400. 
A. do Groot, » Giesendam, » 9,800. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 9,550. 
A. van Buren, » Honswijk, » 8,419. 

Raming » 9,000. 
2o. het bouwen van een ijzeren draaibrug over 

de Singelgracht aan het Bagijnebolwerk; minste 
inschrijvers waren Penn en Bauduin , voor 
f 34,037. 

3o. het vernieuwen van een gedeelte werfmuur 
en het verlengen van een kelderkluis; minste 
inschrijver was J. Jansen , voor ƒ 900. 

4o. het aanleggen van ccn gedeelte trottoir 
met rioleering iu de Ganssteeg; minste inschrijver 
was J. Hageman, voor ƒ 2000 in Utrechtsch.cn 
steen en ƒ 2443 in Waalsteen. 

5o. het leveren van 340 stuks hardsteenen 
palen voor de algemeene begraafplaats; minste 
inschrijver was M . Wenmaeckers, voor ƒ 544. 

Leiden, 1 J u l i : het verven der stadszaal; 
minste inschrijver was A. Korenhof, aldaar, 
voor ƒ 844. 

Assen, 1 Ju l i : het onderhouden van de Hoofd-, 
Beiier- en Oostermoersche vaarten tot 30 April 
'73 ; ingekomen 0 bilj., als : 
S. II. v. d. Veen, te Meppel, ƒ 11,340. 
P. Boerhof, » Smilde, » 11,300. 
Corn. K o k , » idem y> 11,000. 
Harm Winters, » Assen, » 10,450. 
B. Bos, » Smilde, en 

J. Bos, » Wijkeroog, » 10,299. 
W. W. Lubberink, » de Wijk, » 9,999. 

'•-Hage, 1 J u l i : het onderhouden van-en het 
doen van herstellingen aan 's liijks hoogere bur
gerschool te Gouda : minste inschr. was P. A. 
Burger , tc Gouda ; voor ƒ 483. 

Amsterdam, 1 J u l i : het maken van eene 
aardebaan, de kunst- en andere werken tusschen 
Uitermcer en Hilversum; minste inschr. was Dc 
Kle rk , tc Werkendam, voor ƒ428,000. 

Amersfoort, 1 Juli : het bouwen van een tele
graafkantoor in de legerplaats bij Milligen ; minsle 
inschr. was 11. J. Buitenhuis, te Elspeet, voor 
ƒ 2 5 7 5 ; gegund. 

Amsterdam, 2 Juli : het maken van steen-
glooiingen aan dc wallen bij het werk no. 5 , op 

het Diemerbuitenvcld; minste inschr. was E. II. 
Brokmeier, voor ƒ 2 3 0 0 . 

's-Hage, 3 Juli : het herstellen en verbeteren 
der Rijks-telegraallijnen langs den Rijnspoorweg 
Utrecht—Arnhem, en langs den Staatsspoorweg 
Utrecht—Boxtel, in 2 perc.; minste inschrijvers 
waren: voor perc. 1 , II. Hotz, aldaar, voor 
ƒ 1 1 0 1 ; perc. 2 , A. A . Wi lberg , te Bunnik, 
voor ƒ 425. 

Enkhuizen, 3 J u l i : het bouwen van eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs ; minste 
inschrijver was K. Kooyman Pz., te Andijk , voor 
ƒ13,360. De hoogste inschrijving bedroeg ƒ18 ,885 . 

's-Hage, 4 Jul i : het uitbaggeren van het 
middelgedeelte van het open-havenfront te Am
sterdam , in 2 perc. Voor perc. 1 was eenige 
inschrijver Van den Steenhoven, tc Dordrecht , 
voor ƒ 2 8 7 , 0 0 0 ; voor perc. 2 waren minste in 
schrijvers Dc Borst, te Papendrecht, cn Koedam, 
te Gorinchem, voor ƒ 188,800. 

Groningen, 4 J u l i : het verrichten van eenige 
herstellingen aan bruggen ; slechts één bilj. in
gekomen van II. W. Cones, aldaar, voor ƒ1522 . 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Zevende jaargang N°. 28. 

Maandag, 29 Jul i . 

's-Hage, te 11'/2 uren , door het prov. be
stuur : het maken van den onderbouw eener ijze
ren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de daar 
bestaande vlotbrug. 

Woensdag, 7 Aug . 

's-Hage, te 1 uur , door het ministerie van 
oorlog: de uitoefening van den dienst der mil i 
taire transporten te water, gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WE] 
r / i t g a g e v e n o u d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N ( T K N D T J G - Z . , 

met medewerkinjr van Dr. T. VAN POESIiüttflH, C. J . VAN DOOÜV, I). 6 ROTH B , J . H. ij H U M A N , II. LIN8K, 8. K. VV. ROORDA VAN KïSIXUA, II. P . \l 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . T i l l KM K. — IIool'<Icorres|>oii«lenten L . V A N H A K K E N KS & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DKH W I E L & O . 

De abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat geregeld 
iedcreu Zaterdag bij I). A. TH IE ME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.05. 
Men abonneert zien voor een jaargang. Enkele nninmers 
worden alken bij vtwruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 13 JULI 1872. 
De advertentiën vnn een tot rijfï 
1.— en voor eiken regel meer f t 

Idj elke advertentie 10 eents vuoz| 
courant betaald. — Abonnementen! 
regels per jaargang worden tegen vel 
genomen en groote letters naar plai 

GASFABRIEK TE LEIDEN. 

Wij laten hieronder volgen het preadvies van 
Burg. en Weth . , alsmede het rapport van com 
missarissen der stedelijke gasfabriek, op een voor
stel van het raadslid J. M. E. Dercksen , strek 
kende om den prijs van het gas van ƒ 3.50 op 
ƒ 2.00 per 1000 kub. voeten te verminderen. 

I. 
Leiden, 17 Juni 1872. 

Alvorens rapport uit te brengen aangaande het 
voorstel van het raadslid den heer J. M. E. Derck
sen, stiekkende om den prijs van het gas, thans 
bedragende ƒ 3 . 5 0 per 1000 kubieke voeten, tot 
op ƒ 2 . 0 0 te verminderen, hetwelk bij besluit van 
uwe Vergadering van 21 Maart j l . , in handen 
van ons college werd gesteld, hebben wij het 
noodig geacht het gevoelen in te winnen van 11 11. 
commissarissen der gasfabriek. Hunne zienswijze 
in deze is ontwikkeld in het hiernevens gevoegd 
bericht van 5 Juni j l . Blijkens dat bericht vin
den commissarissen in geenen deele termen om 
eene zoodanige prijsvermindering als door den 
gcachten voorsteller wordt in overweging gege
ven te ondersteunen, voornamalijk op grond van 
de aanmerkelijke stijging van den prijs der steen
kolen iu den laatsten tijd. Nogtans is de meer
derheid van oordeel, dat met 1 Januarij 1872 
zoude kunnen worden overgegaan tot verminde
ring van den prijs van het gas met /' 0.50 per 
1000 kubieke voeten, en tot vaststelling alzoo op 
een bedrag ƒ 3. 

De grond door commissarissen aangevoerd voor 
hun gevoelen, dat het ontwerpelijk voorstel on
aannemelijk zoude zijn, komt ook ons college in 
deze alles afdoende voor. 

Nu blijkt dat de winsten van de gasfabriek eene 
zoo aanzienlijke vermindering zullen ondergaan, 
tengevolge van de duurte der grondstof, is het 
tegenwoordig oogenblik voorzeker hoogst ongun
stig om eene belangrijke prijsvermindering aan 
te bevelen. 

Voordat wij evenwel dit punt nader zullen 
trachten tc ontwikkelen, achten wij het noodig 
een enkel woord in het midden te brengen ten 
aanzien van de in het voorstel geopperde quaestic 
over de toepasselijkheid van de artt. 238 en 240, 
in verband met art. 254 der Gemeentewet, op 
gemeentelijke gasfabrieken. 

Bekend is het dat er verschil van gevoelen 
bestaat, omtrent de vraag of eene gemeentelijke 
gasfabriek, waardoor gas aan de ingezetenen wordt 
geleverd, moet worden beschouwd als eene open
bare inlichting en de daarvoor te heffen rechten 
vullen onder do boven aangehaalde artikelen der 
Gemeentewet, dan wel of zoodanige inrichtingen 
als privaatrechtelijke instellingen kunnen worden 
beschouwd. 

Moet deze vraag in eerstgemelden zin worden 
beantwoord, dan voorzeker zoude het in strijd 
zijn net het beginsel in art. 254 der Gemeente
wet vervat, zoo voor het gebruik of genot, het
welk van de inrichting wordt gemaakt, van de 
ingezetenen een hooger bedrag werd geheven 
dan noodig is ter bestrijding van de kosten van 
aanleg en van onderhoud, en zoude derhalve 
door dc gemeente geen winst ter zake mogen 
worden genoten. 

In het tegenovergesteld geval echter, wanneer 
men aanneemt dat de gasfabriek tot het burger

rechtelijk eigendom der gemeente behoort, waar
over zij het vrije en onverdeelde beheer heeft, 
dan moet de gemeente volkomen bevoegd ge
acht worden de noodigc maatregelen te kunnen 
nemen, teneinde deze bezitting zooveel mogelijk 
voordeel aan de gemeente oplcvcre, evenals zij, 
in het finnntiecl belang der gemeente, van de 
haar toebehoorende landerijen en huizen dc hoogste 
pacht of huur zal eischen. 

Het is evenwel niet ons voornemen om deze 
vraag thans in het breede te bespreken. Wij 
rerincencn ons daarvan te kunnen onthouden, 
omdat de geachte voorsteller slechts terloops 
dit punt ter sprake heeft gebracht, en zelfs uit
drukkelijk verklaart de vraag, of de winst die 
de gasfabriek oplevert met het oog op de wet 
geoorloofd is , in het midden te zullen laten en 
zich te bepalen bij de beantwoording der vraag, 
of die winst eene gewenschte is. 

Wat dit punt betreft, zij het voldoende thans 
alleen tc constateeren dat het bestuur dezer ge
meente steeds de gasfabriek heeft beschouwd als 
eene burgerrechtelijke bezitting der Gemeente, en 
derhalve de meergemelde bepalingen der gemeente
wet op haar niet van toepassing heeft geacht, 
zoodat dan ook de gasprijzen steeds bij huishou
delijke verordening zijn geregeld, cn nimmer 
eene belasting-verordening op het gebruik van 
gas, onder goedkeuring des Konings, is vastge
steld geworden. 

Op het voetspoor van den voorsteller zullen 
wij ons derhalve bepalen tot de vraag: is de 
verkregen winst eene gewenschte en billijke 
winst, en moet niet veeleer het gaslicht tot legeren 
pn zelfs tot den kostenden prijs worden geleverd, 
in het belang van de gebruikers, voor wie het 
gaslicht eene eerste levensbehoefte is geworden.' 

Ware de laatste bewering juist en eene be
hoorlijke verlichting zonder gas eene onmogelijk
heid geworden, dan zouden er voorzeker vele 
redenen voor eene aanmerkelijke prijsverlaging 
zijn aan te voeren. Nog steeds evenwel neemt 
de olieverlichting eene belangrijke plaats in en 
breidt zich het gebruik van petroleum nog dage
lijks uit: die gas verbruikt doet dit alzoo uit 
eigen en vrije beweging: hij ziet daarin directe 
of indirecte voordeelen, en moet daarom gezind 
en genegen geacht worden den gevraagden prijs 
te betalen. 

Deze omstandigheid neemt evenwel niet weg 
dat, ware de toestand dezelfde gebleven als in 
1870, de billijkheid zoude hebben gevorderd thans 
eene prijsvermindering voor te stellen, evenals 
in de jaren 1800 en 1809 heeft plaats gehad. 
Wij achten echter de ongunstige vooruitzichten 
die, zooals de commissarissen der gasfabriek zich 
uitdrukken, betere tijden hebben vervangen (het 
gevolg van eene buitengewone verhooging van 
den prijs der steenkolen en de gebleken behoefte 
aan aanvulling van het reservefonds, bestemd 
tot vernieuwing en aanschaffing van materieel en 
gebouwen), van zooveel gewicht, dat wij niet 
alleen de aanneming van het voorstel meenen te 
moeten ontraden, maar ook huiverig zijn ons te 
vcreenigen met de zienswijze van commissarissen 
voornoemd, die eene gelijke prijsvermindering in 
overweging geven als vroeger heeft plaatsgehad. 

in 1872 is de prijs van de steenkolen, die in 
het vorig jaar slechts ƒ 0.00.J per hektoliter be
droeg, tot een bedrag van ƒ 0.83 gestegen; welke 

verhooging op de rekening va l 
derde gedeelten invloed zal uite] 
de vier eerste maanden nog k | 
die volgens het in 1871 geslj 
den geleverd, 

Over dit jaar zal derhalve: 
volge van den verhoogden p r i l 
stof, bij een verbruik van 71 
waarvan 47,020 hektoliters tegl 
ƒ 0 . 8 3 , met ƒ 7759.29 worden9 
voor aanvulling van het reserJ 
het raadsbesluit van 23 Mei jij 
van de verminderde winst 
afgetrokken. 

A l neemt men nu aan dat l 
standigheden de winst over U 
ƒ59 ,404 .18 , over 1871 verkrej 
bereikt, dan moeten toch v( 
bovenstaande cijfers worden 
zoude de werkelijke winst n | 
dan ƒ 4 0 , 9 8 3 . 3 1 1 / , , terwijl op 
het loopend jaar bij raming is 
bedrag van ƒ 5 5 , 0 0 0 , en zal d | 
der vastgestelde gasprijzen, 
moedelijk minder worden ontd 
van ƒ 8010.08>/.t. 

De openbare verkoop van col 
gezegd worden tot dusverre 
ting te hebben beantwoord, d l 
opbrengst, na aftrek der regis! 
bedragen ruim ƒ 0.40 per 
bovendien de aanzienlijke voorrJ 
moet worden, vermoedelijk tot I 
zal aanleiding geven, zoodat 
verkoop geene belangrijke vood 
wachten. 

Onder deze omstandigheden I 
voorzichtig en evenmin raadzaal 
eenige vermindering van de gasi 

Wel drukken commissarissen 
uit dat de prijs der steenkold 
mate zal teruggaan, cn dat 
gasprijzen het debiet zal toei 
het eerste punt betreft, is het] 
althans, niet aan tc nemen . 
van den steenkolcnprijs slechts) 
zijn , met het oog OJI het steel 
bruik van die grondstof; en 
betreft, merken wij op, dat 
tengevolge van de verlaging 
het gas cenigszins toenemen, 
van debiet toch niet zooveel 
daardoor invloed op de tc b i 
worden uitgeoefend. 

Wij vertrouwen dat deze 
de meerderheid van den R a l 
decld , vooral wanneer men bedfl 
prijsvermindering slechts circa 
kers zullen worden bevoordeel 
slag van omtrent 4000 bclastn 
tengevolge zal moeten worden! 

Bij de geraamde verminder! 
1872, ad ƒ 8 0 1 5 . 0 8 ' , welke | 
1873 zal bedragen f 11,890.1 
ook in de eerste vier maande 
len de verhoogde prijs zal 
taald, zal reeds de plaatsclijl 
met een zesde moeten wordl 
door een last aan de ingezet» 
gelegd, die voorzeker veleq 
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VOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 6 J u l i 1872. 

C. Bartelse, 
G. Alema, 
C. VVestmaas, 
J. L . Lindhout, 

te Zierikzee, ƒ ?600. 
» idem » 01 .'!0. 
» Oud-Vossemcei', » 0124. 
» idem » 5930. 

Breda, 27 Juni : l o . liet uitvoeren van ver
nieuwingen en herstellingen aan de herdichtings-
werken van de rivier de Mark-cn-Dintel enz.; 
ingekomen 4 bilj., a ls: 
G. Punt Lz., te Willemstad, ƒ 4583. 
L . A . Vroon, » Dinteloord, » 4510. 
P. Kalis Wz., » Sliedrecht, » 4350. 
1'. llogaarts , B Standdaarbuiten, » 3942. 

2o. het uitbaggeren van verzandingen : bij in
schrijving en opbod, aangenomen door P. llogaarts, 
voor ƒ 2 1 3 3 . 

3o. het vegen of schoonmaken dier r ivier , in 
3 perceelen: l e perc. lang 28,000 M . : C. van 
Leent, te Terheijden, f 3 4 5 ; 2e perc. lang 0000 
M . : II. den lliggelaar , te Standdaarbuiten, f 1 8 9 ; 
3e perc. L . van Zinnc , te Zevenbergen, f345 . 

Grave. 27 Juni : l o . het doen van herstel
lingen en vernieuwingen aan de achter- en zij
gevels van het raadhuis. 2o. het doen van her
stellingen aan- en eene verving van den gemeente-
toren ; minste inschrijver was G. VV. Derks, te 
Grave , respectievelijk voor ƒ 029 en ƒ 543. 

Huiiaen, 27 Jun i : het inrichten van een be
staand gebouw tot een vereenigd post- en tele
graafkantoor met directeurswoning; ingekomen 
3 biljetten, als : 
J. It. Gerritsen, te Dieren, ƒ 3143. 
G. Liefting, » Arnhem, » 2850. 
J. ü iebels , » Huissen, » 2009. 

Helder, 27 Juni: het maken en leveren van 
2 stel tubulaire stoomketels van 300 P. K. iiom., 
met 2 overhitten en veiligheidstoestellen; inge
komen 5 bilj., als: 
Suyver & Jonker, te Amsterdam, ƒ 91,730. 
v. Duyl v. d. Kruyff, » Dellshavcn, » 70,700. 
Christie Nolet & de 

Kuypae, » idem » 09,435. 
Nederl. Stoombootmaat

schappij , » Rotterdam, » 08,400. 
Koninkl. fabriek van 

stoomwerktuigen, » Amsterdam, » 06,400. 

s -Hage , 27 Juni ; l o . het leveren, maken 
cn stellen van meerpalen, wrijfhouten en aan
vaarroosters te Vlissingen; ingekomen 8 biljet
ten , als: 
H. Schram de Jongh, te Sliedrecht, f 207,000. 
J. v. d. Griendt, » 's-Bosch, » 248,000. 
J. Galman , » Amsterdam, » 245,000. 
B. Voordendag Az., » Strijen , » 244,000. 
II. de Borst, » Papendrecht, 

en P. Koedam, » Gorinchem, » 234,700. 
J. A . v. d. Eerden, » Boxtel, » Ü33.200. 
A . S. Schaafsma, » Harlingen, » 232,000. 
F. K . Osinga, » Vlissingen, » 223,400. 

2o. het maken van gebouwen, het leveren cn 
stellen van aanvaarroosters, wrijfhouten en meer
palen tc Veere; ingekomen 5 biljetten, als: 
B. Voordendag Az., te Strijen, ƒ 72,100. 
D. Bolier, » Scherpenisse, i> 08,800. 
.1. .1. Kooiman, » Dordrecht, B 07,780. 
F. K. Osinga, B Vlissingen, i> 06,000. 
G. J . l leifkens, » Mill igen, » 04,242. 

3o. het maken van gebouwen en werken bij 
het Mallegat: ingekomen 7 bilj., als: 
L. J. v .d . Steenhoven, te Dordrecht, ƒ 48,000. 
J. Hoos en Zn., » Rotterdam, » 42,500. 
J. W. Bij l , > Hardinxveld, » 42,200. 
B. Voordendag Az., » Strijen, » 40,100. 
G. Dekker, B Dordrecht, » 36,200. 
J . v. d, Vlugt Jr., B idem » 35,885. 
P. Sehreuders, » Uselmonde, > 32,800. 

Zierikzee, 27 Jun i : het bouwen eener mee-
kraplabriek; minste inschrijver was J. van der 
Linden, aldaar, voor f 9900. 

s -Bosch 28 Juni : lo . het onderhouden van 
den provincialen weg van Oudenbosch naar Oud-
Gastel, van 16 Juli '72—31 Dec. '73; minste 
inschr. was P. Bogaarts, te Standdaarbuiten, 
voor ƒ 2 1 4 8 . 

2o. het bouwen van een pakhuis aan dc Es
planade; ingekomen S bilj., als: 

Gebr. Meuwesc, . ƒ 2265. 
L . Hurkens, » 2250. 
J. C. van Roosmalen, » 2140. 
J. C. Schollckcns, » 2125. 
L . Murk, » 1850. 
J. v. d. Bruggen en Zn., » 1800. 
K. C. Suyl ing, » 1790. 
P. J . Soiners, » 1610. 
Allen aldaar. 

Purmerende, 28 Juni : het bouwen van ccn 
heerenhuis, koetshuis, paardenstal en knechts
woning; ingekomen 9 bilj . , a ls ; 
H. G. Scholten, te Amsterdam, ƒ 17,500. 
A. Aalders, » idem » 17,140. 
W. Jansen, » idem » 17,000. 
P. Smit, » idem » 10,325. 
II. Bus en J. Smit, » idem » 16,205. 
G. Oudejans, * Purmerende, » 13,664. 
S. v. d. Mculcn, » idem » 13,450. 
G. Gerritsen, » Beemster, B 13,431. 
M. Worp, » Purmerende, » 12,800. 

Amsterdam, 29 Juni : het bouwen eener 
stoom-diamantslijperij voor Van Rijckevorsel en 
Bottenheim; gegund aan Gebr. Schoonenburg, al
daar , voor ƒ 63,500. 

's-Hage, 29 Juni : het herstellen en verbete
ren der Rijks-telegraaflijnen langs den Staats
spoorweg Rosendaal—Goes , Dordrecht—Breda, 
en Breda—Boxtel, alsmede langs den Grand-
Central Beige tusschen Moerdijk—Ksschen , Ro
sendaal—Breda, en Tilburg— Weelde; minste 
inschrijver was G. W. Mctzcrs, te Ginneken, 
voor ƒ 003. 

Utreoht, 29 Juni : l o . het onderhouden der 
Rijks-rivierwerken langs den rechteroever van 
den Neder-Rijn en de Lek tot 30 Juni '73; in
gekomen 7 bilj., als : 
A . v. Rees Jz., te Vianen, ƒ 10,980. 
J. J. Bekker, » Leut , » 10,848. 
F. v. d. Vlugt , » Hardinxveld, • 10,676. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 10,400. 
A. do Groot, » Giesendam, » 9,800. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, • 9,550. 
A. van Buren, » Honswijk, » 8,419. 

Raming » 9,000. 
2o. het bouwen van een ijzeren draaibrug over 

de Singelgracht aan het Bagijiiebolwerk; minste 
inschrijvers waren Penn en Bauduin , voor 
f 34,637. 

3o. het vernieuwen van een gedeelte wcrfiniiur 
en het verlengen van een kclderkluis; minste 
inschrijver was J. Jansen , voor ƒ 909. 

4o. het aanleggen van een gedeelte trottoir 
met rioleering in de Ganssteeg; minste inschrijver 
was J. Ilageman, voor ƒ 26u0 in Utrechtscheii 
steen en ƒ 2443 in Waalsteen. 

5o. het leveren van 340 stuks hardsteenen 
palen voor de algemeene begraafplaats; minste 
inschrijver was M . Wenmaeckers , voor f 5 4 4 . 

Lelden, 1 J u l i : het verven der stadszaal ; 
minste inschrijver was A. Korenhof, aldaar, 
voor ƒ 844. 

Assen, 1 J u l i : het onderhouden van de Hoofd-, 
Beilcr- en Oostermoersche vaarten tot 30 Apr i l 
'73; ingekomen 6 bilj., a ls: 
S. H. v. d. Veen, te Meppel, ƒ 11,346. 
P. Boerhof, » Smilde, » 11,300. 
Corn. K o k , » idem » 11,000. 
Harm Winters, » Assen, » 10,450. 
B. Bos, » Smilde, en 

J. Bos, » Wijkeroog, B 10,290. 
W. W. Lubberink, » de Wijk, B 9,999. 

's-Hage, 1 J u l i : het onderhouden van-en het 
doen van herstellingen aan 's Rijks hoogere bur
gerschool te Gouda : minste inschr. was P. A . 
Burger , tc Gouda ; voor ƒ 483. 

Amsterdam, 1 Ju l i : het maken van eene 
aardebaan, de kunst- en andere werken tusschen 
Uitermeer en Hilversum; minste inschr. was De 
Klerk , te Werkendam, voor f428,000. 

Amersfoort, 1 J u l i : het bouwen van een tele
graafkantoor in de legerplaats bij Milligen ; minste 
inschr. was 11. J. Buitenhuis, te Elspeet, voor 
f2575; gegund. 

Amsterdam, 2 Juli : het maken van steen-
glooiingen aan dc wallen bij het werk no. 5 , op 

het Dicmcrbuitenvcld; minste inschr. was E. II. 
Brokmeier, voor f2300. 

's-Hage, 3 Juli : het herstellen cn vei beteren 
der Rijks-telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg 
Utrecht—Arnhem, en langs den Staatsspoorweg 
Utrecht—Boxtel, in 2 perc ; minste inschrijvers 
waren: voor perc. 1, II. Ilotz, aldaar, voor 
ƒ 1 1 6 1 ; perc. 2 , A. A . Wi lberg , te Huiinik , 
voor ƒ 425. 

Enkhulzen, 3 J u l i : het bouwen van eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs ; minste 
inschrijver was K. Kooyman Pz., te Anilijk, voor 
f18,360. De hoogste inschrijving bedroeg ƒ18 ,885 . 

's-Hage, 4 Juli : het uitbaggeren van het 
middelgedeelte van het open-havenfront tc Am
sterdam , in 2 perc. Voor perc. 1 was eenige 
inschrijver Van den Steenhoven, tc Dordrecht, 
voor ƒ 2 8 7 , 0 0 0 ; voor perc. 2 waren minste in
schrijvers Dc Borst, te Papendrecht, en Koedam, 
te Gorinchem, voor ƒ 188,800. 

Groningen, 4 J u l i : het verrichten van eenige 
herstellingen aan bruggen ; slechts één bilj. in
gekomen van II. W. Cones, aldaar, voor f1522 . 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Maandag, 29 Jul i . 

's-Hage, te H ' / j uren , door het prov. be
stuur : het maken van den onderbouw eener ijze
ren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenscben weg, ter vervanging van de daar 
bestaande vlotbrug. 

Woensdag, 7 A u g . 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: dc uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water , gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

D. A . TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C>'. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O . 

Zevende jaargang N°. 28. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G r K N D T Jd-y.., 

met medewerking, van Dr. T. V A N POKSP.UUGH, C. J. VAN DOORN, D. (ïROTHK, J. II. I J E M M A N , if. I,INSK, S. K. W. KOORD A U N KYSINliA, R. p. VOOKI, en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij 1>. A. THIEME te Arnhem ver-
sebijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.05. 
Men abonneert zich voor een jaargaug. Enkele nominers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling ran IB eents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 13 JULI 1872. 
Dc uilverteuticu vau een tot vijf gewone regels kosteu 

ƒ 1 . — eu voor clkeu regel meer f -.20; bovendien wordt 
hij elke advertentie 10̂  eents voor eeu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 ca 1000 
regeh per jaargaug worden tegtn venninderdcu prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

GASFABRIEK TE LEIDEN. 

Wij laten hieronder volgen het preadvies van 
Burg. en Weth . , alsmede het rapport van com
missarissen der stedelijke gasfabriek, op een voor
stel van het raadslid .1. M . E. Dercksen, strek
kende om den prijs van het gas van ƒ 3.50 op 
ƒ 2 . 0 0 per 1000 kub. voeten te verminderen. 

I. 
Leiden, 17 Juni 1872. 

Alvorens rapport uit te brengen aangaande het 
voorstel van het raadslid den heer J. M. E. Derck
sen, stiekkende om den prijs van het gas, thans 
bedragende f3 .50 per 1000 kubieke voeten, tot 
oji ƒ 2 . 0 0 te verminderen, hetwelk bij besluit van 
uwe Vergadering van 21 Maart j l . , in handen 
van ons college werd gesteld, hebben wij het 
noodig geacht het gevoelen in tc winnen van H II. 
commissarissen der gasfabriek. Hunne zienswijze 
in deze is ontwikkeld in het hiernevens gevoegd 
bericht van 5 Juni j l . Blijkens dat bericht vin
den commissarissen in geenen deele termen om 
eene zoodanige prijsvermindering als door den 
geachten voorsteller wordt in overweging gege
ven te ondersteunen, voornamalijk op grond van 
de aanmerkelijke stijging van den prijs der steen
kolen iu den laatsten tijd. Nogtans is de meer
derheid van oordeel , dat met 1 Januarij 1872 
zoude kunnen worden overgegaan tot verminde
ring van den prijs van het gas met /' 0.50 per 
1000 kubieke voeten, en tot vaststelling alzoo op 
een bedrag ƒ 3. 

De grond door commissarissen aangevoerd voor 
hun gevoelen, dat het ontwerpelijk voorstel on
aannemelijk zoude zijn, komt ook ons college in 
deze alles afdoende voor. 

Nu blijkt dat de winsten van de gasfabriek eene 
zoo aanzienlijke vermindering zullen ondergaan, 
tengevolge van de duurte der grondstof, is het 
tegenwoordig oogenblik voorzeker hoogst ongun
stig om eene belangrijke prijsvermindering aan 
te bevelen. 

Voordat wij evenwel dit punt nader zullen 
trachten te ontwikkelen, achten wij het noodig 
een enkel woord in het midden te brengen ten 
aanzien van de in het voorstel geopperde quaestie 
over de toepasselijkheid van de artt. 238 en 240, 
in verband met art. 254 der Gemeentewet, op 
gemeentelijke gasfabrieken. 

Bekend is het dat er verschil van gevoelen 
bestaat omtrent de vraag of eene gemeentelijke 
gasfabriek, waardoor gas aan de ingezetenen wordt 
geleverd, moet worden beschouwd als eene open
bare inlichting en de daarvoor te helfen rechten 
vallen onder dc boven aangehaalde artikelen der 
Gemeentewet, dan wel of zoodanige inrichtingen 
als privaatrechtelijke instellingen kunnen worden 
beschouwd. 

Moet deze vraag in eerstgemelden zin worden 
beantwoord, dan voorzeker zoude het in strijd 
zijn net het beginsel in art. 254 der Gemeente
wet vervat, zoo voor het gebruik of genot, het
welk van de inrichting wordt gemaakt, van de 
ingezetenen een hooger bedrag werd gelieven 
dan noodig is ter bestrijding van de kosten van 
aanleg en van onderhoud, en zoude derhalve 
door de gemeente geen winst ter zake mogen 
worden genoten. 

In het tegenovergesteld geval echter, wanneer 
men aanneemt dat de gasfabriek tot het burger

rechtelijk eigendom der gemeente behoort, waar
over zij het vrije en onverdeelde beheer heeft, 
dan moet de gemeente volkomen bevoegd ge
acht worden de noodige maatregelen te kunnen 
nemen , teneinde deze bezitting zooveel mogelijk 
voordeel aan de gemeente oplcvere, evenals zij, 
in het linantieel belang der gemeente, van de 
haar toebehoorende landerijen en huizen de hoogste 
pacht of huur zal eischen. 

Het is evenwel niet ons voornemen om deze 
vraag thans in het breede te bespreken. Wij 
vermeencn ons daarvan te kunnen onthouden, 
omdat de geachte voorsteller slechts terloops 
dit punt ter sprake heeft gebracht, en zelfs uit
drukkelijk verklaart de vraag, of de winst die 
de gasfabriek oplevert met het oog op de wet 
geoorloofd is, in het midden te zullen laten en 
zich te bepalen bij de beantwoording der vraag, 
of die winst eene gewenschte is. 

Wat dit punt betreft, zij het voldoende thans 
alleen tc constateeren dat bet bestuur dezer ge
meente steeds de gasfabriek heeft beschouwd als 
eene burgerrechtelijke bezitting der Gemeente, en 
derhalve de meergemelde bepalingen der gemeente
wet op haar niet van toepassing heeft geacht, 
zoodat dan ook de gasprijzen steeds bij huishou
delijke verordening zijn geregeld, en nimmer 
eene belasting-verordening op het gebruik van 
gas, onder goedkeuring des Konings, is vastge
steld geworden. 

Op het voetspoor van den voorsteller zullen 
wij ons derhalve bepalen tot de vraag: is de 
verkregen winst eene gewenschte en billijke 
winst, en moet niet veeleer het gaslicht tot lageren 
en zelfs tot den kostenden prijs worden geleverd, 
in het belang van de gebruikers, voor wie het 
gaslicht eene eerste levensbehoefte is geworden! 

Ware de laatste bewering juist en eene be
hoorlijke verlichting zonder gas eene onmogelijk
heid geworden, dan zouden er voorzeker vele 
redenen voor eene aanmerkelijke prijsverlaging 
zijn aan te voeren. Nog steeds evenwel neemt 
de olicverlichting eene belangrijke plaats in en 
breidt zich het gebruik van petroleum nog dage
lijks u i l : die gas verbruikt doet dit alzoo uit 
eigen en vrije beweging; hij ziet daarin directe 
of indirecte voordeelen, en moet daarom gezind 
en genegen geacht worden den gevraagden prijs 
te betalen. 

Deze omstandigheid neemt evenwel niet weg 
dat, ware de toestand dezelfde gebleven als in 
1870, de billijkheid zoude hebben gevorderd thans 
eene prijsvermindering voor te stellen, evenals 
in de jaren 1866 en 1869 heeft plaats gehad. 
Wij achten echter de ongunstige vooruitzichten 
die, zooals de commissarissen der gasfabriek zich 
uitdrukken, betere tijden hebben vervangen (het 
gevolg van eene buitengewone verhooging van 
den prijs der steenkolen en de gebleken behoefte 
aan aanvulling van het reservefonds, bestemd 
tot vernieuwing en aanschaffing van materieel en 
gebouwen), van zooveel gewicht, dat wij niet 
alleen de aanneming van het voorstel mcenen te 
moeten ontraden, maar ook huiverig zijn dns tc 
vcreenigen met de zienswijze van commissarissen 
voornoemd, die eene gelijke pi ysvermindcring in 
overweging geven als vroeger heeft plaatsgehad. 

In 1872 is de prijs van de steenkolen, die in 
het vorig jaar slechts ƒ 0 . 6 6 } per hcktoliter be
droeg , tot een bedrag van ƒ 0.83 gestegen ; welke 

verhooging op de rekening van dit jaar voor twee 
derde gedeelten invloed zal uitoefenen, vermits in 
de vier eerste maanden nog kolen zijn verbruikt, 
die volgens het in 1871 gesloten contract wer
den geleverd. 

Over dit jaar zal derhalve de winst, tenge
volge van tien verhoogden prijs van deze grond
stof, bij een verbruik van 70,538 hektoliters, 
waarvan 47,020 hektoliters tegen een bedrag van 
ƒ 0.83, met /' 7759.29 worden verminderd, terwijl 
voor aanvulling van het reservefonds, krachtens 
het raadsbesluit van 23 Mei j l . , nog ƒ 4061.57j 
van de verminderde winst zal moeten worden 
afgetrokken. 

A l neemt men nu aan dat onder gelijke om
standigheden de winst over 1872 het cijfer van 
ƒ59,404.18, over 1871 verkregen, zoude hebben 
bereikt, dan moeten toch van dit bedrag de 
bovenstaande cijfers worden afgetrokken , en dan 
zoude de werkelijke winst niet meer bedragen 
dan ƒ 40,983.31'/2 , terwijl op de begrooting van 
het loopend jaar bij raming is uitgetrokken een 
bedrag van / 55,000, en zal dus, bij handhaving 
der vastgestelde gasprijzen, op dit artikel ver
moedelijk minder worden ontvangen een bedrag 
van ƒ8010.68 ' / . , . 

Dc openbare verkoop van cokes kan mede niet 
gezegd worden tot dusverre aan de verwach
ting te hebben beantwoord, daar de gemiddelde 
opbrengst, na aftrek der registratiekosten, heeft 
bedragen ruim ƒ 0.40 per hcktoliter, terwijl 
bovendien do aanzienlijke voorraad, die opgeruimd 
moet worden, vermoedelijk tot prijsvermindering 
zal aanleiding geven, zoodat van deze wijze van 
verkoop geene belangrijke voordeelen zijn te ver
wachten. 

Onder deze omstandigheden achten wij het niet 
voorzichtig en evenmin raadzaam, thans reeds tot 
eenige vermindering van de gasprijzen te besluiten. 

Wel drukken commissarissen dc verwachting 
uit dat de prijs der steenkolen allengs eeniger
mate zal teruggaan, en dat bij verlaging der 
gasprijzen het debiet zal toenemen. Doch wat 
het eerste punt betreft, is het, naar ons oordeel 
althans, niet aan tc nemen dat de verhooging 
van den steenkolenprijs slechts eene tijdelijke zal 
zijn, met het oog oji het steeds toenemend ver
bruik van die grondstof; en wat bet tweede punt 
betreft, merken wij op, dat al mocht het debiet 
tengevolge van de verlaging van den prijs van 
het gas eenigszins toenemen, die vermeerdering 
van debiet toch niet zooveel zoude bedragen, dat 
daardoor invloed op de te behalen winst zoude 
worden uitgeoefend. 

Wij vertrouwen dat deze onze overtuiging door 
de meerderheid van den Raad zal worden ge
deeld , vooral wanneer men bedenkt dat door eene 
prijsvermindering slechts circa 1500 gasverbrui-
kers zullen worden bevoordeeld, terwijl de aan
slag van omtrent 4000 belastingschuldigen dien
tengevolge zal moeten worden verhoogd. 

Bij de geraamde vermindering van winst over 
1872, ad ƒ8015.68" , welke vermindering over 
1873 zal bedragen ƒ 11,896.16 s, omdat alsdan 
ook in de eerste vier maanden voor de steenko
len de verhoogde prijs zal moeten worden be
taald, zal reeds de plaatselijke directe belasting 
met een zesde moeten worden verhoogd, waar
door een last aan de ingezetenen zal worden op
gelegd , die voorzeker velen van de niinvermo-
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genden zwaar zal drukken. De aanneming van 
het thans aanhangig voorstel zal ten gevolge moe
ten hebben, dat die last aanmerkelijk wordt ver
zwaard en daartoe, meenen wij, moet men niet 
dan in de uiterste noodzakelijkheid overgaan. 

De vraag overigens, of er eene onbehoorlijke 
winst wordt genoten wanneer dc rekening van 
de gasfabriek een voordeel afwerpt van omstreeks 
een halve ton, kan alleen worden beantwoord 
door de wedervraag: wat is de actuele verkoop
waarde van de fabriek? 

Teneinde deze vraag te beantwoorden , is het 
onnoodig vooraf een onderzoek in te stellen naai
de hoegrootheid van het kapitaal, hetwelk in
derdaad tot aanbouw en later tot onderhoud en 
uitbreiding van de fabriek is besteed , cn of dit 
kapitaal geheel of ten deele reeds door de uit
gekeerde winsten is terugbetaald, wanneer er, 
zooals thans, alleen sprake is van de koopwaarde 
van de fabriek. In den gemeenteraad nu is die 
waarde herhaaldelijk geschat op een bedrag van 
f 000,000, waarvan de renten, a 5 pCt. bere
kend, bedragen f 30,000, en deze waardeering 
schijnt inderdaad niet overdreven, als men de 
behaalde winsten in aanmerking neemt cn daar
bij het oog vestigt op de toenemende afleverin
gen aan particulieren, die in 1851 bedroegen 
0,500,950 kub. voeten en in 1871, dus 20 jaren 
later, gestegen zijn tot het beduidend cijfer van 
35,720,000 kub. voeten. 

Neemt men de aangegev»ne waarde als de 
juiste aan, dan zal van dit kapitaal, bij eene 
jaarlijksche bijdrage van ƒ 50,000, voor rente 
en winst niet meer genoten worden dan 8.33 
pCt., en meent men bij deze winst nog een be
drag van f 10,000 te moeten voegen, wegens 
hetgeen de gemeente, tengevolge van den vast-
gestelden abonnementsprijs, minder betaalt dan de 
particulieren, dan zal dc rente en winst gere
kend kunnen worden te bedragen 10 pCt., doch 
dergelijke winst zal wel geen onbehoorlijke ge
noemd kunnen worden. Men mag toch aanne
men dat, zoo de eigendom der fabriek aan an
deren werd overgedragen, de nieuwe eigenaars 
geene tr indere eischen zouden stellen, aangezien 
de opbrengst eener industrieele onderneming in 
den regel geacht kan worden voor rente en winst 
10 pCt. van het kapitaal te moeten bedragen. 
Naar ons oordeel bestaan er alzoo geen termen 
een voorstel aan tc nemen, dat tot groote moei
lijkheden voor de gemeentelijke finantiën aanlei
ding moet geven. 

Wij hebben alzoo de eer, uwe Vergadering in 
overweging te geven om, in afwachting van de 
resultaten welke het loopende jaar zal opleveren, 
vooralsnog tot geene vermindering van de tegen
woordige gasprijzen over te gaan. 

{yet.) Burgemeester en Wethouders, enz. 

II. 

Leiden, 5 Juni 1872. 
Bij uwe missive van 26 Maart 11. is het adres 

van den heer J . M. E. Dercksen aan den Ge
meenteraad, strekkende tot nadere wijziging van 
art. 13 der verordening van den 14 Mei 1858, 
in onze handen gesteld om UEA. daarop te die
nen van bericht en raad. 

Wij zullen gaarne aan dien wensch voldoen en 
de redenen aangeven die ons nopen om u te 
verzoeken dat adres slechts ten deele tc onder
steunen. 

In 186.5 i s , bij een verbruik van 24,890,000 
kub. voeten gas, de prijs van f4.50 op /"4.00 
de één duizend kubieke voeten teruggebracht. Bij 
een verbruik van 31,000,000 kub. voeten in 1868, 
is die op 4 Maart 1869 van f 4 op f3 .50 ver
laagd. In 1871 is 35,720,000 kub. voeten gas 
afgeleverd en schijnt dus de tijd weder aange 
broken, om tot eene gelijke vermindering als 
vroeger plaats had te besluiten, en zeker zouden 
commissarissen dien wensch eenparig hebben uit
gesproken, waren de omstandigheden niet geheel 
veranderd, zooals gebleken is uit de prijsaanbie-
dingen van verschillende daartoe uitgenoodigde 
inschrijvers, tot levering van de benoodigde 
grondstof, waarvan de laagste in dit voorjaar 
nog ƒ 0.16 s hooger was dan de prijs in 1871 
bedongen. Bij een jaarlijksch verbruik van p. m. 
75,000 hektoliters zal dus vervolgens van de ver
kregen winst, door die meerdere uitgaven, moe
ten afgetrokken worden ƒ 12,375; bovendien zal, 
volgens bet raadsbesluit van 23 Mei 11., mede 
2 pCt. meerder moeten afgezonderd worden voor 
aanvulling van het reservefonds, ten bedrage van 
ƒ 4 6 6 2 . 5 7 * . 

Uit een en ander blijkt dat vervolgens, zoo
lang de prijs van de steenkolen onveranderd 
blijft, jaarlijks eene winstderving zal ontstaan 
van ongeveer ƒ 17,000, ook al wordt de prijs 
niet verlaagd. 

Minder gunstige vooruitzichten hebben alzoo 
betere tijden vervangen en dwingen tot voorzich
tigheid. Wij allen zijn daarvan overtuigd, en 
achten alzoo de voorgedragene prijsvermindering 
tot op ƒ 2 de 1000 kub. voeten volstrekt onaan
nemelijk. 

Beter ware het de fabriek te verkoopen, het 
daarvoor te bedingen kapitaal op het Urootbock 
te stellen, en op die wijze aan de gemeente 
eene vaste rente van vele duizenden gulden te 
verzekeren , dan de administratie te blijven voe
ren van eene fabriek die weinig of geene rente 
afwierp; en dit zoude het gevolg zijn , als het 
voorstel van den heer Dercksen werd aangenomen. 

Bet tijdstip om tot vermindering van den prijs 
van bet gas over te gaan, n a g thans, nu de 
prijs van de gaskolen zoozeer gestegen i s , min
der goed gekozen zijn eu bij een der leden van 
de commissie zoo zwaar wegen, dat hij tegen 
elke prijsvermindering zou moeten stemmen; 
voor de andere leden echter is het niet van zoo 
overwegend bezwaar om elke vermindering te 
ontraden ; integendeel achten zij eene verminde
r ing , gelijk met 1 Jan. 1867 en 1 Juli 1809 is 
toegestaan, raadzaam en gewenscht. 

Eendecis vleien zij zich dat de hooge prijzen 
der gaskolen niet voortdurend dit standpunt zul
len behouden, maar integendeel allengs wel 
eenigermate zullen teruggaan; anderdeels heeft 
de ondervinding geleerd dat bij verlaging der 
gasprijzen het debiet toeneemt, en het nadeel, 
dat door verminde! ing van den verkoopprijs aan
vankelijk ontstaat, zich van lieverlede herstelt, 
zooals de rekening van 1867, 1809 en 1870 
aanwijst; in die jaren toch heeft dc uitkomst 
doen zien, dat door het vermeerderd debiet de 
prijsverlaging van 50 cent per 1000 kub. voeten 
geen merkbaar nadeel heeft aangebracht. 

Daarenboven is het billijk dat de prijs meer 
in verhouding kome met die van particuliere 
gas-ondernemingen in andere groote gemeenten, 
en moet de winst van de fabriek ook niet over
dreven worden. 

Het belang der gemeente en dat der gasver-
bruikers zal derhalve het beste verzekerd wor
den , wanneer de Gemeenteraad konde besluiten 
tot eene vermindering van 50 cent per 1000 kub. 
voeten. 

De commissie vindt alzoo vrijheid UEA. te ra
den om aan den Gemeenteraad voor te stellen, 
met 1° Januari 1873 tot eene gelijke vermin
dering, als in 1800 en 1869 is voorgedragen 
en aangenomen, te besluiten , met dien verstande 
evenwel, dat enkel de algemeene prijs zal wor
den verlaagd met 50 cent per 1000 kub. voeten, 
en de overige bepalingen, vervat in art. 13 van 
de gewijzigde verordening van Maart 1809, 
Gemeenteblad no 3, zullen gehandhaafd blijven. 

De Commissarissen der stedelijke yusfabriek , 
DE EREMEHÏ, lijd. Voorzitter. 
P. DU RIEU. 
J. J. VAN WENSEN. 

In de zitting van den Gemeenteraad van 3 
dezer is het voorstel-Dercksen met 18 tegen 5 
stemmen verworpen; evenzoo verwierp de Ver
gadering, niet 10 tegen 7 stemmen, een voor
stel van de meerderheid van commissarissen der 
fabriek om tot eene vermindering van f li.50 op 
/'3.00 per 1000 kub. voeten te besluiten. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A Voor een ontwerp van een gedenkteeken 
voor de gevallenen in den jongsten oorlog uit 
het Pruisische Ingenieur-korps, waarvoor onder 
de leden van de Berlijnschc architecten-verceni-
ging eene prijsvraag was uitgeschreven , zijn 8 
ontwerpen ingekomen, die dezer dagen in de 
bibliotheek der vereeniging waren ten toon gesteld 

— fa De gemeenteraad van Bristol besloot in 
de vergadering van 1 Juli j l . , om niet mede te 
werken tot aankoop van de dokwerken te Avon-
inouth, doch om uit de gemeentekas 100,000 1 
bij te dragen voor het maken van dokken te Por -
tishead. 

— fa Bij den bouw van een nieuwen kapel op 
den hoek van Shakspeare-street te Nottingham is 

een groot ongeluk voorgevallen. De buitenmuren 
waren opgetrokken en een groot gedeelte der 
steeuhouwwerken en van de binnenbetimmering 
was gereed, en twee steenhouwers met drie op
perlieden vervoerden een groot stuk steen over den 
steiger, toen die plotseling bezweek; drie werk
lieden vielen daardoor 40 voet naar beneden, ter
wijl eene groote hoeveelheid steen en hout hen 
nakwam, zoodat twee hunner ernstig en de derde 
minder gewond werden. 

— A Te Stockton-upon-Tees (Middlesbrough) 
en andere omliggende plaatsen in het noorden 
van Engeland is men druk in de weer om mid
delen te beramen, teneinde aan de steeds toe
nemende vraag naar ijzer te gemoet te komen. 
De hoeveelheid blok-ijzer dat door deze streek 
wordt opgebracht, bedraagt 2 millioen tonnen per 
jaar, dat eene waarde van 10 millioen £ verte
genwoordigt, er, nog kan aan de aanvraag niet 
worden beantwoord. Er zijn nu , alleen te Stock
ton, 13 nieuwe ovens in aanbouw, eene waards 
vertegenwoordigende van 260,000 £, en alle nieuwe 
werken, die voor de ijzer industrie in dit gedeelte 
van Engeland worden opgericht, vertegenwoor
digen eene waarde van 1% a 2 millioen £. 

— In de afgeloopen week zijn de Engelsche 
ingenieurs begonnen met de proefboringen voor 
de St.-Gothardtunnel nabij Guschenen, op welk 
punt de ingang van de tunnel cn de hoogtelig
ging van het station, op 1109 nieter boven de 
oppervlakte der zee , reeds vroeger was vastgesteld. 

Voor de richting en hoogteligging van het sta
tion Airoio bestonden tot nog toe twee plannen ; 
het eene van dc heeren Beckh en Gerwig, het 
andere van den heer Roller. Volgens het eerst
genoemde zou de begane grond van het station 
op 1155.38, volgens het andere op 1130 ii 1135 
meter hoogte gelegd worden. Naar het oordeel 
van den hoofdingenieur zou het echter doelma
tiger zijn, dit punt vast te stellen op 1145 me
ter, en eene richting te kiezen tusschen de rich
tingslijnen der beide plannen door, hoewel meer 
naar de lijn van Koller dan naar die van Heckh 
en Gerwig naderende. De directie voor den aan
leg en de raad van bestuur hebben zich bij na
der onderzoek daarmede vereenigd en de hoogte
ligging op 1145 meter vastgesteld. Daardoor 
verkrijgt men eene gemakkelijke verbinding met 
het dorp Airoio en het Bedretto-dal, terwijl dooi
de veranderde plaatsbepaling de uitmonding van 
de tunnel buiten het bereik der sneeuwlawine 
zal liggen en tevens eene geschikte plaats wordt 
verkregen, zoowel voor de buringswerken als voor 
de atleiding van het water. 

Het hoogste gedeelte van de tunnel, hetwelk 
eene horizontale lengte van 200 meter vei krijgt, 
zal op 1154 meter boven het zeevlak liggen, 
zijnde 9.33 meter beneden het daarvoor gestelde 
maximum. De helling der spoorbaan van dair 
naar Airoio bedraagt 1'/» op de 1000 meters. Die 
afrit is aldaar minder noodig om het terrein dan 
wel voor de geregelde afwatering. Daarentegen 
is de helling uit het genoemde hoogste punt naar 
Góschenen bepaald op 0 meter per 1000. Van 
dit station naar Wasen verkrijgt de weg een 
val van 25 per mille. 

Van het station te Airoio, op eenigen afstand 
van dit dorp, zou , volgens het primitieve plan, 
aan de baan eene helling worden gegeven van 
25 op de 1000. Wegens de onregelmatigheid 
van het terrein, zal dit echter tot voorbij de 
rotshoogten van Stalvedro slechts 15 a 20 bedra
gen, waardoor aldaar het oprijden der treinen 
gemakkelijker wordt gemaakt. Onmiddellijk voorbij 
Stalvedro echter zal bet spoor de helling van 25 
verkrijgen. 

De geheele Alpen-tunnel zal zich uitstrekken 
over 14,900 nieter lengte en zal met twee spoor
banen worden aangelegd. 

— De Bremer Senaat heeft het verdrag met 
Pruisen, betreffende den aanleg der spoorweg-
lijn Venlo-IIumburg, goedgekeurd. De ondertee-
kening, die den lsten dezer te Berlijn heeft 
plaats gehad , was vertraagd door de nadere onder
handelingen over de regeling der tolrechten. Iu 
het verdrag is bepaald, dat het oppertoezicht 
op den aanleg en de exploitatie, voor zoover 
het Bremer grondgebied betreft, zal berusten bij 
den Senaat. In overeenstemming met de Pruisi
sche spoorwegwet, zal de Pruisische Begcering het 
recht hebben, den spoorweg, na verloop van 
30 jaren, tegen betaling van het 25voudig be
drag van het gemiddeld dividend der laatste vijf 
jaren, in koop over te nemen. 

— Ofschoon reeds sinds geruimen tijd de werk
zaamheden tot overbrugging van den Rijn te 
Wesel waren aangevangen , is toch nu eerst de 
definitieve concessie voor dat werk verleend. 
Naar berekening zal de brug reeds binnen twee 
jaren voor de spoortreinen kunnen geopend wor
den. Zij verkrijgt eene lengte van 6200 voet 
en zal derhalve de grootste van alle bruggen in 
Duitschland zijn. 

— Zooals men weet, is te Hamburg het plan 
opgevat, om een spoorweg van Stade naar Cux-
baven aan te leggen, waar een kolossaal haven-
bassin zal worden gegraven en magazijnen , enz., 
gebouwd zullen worden tot uitbreiding van den 
handel van genoemde stad Hamburg; de ver
wezenlijking van dit plan zal haar tevens in het 
bezit stellen van eeu haven , welke ook gedurende 
den winter toegankelijk zal zijn. Het ontwerp, 
strekkende tot het verleenen der gevorderde con
cessie , door den Hamburgschen Senaat bij de 
Burgerschap ingediend, is aangenomen. De onder
nemers zullen derhalve o. a. gratis in het bezit 
worden gesteld van de noodige terreinen; zij 
zullen de havengelden tc hunnen behoeve mogen 
hellen, enz., enz. Wat betreft het cijfer dei-
geldelijke toelage en den tijd gedurende welken 
deze door Hamburg aan de concessionarissen zal 
worden betaald, deze punten zullen in eene vol
gende zitting der Burgerschap in behandeling 
worden genomen. 

— Te Zurich heeft de commissie tot oprich
ting van een standbeeld voor den kerkhervormer 
Zwingl i , besloten dat het standbeeld levensgroot 
zal zijn , dat het van brous wordt gegoten, en dat 
het voetstuk zal worden versierd met basreliëfs, 
voorstellende eenige belangrijke fe.ten uit zijne 
geschiedenis. Weldra zal eene prijsvraag wor
den uitgeschreven voor dit standbeeld, waarvan 
dc kosten op 100 ii 120 duizend francs worden 
geraamd. 

B I N N E N L A N D . 

»s-Gravenhage. Z. M. heeft aan den hoofd
ingenieur der marine op wachtgeld H . A . van der 
Speek Obreen, ter zake van langdurigen dienst, 
pensioen verleend. 

— Be heer G. A . Pet, ing. 2de klasse bij den 
waterstaat en 's lands burg. openb. werken in 
Ned. Indie, is benoemd tot ridder der orde van 
den Ned. Leeuw. 

— Bij Kon. besluit is aan den heer E. van Vol
lenhoven, gewezen hoofdingenieur, chef der afdee
ling stoomwezen bij bet departement der burger
lijke openbare werken in N.-I . , thans met verlof 
in Europa, op zijn verzoek, met ingang van l o . 
Juli 1872, een eervol ontslag verleend uit 's lands 
dienst, met toekenning van pensioen. 

— De Minister van Marine heeft ter kennis 
van belanghebbenden gebracht, dat in het laatst 
der maand Augustus dezes jaars een vergelijkend 
examen zal woiden gehouden voor de plaatsing 
van twee adspirant-ingenieurs bij de Koninklijke 
Nederlandsche Marine. 

— In eene onlangs gehouden vergadering van 
den raad van bestuur van het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs zijn benoemd: 

tot president het raadslid Jhr. G. J. G. Klerck; 
» vice-president het raadslid C. Brunings ; 
» penningmeester het raadslid J. A. Kool ; 

en tot secretaris is voor het volgende driejarige 
tijdvak herbenoemd de heer J. Tideman. 

— De Nederlandsche Hoofdcommissie, be
noemd bij Z. M. besluit van 11 April 1871, no. 
11 , ter behartiging dei belangen van de Neder
landsche inzenders bij de in 1873 te Weenen te 
houden internationale tentoonstelling van voort
brengselen van landbouw, nijverheid en schoone 
kunsten, heeft alle hier te lande gevestigde land
bouwers, fabrikanten en kooplieden, de Neder
landsche kunstenaars en bezitters van door Ne
derlanders vervaardigde kunstwerken uitgenoo
digd, voor die tentoonstelling geschikte voorwerpen 
te willen inzenden en hiervan opgaven te doen, 
door toezending van een ingevuld inschrijvings-
inljet, vóór den 21 ™ Augustus e. k. 

Het programma en de inschrijvingsbiljetten tot 
«zending van nijverheids-voortbrengselen zijn van 
den i'« Juli j l . verkrijgbaar bij de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken; bij de Departementen 
"an do Nederlandsche Maatschappij tot bevorde-
'ing van Nijverheid ; bij de afdeelingen der Ver
buiging ter bevordering van Fabriek- en Hand-
*crksnijverheid; aan het palcis voor Volksvlijt 
'e Amsterdam; bij de Vereeniging van en voor 

Nederlandsche Industrieelen te 's-Gravenhage, en 
bij de leden der Hoofd-coinmissie. 

Zoo spoedig mogelijk , doch uiterlijk vóór den 
1™ September e. k., zal de Hoofd-commissie mede-
declen of de opgegeven voorwerpen aangenomen 
worden. 

Ingevolge d 3 ontvangen opgaven wordt de 
beschikbare ruimte verdeeld; wanneer voorwer
pen niet worden ingezonden, zijn de ledig geble
ven plaatsen voor de Nederlandsche tentoonstel
ling verloren. Daarenboven wordt daardoor de 
eenheid en de regelmaat in de schikking van het 
tentoongestelde verbroken. Het is dus zeer wensche
lijk dat, wanneer een inzending wordt toegezegd, 
daaraan gevolg wordt gegeven. 

De Hoofd-commissic zal zorg dragen voor het 
vervoer der voorwerpen heen en terug; voor het 
ontpakken en plaatsen en het leveren der daar
voor noodige tafels, enz.; voor het toezicht en 
het schoonhouden der voorwerpen gedurende de 
tentoonstelling; voor het inpakken; voor de as
surantie van vervoer en brand. 

De Minister van Koloniën , tijdelijk met het be
heer van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken belast, heeft de toezegging gedaan, dat 
hij , voor zooveel van hem afhangt, de noodige 
voordracht zal doen tot aanvulling der staatsbe-
grooting, teneinde alle kosten door het Bijk te 
doen dragen, behalve die van het vervoer naar 
Weenen en terug en de assurantie , welke waar
schijnlijk voor rekening van de inzenders zullen 
komen. 

Het tarief voor het vervoer van de voor de 
tentoonstelling bestemde goederen zal vermoede
lijk in Duitschland en Oostenrijk, zoowel op de 
spoorwegen als op de stoombooten, verlaagd worden. 

Wanneer een inzender zelf of door zijnen ge
machtigde wil laten uitpakken, tentoonstellen en 
weder inpakken, moet dit in het inschrijvings
biljet worden vermeld. In dat geval moeten 
echter opgevolgd worden de door de Hoofd-com
missie gestelde regels en bepalingen. Wanneer 
de inzender of zijn gemachtigde niet op den be
paalden tijd tegenwoordig i s , kan de lloofd-Com-
missie de voorwerpen doen ontpakken en ten 
toon stellen , of de kisten ongeopend terugzenden. 

Dc Hoofd-commissie zal de belangen der in
zenders door alle haar ten dienste staande mid
delen trachten te bevorderen. Zij zal aan de be
zoekers der tentoonstelling al de verlangd wor
dende inlichtingen geven, voor zooveel zij haar 
door de inzenders zijn verstrekt. Voor moge
lijke beschadiging, die niet door assurantie kan 
gedekt worden, stelt zij zich evenwel niet ver
antwoordelijk. 

Met het oog op de beperkte ruimte, welke 
voor Nedeiland is afgestaan, kunnen alleen voor
werpen worden toegelaten, die de Nederlandsche 
landbouw, nijverheid en kunst op eene waardige 
wijze vertegenwoordigen, eu artikelen van den 
handel van Nederland en van zijne Koloniën. 
Hierbij acht de Hoofd-commissie het noodig op 
te merken, dat het inzenden van voorwerpen 
van geringe waarde, die door deugdelijkheid en 
prijs uitmunten en van algemeen gebruik zijn, 
zeer wenschelijk is. 

De wereldtentoonstelling te Weenen zal door 
velen uit oostelijk Europa of de daaraan gren
zende landen bezocht worden, die niet op de 
tentoonstellingen te Londen of te Parijs zijn ge
weest; landen welke wel op verren afstand van 
ons zijn gelegen, doch waarmede wij dooi- de 
zich steeds meer ontwikkelende stoomvaart ver
bonden zijn, en naar welke het vervoer dienten
gevolge niet kostbaar is. Het is daarom zeer 
mogelijk , dat de wereldtentoonstelling te Weenen 
markten voor onze voortbrengselen in die landen 
zal openen. Maar hoe dit ook zij, Nederland 
mag niet achterblijven bij dezen grooten wedstrijd 
van alle volken; in vele takken behoeven wij 
dien niet te vreezen, en wij moeten toonen, dat 
ook Nederland niet stilstaat, maar met andere 
volken den weg van vooruitgang betreedt. 

Later zal worden opgegeven de plaats, waai
de voorwerpen hier te lande moeten worden 
bezorgd. 

Wanneer nadere inlichtingen mochten worden 
verlangd, za l , de Hoofd-commissie ze, zooveel 
haar mogelijk is , geven. 

Amsterdam. In de zitting van den gemeen
teraad kwam de quaestie met de An.sterdamsche-
Kanaalmaatschappij weder ter sprake. Bij raads
besluit dd. 8 Mei was aan het Dagelijksch Be
stuur opgedragen eene overeenkomst met de 
Maatschappij aan te gaan, of wel tot de Regee

ring in het belang van Amsterdam zich te wen
den. Dit besluit was genomen op voorstel van 
het Raadslid Van Nierop, doch de Maatschappij 
weigerde elke toenadering. Op dien grond stel
den Burgemeester en Wethouders thans voor met 
de Regeering onderhandelingen te openen. 

Het Raadslid Jager opende het debat met een 
voorstel, om nogmaals eene commissie van 5 
Raadsleden te benoemen, ten einde zoowel met 
de Maatschappij als met de Regecring ter zake 
voormeld zich in verbinding te stellen. In de 
breed gemotieveerde toelichting deed hij vooral 
uitkomen, dat een nieuw Kabinet niet gehouden 
was aan bestaande antecedenten, zoodat daarvan 
eene oplossing der gerezen bezwaren, die ieder 
bevredigde, mocht worden verwacht. 

De onzekerheid, waarin dc Raad verkeerde 
nopens de wijze, waarop het Dagelijksch Bestuur 
de aanneming van het voorstel-Jiiger zou opvat
ten, scheen aanleiding te geven tot dc verwer
ping. Een nader voorstel van VanNierop , ditmaal 
om dc onderhandelingen niet af te breken, on
derging hetzelfde lot. Besloten werd derhalve, 
dat l i . en VV. zich met de Regeering in aanra
king zullen stellen. 

U t r e c h t . Naar men met zekerheid verneemt 
is de heer P. van Hoogstraten, ingenieur bij de 
Ned. Rijnspoorwegmaatschappij, benoemd tot direc
teur-ingenieur van de Hollandsch-Westfaalsche 
spoorwegmaatschappij, zijnde de spoorweg Zut
fen—Doetinchem—Bocholt naar het kolendistrict, 
waarvan deze nieuwe maatschappij de concessie 
heeft overgenomen van den heer A. Holtziiian, 
te Amsterdam. 

Delf t . De uitslag der examens, afgelegd door 
studenten aan de Polytechnische school, is , dat 
het diploma is verleend aan de heeren: 

Technologen: M. W. Beyerinck, II. Hartogh 
Heijs, H . P. Kal t , J . J. Pennink, B. v. d. Pot, 
H. W. Schalkwijk, G. J. Stam, A . R. M . Vink. 

Civiel-inyenieurs: A. B. Albers, J. J. Brutel de 
la Rivière, R. J. C'astendijk, J. Drost Jr., Th. W. 
C. Hei ckenrath, C. J. van der Mandele, II. P. 
Mensinga, Jonkh. O. J. A . Repelaer, J. G. Rib-
bers, J . A . Hoest van Limburg, A. T. L . Rou-
wenhorst Mulder, A . F . Steers, R. Tutein Nolthe-
nius, l i . de Vidal de St. Germain. 

Scheeiisbouwkundige-inyenieurs: J. F. van Beek, 
D. van Vliet. 

Werklttigkundig-ingenicur: J . Cardinaal. 
Mijn-ingenieurs: S. L . G. Birnie, R. Fennema, 

J. A. Hoozc. 
Z u t f e n . Dé Provinciale Staten van Gelder

land hebben in hunne vergadering van 0 dezer 
aan den Nederlandsch-Westfaalschen spoorweg 
eene subsidie verleend van ƒ 150,000, onder voor
waarde dat de lijn in haar geheel, dus ook het 
Pruisische gedeelte, zal worden gemaakt. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Heeren steenfabriekanten. 
Een SOLIED JONG MENSCH in het bezit van 

een groot terrein aan het water gelegen in eene 
der voornaamste steden van Holland, stelt zich 
voor om voor heeren Steenbakkers als Agent of 
Depóthouder werkzaam te zijn; in staat desver-
kiezende borgstelling te kunnen leveren, verzoekt 
hij inclineerenden zich onder lett. P. B. te adres-
seeren bij den Boekhandelaar Jan D. Brouwer, 
Kalverstraat E. 03 Amsterdam. 

U T R E C H T S C H E 

Machinale Steenfabriek, 
a/d Bijn buiten de Tolsteeg te Utrecht. 

Steeds voorhanden alle soorten van nieuwe 
Utrechtsche Machinale WAALSTEEN aan 
te bevelen voor sierlijk Metselwerk orn hun schoone 
kleur, kwaliteit cn vorm. 

Door de goede ligging en het werken op flinke 
schaal met het nieuw ovenselsel, kunnen wij onze 
orders spoedig uitvoeren, ook voor op te geven 
Lijst- en Profllsteenen, en noodigen 1111. Bouw
kundigen uit onze nieuwe Fabriek te bezoeken. 

H. C. van Heukelom en Go.. 
Rolt wijk n/d Rijn. 

NB. Goudgele Machinale WAALSTEEN 
in alle soorten, ook LIJSTSTEENEN 
te Kampen. 
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IK WSGiir 
Aanbesteding. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN '»Gra-
venhage zijn voornemens op Vrijdag 1!) Julij 1872, 
ten één ure des voormiddags, op liet Raadhuis 
in het openhaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 1 1 , § 38 van het hestek, aan te 
besteden: 

Het vervaardigen en leveren van ge
goten ijzeren buizen ten behoeve 
van de Duinwaterleiding. 

Het bestek met de daarbij behoorende teeke
ningen zijn ter Plaatselijke Secretarie, 2' afdee
l ing, tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 per exemplaar, 
verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van de Duinwaterleiding in de Vei lengde Balistraat. 

i V f l f l R M i 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN 'sGra

venhage zijn voornemens op Vrijdag 19 Julij 1872, 
ten één ure des namiddags, op het Raadhuis in 
het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 22 van het bestek aan te besteden : 

Het maken van de Filters, het Hoog-
reservoir en de daarmede in ver
band staande Werken ten behoeve 
der Duinwaterleiding. 

Het bestek is ter Plaatselijke Secretarie, 2" Af
deeling, tegen betaling van ƒ ! . — verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
van de Duinwaterleiding in de Verlengde Balistraat. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Maan
dag 8 Julij en Woensdag 10 Ju l i j , te beginnen 
aan de Koninginnebrug, des morgens ten l O u i e . 

AANBESTEDING 
op Vrijdag 19 Juli 1872, des middags ten 12 
ure, in het Nieuw Amsterdanisch Koffijhuis in de 
Kalverstraat te Amsterdam, 

Het bouwen van een HEERENHUIS 
en FABRIEK van Gouden Werken. 

Het Bestek cn de teekeningen liggen van af 
10 Juli ter visie in voornoemd Koffijhuis; Bestek
ken van af dien datum ii ƒ 1 . — per exempl. ver
krijgbaar ter Stoom-Snelpersdrukkerij van t'. L . 
VAN LANGENIIUIJSEN. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect Y. BIJ-
VOETS Gz. te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

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

Op Dingsdag den 23 , , e " Julij 1872, des mid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek no. 75. 
Het bouwen van eene WACHTKA

MER met BUREAU aan de wach
terswoning N". 66 bij de halte 
Dalfsen en den aanleg van een 
verhoogde stoep aldaar. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 20 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 10'1™ Julij 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Zutfen, en is op franco aanvrage op ge
melde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Zutfen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den lüdcu Julij 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 8»tcu Julij 1872. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N». 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

KRHI,EÏEKI\K&Ï:M:IH«.ILB. 
Wannoesstraat 1 5115 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

"MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matlienia.hisfhe en Physische 

INSTRUMENTEN. 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spcctroal-analysen, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

VAN 

J O S E P H & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

F A B R I E K V A N 

KOPER-, ZINK- KN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

B E C H T & D Y S E R 1 N C K , 
Buitensingel bij de Utrec.litsclic barrière, Ï Y 127 li en C, 

A M S T E R D A M . 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

HH. BOUWKUNDIGEN 
EN 

KERKBESTUREN. 
De ondergeteekende beveelt zijn n i e u w fa

ll r i k a a t van alle soorten LIJST- en PRO-
FILSTEENEN in uwe protectie; de Profllstce-
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl de qualiteit die der Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten en solider werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Profllstcenen. 

De nieuw gebouwde kerken te Suideras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkuin, Wijtgaard. 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (II. Willebrordus) en vele gestichten, scho
len en particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone en deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NIJMEGEN, 27 Junij 1872. 

Nicolaas van Heukelura, 
STEENFABRIEK ANT. 

NB. Van Machinale Metselsteenen is 
nieuwe voorraad. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten Ijzer. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C". 

Straatkeijen. 
Beste kwaliteit STENZELBERGER TRA-

CHIT STRAATKEIJEN, in maat van 14 ii 
1G centimeters, worden voortdurend door de on
dergeteekenden geleverd, de duizend stuks tot 
f 44 Ned. Crt. of Thl. 25 Pr. Crt. vrij schip alhier. 

Vracht naar de Hollandsche plaatsen, f 4 a 5 
de last. 

P. Bachem & C". 
Tc KONINGS WINTER a/d RIJN. 

H A N D B O B K 
vooti 

B W R L U & l BOUWKUNST, 
DOOR 

Th. M. M. V A N GRIEKEN, 
Bouw- en Werktuigkundige bij de Staats

spoorwegen te Groningen. 
Vierde Aflevering met elf platen ƒ 1.25. 
Te Groningen bij J. B. WOLTERS. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
eeker A Iliiilnliiigli Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan dc Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n Orient A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - en Lijstenfnbr. Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.YiW,bij.-lnf u*r-

pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

liectwaterloestcllüii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en /'8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, tc 's Hage. 
Jiio». F l c y s i c r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Veruitten en dc Monde, Sloomlrasliiliriek, llelfl. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Beigian-Dutch Bituminous Rock Paving Company 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en .1. G. VAN GENDT JUNR. te Amsterdam-
B . A . Bi ldeltrand. Stuomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER W I E L & 0°. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 13 J u l i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag , IS Juli . 
's-Hertogenbosch, tc 11 uren, door den 

heer Jan Bogacrts, op de bovenzaal van het Oud 
Stads-koffiehuis : het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren , in de Hint-
hamerstraat. 

Wierden, te 11 uren, door den notaris J. 
Poulie, bij A. 11. Nijholf: het maken van een 
hoerenhuis met achtergebouw. 

'S-Hage, te 11% uren, door het prov. be
stuur: l o . de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van dc Rijks-rivierwerken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Mei « e d e , tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. Het le perceel bevat 
de Rijkswerken langs den rechterover van de 
Boven-Merwede onder Gorinchem, en al dc werken 
langs de Beneden-Merwcdc, van den kop van den 
Ouden Wiel tot aan de haven te Papendrecht, 
onder Werkendam, Jaarsveld, Giesendam, Slie
drecht, Dordrecht cn Papendrecht, tc zamen over 
eene lengte van 9100 M. De nieuw te maken 
werken en de daar bijbehoorende levering van 
bouwstof is als volgt: 2149 . U 3 rijspakwerk, 
2290 M 1 zinkstuk, 3784 M 2 deklaag, 270 M» 
rijsbeslag, 2000 M vlechttuin, 45 M 3 kleikloe-
tingen, 110 M 3 steenpuin en 1710 scheepston 
ballaststeen. Raming ƒ 2 4 , 7 8 0 . 

Het 2e perc. bevat de werken langs den l in-
kerover der N.-Merwede onder Werkendam, de 
werken Made en Hooge-Zwaluwe, te zamen over 
eene lengte ven 30,085 M. De nieuw te maken 
werken en de levering der benoodigde bouw
stoffen is als volgt: 3280 M 3 rijspakwerk, 1710 
M 2 zinkstuk, 200 M 2 bezoding, 20d0 M . vlecht
tuin , 3700 M 3 kleikloetingen , 710 M 3 steenpuin, 
050 scheepston ballaststeen. Raming ƒ 35,305. 

l iet 3e pere. bevat de werken langs den rech
terover onder Werkendam,'Sliedrecht, Dubbel
dam en Hooge-Zwaluwe, te zamen over eene 
leugte van 13,201.5 M. De nieuw te maken 
werken en de levering der benoodigde werken is 
als volgt: 1808 M 3 rijspakwerk, 5380 M 2 zink
stuk, 122 M 2 deklaag, 3384 M 2 rijsbeslag, 570 
M. vlechttuin, 3770 M 3 kleikloetingen, 200 M 3 

steenpuin, 420 scheepston ballaststeen. Raming 
ƒ 3 1 , 1 0 0 . 

2o. het maken van een strekdam op den rech
teroever der Oude Maas tusschen de Krabbe en 
Nederhoven, lang op de bovenlaag 225 M . , idem 
op de grondlaag 235 M . ; behalve den grond en 
meerdere steen, te verwerken 1000 scheepston 
zinkstcen, en het onderhouden der in dit rivier-
vak bestaande Rijkswerken tot 30 Juni '73. Ra
ming ƒ 1 9 , 5 0 0 . 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth: 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan de pleisterwerken van het gebouw, 
bestemd tot beurs, museum, enz., benevens het 
onderhouden, gedurende 5 jaren , van de plafonds 
en witwerken in dat gebouw aanwezig. Inl. ter 
secretarie. 

Hoogwoud, te 12 uren, ten raadhuize: lo. 
het cementen van de noordzijde van den dorps-
toren te Aardswoud; 2o. het maken van een 
nieuwe eikenhouten schutting, aan de westzijde 
van de burgerlijke begraafplaats te Aardswoud ; 
3o. het vernieuwen van de goot om het raadhuis 
te Hoogwoud; 4o. het plaatsen van een nieuwen 
muur in de noord- en westzijde van het burger
lijk armenhuis te Hoogwoud. Aanw. te 10 uren, 
te beginnen te Aardswoud. 

Groningen, te 12% uren, door burg. en 
weth.: l o . a. het bouwen van een privaat- en vuil
nisbak in de Lange Steeg ; b. het graven eener 
sloot, ten zuiden van de Zuiderbegraafplaats, 
beide met bijlevcring der bouwstoffen enz. 

2o. het schoonmaken en witten van stukadoor
werken in het schoolgebouw in de Hofstraat, 
met bijlevering der bouwstoffen, arbeidsloonen, 
transporten enz. 

3o. het verrichten van eenige herstellingen 
aan bruggen der gemeente , in 2 perc. 

Deventer, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: liet witten der Bergkerk. 

Groningen, door den directeur der gasfabriek: 
het verrichten der ten dienste van die fabriek 
vereischte voerwerken. 

Dinsdag, 16 Juli 
Voorst , door poldermeesters van den Voor 

sterbeekpolder, te beginnen te 9 uren, aan dc 
Clabanus : het ruimen cn in Bebouwbaren staat 
brengen van de Voorsterbeek en de beek van 
den kopermolen, in 12 perceelen, uit te voeren 
op 18 en 19 Ju l i . 

Stad-aan- t-Haringvliet , te 11 uren , dooi 
het bestuur van den polder Oude Stad (op Over-
flakkee): het diephouden der kaai en haven van 
Stad-aan-'t-llaringvliet. Aanwijzing 15 J u l i , te 
10 uren. 

's-Hertogenbosoh , te 2 uren, bij Je Wed. 
Van Vl ie t , in het Parlement: het amoveeren van 
eenige huisjes op den Uilenburg aldaar, en het 
bouwen van eene geheel nieuwe mouterij. Aanw 
15 J u l i , te 3 uren. 

Obdam : het bouwen van een kerk en toren 
voor de R. K. parochie aldaar. (Tot dezen datum 
gelegenheid tot onderhandsche aanbesteding, 
daar bij de besteding op 23 Juni 11. de laagste 
inschrijving de begrooting met ƒ 4 0 2 3 te boven 
ging-) 

Woensdag, 17 Jul i . 
Heusden , te 11 uren , door den eerstaanwe 

zend ingenieur, in bet Wapen van Amsterdam 
het maken van grintwegen naar dc verdedigings
werken achter den hoogen Maasdijk en aan de 
Bernseho Hoeven. Inl. bij voornoemden ingenieur. 
Aanw. 10 Ju l i , van 10—11 uren. 

Onderdendam, te 11 uren, door het bestuur 
van het waterschap llunsingo, in het Water
schapshuis: lo. het opgraven van de Leenster-
vaart, lang 775 M . , en het maken eener haven
beschoeiing aan het einde der vaart; 2o. het idem 
van de llouwerzijlstervaart, lang 2957 M . ; 3o. 
het doen van eenige herstellingen en gedeelte
lijke vernieuwingen aan bruggen en andere ob
jecten, in 5 perc. Aanw. van no. 1 en 2, op 
15 Jul i , te 10 uren, aanvangende te Leens. 

Krulnlngen, te 11 uren , door het dijksbe
stuur: het verlagen van den vloer der zeesluis 
des polders en verder daarmede in verband 
staande werken. Inl. bij den opzichter C. Bolier, 
aid aar. Aanw. 15 J u l i , te 3 uren. 

Botterdam, te 12 uren, door de Noordbrab.-
üuitsche Spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken van eene veelading, eene 
goederenloods en eene douanenloods op het station 
Gennep. Inl. aan het hoofdbureau. Aanw. 11 
Ju l i , te 12 uren. 

Arnhem , te 123/, uren, door den burg. : 
lo . het afbreken en wederopmetselen van een 
duiker over de Beek, langs den Velperweg; 2o. 
het leveren en stellen vau een ijzeren hek, op 
voetingsmuur, langs de losplaats aan de Oost-
straat; 3o. het vergrooten van de koffiekamer in 
den schouwburg. 

Goor, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning aldaar. 

Wolvega, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur van Weststelliiigwerf, ten gemeentehuize: 
lo . het maken van p. m. 109 M. walmuur in de 
vaart te Wolvega, en van een privaat met asrh-
bak aldaar; 2o. het maken van 2 putten met 
pompen aldaar. Aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

Haarlemmermeer, te 2 uren , door burg. 
en weth., ten raadhuize: l o . het onderhouds
werk aan de scholen, onderwijzerswoningen en 
brandspuithuizen , in 2 perc.; 2o. het schilderen 
van het raadhuis van buiten en van enkele vloe
ren in het raadhuis; 3o. hel gedeeltelijk vergraven 
en met zand ophoogen van de burgerlijke be
graafplaats te Nieuw-Vennep. 

Oost-en-West-Souburg, te 5 uren, door 
kerkvoogden der Her*, gemeente: het doen van 
eenige herstellingen aan de pastorie, in 2 per
ceelen, als: l e perc. timmer- en metselwerk, 
2e perc. schilderen en behangen. Inl. bij den 
voorzitter L . Kodde, en bij A. Willemse, te Oost-
Souburg. 

Donderdag, 18 Juli . 
Amersfoort , te 11 uren , door den heer I. J. 

Spruijt, in Den Arent: het bouwen van een 
nieuw woonhuis op aan te wijzen terrein. Inl. 
bij I. J. Spruijt eu in gemeld kofliehuis. 

's- H a g e , tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. :aken : het maken van een gemetseldcn 
doorgang nabij de brug over het Noordzeekanaal 
te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den eerstaan 
wezend ingenieur te Amsterdam. Raming/' 42,730 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
finantien : in de bureau's van den Rijkstelegraaf 
Plein no. 2 : de aanleg eener telegraaflijn met 
één draad langs den Rijnspoorweg tusschen Har 
melen en Gouda, in aansluiting aan de bestaandi 
lijn naar 's Hage, ter lengte van 20,500 M. Inl 
bij den inspecteur, chef van het technisch belie r 
van den Rijkstelegraaf aldaar. 

' s -Hage . te 12 uren , door het ministerie 
van marine: de levering van 5000 M . blauwe 
baai. Een staal voorhanden bij de directie dei 
marine te Amsterdam en aan het departement 
der marine te 's-Hage. 

M i d d e l b u r g , te 1 uur, door het polderbc 
stuur van Walcheren, in de Abdi j : lo. het vei 
nieuwen van 57,803 M 2 winterkrammat, ten be
hoeve van de Noordwatering, met de levering van 
de daarvoor benoodigde bouwstoffen, benevens 
het leveren van 0500 bossen rogge glui tot win 
tervoorraad ; 2o. het uitdiepen van c n gedeelte 
van den kleinen Veerscheu Watergang, over eene 
lengte van 3955 M. 

H e t L o o , te 1 uur, door den rentmeester 
van het kroondomein : het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de bouwhoeven 
Asselt, Ilullemansgoed, het Uddelermeer en bij 
de Eendenkooi, benevens aan de Slagboomcn enz. 
in het Hoogsoerensche bosch. 

H a a r l e m , te 2% uren, door het prov. be
stuur: lo . het verbeteren van den weg over den 
oostclijken dijk langs het NoordhoIIandsch kanaal, 
tusschen Spijkerboor en Oostgraftdijk, lang 1143 
M. De d&arvoor benoodigde bouwstoffen zijn .* 344 
M 3 br ik , 172 M 3 grint eu 58 M 3 kalkpuin Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Noord-Holland, te Haarlem cn bij den ingenieur 
Wellan, te Alkmaar. Raming ƒ 3035. 

2o. het doen eener keibestrating in den grooten 
Rijksweg buiten de Weesper-barrière té Amster
dam, liet werk bestaat i n : het vervangen der 
klinkerbestrating van den grooten weg der le 
klasse no. I , aanvangende bij bet begin van den 
weg te Amsterdam, buiten de Weesper-barrière, 
ter lengte van 300 M . , breed tusschen de kant-
lagen 4 M. , door eene bestrating met Andernasche 
keien en liet daaraansluitende verstraten der be
schikbaar komende goede oude heele en halve 
steenen, over eene lengte van 300 M . en breedte 
van 4 M. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Haarlem en bij den ingenieur Du 
Celliée Muller , te Amsterdam. Raming f 4770. 

N o o r d b r o e k , te 3 uren, door kerkvoogden 
en notabelen der Herv. gemeente, in het ge
meentehuis : het verhoogen en vergrooten der 
Zuiderschool aldaar, en het inkorten der schuur 
aan de onderwijzerswoning. Aanw. 15 Ju l i , te 
4 uren. 

V r i j d a g , 19 Ju l i . 

A m s t e r d a m , te 12 uren, in bet Nieuw Amsterd. 
Koffiehuis: het bouwen van een heerenhuis en 
fabriek voor gouden werken. Inl. bij den architect 
Y Bijvoets Gz., aldaar. 

s -Hage , t e l uur, door burg. en weth.: lo . 
het maken van de filters, het hoogreservoir en 
daarmede in verband staande werken, bestaande 
i n : a. het maken van eene houten brug over de 
Sprank en het wegbreken van de bestaande; 
b. het verleggen van het jaagpad, het verbroeden 
en verdiepen der Sprank eu het maken van eene 
losplaats met lossteigers; c. het maken van kei-
bestrating enz.; d, het maken van een keistraat
weg door het duin ; e. het maken van een harden 
weg; ƒ het maken van de twee filters en het 
bezinkingsreservoir met de filterbedden, riolen 
putten, het plateau voor het hoogreservoir en do 
noodige keibestrating; g. het maken van een 
hoogreservoirgebouw met ijzeren reservoirbak, 
aanvoer- en allaatpijp; ft. het maken van de be
noodigde afrasteringen; )'. het maken van wonin
gen ; /;. het onderhoud van dc bovengenoemde 
werken gedurende een jaar. 

2o. het vervaardigen en leveren van gegoten-
ijzeren buizen, als: 3,042,880 K G . rechte bui

zen, 20,100 K G . kra] 
T-stukken, 1300 K G . 
tapsche buizen, 3058 
cn ander ten behoeve 
aan het bureau der d 
lengde Balistraat. 

Zaterdag 
IJzendoorn, tc 

weth., ten herberge 
vergrooten van het scl 
levering van alle mal 
houders Tap en Ei ml 

Utrecht, te 1 uurI 
levering van brandsfl 
benoodigd voor de verj 
gemeente-administratie J 
werkdagen , van 9—2 
concierge van het stadj 

Utrecht, te 2 
l o . het verrichten vanl 
herstellingen aan steq 
amoveeren van den ruJ 
hooiende gebouwen in] 
van no. 2 , 15 J u l i , tl 

Eiland Rozenburl 
heemraadschap van K i l l 
van z ;nkwerken en 
len. Inl. hij den dijkj 
wijzing op den dag 
Bilj. inzenden bij 
het koffiehuis van J. 

Hoogezand, tc 5 
het maken eener nieu» 
gemeentehuis aldaar, 
rialen, arbeidsloonen 
5 uren. 

Maandag 
Waalwijk, te 2 u | 

stuur : het bouwen cenf 
dag der besteding, te 

Dinsdag 
utrecht , tc 2 

Exploitatie van Staatss! 
traalbureau : het bouj 
met bureau aan de wa 
halte Dalfsen , en den 
stoep aldaar. Inl. bij 
Zutfen. Aanw. 10 J u l i 

Grootebroek, te 
van dagelijksch bestuuej 
en Lutiebroek, op het f 
van de Lutjebroeken 
maken bedijking, de 
benoodigden waterinole 
making bij den opziol 
huizen eu omtrent de 
Hos, te Grootebroek. 
10 uren. 

Vrijdag 
s-Bosch, te l o 1 / , 

stuur : het opmaken 
van den strekdam no. 
Boven-Merwede onder 

Arnhem, te 12 ure] 
l o . het wegruimen \ 
derzee gezonken vaars! 

2o. het aanleggen vsj 
verlengen van twee 
uitvoeren van verdere 
van den Usel bij Deves] 
beneden Deventer. Da l 
uit den oever 38, ii 
werken zijn het leggen! 
werk en het leveren oi| 
M . brik. Inl. bij den 
en den ingenieur te Zd 

3o. het uitvoeren va; 
betering van het vaar 
derschen Usel in dc 
Lathum. De werken 
dwarskribben, lang 0 , 
14, 14, 14, 14, 15, 
b. om die kribben te 
laag, dik 0.8 M . ; c. 
van 800 kub. M. stee! 
regel. Inl. bij den hooi; 
cn den opzichter te 
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Liibesteding' . 
| T E R r.s WKÏIlOrDKKS VAN 'slira-

rnemens op Vrijdag I!» Julij 1872, 
|es voormiddags, op het Raadhuis 
r, bij enkele inschrijving, ovcrecn-
1 1 , § 38 van het bestek, aan te 

faardigen en leveren van ge-
ijzeren buizen ten behoeve 

Ide Duinwaterleiding. 
tmet de daarbij behoorende teeke-

Plaatselijke Secretarie, 2' afdee
letaling van ƒ 2 . 5 0 per exemplaar, 

zijn te bekomen aan het Bureau 
erleidingin de Verlengde lialistraat. 

tl VOOR 
inbestedi i ig ' . 
STKR EN WETHOUDERS VAN 'S Gra-

loorncmens op Vrijdag 19 Julij 1872, 
|es namiddags, op het Raadhuis in 

bij enkele inschrijving, overeen-
| 2 van het bestek aan te besteden : 
ken van de Filters. het Hoog-
rvoir en de daarmede in ver-
, staande Werken ten behoeve 

{Duinwaterleiding. 
| i s ter Plaatselijke Secretarie, 2 e Af

betaling van ƒ 1 . — verkrijgbaar, 
zijn te bekomen aan het Bureau 

l le i le id ing in de Verlengde lialistraat. 
lop het terrein geschiedt op Maan-

Woensdag 10 Julij , te beginnen 
ginnebrug, des morgens ten 10 ure. 

IBESTEDING 
l i l Juli 1872 , des middags ten 12 
fieuw Amsterdamsch Koffijhuis in dc 

Amsterdam, 
iwen van een HEERENHUIS 
1 B R I E K van Gouden Werken, 

cn de teekeningen liggen van af 
in voornoemd Kolfijhuis : Bestek-

en datum a ƒ 1 . —per exempl. ver-
I Stoom-Snelpersdrukkerij van C. L . 
DIJSEN. 

Ichtingen geeft de Architect Y. BIJ-
Amsterdam. 

kppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

J B E S T Ë D I N G . 
Ig van den Staat der Nederlanden.) 

ag den 23 , t e " Julij 1872, des mid-
Jure, aan het Centraalbureau dei-
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
se Laan te Utrecht, van : 

Bestek no. 75. 
ouwen van eene WACHTKA-

met BUREAU aan de wach-
woning N . 66 bij de halte 
sen en den aanleg van een 
loogde stoep aldaar. 

geschiedt bij enkele inschrijving, 
20 van het Bestek. 

ligt van den 10 , l e ° Julij 1872 ter 
iet Centraalbureau, bij de Moreelse 

het Bureau van den Sectie-lnge-
fen, cn is op franco aanvrage op gc-

te bekomen, 
n worden gegeven door den Sectic-
Zulfcn. 

sing op het terrein zal geschieden 
1872, des namiddags ten 12 ure. 

en 8stcn Julij 1872. 

Remy & Bienfait. 
, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 

voor houtbewerking tot allerlei doci
le beste en eenvoudigste construction. 

K R I I 1 . I M I M & I I C I M M 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, go-
marme rde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matlieiiiaihische en Physiselie 

INSTIUJMENTEN. 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analyscii, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap . enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

VAN 

J O S E P H & 0°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
W E R K , tot dc billijkste prijzen. 

S o l i c d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

F A B R I E K V A N 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij dc Utrechtsche barrière, YY ill 11 eu C, 

A M S T E B D A M . 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

HH. BOUWKUNDIGEN 
EN 

KERKBESTUREN. 
De ondergeteekende beveelt zijn n i e u w fa-

b r i k a a t van alle soorten LIJST- en PRO-
PILSTEENEN in uwe protectie; de Prolilstoe
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl de qualiteit die dei' Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten en solider werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Profilsteenen. 

De nieuw gebouwde kerken te Suideras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkum, Wijtgaard. 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (II. Willebrordus) en vele gestichten, scho
len en particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone cn deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NIJMEGEN, 27 Junij 1872. 

Nicolaas van Heukelum, 
S T E E N E A B R I E K A N T . 

NB. Van Machinale Metselsteenen is 
nieuwe voorraad. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SVËËËKËË Ë TËHL'ËËKX ËËË.ËËÉ.'. 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten Uzer. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van '/.. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten cn 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O». 

Straatkeijen. 
Beste kwaliteit STENZELBERGER TRA-

CHIT STRAATKEIJEN, in maat van 14 a 
10 centimeters, worden voortdurend door dc on-
dergeteckenden geleverd, de duizend stuks tot 
f44 Ned. Crt. of Thl. 25 Pr. Crt. vrij schip alhier. 

Vracht naar de Hollandsche plaatsen, f 4 a 5 
de last. 

P. Bachem & Cü. 
Te KONING S WINTER a/d RUN. 

H A N D B O E K 

BURGERLIJKE 
DOOR 

Th. M. M. V A N GRIEKEN, 
Bouw- en Werktuigkundige bij dc Staats

spoorwegen tc Groningen. 
Vierde Aflevering met elf platen ƒ 1.25. 
Te Groningen bij J. B. WOLTERS. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 

ecker & Huddingh, Arnhem. Waterpas-
M eet instrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan dc Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Vnn Orient &C°. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft nok architraven, etc. etc. 

Hoi i ink l . Spiegel- cn l.ijaleiif'nlir. Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teA'/<<,bij/Initrer-

pen, van J. E. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I ledeker A C"., Amsterdam, leveren cn plaats<*n 

lieelwatertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van /"8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

Jac*. sMcynlcr, tc Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r m a e i cn de Honde , Sloouilraslahriek, Delft. 
II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company" 
Directeuren: PHILIP M. LINDO en T. J . STIELTJES 
te Delft cn .1. G. VAN GENDT JUNK. te Amsterdam. 
B . A . I l i ldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

I Arnhem bij D. A. TIIIEME — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & 0". 

Z a t e r d a g 13 J u l i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 15 Jul i . 
's-Hertogenbosch, te 11 uren, door den 

heer Jan Bogaerts, op de bovenzaal van het Oud 
Stads-koffiehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren , in de Hint-
hamerstraat. 

W i e r d e n , te 11 uren, door den notaris J. 
Poulie, bij A. II. Nijhoff: het maken van een 
heerenhuis met achtergebouw. 

'S-Hage, te 11'/j uren, door het prov. be
stuur; l o . de vernieuwingen en herstellingen aan-
en het onderhoud van de Rijks-rivierwerken langs 
de Boven-, Beneden en Nieuwe Merwede, tot 30 
Juni '73, in 3 perceelen. Het le perceel bevat 
de Rijkswerken langs den rechterover van de 
Boven-Merwede onder Gorinchem, en aide werken 
langs de Beneden-Merwede, van den kop van den 
Ouden Wiel tot aan de haven te Papendrecht, 
onder Werkendam, Jaarsveld, Giesendam, Slie
drecht, Dordrecht en Papendrecht, te zamen over 
eene lengte van 9100 M. De nieuw te maken 
werken en de daar bijbehoorende levering van 
bouwstof is als volgt: 2149 M 3 rijspakwerk, 
2290 M» zinkstuk, 3784 M 2 deklaag, 270 M 1 

rijsbeslag, 2600 M vlechttuin, 45 M 3 kleikloe-
tingen, 110 M 3 steenpuin en 1710 scheepston 
ballaststeen. Raming ƒ 24,780. 

Het 2e perc. bevat de werken langs den l in
kerover der N.-Merwede onder Werkendam, de 
werken Made en Hooge-Zwaluwe, te zamen over 
eene lengte ven 30,085 M. De nieuw te maken 
werken en de levering der benoodigde bouw
stoffen is als volgt: 3280 M 3 rijspakwerk, 1710 
M» zinkstuk, 200 M 2 bezoding, 20+0 M . vlecht
tu in , 3700 M 3 kleikloetingen , 710 M 3 steenpuin, 
050 scheepston ballaststeen. Raming ƒ 35,305. 

Het 3e pere. bevat de werken langs den rech
terover onder Werkendam, Sliedrecht, Dubbel
dam en Hooge-Zwaluwe, te zamen over eene 
leugte van 13,201.5 M De nieuw te maken 
werken en de levering der benoodigde werken is 
als volgt: 1808 M 3 rijspakwerk, 5380 M 2 zink
stuk, 122 M 1 deklaag, 3384 M 2 rijsbeslag, 570 
M. vlechttuin, 3770 M 3 kleikloetingen, 200 M 3 

steenpuin, 420 scheepston ballaststeen. Raming 
ƒ 3 1 , 1 0 0 . 

2o. het maken van een strekdam op den rech
teroever der Oude Maas tusschen de Krabbe cn 
Nederhoven, lang op de bovenlaag 225 M . , idem 
op de grondlaag 235 M . ; behalve den grond en 
meerdere steen, te verwerken 1000 scheepston 
zinksteen, en het onderhouden der in dit rivier
vak bestaande Rijkswerken tot 30 Juni '73. Ra
ming ƒ 1 9 , 5 0 0 . 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth: 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan de pleisterwerken van het gebouw, 
bestemd tot beurs, museum, enz., benevens het 
onderhouden , gedurende 5 jaren , van de plafonds 
en witwerken in dat gebouw aanwezig. Inl. ter 
secretarie. 

Hoogwoud, te 12 uren, ten raadhuize: lo . 
het cementen van dc noordzijde van den dorps
toren te Aardswoud; 2o. het maken van een 
nieuwe eikenhouten schutting, aan de westzijde 
van de burgerlijke begraafplaats te Aardswoud ; 
3o. het vernieuwen van de goot om het raadhuis 
te Hoogwoud; 4o. het plaatsen van een nieuwen 
muur in de noord- en westzijde van het burger
lijk armenhuis te Hoogwoud. Aanw. te 10 uren, 
te beginnen te Aardswoud. 

Oroningen, te 12' . uren, door burg. cn 
weth. : l o . o. het bouwen van een privaat- en vuil
nisbak in de Lange Steeg; b. het graven eener 
sloot, ten zuiden van de Zuiderbegraafplaats, 
beide met bijlevering der bouwstoffen enz. 

2o. het schoonmaken en witten van stukadoor
werken in het schoolgebouw in de Hofstraat, 
met bijlevering der bouwstoffen, arbeidsloonen, 
transporten enz. 

3o. het verrichten van eenige herstellingen 
aan bruggen der gemeente , in 2 perc. 

Deventer, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: het witten der Bergkerk. 

Oroningen, door den directeur der gasfabriek : 
het verrichten der ten dienste van die fabriek 
vereischte voerwerken. 

Dinsdag, 16 Jul i . 
Voorst , door poldermeesters van den Voor-

sterbeekpolder, te beginnen te 9 uren, aan dc 
('lal,anus : het ruimen en in Bebouwbaren staat 
brengen van de Voorsterbeek en de beek van 
den kopermolen, in 12 perceelen, uit te voeren 
op 18 en 19 Ju l i . 

Stad-aan-'t Haringvliet , te 11 uren , door 
het bestuur van den polder Oude Stad (op Over-
flakkee): het diephouden der kaai en haven van 
Stad-aan-'t-llaringvliet. Aanwijzing 15 J u l i , te 
10 uren. 

's-Hertogenbosch. te 2 uren, bij de Wed. 
Van Vl ie t , in bet Parlement: het amoveeren van 
eenige huisjes op den Uilenburg aldaar, en het 
bouwen van eene geheel nieuwe mouterij. Aanw. 
15 J u l i , te 3 uren. 

Obdam : liet bouwen van een kerk en toren 
voor de R. K. parochie aldaar. (Tot dezen datum 
gelegenheid tot onderhandsche aanbesteding, 
daar bij de besteding op 23 Juni 11. de laagste 
inschrijving de begrooting met ƒ 4023 te boven 
ging-) 

Woensdag, 17 Jul i . 
Heusden , te 11 uren , door den eerstaanwe

zend ingenieur, in het Wapen van Amsterdam: 
bet maken van grintwegen naar de verdedigings
werken achter den hoogen Maasdijk en aan de 
Bernsche Hoeven. Inl. bij voornoemden ingenieur. 
Aanw. 10 Ju l i , van 10—11 uren. 

Onderdendam, te 11 uren, door het bestuur 
van het waterschap Huiisingo, in het Water
schapshuis: l o . het opgraven van de Leenster-
vaart, lang 775 M., en het maken eener haven-
beschoeiing aan het einde der vaart; 2o. het idem 
van de Houwerzijlstervaart, lang 2957 M . ; 3o. 
het doen van eenige herstellingen en gedeelte
lijke vernieuwingen aan bruggen en andere ob
jecten, in 5 perc. Aanw. van no. 1 en 2, op 
15 Ju l i , te 10 uren , aanvangende tc Leens. 

Kruiningen, te 11 uren, door het dijksbe
stuur: het verlagen van den vloer der zeesluis 
des polders cn verder daarmede in verband 
staande werken. Inl. bij den opzichter C. Bolier, 
aldaar. Aanw. 15 J u l i , te 3 uren. 

Botterdam, te 12 uren, door de Noordbrab.-
Duitsche Spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken van eene veelading, eene 
goederenloods en eene douanenloods op het station 
Gennep. Inl. aan het hoofdbureau. Aanw. 11 
Ju l i , te 12 uren. 

Arnhem, te 123/4 uren, door den burg.: 
lo. het afbreken en wederopmetselen van een 
duiker over de Beek , langs den Velperweg; 2o. 
het leveren en stellen van een ijzeren hek, op 
voetingsmuur, langs de losplaats aan de Oost
straat; 3o. het vergrooten van de kofliekamer in 
den schouwburg. 

Goor, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning aldaar. 

Wolvega . te 1 uur, door het gemeentebe
stuur van Weststellingwerf, ten gemeentehuize: 
lo . het maken van p. in. 109 M. walmuur inde 
vaart te Wolvega, en van een privaat met asch-
bak aldaar; 2o. het maken van 2 putten met 
pompen aldaar. Aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

Haarlemmermeer, te 2 uren , door burg. 
en weth., ten raadhuize: l o . het onderhouds
werk aan de scholen , onderwijzerswoningen en 
brandspuithuizen, in 2 perc.; 2o. het schilderen 
van het raadhuis van buiten en van enkele vloe
ren in het raadhuis; 3o. het gedeeltelijk vergraven 
en met zand ophoogen van de burgerlijke be
graafplaats te Nicuw-Vennep. 

Oost-en-West-Souburg, te 5 uren, door 
kerkvoogden der Heiw. gemeente: het doen van 
eenige herstellingen aan de pastorie, in 2 per
ceelen, als: l e perc. timmer- en metselwerk, 
2e perc. schilderen en behangen. Inl. bij den 
voorzitter L . Kodde, en bij A. Willemse, te Oost-
Souburg. 

Donderdag, 18 Ju l i . 
Amersfoort , te 11 uren , door den heer I. J. 

Sprujjt, in Den Arent: het bouwen van een 
nieuw woonhuis op aan te wijzen terrein. Inl. 
bij I. J. Spruijt en in gemeld koffiehuis. 

' s -Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. :aken : het maken van een gemetseldcn 
doorgang nabij de brug over het Noordzeekanaal 
te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den eerstaan
wezend ingenieur te Amsterdam. Raming f 42,730. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
finantien : in de bureau's van den Rijkstelegraaf, 
Plein no. 2 : de aanleg eener telegraaflijn met 
één draad langs den Rijnspoorweg tusschen Har
melen en Gouda, in aansluiting aan dc bestaande 
lijn naar 's Hage, ter lengte van 20,500 M . Inl. 
bij den inspecteur, chef van het technisch behc r 
van den Rijkstelegraaf aldaar. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van marine: de levering van 5000 M . blauwe 
baai. Een staal voorhanden bij de directie der 
marine te Amsterdam en aan het departement 
der marine te 's-Hage. 

Middelburg, te 1 uur, door het polderbe
stuur van Walcheren, in de Abdij : lo . het ver
nieuwen van 57,803 M 2 winterkrammat, ten be
hoeve van de Noordwatering, niet de levering van 
de daarvoor benoodigde bouwstoffen, benevens 
het leveren van 0500 bossen rogge glui tot win
tervoorraad ; 2o. het uitdiepen van c n gedeelte 
van den kleinen Veerschen Watergang, over eene 
lengte van 3955 M. 

Het L o o , te 1 uur, door don rentmeester 
van het kroondomein : het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de bouwhoeven 
Asselt, Hullemansgoed, het Uddclermeer cn bij 
de Eendenkooi, benevens aan de Slagboom en enz. 
in het Hoogsoerensche bosch. 

H a a r l e m , te 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: 1o. het verbeteren van den weg over den 
oostelijken dijk langs het Noordhollandsch kanaal, 
tusschen Spijkerboor en Oostgraftdijk, lang 1143 
M . De daarvoor benoodigde bouwstoffen zijn : 344 
M 3 brik, 172 M 3 grint en 58 M 3 kalkpuin Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Noord-Holland, te Haarlem en bij den ingenieur 
Wellan, tc Alkmaar. Raming ƒ 3035. 

2o. het doen eener keibestrating in den grooten 
Rijksweg buiten de Weespcr-barrièrc té Amster
dam. Het werk bestaat in : het vervangen dér 
klinkerbestrating van den grooten weg der le 
klasse no. 1 , aanvangende bij het begin van den 
weg te Amsterdam, buiten de Weesper-barrière, 
ter lengte van 300 M . , breed tusschen de kant-
lagen 4 M. , door eene bestrating met Andernasche 
keien en het daaraansluitende verstraten der be
schikbaar komende goede oude heele en halve 
steenen, over eene lengte van 300 M. en breedte 
van 4 M . Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Haarlem en bij den ingenieur Du 
Celliée Muller , te Amsterdam. Raming f 4770. 

Noordbroek, te 3 uren, door kerkvoogden 
en notabelen der Herv. gemeente, in het ge
meentehuis : het verhoogen en vergrooten der 
Zuiderschool aldaar, en het inkorten der schuur 
aan de onderwijzerswoning. Aanw. 15 Ju l i , te 
4 uren. 

Vrijdag, 19 Jul i . 

Amsterdam, te 12 uren, in het Nieuw Amsterd. 
Koffiehuis: het bouwen van een heerenhuis en 
fabriek voor gouden werken. Inl. bij den architect 
Y Bijvoets Gz., aldaar. 

's-Hage, t e l uur, door burg. en weth.: l o . 
het maken van de filters, het hoogreservoir en 
daarmede in verband staande werken, bestaande 
in : a. het maken van eene houten brug over dc 
Sprank en het wegbreken van de bestaande; 
b. het verleggen van het jaagpad, het verbroeden 
en verdiepen der Sprank cn het maken van eene 
losplaats met lossteigers; c. het maken van kei
bestrating enz.; d. het maken van een keistraat
weg door het duin ; e. het maken van een harden 
weg; ƒ. het maken van de twee filters en het 
bezinkingsreservoir met de lilterbeuden, riolen , 
putten, het plateau voor het hoogreservoir en de 
noodige kei bestrating; g. het maken van een 
hoogreservoirgebouw met ijzeren reservoirbak, 
aanvoer- en allaatpijp; h. het maken van de be
noodigde afrasteringen; i ' . het maken van wonin
gen ; k. het onderhoud van de bovengenoemde 
werken gedurende een jaar. 

2o. het vervaardigen en leveren van gegoten-
ijzeren buizen, als: 3,042,880 K G . rechte bui

zen, 20,100 K G . kromme idem, 38,715 K G . 
T-stukken, 1360 K G . kriiisstukken, 28,740 K G . 
tapsche buizen , 3658 K G . dubbele moffen ; een 
en ander ten behoeve der duinwaterleiding. Inl. 
aan het bureau der duinwaterleiding iu de Ver
lengde lialistraat. 

Zaterdag, 20 J u l i . 
IJzendooru, te 11 uren, door burg. en 

weth., ten herberge van l i . van Ommeren: het 
vergrooten van het schoollokaal aldaar, met bij
levering van alle materialen. Inl. bij de wet
houders Tap en Eimbers. Aanw. op den dag 
der besteding, van 8—11 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. cn weth. : de 
levering van brandstollen, gedurende 1872/73 
benoodigd voor de verschillende gebouwen van de 
gemeente-administratie, aldaar. Monsters op alle 
werkdagen , van 9—2 uren, ter inzage bij den 
concierge van het stadhuis. 

Utrecht, te 2 uren, door burg. en weth. : 
lo . het verrichten van eenige vernieuwingen cn 
herstellingen aan stedelijke gebouwen; 2o. het 
amoveeren van den run- en pelmolen met bijbe
hoorende gebouwen iu de Pelmolenstraat. Aanw. 
van no. 2 , 15 J u l i , te 10'/.2 uren. 

Eiland Rozenburg , te 2 uren, door het 
heemraadschap van Eiland Rozenburg : het doen 
van z/nkwerken en de leverantie van rijsmateria-
len. Inl. bij den dijkgraaf Ns. Barendregt. Aan
wijzing op den dag der besteding, te 12 uren. 
Bilj. inzenden bij gemelden dijkgraaf, of in 
het koffiehuis van J. Kleywegt, aldaar. 

Hoogezand, te 5 uren, ten gemeentehuize: 
het maken eener nieuwe behuizing, westzijde het 
gemeentehuis aldaar, met bijlevering van mate
rialen, arbeidsloonen enz. Aanw. 17 J u l i , te 
5 uren. 

Maandag, 22 Ju l i . 

Waalwijk , te 2 uren, door het gemeentebe
stuur : het bouwen eener school. Aanw. op den 
dag der besteding, te 10 uren. 

Dinsdag, 23 Jul i . 
Utreoht, te 2 uren, door do maatsch. tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : het bouwen van eene wachtkamer 
met bureau aan de wachterswoning no. 60 bij de 
halte Dalfsen , en den aanleg van een verhoogde 
stoep aldaar. Inl. bij den sectie-ingenieur te 
Zutfen. Aanw. 16 J u l i , te 12 uren. 

Grootebroek, te 4 uren, door het college 
van dagelijksch bestuur van de banne Grootebroek 
en Lutiebroek, op het raadhuis: het droogmaken 
van de Lutjebroekerweel, met de daarvoor te 
maken bedijking, de te graven slooten en den 
benoodigden watermolen. Inl. omtrent de droog
making bij den opzichter Stoutjesdijk, te Enk
huizen en omtrent den molen bij den opzichter 
Hos, te Grootebroek. Aanwijzing 22 J u l i , te 
10 uren. 

Vri jdag , 26 Jul i . 
's-Bosch, te 10% uren, door het prov. be

stuur : het opmaken der verzonken verlegging 
van den strekdam no. 9 aan den linkeroever der 
Boven-Merwede onder Sleeuwijk. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur : 
lo . het wegruimen van een bij Elburg in de Zui
derzee gezonken vaartuig. 

2o. het aanleggen van drie dwarskribben, het 
verlengen van twee bestaande kribben en het 
uitvoeren van verdere rijswerken, ter verbetering 
van den Usel bij Deventer en aan de Vollehand, 
beneden Deventer. De 3 nieuw te maken kribben 
uit den oever 38 , 46.5 en 24 M . ; de verdere 
werken zijn het leggen van 135 vierk. M. beslag-
vverk en het leveren en verwerken van 390 kub. 
M . brik. Inl. bij den hoofdingenieur te Arnhem 
en den ingenieur te Zutfen. Raming /'5000. 

3o. het uitvoeren van eenige werken tot ver
betering van het vaarwater der rivier den Gel-
derschen Usel in dc gemeente Rheden, Bahr en 
Lathum. De werken zijn : a. de aanleg van 17 
dwarskribben, lang 0 , 12 , 20 , 12, 7 22, 17 
14, 14 , 14, 14, 15, 18, 23, 28, 26 en 13 M.'; 
b. om die kribben te maken 765 vierk. M. blees-
laag, dik 0.8 M . ; c. het leveren cn verwerken 
van 800 kub. M. steenpuin en 1825 M . staak-
regel. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur 
cn den opzichter te Arnhem, Raming ƒ 1 1 , 0 4 0 . 
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Afloop van Aanbestedingen. 

Amersfoort. 18 Juni : het vernieuwen der 
brug over de Bruincburgersluis (minste inschr. 
G. Prins, voor ƒ 1 5 7 5 ) , is in het vorig nom-
mer abusievelijk gemeld als gegund. Het werk 
zal worden herbesteed op Zaterdag, 13 Juli. 

Amsterdam, 21 Juni : de levering ten be
hoeve der Ned. Handelmaatschappij van: 

Perc. 1, verfwaren, oliën enz.: A . J . Kop tc 
Rotterdam, ƒ 2 9 9 , 4 9 5 . 

Perc. 2 , milit. equipementstukken : A . A. Knuij-
ver te 's-Hage, f 2484.25; A . van Dongen te 
Breda, f 2407.70. 

Perc. 4, diverse katoenen: Arntzenius Jannink 
en Co. te Goor, ƒ 2900.40; Ankersmit en Co. 
tc Deventer, 2792.25. 

Perc. 5 , idem: Arntzenius Jannink cn Co., 
ƒ 2049.44; Ankersmit en Co., ƒ 1 9 9 3 . 2 1 . 

Perc. 0, Zwaar bl. katoen : Arntzenius Jannink 
en Co. /"3900; Vissers Kijken de Booij te Gel
drop, f3708; Ankersinit en Co., ƒ 3 7 3 8 . 

Perc. 7, ongebl. voering-katoen: Arntzenius 
Jannink cn Co., ƒ 2 8 0 ; Ankersmit en Co., ƒ 258.44. 

Perc. 8, diverse benoodigdheden: J. A. de 
Booij Jr., ƒ 788.75. 

Perc. 9 , linnen voor handdoeken: van Zeeland 
en Co. te Stratum, ƒ 438 .62 s ; Z. Kamerling en 
Zn. te Almelo, ƒ 3 9 8 . 7 5 ; Ter Weeme en Zn. te 
Neede, f 3 6 7 ; J . van Dooren en Co. te Boxtel, 
ƒ 355.25. 

Perc. 12, donkerblauw grein: van Hartrop 
en Zoon te Leiden, ƒ 1002.50; M . van Weeren, 
idem, ƒ 1 0 0 0 ; P. Clos cn van Leembruggen, id., 
ƒ 998.75. 

Perc. 13 , laken en circassienne: G. Bogaers 
en Zn. te Tilburg, ƒ 1 6 9 2 . 5 0 . 

Perc. 14 , wollen dekens: H . J . van Wensen 
te Leiden, ƒ 1102.20; J. Zuurdeeg en Zn, idem, j 
ƒ 1 0 7 9 . 1 0 ; J , Scheltema Jz. idem, ƒ 1036 20. 

Perc. 15, bont katoen: A . Raijmakcrs en Zn. 
tc Helmond, ƒ 1808; Terwindt Arntz en llolters, 
idem. ƒ 1 7 9 7 . 2 6 1 ; Bogaers en Sanders, idem, 
ƒ 1705.95; W. G. I. Ramaer en Co., id.,/" 1085. 

Perc. 16 , blauw baai: L . Ledeboer en Zn. te 
Ti lburg, ƒ 9 0 5 ; G. Bogaers en Zn., ƒ 8 7 5 ; v. d. 
Berg Krabbendam te Tilburg, ƒ 824. 

Perc. 18, zinkwit en zinkgrijs : W . van Houten 
en Zn. te Rotterdam, ƒ 2 7 1 9 . 1 0 ; J . B. Kroon en 
Co. te Amsterdam, ƒ 2272. 

Perc. 19 , vlaggendoek: M . van Weeren, 
ƒ 6353.75; van Hartrop en Zn., ƒ C353.25. 

Perc. 2 0 , sloepriemen en pagaaiers: Wed. H. 
O. Feijnt en Zn. te Amsterdam, ƒ4680.80; A . 
Schilte te IJselstein, ƒ 4 5 4 8 ; P. de Moor en Zn. 
te Rotterdam, ƒ 4 1 4 9 . 3 0 . 

Perc. 2 1 , idem: Wed. H . C. Feijnt en Z n , 
ƒ 5 2 8 0 ; P. de Moor en Zn., ƒ 5 2 5 3 ; A. Schilte, 
f 5109. 

Perc. 22 , roode menie: A . J . Kop te Rotter
dam, / 15,480; C. F. Fleumer te Amsterdam, 
/12 ,720; Matthes en Bormeester, idem, /"12,3O0; 
Smits en Tasbender te Rotterdam, ƒ11,800. 

Perc. 23, lijnolie: F . Alberdingk cn Zn. te 
Amsterdam, ƒ 8 2 6 0 . 3 5 ; G. J . Teerink, id . , f 8172. 

Perc. 24, idem: F . Alberdingk en Zn ,ƒ 10,570; 
G. J. Teerink, ƒ 1 0 , 4 5 0 . 

Perc. 25, idem: F. Alberdingk en Zn., f10,570; 
G. J . Teerink, f10,450. 

Perc. 2 6 , Loodwit: Wed. Hondorf Blok en 
Braet te Schoonhoven, ƒ 6 6 7 2 . 

Perc. 27 , idem: Wed. Hondorf Blok en Braet 
ƒ 6 9 8 0 ; Ooster en Co. te Amsterdam, ƒ0492. 

Perc. 28, idem: S. v. d. Beid tc Botterdam, 
f7044; Ooster en Co. ƒ 6892; W'ed. Hondorf 
Blok en Braet ƒ 0388. 

Perc. 29 , Newcastle steenkolen: Wurfbain en 
Co. te Amsterdam, / 14,227.50; v. Vlissingen 
Stuart, idem, ƒ 14,205; J . v. Vollenhovo en Co. 
te Rotterdam, ƒ 14,190; W . Hoven en Zn. tc 
's-Hage, 14,115; Tiedeman cn Mijnsen te Am
sterdam, ƒ 14,110. 

Perc. 30, ijzeren spijkers: J . van Zanten en 
Co. te 's-Hage, ƒ 1 8 , 0 0 4 . 8 0 ; W. Bernet en Co. 
te Amsterdam, ƒ 18,470.37"j G . H . J. v. d. 
Meulen, idem, /12 ,470.83 s . 

Perc. 3 1 , pakwerk: J . B. van Catz te Gouda, 
ƒ 1 1 9 0 ; Goudsche mach. Garenspinnerij, idem, 
ƒ 840. 

Perc. 32 , ijzerwerken v/d. Stoombaggermolen : 

H. Figee te Haarlem, f20,949; W. C. en K. dc 
Wit te Amsterdam, f 17,819.09; T. Lemm te 
Kralingen, ƒ 17,494; Koninkl. Nedl. Grofsmederij 
te Leiden, ƒ 15,168. 

Perc. 33/37, ko fiezakken : Arntzenius Jannink 
en Co.. j 158,000; G. Bonnike en Co. te Am
sterdam, ƒ 150,000; H. P. Gelderman en Zn. 
Oldenzaal, /154 ,750; A . J. Leestcmaker te En
ter, f 154,200; D. J. H . ter Horst te Bijssen. 
f154,000. 

Perc. 38 , paardenharen dekens: II. .1. van 
Wensen te Leiden, ƒ 5 5 2 5 ; J. Zuurdeeg en Zn. 
idem, f4530; J . C . Zaalberg en Zn., idem, f4485; 
J . Scheltema Jr., idem, ƒ 4452.50. 

Perc. 39 , paardendekens: H. J . van Wensen 
te Leiden, f 1 2 7 5 ; J. Zuurdeeg en Zn., idem, 
M 0 4 5 . 5 0 ; J. C. Zaalberg en Zn., idem, f 1 0 3 5 ; 

"j. Scheltema Jr., idem, / 1027.50. 

L e e u w a r d e n , 25 Juni : het afbreken van het 
gebouw Lt. O , no. 118fc cn het aldaar stichten 
van een schoolgebouw ; minste inschr. was J . R. 
Jansma, te l la l lum, voor ƒ 7943. 

Hoorn , 26 Juni : het gedeeltelijk veranderen 
en vernieuwen van een gebouw in de Graven
straat; ingekomen 11 biljetten, a ls : 
K . Bakker, ƒ 1803. 
J . Gleijsteen, » 1090. 
J. van den Berg, » 1047. 
A. Molenaar, » 1540. 
Pcereboom, » 1530. 
H. Groen , » 1494. 
G. Godvliet, » 1421. 
P. Kroon, » 1390. 
M . Godvliet, » 1384. 
Blauw en Lakeman, » 1309. 
J. Zeijlemaker, » 1344. 
Allen aldaar. 

Leiden, 29 Juni: de levering van verschil
lende materialen , in 39 perc.: perc. 1, S. G. 
Piek te Oudshoorn, ƒ 4 9 8 ; 2. G. J. Boelen te 
Leiden, ƒ 4 4 7 ; 3. Gebr. Bos te Haarlemmermeer, 
ƒ 3 0 3 . 7 8 ; 4. G. .1. Boelen, ƒ 4 3 1 ; 5. Dezelfde, 
ƒ 1 1 8 6 ; 6. Gebr. Bos, ƒ 530.62; 7. G. J . Boelen, 
f 4 6 1 ; 8. S. G. Piek, ƒ 3 1 2 ; 9. G. J. Boelen, 
f 2 4 8 ; 10. Dezelfde, ƒ 207; 11. Dezelfde, ƒ 1 1 7 7 ; 
12. J. C. Bernard te Leiden, ƒ 8 3 . 6 6 ; 1:J Dezelfde, 

ƒ 137.14 s ; 14. J. J. Verdries te Gouda, ƒ 9 4 . 8 7 ; 
15. J. C. Bernard, ƒ 15.10; 16. J . J. Verdries, 
ƒ 2 1 6 . 3 9 ; 17. J . C. Bernard, ƒ 6 7 . 3 7 ; 18. De
zelfde, ƒ 1 0 5 4 . 7 4 ; 19. J . W. Clant te Oudshoorn, 
ƒ 2 1 9 . 3 2 ; 20. Smits en Beijnders te Haarlem, 
ƒ 4 7 0 . 4 2 ; 21. Dezelfde, ƒ 2 4 4 ; 22. J. W. Clant, 
ƒ 2 6 0 . 4 0 ; 23. Liefiïnck en Cie. fe Leiden/137.50; 
24. H . C. Visser te Leiden, ƒ 6 7 . 7 4 ; 25. Lief-
rinck en Cie., ƒ 2 1 9 . 2 0 ; 26. K . Max te Spaarn-
dam, ƒ 1 3 3 ; 27. Dezelfde, ƒ 7 3 . 8 0 ; 28. Wed. 
D. de Vries te Houtrijk, ƒ 2 1 6 . 1 0 ; 29. Dezelfde, 
ƒ 2 1 9 . 5 0 ; 30. Dczelide, ƒ 251.30; 31. K. Max, 
ƒ 7 2 . 5 0 ; 32. Dezelfde, ƒ 5 0 ; 33. Wed. D. dc 
Vries, ƒ 1 0 8 . 8 0 ; 34. Dezelfde, ƒ53 .90 ; 35. P. 
Van Staveren Dzn. te Haarlem, ƒ 3 2 8 ; 36. De
zelfde, aangehouden; 37. Dezelfde, dito ; 38. Geen 
inschrijvers; 39. Gebr. Bos, ƒ 1 0 7 2 ; 40. Niet 
gegund. 

Sexbiernm, 29 J u n i : het verlengen met 12 
M . van de openbare school te Tzummarum, het 
maken van een nieuvven regenwaterbak , het weg
breken en wederopbouwen van eene schuur; 
minste inschrijver was F . Fekkes, te Tzumma
rum, voor ƒ 3 2 8 9 . 

Amsterdam, 1 Ju l i : het maken eener aarde-
baan , de kunst- en andere werken tusschen Uiler-
meer en Hilversum; ingekomen 10 biljetten, als: 
F. Linskens, te Blerick , ƒ 534,000. 
J. Vernimnien , )> Heerenveen, » 495,000. 
L . J . v. d. Steenhoven,» Dordrecht, » 400,472. 
J . W . Bijl cn 

L . Brand Dz., » Hardinxveld, » 454,900. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, i> 446,800. 
J. J . Bekker, » Lent , » 444,000. 
11. de Borst , » Papendrecht, 

en P. Koedam, » Gorinchem, » 436,700. 
B. A . Wiegerink. » Groenlo, » 434,990. 
L. Kalis Kz , » Sliedrecht, > 434,000. 
J . de Klerk , » Werkendam, » 428,000. 

G r o n i n g e n . 1 J u l i : l o . het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan bet beursgebouw; 
minste inschrijver wasN. Koop , aldaar , voor ƒ 348. 

2o. het maken en leveren van glasgordijnen 

voor het beursgebouw; minste inschrijver was 
W. J. Ensdorf, aldaar, voor ƒ 179.70. 

3o. het leggen eener bnisleiding van zinkputten 
in den Bonkersgang; minste inschrijver was N . 
Koop, voor ƒ 234. 

Onderdendam, 3 Juli : het doen van herstel
lingen aan uitwateringssluizen , in 2 perc. of in 
massa; l e perc. herstellingen aan de sluis te 
Zoutkamp; ingekomen 3 bilj., als: 
J . v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 520. 
O. Kerkstra, » Ulrum, » 455. 
C. B . Danhof, » Baflo, » 428. 
(flaming / 470). 

2e perc. idem aan de Schouwer-, de Schep-
halsterzijl enz.; ingekomen 4 bilj :tten, als : 
C. fl. Danhof, te Baflo, f 492. 
K. Huisman, » Onderdendam, » 484. 
J . Timmer, » Obergum, » 480. 
O. Kerkstra, » Ulrum, » 410. 
(Raming ƒ430.) 

In massa: 
J. V. d. Veen, ƒ 995. 
C. R. Danhof, » 915. 
O. Kerkstra, » 859. 
Het eerste perceel is gegund aan Danhof, het 
tweede aan Kerkstra. 

Meije-Zegveld, 4 J u l i : het houwen eener 
keik met toren cn pastorie; minste inschrijver 
was P. Vlasman, te Bodegraven, voor ƒ 2 5 , 4 7 3 ; 
gegund. 

Vlissingen, 6 Ju l i : het bouwen eener kolen-
loods ; minste inschrijver was C. Maters, aldaar, 
voor ƒ 5204.35. 

's-Hage, 8 J u l i : lo. het onderhouden van 
's Rijks oeverwerken te Hellevoetsluis en van de 
Hoornsche hoofden tot 30 Juni '73 ; minste in
schrijver was F. v. d. Vlugt, te Hardinxveld, 
voor ƒ 2 8 8 8 . 

2o. de vernieuwingen en herstellingen aan de 
Rijks-rivier- en oeverwerken in de Nieuwe Maas, 
het Scheur, de Hertel en het Spui tot 30 Juni 
'73; minste inschrijver was C. Boskamp, te 
Sliedrecht, voor ƒ 8 8 8 8 . 

' s - B o s c h . 8 Ju l i : het bouwen van houten 
sluizen en bruggen voor de kade langs de Dom
mel, den Dommclarm en over de Singelkade tot 
aan sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart; minste 
inschr. was J . Hi l le , te Grave, voor ƒ 18,200. 

Utrecht, 9 Ju l i : de verkoop van 4338 strek
kende M. gebruikte spoorstaven , afkomstig van 
de Staatsspoorwegen en liggende op de stations 
Deventer, Breda en Venlo; ingekomen 0 biljet
ten , als: 
Jacob Keizer, (Breda, Venlo pcrIOO K G . ƒ7.31 

te Venlo, 'Deventer » » » » 6.83 s 

i » 7.19 s 

» » 7.57 s 

» » 7.57 s 

II > ui I Deventer H. A. Bloeingarten, 1 g r e ( j a 

te Maastricht, fVenlo 

B. J. Nijkerk , te 
Amsterdam, 

A . D. Hamburger, 
te Utrecht, 

Kamp en Soeten, 
te Tegelen, 

P. D. Bruunings . )» . . . . j ) Deventer! te Amsterdam, / , . , ' 1 Venlo 

» » 8.01 s 

» D 7.75 

» 7.00 
» 7.51 

» 7.70 

" y> 7.56 

Utrecht, 9 Juli : het ma icn van galerijen en 
het verrichten van verdere werkzaamheden aan 
de academische bibliotheek enz.; 
D. L . van Kent, te Utrecht ƒ 1 0 , 4 0 0 . 
C. van Zeeland, » » » 9,988. 
11. A . van Baaren » » 9,900. 
J. W. de Leur, » » » 9,890. 
C. A . van Steijn, i> » 9,743. 
J. 11. de Vos, » » » 9,700. 
J. van Rossum, » 9,578. 
A. Fukking, B » 9,398. 
A. Bens, > » » 9,280. 
A . J . van Doesburg, 1 » 9,184. 
J. G. Sikkel , » » » 8,994. 
II. van Dijk, (gegund). 9 » 8,675. 

Amsterdam, 10 J u l i : het bouwen van 4 
heerenhuizen op de Schans bij de Weesper-bar-
r i è rc ; naar de plannen van den architect IJ Bij-
voets Gz . : 
Scherel cn Meekers, te Amsterdam, ƒ 6 9 , 7 0 0 . 
F. Jolink, » » »65,300. 
D. Cerlijn, » » »61,500. 
D. Limper, » » »61,200. 
C. J. Maks, » » »01,180. 
Schoonenburg en 

Maks, » » i>01,000. 
H A . Lubohm, » » «59,750. 
W. Jansen, » » »59,210. 
J. Rutgus, » Aarlanderveen, » 50,969. 
A. Aalders, » Amsterdam, »50,780. 
J. Koster, (gegund). » » »50,523. 

's-Hage, 10 J u l i : het uitvoeren van werken 
aan het vereenigd huis van arrest en provoost te 
Haarlem; minste inschrijvers waren lloogeveen 
en Oudshoorn, te Haarlem, voor ƒ3370 . 

Bergsohenhoek, 10 Juli : het vergrooten en 
verhoogen der openbare school en het veranderen 
der onderwijzerswoning; ingekomen 5 bilj., als: 
A. Kloppert, te Bergschenhoek, ƒ 3 5 8 0 . 
P. Luiten, » idem » 3575. 
J . Huurman, • Zegwaart, » 3175. 
L>. Leeuwenburgh, n idem » 3105. 
J. M . Filiekes, » Berkel, » 3100. 
Gegund. Raming ƒ 3 2 0 5 . 

Haarlem, 11 J u l i : l o . het voortzetten der 
strandverdediging op Vlieland; minste inschr. 
was F . v. d. Vlugt, te Hardinxveld, voor ƒ73 ,079 . 

2o. de uitvoering van baggerwerken iu het 
Spaarne; minste inschrijver was A . Kuik , te 
Haarlem, voor ƒ 2297. 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
finantiën, aan het lokaal van het prov. bestuur: 
de aanleg eener telegraaflijn met een draad tus
schen Zwartsluis en Blokzijl, ter lengte van 
15,950 M . Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, aldaar, en bij den ingenieur te Kam
pen. Aanw. den 8en dag vóór de besteding. 

Haandag, 29 Jul i . 

's-Hage, te 11 '/2 uren , door het prov. be
stuur: 1". het maken van den onderbouw eener 
ijzeren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de 
daar bestaande vlotbrug; 2o. het bouwen eener 
sluis met bijbehoorende werken, tot vorming 
eener derde waterkeering in de groote haven der 
gemeente Gorinchem. 

Woensdag, 31 Juli . 

Neede, door directeuren van den Hummelo-
Enschedeschen kunstweg, ter plaatselijke secre
tarie: de levering van 920 kub. M. grint , in 
massa of in 3 kavelingen , iedere kaveling groot 
ruim 300 kub. M. , langs den Humnielo-Ensche-
deschen kunstweg, tusschen Neede en den tol 
bij Willemsen, op den weg naar Borculo. 

Vri jdag , 2 A u g . 

's-Bosch, te 10 '/i uren, door het prov. be
stuur: het op de diepte brengen en onderhouden 
der haven te Moerdijk. 

Woensdag, 7 Aug . 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water, gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

Op later te bepalen datum. 

Leeuwarden; het verbouwen der huizinge 
Lett. II, no. 22, aldaar. Teekeningen ter in
zage bij den architect J . D. Bruns, aldaar. 

Raming ƒ 9 6 0 0 . 

Zevende jaargang jüft 29. Am 
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DE NOORDHOLDANDSCH-FRIESCHE 
SPOORWEG. 

I. 

Voor eenigen tijd geleden werd in dit week
blad , even als in vele dagbladen , gewaagd van 
de pogingen door een comité in Noord-Holland 
en Friesland aangewend, ten einde het plan in 
't leven te roepen, dat reeds sedert vele jaren 
bestaat, het tot stand brengen van den spoorweg 
hierboven genoemd. 

Van een , zooals het indertijd genoemd werd , 
geachte zijde werd betreffende deze aangelegen
heid het een en ander medegedeeld en in De 
Opmerker opgenomen ; terwijl de toezeggingen, 
die ' tcomité ontving van geldelijke bijdragen, 
als inschrijvingen in de kapitaalsvorming door 
verschillende gemeentebesturen en particulieren , 
zooveel mogelijk daarin werden bijgehouden. 

Hoewel voor jaren geleden reeds omtrent deze 
belangrijke onderneming 't een cn ander vermeld 
werd, schijnt het der Redactie echter ontgaan te 
zijn dat de pogingen, thans in het werk gesteld, 
door andere mannen werden geleid dan die, 
welke zich daarvoor in vroeger jaren beijverden, 
en afgaande op de mededeeling die haar gewerd 
meende ook zij, dat 't vroegere comité niet meer 
bestond. 

Uit verschillende berichten toch bleek het, dat 
meermalen in de vergaderingen door 't nieuwe 
comité in Noord-Holland en Friesland gehouden, 
waarin de krachtige medewerking van belang
hebbenden werd opgewekt en plaatselijke com-
missiën werden gevormd, ten einde de inschrij
vingen zóó der gemeenten als van partikulieren 
te bevorderen, het oude comité werd verklaard 
te zijn ontbonden of althans geen levenskracht 
meer te bezitten. 

Een incident van geheel bijzonderen aard heeft 
zich echter voorgedaan , waaruit gebleken is dat 
niet alleen het oude comité geenszins heeft op
gehouden te beslaan , doch dat de meest krach
tige elementen daarvan nog aanwezig zijn en 
meer dan ooit, met al de energie, die de werk
kracht zijner leden kenmerkte, voortdurend is 
werkzaam geweest en thans krachtiger dan ooit 
is opgetreden, om door gepaste middelen te 
trachten zijne denkbeelden te verwezenlijken, die, 
als de resultaten van een langdurige en door
dachte studie, thans groote levensvatbaarheid 
schijnen te verkrijgen. 

Het incident waarop wij doelen is een schrij
ven aan het bestuur van het oude comité gericht 
door H H . Gedeputeerde Staten van Friesland , 
waarin de vraag gesteld werd of het nog be
staat, en wat er van de werking van een nieuw 
comité gedacht moet worden , dat tot de Staten 
van Friesland een aanvraag tot ondersteuning 
zijner onderneming gericht heeft. Tot het doen 
dier vraag werd aanleiding gevonden omdat in 
der tijd aan het oude comité een aanzienlijke 
bijdrage werd toegezegd, welke toezegging nog 
niet was vervallen, zoodat men wenschte te weten 
in hoeverre daarover ten gunste van een nieuw 
comité zou kunnen beschikt worden. Het oude 
comité heeft daarop geantwoord, en dit antwoord 
publiek gemaakt; ten gevolge daarvan werd 
zoowel door Gedeputeerden van Friesland als door 
die van Noord-Holland , zoomede door Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam, respectievelük 

De advertentiën vau een tot vijf gews 
( 1.— en voor eiken regel meer ƒ-.20;" 

Ü' elke advertentie 10 eents voor een 
courant betaald. — Abonnementen voor j 
regels per jaargang worden tcgeu vermii 
genomen en groote letters naar plaatsra 

aan de Provinciale Staten der verschillende ge
westen , als aan den Gemeenteraad der Hoofdstad 
het voorstel gedaan , om aan het nieuwe comité 
te kennen te geven, dat men, hoewel in 't alge
meen hoogelijk ingenomen met ieder ontwerp, 
dat strekken kan een spoorwegverbinding in 
Noordllolland en Friesland tot stand te brengen 
en het verkeer over de lijnen, in heide provinciën 
aangelegd , door directe spoorwegverbinding met 
elkander te vereenigen , de plannen van het co
mité echter te onbepaald zijn om daaraan reeds 
de gevraagde subsidie te verleenen. 

Naar aanleiding van dien brief, door het oude 
comité aan de Staten van Friesland gericht, waarin 
het standpunt waarop beide comités staan wordt 
uiteengezet, wenschen wij dat standpunt mede 
te deelen , de zaak te beschouwen en onze op
merkingen te dien aanzien uiteentezetten. 

Reeds in 1864 vormden zich eenige invloedrijke 
mannen in NoordHolland en Friesland tot een 
comité voor het behartigen der belangen van 
den NoordHollandsch-Frieschen spoorweg, onder 
voorzitterschap van den heer Wouda, toen Bur
gemeester van Sneek , en den heer Cohen Stuart 
te Alkmaar als secretaris. Het vroeg concessie 
voor een spoorweg van Leeuwarden langs Sneek, 
IJlst en Oudega, koit langs Hindeloopen ombui
gende , naar de haven van Stavoren , en van de 
Ven boven Enkhuizen langs Hoorn naar Alkmaar, 
zoomede van Hoorn door de Beemster langs Pur-
merend tot aan den IJdijk tegenover Amsterdam, 
met voorbehoud om de richting van dit laatste 
gedeelte van Purinerend te mogen wijzigen, in
dien later mocht blijken, waaromtrent de gegevens 
toen nog alle onbepaald waren, dat het verkiese
lijker zou wezen, wanneer door de Regeering het 
ontwerp voor den Staatsspoorweg te Amsterdam 
zou zijn vastgesteld, om het station aldaar te 
naderen, hetzij door overgang van het IJ langs 
den afsluitdam te Schel ling wande , o fwe l door 
aansluiting aan den Staatsspoorweg te Zaandam. 

Dit ontwerp , in breede trekken uitgewerkt en 
begroot , werd der toen in vollen bloei zijnde 
Maatschappij van Handel cn Nijverheid medege
deeld en haar medewerking gevraagd. Zij toonde 
zich daartoe bereid en verklaarde, indien van 
het maatschappelijk kapitaal, zeer ruim op 18 
MM. begroot, 5 MM. iu Nederland geplaatst zou
den zijn, het ontbrekende te zullen leveren. Het 
comité stelde zich daarop aan het werk; het gaf 
eeu brochure u i t , waarin het de te verwachten 
financieele resultaten slechts zeer oppervlakkig 
kon uiteenzetten , aangezien dc ondervinding toen 
nog niets of weinig omtrent de exploitatie der 
Staatsspoorwegen geleerd had, die dus toen, 
allen op hypothesen berustte. Een vereeniging 
van Amsterdamsche makelaars verbond zich om, 
indien het comité de helft van de gevraagde 
5 MM. zou verkregen hebben in de provinciën , 
de wederhelft aan de Amsterdamsche beurs te 
zullen plaatsen. 

Reeds waren de inschrijvingen tot ƒ 2 . 4 0 0 , 0 0 0 
geklommen en was ue dag bepaald, waarop te 
Amsterdam eeu bijeenkomst zuu gehouden wor
den om over de verdere kapitaalsvorming ter 
beurze te overleggen toen, als eeu begin der geld-
crisis van de jaren 1800 en 1867, de maatschappij 
van handel en nijverheid in ongelegenheid raakte, 
zoodat zij de groote operation op financieel ge
bied , waarmede zy zich bad ingelaten niet ver

der kon uitbreiden , en hare belofl 
derneming gedaan moest terugnen 

Het comité begreep toen , dat 
ren weg behoorde in te slaan en 1 
tenland moest wenden, om linanciS 
krijgen. Om hierop kans van slag 
moest het ontwerp meer in detail ] 
werkt, ten einde den grondslag va 
de charge tot aanbesteding a forti 
vormen. 

Dit geschiedde; de plannen wJ 
ledige lengte- en dwarsprolillen, n l 
waterpassing op kadastrale grooq 
en pogingen in het buitenland t 
ming aangewend, waarvoor het 
van ƒ 20000 ten beste gaf. De I 
waarop wij hiervoren de aandacht« 
echter een zoo hoogen prijs ter 
het kapitaal gelden, dat hieraan] 
mogt worden. 

Het comité meende in dien tuest 
tijden te moeten wachten, doch] 
rust, waartoe het verplicht was, 
bruiken om zijne plannen meer 
brengen met hetgeen intusschen I 
omtrent de plaatsing van het cenl 
Amsterdam beslist werd, terwijl [ 
ploitatie van den Staatsspoorweg! 
en Friesland hoe langer zoo me, 
vond, op nauwkeurige gronden te j 
zetten wat het vermoedelijk vern 
ontworpen spoorweg worden zou, I 
deelen daaruit, in verband tot 
exploitatie, zouden voortvloeien. 

Het verkeerde dan ook niet la 
omtrent de keuze eener aansluitü 
aan den Staatsspoorweg om met 
het centraal station te Anisterda 
Zijne berekeningen daarmede in ovj 
gebracht hebbende hield het ' l 
ciëelen toestand, het beschouwd 
door anderen aangewend om to 
doel voor andere spoorweg-verbins 
ken en zag, dat slechts van 
werp Boxtel—Wezel tot stand k» 

In 1870 meende het dat er 
slagen daagde , toen het uitbrekej 
log op eens weder zijne pogingen i 

Na den vrede en den terugkea! 
financieel vertrouwen meende het | 
tijd gekomen om krachtig te ku 
toen een nieuw comité verrees, 
schap van den heer Bloem, bu 
de Beets te Hoorn en den heer 
Purinerend als secretaris. 

Dit nieuwe comité leidde zijn 
bliek in under denzelfden naam 
hoewel het eenigszins op de gre 
laatste scheen te willen opbouwen' 
gens zijn meening niet kon volbrfl 
de keuze in richting een geheel 

Het oude comité had, naar 
gezien dat 't een eerste vereischti 
te bereiken, dat het zich van 
voorgesteld: de provinciën Fries] 
Holland op de meest voordeelige 
den te vereenigen cn door beide 
en meest voor den handel vruj 
kiezen tot vereeniging van Friesf 
met Amsterdam. Daartoe moes! 



VOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 13 J u l i 1872. 

II. Figee te Haarlem, ƒ 2 0 , 9 4 9 ; W. C. en K. de 
Wit te Amsterdam, ƒ17 ,819 .09 ; T. Lemm te 
Kralingen, ƒ 17,494; Koninkl. Nedl. Grofsmederij 
te Leiden, f 15,108. 

Perc. 33/37, ko liczakkcn : Arntzenius Jannink 
en Co., / 158,000; G. Bonnike en Co. te Am
sterdam, ƒ150 ,000 ; II. I'. Gelderman cn Zn. 
Oldenzaal, / 154 ,750 ; A. J. Leestemaker te En
ter, f 154,200; H. J. H. ter Horst te Hijssen. 
ƒ154,000. 

Perc. 38 , paardenharen dekens: H . .1. van 
Wensen te Leiden, ƒ 5525 ; J. Zuurdeeg en Zn. 
idem, ƒ 4 5 3 0 ; J. C. Zaalbergen Zn., idem, ƒ4485; 
J . Scheltema Jr., idem, ƒ 4452.50. 

Perc. 39 , paardendekens : H. J . van Wensen 
te Leiden, ƒ 1275; J. Zuurdeeg en Zn., idem, 
i 1045.50; J. C. Zaalberg en Zn., idem, ƒ 1 0 3 5 ; 
J . Scheltema Jr., idem, / 1027.50. 

Leeuwarden, 25 Juni : het afbreken van het 
gebouw Lt. O , no. 118» en het aldaar stichten 
van een schoolgebouw ; minste inschr. was .1. R. 
Jansma, te MaIInu., voor ƒ 7 9 4 3 . 

Hoorn , 26 Juni : het gedeeltelijk veranderen 
cn vernieuwen van een gebouw in de Graven
straat; ingekomen 11 biljetten, als: 
K. Bakker, ƒ 18G3. 
J . Gleijsteen, » 1090. 
J. van den Berg, » 1047. 
A. Molenaar, » 1540. 
Pecreboom, » 1530. 
H. Groen, » 1494. 
G. Godvliet, » 1421. 
P. Kroon, » 1390. 
M . Godvliet, » 1384. 
Blauw en Lakeman, » 13G9. 
J. Zeijlemaker, » 1344. 
Allen aldaar. 

Leiden, 29 Juni: de levering van verschil
lende materialen , in 39 perc.: perc. 1, S. G. 
Piek te Oudshoorn, ƒ 498; 2. G. J. Boelen te 
Leiden, ƒ 447 ; 3. Gebr. Bos te Haarlemmermeer, 
ƒ 3 0 3 . 7 8 ; 4. G. J . Boelen, ƒ 4 3 1 ; 5. Dezelfde, 
ƒ 1 1 8 0 ; 0. Gebr. Bos, ƒ 530.02; 7. G . J . Boelen, 
ƒ 4 6 1 ; 8. S. G. Piek, ƒ 3 1 2 ; 9. G. J. Boelen, 
ƒ 2 4 8 ; 10. Dezelfde, ƒ 207; 11. Dezelfde, ƒ 1 1 7 7 ; 
12. J. C. Bernard te Leiden, ƒ 83.66; 13. Dezelfde, 

ƒ 137.14 s ; 14. J. J. Verdries te Gouda, ƒ 9 4 . 8 7 ; 
45. J. C. Bernard, ƒ 15.10; 16. J. J. Verdries, 
ƒ 2 1 6 . 3 9 ; 17. J . C . Bernard, ƒ 6 7 . 3 7 ; 18. De
zelfde, ƒ 1 0 5 4 . 7 4 ; 19. J . W. Clantte Oudshoorn, 
ƒ 2 1 9 . 3 2 ; 20. Smits en Reijnders te Haarlem, 
ƒ 4 7 6 . 4 2 ; 21. Dezelfde, ƒ 2 4 4 ; 22. J. W. Clant, 
ƒ 260.40; 23. Liefrinck cn Cie. te Leiden,/' 137.50; 
24. II. C. Visser te Leiden, ƒ 6 7 . 7 4 ; 25. Lief
rinck en Cie., ƒ 219.20; 26. K. Max tc Spaarn-
dam, ƒ 1 3 3 ; 27. Dezelfde, ƒ 7 3 . 8 0 ; 28. Wed. 
D. de Vries te Houtrijk, ƒ 2 1 6 . 1 0 ; 29. Dezelfde, 

ƒ 219.50; 30. Dezelldc, ƒ 251.30; 31. K. Max , 
ƒ 7 2 . 5 0 ; 32. Dezelfde, ƒ 5 6 ; 33. Wed. D. de 
Vries, ƒ 1 0 8 . 8 0 ; 34. Dezelfde, / 53.90; 35. P. 
Van Staveicn Dzn. te Haarlem, ƒ 3 2 8 ; 30. De
zelfde , aangehouden; 37. Dezelfde, dito ; 38. Geen 
inschrijvers; 39. Gebr. Bos, ƒ 1 0 7 2 ; 40. Niet 
gegund. 

Sexbiernm, 29 J un i : het verlengen met 12 
M . van de openbare school te Tzummarum, het 
maken van een nieuwen regenwaterbak , het weg
breken en wederopbouwen van eene schuur; 
minste inschrijver was F. Fckkes, te Tzumma
rum , voor ƒ 3289. 

Amsterdam, 1 Ju l i : het maken eener aai de-
baan , de kunst- en andere wei ken tusschen Uiter
meer en Hilversum; ingekomen 10 biljetten, als: 
F. Linskens, te Blerick, ƒ 534,000. 
J. Vernimmen , « Heerenvecn, » 495,000. 
L . J . v. d. Stcenhoven, » Dordrecht, » 400,472. 
J . W . Bijl en 

L . Brand Dz., » Hardinxveld, » 454,'JOO. 
J. v. d. Velde, D Papendrecht, » 440,800. 
J. J . Bekker, » Lent, » 444,000. 
II. de Borst, » Papendrecht, 

en P . Koedam, » Gorinchem, » 430,760. 
B. A . Wiegerink. » Groenlo, » 434,990. 
L. Kalis K z , » Sliedrecht, » 434,000. 
J . de Klerk , » Werkendam, » 428,000. 

Groningen. 1 J u l i : l o . het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan het beursgebouw; 
minste inschrijver was N . Koop , aldaar , voor ƒ 348. 

2o. het maken en leveren van glasgordijnen 

voor het beursgebouw; minste inschrijver was 
W. J. Ensdorf, aldaar, voor ƒ 1 7 9 . 7 0 . 

3o. het leggen eener blusleiding vnn zinkputten 
in den Donkersgang; minste inschrijver was N . 
Koop, voor ƒ 234. 

Onderdendam, 3 Juli : het doen van herstel
lingen aan uitwateringssluizen , in 2 perc. of in 
massa; l e perc. herstellingen aan de sluis te 
Zoutkamp; ingekomen 3 bilj., als: 
J . v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 520. 
O. Kerkstra, » Ulrum, » 455. 
C. R. Danhof, » Baflo, » 428. 
(Raming f 470). 

2e perc. idem aan de Schouwer-, de Schep-
halsterzijl enz.; ingekomen 4 bilj -Hon, als : 
C. R. Danhof, te Baflo, f 492. 
K. Huisman, » Onderdendam, » 484. 
.1. Timmer, » Obergum, » 480. 
O. Kerkstra, » Ul rum, » 416. 
(Raming ƒ430.) 

In massa: 
J. v. d. Veen, ƒ 995. 
C. R. Danhof, » 915. 
O. Kerkstra, » 859. 
Het eerste perceel is gegund aan Danhof, het 
tweede aan Kerkstra. 

Meije-Zegveld, 4 J u l i : het bouwen eener 
kerk met toren cn pastorie; minste inschrijver 
was P . Vlasman, te Bodegraven, voor ƒ 2 5 , 4 7 3 ; 
gegund. 

Vlissingen, 6 Ju l i : bet bouwen eener kolen-
loods ; minste inschrijver was C. Maters, aldaar, 
voor ƒ 5204.35. 

's-Hage, 8 J u l i : lo. het onderhouden van 
's Rijks oeverweiken tc Hellevoetsluis en van de 
Hoornsche hoofden tot 30 Juni '73 ; minste in
schrijver was F . v. d. Vlugt, te Hardinxveld, 
voor ƒ 2 8 8 8 . 

2o. de vernieuwingen en herstellingen aan de 
Rijks-rivier- en oeverwerken in de Nieuwe Maas, 
het Scheur, de Hertel en het Spui tot 30 Juni 
'73; minste inschrijver was C. Boskamp, te 
Sliedrecht, voor ƒ 8 8 8 8 . 

' s - B o s c h . S Ju l i : het bouwen van houten 
sluizen en bruggen voor de kade langs de Dom
mel , den Dommelarm en over de Singelkade tot 
aan sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart; minste 
inschr. was J . H i l l e , te Grave, voor ƒ 18,200. 

Utrecht, 9 Ju l i : de verkoop van 4338 strek
kende M. gebruikte spoorstaven , afkomstig van 
de Staatsspoorwegen en liggende op de stations 
Deventer, Breda en Venlo; ingekomen 0 biljet
ten , als: 
Jacob Keizer, j Breda, Venlo per 100 K G . ƒ7 .31 

tc Venlo, 

H. A . Bloenrgarten, 
te Maastricht, 

Deventer 
Deventer » 
Breda » 
Venlo » 

u i vT-i i . t Deventer \ B. J. Nnkerk , te \ „ , , . J . ' j Breda Amsterdam, I,, . ' (Venlo 

A . D. Hamburger, j ̂ C 

te Utrecht, 

» 0.83° 
» 7.19 5 

» 7.57 5 

» 7.57* 

» 8.01' 

» 7.75 

Kamp en Soeten, 
te Tegelen, 

P. ü . Bruijnings. 
te Amsterdam, 

;Breda ) ' " 
Venlo » » 
Deventer » » 
Breda i 
Venlo j 
Breda 1 
Deventer| » » 
Venlo ' 

Utrecht, 9 Juli : het maken van galerijen cn 
het verrichten van verdere werkzaamheden aan 
de academische bibliotheek enz.; 

7.G0 
7.51 

7.70 

7.5G 

II. L . van Kent, te Utrecht, 10,400. 

c . van Zeeland, » B > 9,988. 
II A. van Maaien » 9,900. 
.1. W. de Leur, » 9,890. 

c . A. van Steijn, B • |> 9,743. 
j . 11. de Vos, )» 9,700. 
j . van Rossum, B ii S 9,578. 
A. Fukking, » ji » 9,398. 
A. Bens, B l n 9,280. 
A J. van Doesburg, )) • )) 9,184. 
.1. G. Sikkel , S ii )) 8,994. 
II van Dijk, (gegund). 

Raming ƒ 9 0 0 0 . 
B t 8,075. 

Amsterdam, 10 J u l i : het bouwen van 4 
heerenhuizen op dc Schans bij de Weesper-bar
rière ; naar de plannen van den architect IJ Bij-
vocts Gz . : 
Scherel en Meekers, te Amsterdam, ƒ 0 9 , 7 0 0 . 
F. .lolink , s s » 65,300. 
D. Cerlijn, » » «61,500. 
D. Limper, » » •> 01,200. 
C. J. Maks, » » »61,180. 
Schoonenburg en 

Maks, » » «61,000. 
H A . Lubohm, » » »59 ,750 . 
W. Jansen, » » »59,210. 
J. Rutgus, » Aarlanderveen, «50,969. 
A. Aalders, » Amsterdam, « 50,780. 
J . Koster, (gegund). » » »50,523. 

's-Hage, 10 J u l i : het uitvoeren van werken 
aan het vereenigd huis van arrest en provoost te 
Haarlem; minste inschrijvers waren Hoogeveen 
en Oudshoorn, te Haarlem, voor ƒ3370 . 

Bergsohenhoek, 10 J u l i : het vergrooten en 
verhoogen der openbare school en het veranderen 
der onderwijzerswoning ; ingekomen 5 bilj,, als: 
A. Kloppert, te Bergschcnhoek, ƒ 3 5 8 0 . 
P. Luiten, » idem » 3575. 
J . Huurman, » Zegwaart, » 3175. 
D. Leeuwenburgh, » idem » 3105. 
J . M . Fillekes, » Berkel, » 3100. 
Gegund. Raming ƒ 3 2 0 5 . 

Haarlem, 11 J u l i : l o . het voortzetten der 
strandverdediging op Vlieland; minste inschr. 
was F. v. d. Vlugt, te Hardinxveld, voor ƒ 73,079. 

2o. dc uitvoering van baggerwerken iu het 
Spaarne; minste inschrijver was A . Kuik , tc 
Haarlem , voor ƒ 2297. 

Vervolg der Aanbestedingen. 

Zwolle , te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, aan het lokaal van het prov. bestuur: 
de aanleg eener telegraaflijn met één draad tus
schen Zwartsluis en Blokzijl , ter lengte van 
15,950 M . Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, aldaar, en bij den ingenieur te Kam
pen. Aanw. den 8en dag vóór de besteding. 

Haandag, 29 Jul i . 
's-Hage, te 11 •/, uren , door het prov. be

stuur: 1". het maken van den onderbouw eener 
ijzeren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de 
daar bestaande vlotbrug; 2o. het bouwen eener 
sluis met bijbehoorende werken, tot vorming 
eener derde waterkeering in de groote haven der 
gemeente Gorinchem. 

Woensdag, 31 Jul i . 
Neede, door directeuren van den Hummelo-

Enschcdeschcn kunstweg, ter plaatselijke secre
tarie: de levering van 920 kub. M. grint, in 
massa of in 3 kavelingen , iedere kaveling groot 
ruim 300 kub. M. , langs den Hummelo-Ensche-
deschen kunstweg, tusschen Neede cn den tol 
bij Willemsen, op den weg naar Boreulo. 

Vrijdag, 2 A n g . 

s-Bosch, te 10'/2 uren, door het prov. be
stuur: het op de diepte brengen en onderhouden 
der haven te Moerdijk. 

Woensdag, 7 Ang . 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: dc uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water, gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

Op later te bepalen datum. 

Leeuwarden; het verbouwen der huizinge 
Lett. II, no. 22, aldaar. Teekeningen ter in
zage bij den architect J . D. Bruns, aldaar. 

Zevende jaargang I«. 29. Anno 1872. 
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DE NOORDHOLDANDSCH-FRIESCHE 
SPOORWEG. 

I. 

Voor eenigen tijd geleden werd in dit week
blad , even als in vele dagbladen , gewaagd van 
de pogingen door een comité in Noord-Holland 
en Friesland aangewend, ten einde het plan in 
't leven te roepen, dat reeds sedert vele jaren 
bestaat, het tot stand brengen van den spoorweg 
hierboven genoemd. 

Van een , zooals het indertijd genoemd werd , 
geachte zijde werd betreffende deze aangelegen
heid het een en ander medegedeeld en in De 
Opmerker opgenomen ; terwijl de toezeggingen , 
die ' tcomité ontving van geldelijke bijdragen, 
als inschrijvingen in de kapitaalsvorming door 
verschillende gemeentebesturen en particulieren , 
zooveel mogelijk daarin werden bijgehouden. 

Hoewel voor jaren geleden reeds omtrent deze 
belangrijke onderneming 't een en ander vermeld 
werd, schijnt het der Redactie echter ontgaan te 
zijn dat de pogingen, thans in het werk gesteld, 
door andere mannen werden geleid dan die, 
welke zich daarvoor in vroeger jaren beijverden, 
en afgaande op de mededeeling die haar gewerd 
meende ook zij, dat 't vroegere comité niet meer 
bestond. 

Uit verschillende berichten toch bleek het, dat 
meermalen in de vergaderingen door 't nieuwe 
comité in Noord-Holland en Friesland gehouden, 
waarin de krachtige medewerking van belang
hebbenden werd opgewekt en plaatselijke com
mission werden gevormd, ten einde de inschrij
vingen zóó der gemeenten als van partikulieren 
te bevorderen, het oude comité werd verklaard 
te zijn ontbonden of althans geen levenskracht 
meer te bezitten. 

Een incident van geheel bijzonderen aard heeft 
zich echter voorgedaan , waaruit gebleken is dat 
niet alleen het oude comité geenszins heeft op
gehouden te bestaan , doch dat de meest krach
tige elementen daarvan nog aanwezig zijn en 
meer dan ooit, met al de energie, die de werk
kracht zijner ieden kenmerkte, voortdurend is 
werkzaam geweest en thans krachtiger dan ooit 
is opgetreden, om door gepaste middelen te 
trachten zijne denkbeelden te verwezenlijken, die, 
als de resultaten van een langdurige en door
dachte studie, thans groote levensvatbaarheid 
schijnen te verkrijgen. 

Het incident waarop wij doelen is een schrij
ven aan het bestuur van het oude comité gericht 
door H H . Gedeputeerde Staten van Friesland , 
waarin de vraag gesteld werd of het nog be
staat, en wat er van de werking van een nieuw 
comité gedacht moet worden , dat tot de Staten 
van Friesland een aanvraag tot ondersteuning 
zijner onderneming gericht heeft. Tot het doen 
dier vraag werd aanleiding gevonden omdat in 
der tijd aan het oude comité een aanzienlijke 
bijdrage werd toegezegd, welke toezegging nog 
niet was vervallen, zoodat men wenschte te weten 
in hoeverre daarover ten gunste van een nieuw 
comité zou kunnen beschikt worden. Het oude 
comité heeft daarop geantwoord, en dit antwoord 
publiek gemaakt; ten gevolge daarvan werd 
zoowel door Gedeputeerden van Friesland als door 
die van Noord-Holland , zoomede door Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam, respectievelijk 

aan de Provinciale Staten der verschillende ge
westen , als aan den Gemeenteraad der Hoofdstad 
het voorstel gedaan, om aan het nieuwe comité 
te kennen te geven, dat men, hoewel in 't alge
meen hoogelijk ingenomen met ieder ontwerp, 
dat strekken kan een spoorwegverbinding in 
NoonlHolland en Friesland tot stand te brengen 
en het verkeer over de lijnen, in beide provinciën 
aangelegd , door directe spoorwegverbinding met 
elkander te vereenigen , de plannen van het co
mité echter te onbepaald zijn om daaraan reeds 
de gevraagde subsidie te verleenen. 

Naar aanleiding van dien brief, door het oude 
comité aan de Staten van Friesland gericht, waarin 
het standpunt waarop beide comités staan wordt 
uiteengezet, wenschen wij dat standpunt mede 
te deelen, de zaak te beschouwen en onze op
merkingen te dien aanzien uiteentezetten. 

Reeds in 1804 vormden zich eenige invloedrijke 
mannen in NoonlHolland en Friesland tot een 
comité voor het behartigen der belangen van 
den Noordllollandsch-Frieschen spoorweg, onder 
voorzitterschap van den heer VVouda, toen Bur
gemeester van Sneek , en den heer Cohen Stuart 
te Alkmaar als secretaris. Het vroeg concessie 
voor een spoorweg van Leeuwarden langs Sneek, 
IJlst en Oudega, koit langs Hindeloopen ombui
gende , naar de haven van Stavoren , en van de 
Ven boven Enkhuizen langs Hoorn naar Alkmaar, 
zoomede van Hoorn door de Beemster langs l'ur-
merend tot aan den IJdijk tegenover Amsterdam, 
met voorbehoud om de richting van dit laatste 
gedeelte van Purmerend te mogen wijzigen, in
dien later mocht blijken, waaromtrent de gegevens 
toen nog alle onbepaald waren, dat het verkiese
lijker zou wezen, wanneer door de Regeering het 
ontwerp voor den Staatsspoorweg te Amsterdam 
zou zijn vastgesteld, om het station aldaar te 
naderen, hetzij door overgang van het IJ langs 
den afsluitdam te Schellingwoude, of wel door 
aansluiting aan den Staatsspoorweg te Zaandam. 

Dit ontwerp , in breede trekken uitgewerkt en 
begroot , werd der toen in vollen bloei zijnde 
Maatschappij van Handel en Nijverheid medege
deeld en haar medewerking gevraagd. Zij toonde 
zich daartoe bereid en verklaarde, indien van 
het maatschappelijk kapitaal, zeer ruim op 18 
MM. begroot, 5 MM. in Nederland geplaatst zou
den zijn, het ontbrekende te zullen leveren. Het 
comité stelde zich daarop aan het werk ; het gaf 
een brochure ui t , waarin het de te verwachten 
financieele resultaten slechts zeer oppervlakkig 
kon uiteenzetten , aangezien de ondervinding toen 
nog niets of weinig omtrent de exploitatie der 
Staatsspoorwegen geleerd had, die dus toen, 
allen op hypothesen berustte. Een vereeniging 
van Amstenlamse.be makelaars verbond zich om, 
indien het comité de helft van de gevraagde 
5 MM. zou verkregen hebben in de provinciën , 
de wederhelft aan de Amsterdamsche beurs te 
zullen plaatsen. 

Reeds waren de inschrijvingen tot ƒ 2 . 4 0 0 , 0 0 0 
geklommen en was de dag bepaald, waarop te 
Amsterdam een bijeenkomst zou gehouden wor
den om over de verdere kapitaalsvorming ter 
beurze te overleggen toen, als een begin der geld-
crisis van de jaren 1860 en 1867, de maatschappij 
van handel en nijverheid in ongelegenheid raakte, 
zoodat zij de groote operation op financieel ge
bied , waarmede zij zich bad ingelaten niet ver

der kon uitbreiden , en hare beloften in deze on
derneming gedaan moest terugnemen. 

Het comité begreep toen, dat het een ande
ren weg behoorde in te slaan en zich tot het bui
tenland moest wenden, om financieele hulp te ver
krijgen. Om hierop kans van slagen te hebben 
moest het ontwerp meer in detail worden uitge
werkt , ten einde den grondslag van een cahier 
de charge tot aanbesteding a forfait te kunnen 
vormen. 

Dit geschiedde; de plannen werden met vol
ledige lengte- en dwarsprofillen, na nauwkeurige 
waterpassing op kadastrale grootte uitgewerkt, 
en pogingen in het buitenland ter kapitaalsvor
ming aangewend, waarvoor het comité een som 
van ƒ 20000 ten beste gaf. De financieele crisis, 
waarop wij hiervoren de aandacht vestigden, deed 
echter een zoo hoogen prijs ter verkrijging van 
het kapitaal gelden, dat hieraan niet gedacht 
mogt worden. 

Het comité meende in dien toestand op betere 
tijden te moeten wachten, doch den tijd van 
rust, waartoe het verplicht was, te moeten ge
bruiken om zijne plannen meer in verband te 
brengen met hetgeen intusschen meer en meer 
omtrent de plaatsing van het centraal-station te 
Amsterdam beslist werd, terwijl het uit de ex
ploitatie van den Staatsspoorweg in N.-Holland 
en Friesland hoe langer zoo meer gelegenheid 
vond, op nauwkeurige gronden te kunnen uiteen
zetten wat het vermoedelijk verkeer langs den 
ontworpen spoorweg worden zou, en welke voor
deelen daaruit, in verband tot de kosten dei-
exploitatie, zouden voortvloeien. 

Het verkeerde dan ook niet langer in twijfel 
omtrent de keuze eener aansluiting te Zaandam 
aan den Staatsspoorweg om met of langs dezen 
het centraal station te Amsterdam te bereiken. 
Zijne berekeningen daarmede in overeenstemming 
gebracht hebbende hield het ' i oog op den finan-
ciëelen toestand, het beschouwde de pogingen 
door anderen aangewend om tot gelijksoortig 
doel voor andere spoorweg-verbindingen te gera
ken en zag, dat slechts van die allen het ont
werp Boxtel—Wezel tot stand kwam. 

In 1870 meende het dat er meer kans tot 
slagen daagde , toen het uitbreken van den oor
log op eens weder zijne pogingen in duigen wierp. 

Na den vrede en den terugkeer van meerder 
financieel vertrouwen meende het andermaal den 
tijd gekomen om krachtig te kunnen handelen , 
toen een nieuw comité verrees, onder voorzitter-
scbap van den heer Bloem, burgemeester van 
de Beets te Hoorn en den heer Schuitenmaker te 
Purmerend als secretaris. 

Dit nieuwe comité leidde zijn doel bij het pu
bliek in onder denzelfden naam als het oude, en 
hoewel het eenigszins op de grondslagen van dit 
laatste scheen te willen opbouwen, wat dit vol
gens zijn meening niet kon volbrengen, was toch 
de keuze in richting een geheel andere. 

Het oude comité had, naar wij meenen, juist 
gezien dat 't een eerste vereischte was het doel 
te bereiken, dat het zich van den aanvang had 
voorgesteld: de provinciën Friesland en Noord 
Holland op de meest voordeelige wyze vuor bei
den te vereenigen en door beiden, den kortsten 
en meest voor den handel vruchtbaren weg te 
kiezen tot vereeniging van Friesland's hoofdstad 
met Amsterdam. Daartoe moest de ontworpen 
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spoorweg onmiddelijk van Leeuwarden uitgaan, 
ten einde zijn marktverkeer cn dat van Sneek in 
directe verbinding te brengen met de markten 
van Hoorn, Alkmaar en Purmerend en met den 
handel van de Zaanstreken en Amsterdam. 

Den kortsten en voor krachtige zeebooten, die 
de goederenwagens geladen zouden kunnen over
voeren , meest geschikten weg werd daarom ge
kozen tusschen Stavoren en de Ven boven Enk
huizen , waar de meeste diepgang in dien omtrek 
o]i de Zuiderzee gevonden wordt, en waar door 
de schuring van vloed en eb in de nauwte, die 
de beide deelen dier zee vereenigt, het minste 
nadeel door vorst zou worden ondervonden, daar 
het, gedurende den tijd dien het comité werkzaam 
was, dien weg nimmer dichtgevroren had be
vonden. 

Het nieuwe comité scheen van een ander denk
beeld uit te gaan. Het bepaalde zich meer tot 
het opsporen van locale belangen, gaf in den 
aanvang van zijn optreden geen bepaalde richting 
aan , als wilde het trachten die richting te laten 
afhangen van de deelname, die het uit verschil
lende deelen der provinciën zou ontvangen. La
ter , iets meer tot het kiezen eener richting ge
drongen, nam het een uitgangspunt in den Staats
spoorweg tusschen Leeuwarden en lleercnvecn , 
kronkelde langs Sneek en Bolsward naar Hinde
loopen , koos van daar den overtocht naar Me-
demblik, verlengde op die wijze den zeeovertocht 
met de helft der vroeger gekozen richting, slin
gerde door Noord-llolland's noorder kwartier 
naar Hoorn, gaf van daar Enkhuizen een zijtak 
om het tevreden te stellen , koos van Hoorn zooveel 
mogelijk een omweg naar Purmerend en richtte 
zijn ontwerp van daar op den afsluitdijk van het 
IJ te Schellingwoude, n.et het voornemen om over 
dien dijk en de daarin gelegen sluizen het cen
traal station te Amsterdam te bereiken. Alle 
schadesnijding van landerijen werd bij die rich
ting over het hoofd gezien. Vooral door de 
Beemster, het nooderkwartier en Friesland zal 
deze richting slechts op bijna onuitvoerbare wijze, 
althans ten koste van enorme sommen, kunnen 
gevolgd worden. Om het doorsnijden der inun
datie linie voor Amsterdam, in de nieuwe ont
werpen van het departement van oorlog vervat, 
werd in 't geheel niet gedacht; de belemmering 
der scheepvaart langs de Zuiderzee, door over
brugging der sluizen in den afsluitdijk van 't IJ 
werd niet geteld. De zoo lang gewenschte en door
liet oude comité steeds, in het belang van zijn 
eigen ontwerp , zoozeer op pi ijs gestelde verbin
ding Hai lingen-Sneek-Heerenveen , voor Friesland 
van het hoogste belang, wordt door de ontworpen 
richting voor goed gedood ; terwijl de aanleg van 
een spoorweg Delfzijl-Groningen-Dragten-Sneek, 
daardoor bijna tot een hersenschim wordt terug 
gebracht. 

Op die richting vroeg het comité bijdragen, als 
inschrijving in zijn kapitaals-vorming, aan gemeen
tebesturen en particulieren en wanneer men de 
cijfers nagaat die het ontving, dan voorzeker heelt 
het zich niet te beklagen over geringe ondersteu
ning , al werd die ook grootendeels slechts voor
waardelijk toegezegd. Het had zich in connectie ge
steld met het huis Hutton Vignolles en C ü . in Enge
land , dat volgens zijne mededeelingen verklaarde 
de onderneming te zullen aanvaarden, indien het 
comité ongeveer 2 ' / 2 millioen aan inschrijving cn 
1 millioen aan subsidie in Nederland kan plaat
sen. Van 'teerste bedrag ontving het totnogtoe 
ongeveer 4 / 6 gedeelte, van bet laatste slechts en
kele duizende guldens. Maar de provinciën en 
Amsterdam hadden nog geen deel genomen; het 
ontbrekende zou van dien kant wel komen. Het 
wendde zich daarom tot het gemeentebestuur der 
hoofdstad en tot de provinciale besturen; terwijl 
het zich vroeger reeds tot de regeering had ge
wend om voorloopige concessie. Zijn de geruch
ten juist dan heeft de regeering die voorloopige 
concessie niet verleend, omdat de richting slechts 
zeer vague was aangegeven zonder door plannen 
of profillen te zijn toegelicht, doch tijd tot het 
indienen van deze gegeven en den termijn daar
toe successievelijk verlengd, nu laatstelijk tot den 
l e ° Aug. aanstaande. Het comité schijnt echter uit 
de daaromtrent ontvangen mededeelingen het ver
leenen eener voorloopige concessie gelezen te heb
ben ; althans uit dc verslagen hier cn daar ont
moet over de vergaderingen, die het tot opwek
king ter deelneming hield, mag men dit vermoeden. 

Een niet gunstiger onthaal is de aanvragen 
tot subsidie, aan de provinciën gericht, ten deel 
gevallen. Heeren Gedeputeerden hebben geadvi

seerd , hoewel, zooals wij reeds meldden, het groote 
belang van een spoorweg tot verbinding van 
beide provinciën ten volle erkennende, dat op 
een richting zóó in het algemeen gesteld als 
geschiedde geen subsidie kon verleend worden ; 
terwijl Amsterdams gemeentebestuur in gelijken 
zin den gemeenteraad adviseerde. Van verschil
lende zijden werd vooral dit laatste advies gelaakt. 
Wij voor ons achtten het reeds een grooten 
vooruitgang dat in de hoofdstad het denkbeeld 
in het algemeen werd gehuldigd, doch waarlijk 
zij vooral heeft reeds te veel leergeld betaald, om 
op zoo losse gronden als tot hiertoe werden 
gegeven een onderneming te steunen , die door 
liet leggen van een spoorweg over de sluizen in 
den afsluitdam haar scheepvaart nog meer zal 
belemmeren dan reeds thans plaats heeft, cn 
't mag waarlijk wel een weinig doordacht plan 
genoemd worden, niet 't reinst tot groot nadeel 
van Noord-Holland en Friesland, in dezen tijd 
juist met die belemmering voor den dag te 
treden. 

Terwijl wij wenschen nader op de aangevraagde 
concessie te wijzen keeren wij thans terug tot het 
oude comité en zien wij wat het tijdens het wer
ken van het nieuwe heeft gedaan. Zijn missive, 
aan Gedeputeerden van Friesland gericht, hebben 
wij daartoe slechts te volgen. 

Hoewel het oude comité niet anders dan door 
een weemoedig gevoel bezield kon worden, dat 
het nieuwe krachten zag verrijzen, die het ont
werp , waaraan het sedert jaren zijn beste studie 
gewijd had , verminkt en, volgens zijn meening 
althans, niet in het algemeen belang weder ter 
sprake bracht, hield het zich evenwel stil. 
Daartoe werd meerder kracht gevorderd dan tot 
het openlijk optreden tegen het voorgestelde denk
beeld ; want zijne leden ontvingen de gelukwen-
sching, dat zij thans zouden slagen en op velen was 
de indruk onaangenaam, wanneer daarop het ant
woord moest gegeven worden u'tgeen thans ver
l igt wordt heeft niets met onze denkbeelden ge
meen, men kiest een andere richting die alleen 
locale belangen op 'toog heeft zonder die te 
kunnen bcvoordeelen, en waardoor, indien ze ge
lukken, op nieuw zal blijken het minder produc
tieve der Nederlandsche spoorwegen ; terwijl juist 
de NoordhOllandsch-Friesche lijn, door goed ge
kozen richting, die opbrengst zoo schoon kon aan-
toonen en de grondslag kon worden, waarop een
maal het rijk door subsidie den aanleg van goed 
doordachte spoorwegverbindingen, door particu
liere krachten in 't leven geroepen, kan steunen." 

Bij 't oude comité was het bewustzijn levendig, 
dat wanneer de aangegeven richting in onder
zoek zou komen bij de regeering en bij de pro
vinciale besturen cn een punt van studie zou 
uitmaken bij de Engelsche ingenieurs, die het 
huis Hutton Vignolles en Co. zeker daartoe te 
zijner tijd zoude zenden, het minder wel over-
wogene der richting zou uitnomen en dat, in 
het belang van handel en nijverheid en van 
's lands defensie, die richting tot beter doel zou 
worden gewijzigd. Het had dus geen reden, 
waar persoonlijke belangen nooit in het spel 
waren geweest en slechts het bereiken van 't doel 
voor oogen was gehouden, het nieuwe comité 
tegen te werken. Het meende echter de regeering 
op zijn aangegeven richting te moeten wijzen, 
toen het begon in te zien, dat 't nieuwe comité 
hoe langer zoo meer een dwaalspoor betrad cn 
in zijn eigene handelingen begon verward te 
raken. 

In Januari j l . vroeg hel daarom andermaal op 
een overgelegd globaal plan concessie, en hoe
wel de regeering, zooals het trouwens voorzien 
had, tijdens zij een termijn gesteld had, om het 
nieuwe comité gelegenheid te geven zijne plan
nen in te dienen, aan geen ander reeds een 
bepaalde concessie verleenen kon, trad zij echter 
met het oude comité in correspondentie, gaf 
haar gevoelen over do gekozen richting, in ver
band met de defensie van Amsterdam en de 
vermoedelijk aan te leggen werken tot wijziging 
in den loop van 't Noord-Hollandsch kanaal 
bij Purmerend, te kennen en gaf in overweging 
het ontwerp daarvoor een weinig te wijzigen en 
indien het dc concessie verlangde, meer uitgewerkte 
plannen over te leggen, opdat wanneer die van 
het nieuwe comité niet te zijner tijd mochten in
komen of minder aannemelijk zouden zijn , te wor
den overwogen, Niet terstond werd daaraan vol
daan , zelfs niet toen de Regeering het oude 
comité kennis had gegeven, dat op nieuw een 
verlenging tot het indienen der plannen door liet 

nieuwe comité was aangevraagd, en dat men nog 
eenmaal aan dien wensch wilde toegeven. 

Het oude comité meende voor 't oogenblik ge
noeg gedaan te hebben , niet door het aanvragen 
der concessie blijk te geven van voortdurend en 
vernieuwd leven, bovendien door de handelingen 
van 't nieuwe comité cenigermate , uit den aard 
der zaak, althans oogenblikkelijk tegengewerkt in 
een behoorlijke kapitaalsvorming, meende het deze 
zooveel mogelijk te moeten tot stand brengen vóór 
het weder openlijk optrad en het zou zeker zijn 
blijven afwachten het besluit door de Provinciale 
Staten te nemen, indien niet de Gedeputeerden van 
Friesland het ter verantwoording , omtrent zijn al 
of niet bestaan, hadden opgeroepen. 

Nn was langer zwijgen niet mogelijk, depositie 
moest worden in het licht gesteld en waar dit 
geschiedde eischte de goede trouw dat het open
lijk plaats had; daarom werd het antwoord ge
drukt en verspreid, maar toch, zoo kan men 
daarin lezen, werd dit antwoord niet verstrekt 
voor dat 'toude comité aan 't nieuwe oOicieus had 
voorgesteld een fusie tot stand te brengen tus
schen beiden, ten einde door onderlinge samen
werking het algemeen belang te bevorderen en 
dit niet door tweederlei pogingen te benadeelen, 
noch te verschuiven. Die poging werd echter 
door het nieuwe comité bijna zonder beraad ver
schoven. Ware dit niet geschied, de voorloopige 
concessie zou thans reeds hoogst vermoedelijk ver-
verleend zijn. Een vast plan zou tot grondslag 
daarvan hebben verstrekt en de provinciën en 
Amsterdam zouden krachtig daartoe aangespoord , 
hoogst waarschijnlijk aanzienlijke deelname of sub
sidiën hebben toegezegd. 

Het oude comité voelde zich dan ook nu tot 
niets meer gebonden, het had alles gelaten wat het 
nieuwe kon tegenwerken, het had samenwerking 
getracht te bevorderen, 't was de minste geweest, 
waar het de oudste rechten bezat; thans was de 
tijd van bandelen daar; het diende zijn volledig 
project aan de regeering i n , herzien in zijne be-
grootingen naar de prijzen van arbcidslconen en 
materialen van 't tegenwoordig oogenblik, ruim 
genomen, aangevuld en toegelicht in overeen
stemming met hetgeen latere studie en ondervin
ding hebben geleerd. Reeds eenmaal onder het 
tweede ministerie Thorbecke, betuigde de Regee
ring haar ingenomenheid met de aangenomen 
richting en het toen nog alleen in hoofdtrekken 
aangeboden ontwerp. Er is geen eene reden denk
baar, waarom zij thans niet hetzelfde denkbeeld 
zal voorstaan, en zich niet met het, zooveel bij 
een eerste opname mogelijk was, volledig uitge
werkte plan zal vereenigen. 

Wij wenschen thans nader dc richting te be
schouwen door het nieuwe comité gekozen, en 
ons gevoelen daarover uiteen te zetten. 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
/ \ Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 

een ontwerp eener hoogere burgerschool te Bre
men voor 14 klassen , waarvan het programma 
en de situatie-teekening te verkrijgen zijn in het 
bouwbureau, Holzstrasse b 2 ; de jury van be
oordeeling zal bestaan uit 3 architecten en 4 
andere leden. De 2 uitgeloofde premiën zijn 
van 1000 en 5000 Mark, terwijl de projecten 
tot den \ " m September a. s. kunnen worden in
geleverd. 

— A De stad Kiel wil eene hoogere burger
school oprichten en heeft daartoe ook cene prijs
vraag uitgeschreven, onder bepaling dat de twee 
beste ontwerpen premiën van respectievelijk 000 
en 300 Thaler zullen genieten. 

De plannen moeten den lsten October zijn in
geleverd en de bouwkosten mogen de som van 
00.000 thaler niet overschrijden. Op verlangen 
worden pragramma en situatie-teekeningen franco 
toegezonden. 

B I N N E N L A N D . 
' s -Gravenhage. Bij beschikking van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken is de tijde
lijke vervanging van den spoorwegopziener Wenc-
ker door de spoorwegopzieners van Dorp en Jon-
kergouw, volgens de beschikking van 10 Apr i l 
j l . , met drie maanden verlengd. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië i s , op verzoek, een eervol ontslag 
verleend uit 's lands dienst aan den opzichter dei-

derde klasse bij den waterstaat cn 's lands bur
gerlijke openbare werken G. A. Boers. 

— Door den directeur der burgerlijke openbare 
werken in Ned. Oost-Indië, is overgeplaatst van 
Soerabaia naar Sidhoardjo (residentie Soerabaia), 
de opzichter der 2 d c klasse C. de Waal ; 

tijdelijk gedetacheerd bij het departement der 
marine, do adspirant-ingenieur M . Couvée D.Jzn. 

— Burgemeester en Wethouders hebben hun 
preadvies uitgebracht omtrent de aanvrage van 
den heer architect C. Outshoorn, te Amsterdam, 
die tien hektaren duingrond aan de noord-oost
zijde van het Gemeentebadhuis te Scheveningen 
in erfpacht heeft gevraagd, om daarop villa's te 
bouwen. Met het oog op het belang, dat de ge
meente bij liet slagen dezer onderneming heeft, 
stellen Burg. en Weth. den Raad voor om de uit
gifte van den grond zooveel mogelijk tc verge
makkelijken en dan ook het verzoek toe te staan 
onder de navolgende voorwaarden : 

l o . Voor den grond, voor zoover niet met ge
bouwen of getimmerten bezet, betaalt de erfpach
ter in December van elk jaar een canon van 
een halven cent per centiare (M 1 ). 

2o. Voor den grond , met gebouwen of getim
merten bezet, bedraagt de canon vier cent per 
centiare. 

Deze canon, mede in December te betalen, 
is verschuldigd over zooveel centiaren als in die 
maand zijn of worden bebouwd. 

3o. Mocht de onderneming op den nu aange-
vraagden grond niet in haar geheel tot stand 
komen, dan zal voor het terrein, aan de zeezijde 
ingenomen , verschuldigd zijn een canon van vijf 
cent per centiare, onverschillig of dat terrein al 
dan niet met gebouwen is bezet. 

4o. Is dc onderneming niet in haar geheel tot 
stand gebracht binnen vijftien jaren na dagtee-
kening der erfpacht-overeenkomst, dan moet de 
ongebruikt gelaten grond, ten koste van den on
dernemer, in vrijen eigendom aan de gemeente 
worden teruggegeven. 

5o. De voor straten en wegen bestemde grond 
blijft vrij eigendom der gemeente, zoodat daar
van geen canon is verschuldigd. 

Naar gelang der behoefte en in verband met 
de bebouwing van het terrein, wordt echter die 
grond door of ten koste van den ondernemer op 
het vereischte peil gebracht. 

In de zitting van 17 dezer is het preadvies 
van Burg. en Weth. met algemeene stemmen 
aangenomen, zijnde daarin alleen de voorwaarde, 
dat de grond door of ten koste van den onder
nemer op het vereischte peil moet worden ge
bracht, vervangen door de bepaling, dat zulks 
door en ten koste der gemeente zal geschieden. 
Deze wijziging in hel besluit was een gevolg 
van een zoodanig nader verzoek van den heer 
Outshoorn. 

Amsterdam. Volgens het Handelsblad is in 
de leening van ƒ500 ,000 , ten behoeve der Konink
lijke Fabriek voor stoom- en andere werktuigen, 
slechts voor ƒ 150,000 ingeschreven. Daar bij het 
niet slagen dezer leening de liquidatie der Fabriek 
moet worden voorgesteld, hebben commissarissen 
besloten de inschrijving nog tot 23 Juli te ver
lengen en tegen dien dag is eene algemeene ver
gadering uitgeschreven. 

— Sedert 1 Juli 11. is op den Nederl. staats
spoorweg voor het gedeelte Limburg—Luik een 
nieuw tarief voor de arbeidende klasse ingevoerd. 
Volgens dat tarief kunnen arbeiders gedurende 
een geheele week 's morgens en 's avonds een 
afstand van 10 kilometer met den spoortrein 
afleggen voor de geringe som van 70 cents, ter
wijl voor elke 10 kilometer meer de prijs slechts 
met 23 % cent verhoogd wordt. (iV. R. C.) 

'S-Hertogenbosch. De Staten van de pro
vincie Noord-Brabant hebben een besluit genomen 
tot regeling van getalsterkte, traktement, enz. 
van de provinciale opzichters van den waterstaat. 

Er zal in het vervolg een examen worden af
genomen, terwijl een diploma van civiel-ingenieur 
van het examen vrijstelt. De opzichters zullen 
in drie klassen zijn verdeeld en de traktementen 
zullen van f 700 tot ƒ 1 2 0 0 beloopen, terwijl het 
getal opzichters niet meer dan 10 mag bedragen. 
Het pensioen is vastgesteld op respectievelijk 
ƒ 000, ƒ 500 en ƒ 4 0 0 . 

Heerde. Op 28 Augustus aanstaande zal hier 
eene tentoonstelling worden gehouden, by gele
genheid der vergadering van de afdeeling Over-
Betuwe der Maatschappij van Landbouw. 

Onder de uitgeloofde prijzen behoort cene zil
veren medaille en eene som van ƒ 25 voor de 
beste teekening en begrooting van cene arbei

derswoning voor een of twee gezinnen ten plat-
telande, terwijl bij genoegzame deelneming in 
dc verloting als eerste prijs wordt bestemd eene 
arbeiderswoning volgens het bekroond ontwerp. 

D e v e n t e r . In de zitting van den Gemeente
raad van 15 dezer i s , op eene jaarwedde van 
ƒ 2000, tot gemeente-bouwmeester benoemd de 
heer W. C. Mutzclaar, onder voorwaarde dat hij 
zich ook belaste met het onderwijs in het recht
lijnig, bouwkundig en werktuigkundig teekenen 
aan de burger-avondschool en daarmede verbon
den inrichtingen, wanneer hij tot leeraar daarbij 
mocht worden benoemd. 

S c h i e d a m . In de laatst gehouden raadsver
gadering zijn door Burgemeester en Wethouders 
ter tafel gebracht twee ingekomen plannen, met 
aanvrage om concessie, tot aanleg eener drink
waterleiding. 

Burgemeester en Wethouders stelden voor deze 
plannen te stellen in handen van den gemeente-
architect, (zoo noodig) mot toevoeging van een 
ii twee deskundigen. 

De Raad wenschte, alvorens voorgelicht te 
worden , bedoelde plannen gedrukt en aan de 
leden rondgedeeld te hebben. 

Wij zien nu eerlang in deze voor onze ge
meente zoo gewichtige aangelegenheid de discus
siën te gemoet, discussiën die in den regel (op 
enkele uitzonderingen na) niet getuigen van 
helder doorzicht en practische denkbeelden, en waar
bij de goede zaken niet zelden totaal mislukken. 

Moge de beslissing zoo zijn, dat het belang 
der gemeente bevorderd en het voorgestelde doel 
bereikt kan worden! 

K a m p e n . De raad dezer gemeente heeft be
sloten eene gemeentegasfabriek op te richten. 
Men meldt daarbij niet of dit besluit overeenkom
stig het advies van »De Nederlandsche Indu
strieel genomen is. 

Advertentiën. 

V A N -

J O S E P H & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van G I E T 
W E R K , tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 

Specialiteit van Ornamenten. 

TE KOOP AANGEBODEN 
een goed onderhouden L O C O M O B I L E van vijf 
paardenkrachten, desverkiezende met een paar 
molensteenen. Adres aan den heer D. A. TIIIEME 
te Arnhem onder lett. AP . 

HH. BOUWKUNDIGEN 
EN 

KERKBESTUREN. 
De ondergeteekende beveelt zijn n i e u w fa

b r i k a a t van alle soorten L I J S T - en P R O -
P I L S T E E N E N in uwe protectie ; de Profilstec-
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl de qualiteit die der Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten eu solider werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Prolilsteenen. 

De nieuw gebouwde kerken te Suideras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkum, Wijtgaard, 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (II Willebrordus) en vele gestichten, scho
len en particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone eu deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NMMEOEN, 27 Junij 1872. 

Mcolaas van Ilcukeliira, 
STEENFABRIEK ANT. 

N B . V a n M a c h i n a l e M e t s e l s t e e n e n is 
n i e u w e voo r r aad . 

U T R E C H T S C H E 

Machinale Steenfabriek, 
a/d Rijn buiten de Tolsteeg te Utrecht. 

Steeds voorhanden alle soorten van nieuwe 
U t r e c h t s c h e M a c h i n a l e W A A L S T E E N aan 
te bevelen voor sierlijk Metselwerk om hun schoone 
kleur, kwaliteit en vorm. 

Door de goede ligging en het werken op flinke 
schaal met het nieuw ovenselsel, kunnen wij onze 
orders spoedig uitvoeren, ook voor op te geven 
L i j s t - en P ro f i l s t eenen , en noodigen HH. Bouw
kundigen uit onze nieuwe Fabriek te bezoeken. 

H. C. van Heukelom en Co.. 
Holmrijk nul Hij». 

N B . Goudge le M a c h i n a l e W A A L S T E E N 
in alle soorten, ook L I J S T S T E E N E N 
te Kampen. 

S. A . V L E S & Z O N E N , 
n o T T E s n i D A . : L V E . 

Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en d e e l K o p e r . Brons en M e t a a l , in verschillende 
qualiteiten ; compositie Huidsp i jkers . Spiauter hersmolten gezuiverd B l o k z i u k ; Elanni 
T i n , in blokken en staven; Iiood , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

„ T H E D E F L E O T O R . " 
W I N D H A U S E N & BUSSING*S PATENT. 

A PERFECT SMOKE-PREVENTING CHIMNEY-COWL, AND 

A MOST EFFECTUAL VENTILATOR. 
Is unequalled as 

An infallible Smoke-preventing Chimney Pot. 
A sure Down-draught Preventive for all purposes. 
An effectual Venlilator for Churches, Hospitals, Barracks, Prisons, Large Halls , Assembly 

Rooms, Manufactories, and Railway Carriages, Ships, & c ; also for Private Residences, for Preser
ving Health and Furniture against Bad Draughts, Chimney Damp, Soots, &c. 

A Conducer to the draught in Factory Chimney Shafts. 

Numerous Testimonials from Abroad and in this Country can be shown on application. Amongst 
many from Government Officials, and Manufactories in Germany, is one from Krupp, of the eminent 
Cannon Works. 

This Cowl was the only Invention awarded a Prize at the London 
International Working Men's Exhibition 1870.̂  

F R E D E R I K S T R A N G E, 
P E O P E I B T O R . 

OFFICE; 4 3 , CRANBOURN-STREET, L O N D O N , W . C. 
I W O R K S : KENNINGTON-ROAD, L A M B E T H , S. E. 



DE OPMERKER — Zaterdag 20 Juli 1872. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
St. PADUNDS, WERKLUST EN DE C O M M . , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
VAN 

-A.- XX. v a n Bergen, 
S p e c i a l i t e i t in zwaa r g ie twerk , koper - e n 

m e t a a l - c o m p o s i t i ë n . Metalen T O R E N K L O K 
K E N , T O R E N - U U R W E R K E N , B R A N D 
S P U I T E N - M A C H I N E S en G R O F S M E D E 
R I J . Echte H e n n i p p e n en G o m - E l a s t i q u e 
B R A N D S P U I T S L A N G E N en E M M E R S enz. 
enz. B e k r o o n d tc Arnhem, Amsterdam,'s Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz 
V a n a l l e cou ran t e A r t i k e l e n v o o r r a a d i n 

>t M a g a z i j n . 

Aan de STEEN-, DAKPANNEN an DRAINEERBÜIZEN-
F A B E I B K E N 

uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-
neerbuizen en Metselsteenen. 

A . II. V A \ B E R G E N . 

C. L . BRINKMAN te Amsterdam geeft u i t : 

V A N G E N D T en B R I N K M A N ' S 

TKCIIMSCIIK BIBLIOTHEEK. 
I. H . P . V o g e l , GRONDBEGINSELEN DER 

SCHOONE BOUWKUNST. Met 134 houtgravu
res ƒ 1.75 

II. ALGEMEENE V0ORSCI1RIETEN VOOR DE 
UITVOERING EN HET ONDERHOUD V A N WER
K E N , ONDER BEHEER V A N HET DEPART. V A N 
BINN. Z A K E N . Vastgesteld 1 Maait 1806. Met 
aanteekeningen f 1.— 

III. J . J . P a s , BEPLANTINGEN V A N WEGEN. 
(Ter perse.) 

De T e c h n i s c h e B i b l i o t h e e k zal ver
schijnen in deelen van 7 tot 12 vellen 

druks. De prijs daarvan zal zijn 10 ct. voor elk 
vel druks zonder houtgravuren, en van 12* tot 
17* ct. per vel druks met houtgravuren. Voor 
de tabellen zal naar verhouding van den meer
deren of minderen omvang eenige verhooging 
worden in rekening gebracht. 

Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar. 

De Kunst in de Handwerksnijverheid. 
E L E M E N T E N DEK VERSIERINGSKUNST. 

TOEGELICHT EN GETEEKEND DOOR 

C . M U Y S K E N . 
Ten dienste van het onderwijs aan Industrie-, 

Ambachts- en Burger-avondscholen, en voor allen 
die het bouwvak beoefenen. 

ie AELEVERING 
Dit werk zal compleet zijn in 5 afleveringen 

ieder van 12 platen. Het zal bestaan uit: 
a. De versiering, dienende bij omsluitende, 

begrenzende cn dragende geleden. 
b. Versiering van de zoldering, den wand en 

den vloer. 
c. De versiering van vlakke velden door de 

constructie ontstaan, maar daarmede in geen 
verband staande. 

d. Voortbrengselen der Kunst-nijverheid. 
De prijs van elke aflevering is f 1.80; de in-

teekening geschiedt voor het geheele werk , waar
toe gratis titel en algemeene omslag worden toe
gevoegd. Eene nette portefeuille tot bewaring 
der platen is tegen 30 cent bij de l e aflevering 
gevoegd. 

VOOll 

BlliEHMJkE BUIlnKlIM, 
* DOOR 

T h . M . M . V A N G R I E K E N , 
IiouW' en Werktuigkundige bij de Staats-

spoorwegen te Groningen. 
Vierde Aflevering met elf platen ƒ1 .25 . 
Te Groningen bij J. B. WOLTERS. 

1 

Alom is verzonden : A F L E V E R I N G 1 van het 

NIEUW WOORDENBOEK 
DER 

N E D E R L A N D S C H E T A A L , 
B E V A T T E N D E : 

D E MEEST G E B R U I K E L I J K E W O O R D E N , S P R A A K W E N D I N G E N E N SPREEK
W O O R D E N ; 
D E B A S T A A R D W O O R D E N , DIE OE R E E D S H E T B U R G E R R E C H T H E B B E N 
V E R K R E G E N OF V R I J A L G E M E E N W O R D E N GEBEZIGD, en 

3. D E MEESTE KUNSTWOORDEN. 
DOOR 

J . H . V A N D A L E , 
Hoofdonderwijzer en Archivaris te Sluis. 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Het NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE T A A L zal kompleet zijn in on

geveer 80 a 00 vel druks. Daarvan zijn reeds ruim 40 vel afgedrukt. — liet wordt uit
gegeven in afleveringen van acht vel of 128 bladzijden, en zal dus in 10 ii 12 afleveringen 
verschijnen. — Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden , zoodat het binnen 
twee jaar kompleet zal zijn. — De prijs per aflevering is , bij inteekening, vijftig cents. 
In geen geval worden meer dan elf afleveringen aan de Inteekenaren in rekening ge
bracht. — Bij de laatste aflevering wordt voor de Inteekenaren een geheel linnen vergulde 
band verkrijgbaar gesteld. — De betaling geschiedt in twee termijnen , telkens de helft. 

Aan hen, die de reeds afgedrukte 40 vellen, of d e l e — 5 " aflevering, terstond moch
ten verlangen , zal daarvan toezending geschieden. — Inteekeningen worden voor komplete 
gebonden ex. aangenomen tot den prijs van hoogstens ƒ 0.50. 

DE UITGEVERS: 
M. NIJHOFF, A . W. SIJTHOFF, D. A. THIEME. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

S T O O M F A B R I E K 
VOOB 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERLI EN HOUTHANDEL, 

VAN 

O . H O G G E N K A M P 
TE A P P I N G E D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 
Een gelithografeerd modelboek met volledige Prijscourant 

a 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKDEKLEEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N -
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

KLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T P U I J E N . 
PARQUETVLOEREN. 

L I J S T W E R K , 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E O LIJ S T E N . 

1NSLUITI.IJSTEN. 
T O N Q N A A I. II E N. 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
TAFELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN BANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S , 
li It O E 1 K A S S £ N. 

II 11 li V. I It A M I: N. 
K I K L A T T E N . 

U L O E M S T O K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLIIANKEN. 
SCHRIJFUORDËN. 

D O E K EN K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N O O R D E N . 
U IJM N A S T 1 E K -

W E R K T U I G E N 

F A B R I E K V A N 

, ™ E N „ , U . a a , , 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
VAN 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 

Buitensingel bij de Utrechlsclic barrière, ÏY 127 B en C, • 

A M 8 T K E D A M . 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e -
m e n t e n geëxposeerd. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
erker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n V r i e s t dc C°. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fab r i ek , schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en Iiijstenfabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek teA'ie(,bij/lnttoer-
pen, van J. F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

B e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 
lieelwalerlocslellcn voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van /"8.10 en f8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J a e » . P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Y e r m a e N en de B e n d e . Sloomlraslabriek, Delft. 
B . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Directeuren: PHILIP M. L1NDO en T. J. STIELTJES 
te Delft en .1. G. VAN GENDT JUNR. te Aoislerdam. 
B . A . B i ldebrand . Stoomtrusfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te irnhem bij D, A. THIEME — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C<\ te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O . 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Zaterdag 20 Ju l i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Zondag, 21 Jul i . 

Gorredijk , door het polderbestuur van het 
Ce en 7e vcendistrict onder Opsterland en Eng-
wierden : het teren van alle gewoonlijk geteerd 
wordende houtwerken en cenig verfwerk tot den 
polder behoorende. Bilj. inz. vóór 21 Juli bij 
den secretaris. 

Maandag, 22 Ju l i . 
Voorst, te 9 uren, door poldermeesters van 

den Voorster-Beekpolder, aan de Verloren Beek, 
bij E . Hofenk: het ruimen, verbroeden en uit
diepen van bestaande en het maken van nieuwe 
waterleidingen in den polder, in 17 perceelen. 

Deventer , tc 10 uren, door het gemeente
bestuur: het graven en metselen van een wcl-
waterput. 

'•-Hertogenbosch, te 11 uren, door den 
heer Jan Bogaerts, in de bovenzaal van het oud 
stads-kofflehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren, in dc Hint-
hamerstraat. 

Waalwijk , te 2 uren, door het gemeentebe
stuur : het bouwen eener school. Aanw. op den 
dag der besteding, te 10 uren. 

Dreisohor, te 3 uren, ten huize van D. van 
Bloois : de bedijking van het Scharrc Stroodamme 
c. a. Inl. bij den burgemeester. Aanw. des 
morgens vóór de besteding, van 0 — 12 uren. 

Zwolle, door .1. Gomarus , bij .1. Blankhart: het 
bouwen van een woonhuis aan den Brink, aldaar. 

Dinsdag, 23 Jul i . 
St.-Anna-Paroohle, te 12 uren, bij A. Krap: 

het bouwen van een predikantswoonhuis voor de 
Doopsgezinde gemeente aldaar. Inl. hij S. Reitsma 
en Zonen, te Minnertsga. 

Smallingerland , tc 12 uren , ter secretarie : 
het bouwen eener school tc Nijega. Inl. bij den 
gemeente-bouwmeester D. Duursma, tc Drachten. 
Aanw. 22 Juli, te 0 uren. 

Zutfen, te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
doen van verfwerken aan de gemeentegebouwen 
en torens, het maken van eenige vuihvaterriolen 
van Engelsch-aarden buizen , enz. en de leverantie 
van 00 kubieke M. berg- of riviergrint. Inl. bij 
den gemeente-architeet. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : het bouwen van eene wachtkamer 
met bureau aan de wachterswoning no. OG bij de 
halte Dalfsen , en den aanleg van een verhoogde 
stoep aldaar. Inl. bij den sectie-ingenieur te 
Zutfen. Raming f 2110. 

Grootebroek, te 4 uren , door het college 
van dagelijksch bestuur van de banne Grootebroek 
en Lutjebroek, op het laadhuis: het droogmaken 
van de Lutjcbroekerweel, met de daarvoor te 
maken bedijking, dc te graven slooten en den 
bcnoodigden watermolen. Inl. omtrent de droog
making bij den opzichter Stoutjesdijk, te Enk
huizen en omtrent den molen bij den opzichter 
Hos, te Grootebrock. Aanwijzing 22 J u l i , te 
10 uren. 

Stiens, door den architect E. K nikst ra : het 
bouwen eener nieuwe huizinge aan den straat
weg bij Leeuwarden. Inlichtingen bij genoemden 
architect. 

Woensdag, 24 Jul i . 
Slikkerveer, te 11 uren , door P. Smit Jr., 

ten zijnen kantore: l o . het bouwen van een di
rectiekeet en scheering om het terrein; 2o. aan-
hooging van het terrein; 3o. het geheel in orde 
maken van een fundeering onder zijne nieuw te 
bouwen villa. Inl. bij den architect C. Pannevis, 
te Oudshoorn cn bij den kastelein M. Mak, te 
Slikkerveer. 

Amsterdam, tc 1 uur, door directeuren der 
Koninklijke Chemische fabriek, ten hunnen kan
tore in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat, CC 071 : 
het bouwen van een pyrithzuur-fabrick en het 
maken van eenige veranderingen aan hunne be
staande fabriek. 

Donderdag, 25 Jul i . 
Langweer , door het gemeentebestuur van 

Doniawcrstal: de levering van 300 stère beste 
riviergrint. 

Diemen , te 12 uren, in dc herberg Zeeburg: 
het bouwen van een nieuw woonhuis, nabij de 
herberg Zeeburg, onder Diemen. Bilj. inzender, 
aan den heer A. K. Kroes, in de herberg Zeeburg. 

Groningen, tc 12'/, uren, door burg. en 
weth. : het leveren en plaatsen van glasgordijnen 
en een vloerkleed in het schoolgebouw in de 
Hofstraat, met bijlevering der bouwstoffen , ar
beidsloonen , transporten, enz. Bilj . inzenden 
uiterlijk 24 Juli . 

Vri jdag , 26 Jul i . 
's-Bosch, tc lO ' / j uren, door het prov. be

stuur : het opmaken der verzonken verlegging 
van den strekdam no. 9 aan den linkeroever der 
Boven-Merwede onder Sleeuwijk , met het oprui
men van een gedeelte der Sleeuwijksche plaat. 
Het werk bestaat i n : o. het opmaken over 300 
M . lengte van de verzonken verlenging van den 
strek lam no. 9 aan den linkeroever der Boven-
Merwede; b. het leveren en verwerken van 1010 
scheepston ballaststeen; c. het opruimen van een 
gedeelte der Sleeuwijksche plaat en het volgens 
aanwijzing bergen van den alkomenden grond. 
Aanw. den vierden dag vóór de besteding. Inl. 
bij den hoo dingenieur van den waterstaat cn bij 
den ingenieur Hogerwaard, beiden tc 's-Bosch en 
den opzichter Logeman, te Woudrichem. Raming 
ƒ 4 0 , 0 0 0 . 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het lokaal van het prov. bestuur: 
lo. het wegruimen van een bij Elburg in de Zui
derzee gezonken vaartuig. 

2o. het aanleggen van drie dwarskribben, het 
verlengen van twee bestaande kribben en het 
uitvoeren van verdere rijswerken , ter verbetering 
van den Usel bij Deventer en aan de Vollehand, 
beneden Deventer. De 3 nieuw tc maken kribben 
uit den oever 38, 40.5 en 24 M . ; de verdere 
werken zijn het leggen van 135 vierk. M . beslag-
werk en het leveren en verwerken van 390 kub. 
M . brik. Inl. bij den hoofdingenieur te Arnhem 
en den ingenieur tc Zutfen. Raming f 5000. 

3o. het uitvoeren van eenige werken tot ver
betering van het vaarwater der rivier den Gel-
derschen Usel in de gemeente Rheden, Bahr en 
Lathum. De werken zijn : a. de aanleg van 17 
dwarskribben, lang 0 , 12 , 20 , 12, 7 , 22, 17, 
14, 14 , 14, 14, 15, 18, 23, 28, 20 en 13 M . ; 
b. om die kribben te maken 705 vierk. M . blees-
laag , dik 0.8 M . ; c. het leveren en verwerken 
van 800 kub. M. stcenpuin en 1825 M . staak-
regel. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur 
en den opzichter te Arnhem. Raming ƒ 1 1 , 0 4 0 . 

4o. door het ministerie van finantien, aan het
zelfde lokaal: de aanleg eener telegraaflijn met 
één draad, van den linker Rijnoever tegenover 
Arnhem naar de te bouwen telegraaf- en post
kantoren te Huissen en te Lobith aan de Tolka
mer, tot eene totale lengte van 27,500 M. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat Van 
Opstall en bij den ingenieur Van der Sleyden, 
beiden te Arnhem. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
finantien, aan liet lokaal van het prov. bestuur: 
dc aanleg eener telegraaflijn niet één draad tus
schen Zwartsluis en Blokzijl , ter lengte van 
15,950 M . Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, aldaar, en bij den ingenieur te 
Kampen. 

Woudenberg, tc 12'., uren, door burg. cn 
weth., in het logement De Holevoet: het bouwen 
van een schoollokaal met onderwijzerswoning, 
nabij genoemd logement. Aanw. op den dag der 
besteding, van 10—12 uren. 

Groningen, te 1 uur, door burg. cn weth.: 
lo . het afdammen en droogmaken van het Kie l -
sterverlaat en het herstellen van de door die 
droogmaking voor den dag komende gebreken; 
2o. het maken van twee nieuwe benedendeuren 
in dat verlaat. Bil j . inzenden op het raadhuis, 
aldaar, uiterlijk 25 Jul i . 

Rotterdam, tc 3 uren, in het Hótel-Leygraaiï: 
het bouwen van een blok arbeiderswoningen, 
voor 42 huisgezinnen. Inl. bij den architect J. A. 
Voorhoeve , aldaar. Aanw. des morgens vóór dc 
besteding van 9—12 uren. 

Bolde , tc 5 uren, door burg. cn weth. : het 
werkloon wegens het vergrooten en herstellen 
van het schoolgebouw aldaar. Aanw. op den dag 
der besteding, van 2 — 4 uren. 

Winsohoten, te S uren, door burg. cn weth.: 
het beplanten van sommige wegen in die ge
meente met iepen telgen. Bilj. inzenden uiterlijk 
vóór 12 uren van den dag der besteding. 

Zaterdag, 27 Jul i . 
Hirns : het bouwen eener burgerwoning, al

daar. Teekeningen ter inzage bij O. Luinenburg, 
tc Oudemirdum. Aanw. 20 J u l i , te 10 uren. 

Maandag, 29 Jul i . 
'•-Hage, te 11'/2 uren, door het prov. be

stuur: 1°. het maken van den onderbouw eener 
ijzeren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de 
daar bestaande vlotbrug. De uit te voeren wer
ken bestaan in het maken van twee landhoofden , 
waarvan een met vleugels, van een draaipijler, 
een tusschenpijler, aanvaarhoofden en remming-
werk. Inl. bij den hoofdingenieur van den water
staat Augier, aldaar, en den ingenieur Van der 
Vegt, te Brielle. Raming ƒ 3 2 , 8 0 0 . 

2o. het bouwen eener sluis met bijbehoorende 
werken, tot vorming eener derde waterkeering 
in de groote haven der gemeente Gorinchem. De 
uit te voeren werken zijn : a. het bouwen eener 
steenen sluis met één paar puntdeuren en 4 paar 
schotbalsponningen in de groote haven te Gorin
chem; b. het bouwen van muren ter aansluiting 
van deze sluis aan de kaaien der haven. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat te 
's-Hage, den arrondissements-ingenieur te Gorin
chem cn den opzichter Koorevaar, aldaar. Aan
wijzing 22 Juli . Raming ƒ 80,400. 

Assen, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van eenige vakken klinkerbestra
ting op den prov. weg, tusschen Assen en Rolde, 
benevens het verwerken van den daaruit voort
komenden ouden steen en het leveren van zand 
voor dekking van den weg. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den waterstaat 
in Drente. 

Dinsdag, 30 Jul i . 
Amsterdam, tc 12 uren, in het Hotel Café-

Francais: het bouwen eener broodbakkerij, met 
een pakhuis en zes woningen, op een terrein in 
de Lange Houtstraat aldadr. Inl. bij den archi
tect Y . Bijvoets Gz., aldaar. 

Woensdag, 31 Jul i . 
Neede, door directeuren van den Hummelo-

Enschedeschen kunstweg, ter plaatselijke secre
tarie: de levering van 920 kub. M . grint , in 
massa of in 3 kavelingen , iedere kaveling groot 
ruim 300 kub. M. , langs den IIummelo-Énsche-
deschen kunstweg, tusschen Neede en den tol 
bij Willemsen, op den weg naar Borculo. 

Schagen, te 1 uur, door het dagelijksch be
stuur van den polder Burghorn , ten huize van 
A. Meijer, aan de Marktplaats: l o . het maken 
van een grintweg langs den Grimswiel , van af 
het Zeugebuurtje tot aan den bestaanden grintweg 
aan den Valkoogerdijk, lang p. m. 700 strek
kende M . ; 2o. het maken van twee sintelwegcn 
in den polder Burghorn. 

Harderwijk, te 1 uur , door het gemeente
bestuur : het verbouwen van een woonhuis tot 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning, 
in dc Donkerstraat. 

Donderdag, 1 Aug . 
Haarlem, tc 2'/2 uren, door het prov. be

stuur: het bouwen van 2 brugknechtswoningen 
aan het Noordhollandsch kanaal. Aanw. 27 Juli . 
Raming /"4400. 

Vri jdag , 2 A u g . 
s - B o s c h . te lO ' / j uren, door het prov. be

stuur: het op de diepte brengen en onderhouden 
der haven te Moerdijk. 

Arnhem, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 
het verhoogen van den Spijkschen dijk in de ge
meente Herwen-en-Aerdt. 

N i j m e g e n , tc 1 uur , door burg. en weth. : 
het maken van een houten remming vóór den 
bekleedingsinuur van den beneden-havenmomls-
dijk aan de rivierzijde bij de Nieuwe Haven , al
daar. Inl. bij den gemeente-architect P. v. d. 
Kemp , aldaar. 

Zaterdag, 3 Aug . 
Arnhem, tc 11 uren, namens dc commissie 

van bestuur over het burgerweeshuis: het bou
wen van eene mestschuur op de bouwhoeve 
Weideren , gemeente Eist , buurtschap Hollander-
broek , bewoond door A . Costermans Hz., met 
bijlevering van alle materialen , uitgezonderd de 
besoodigde steenen cn pannen, die op de plaats 
aanwezig zullen zijn. Inl. op gemelde bouwhoeve. 
Aanw. op den dag der besteding, van 1 0 — H 
uren. 
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Afloop van Aanbestedingen. 
Goch, 27 Juni : l o . het maken van aarde

werken voor het gedeelte spoorweg van de Ne-
derl.-Pruisische grenzen tot de aansluiting aan 
de Kheinische Eisenbahn te Goch; minste in
schrijver was J . van Oijen Pz., te Dreumel, voor 
0543 th. O pfg. 

2o. het maken en stellen van biuggen en 
duikers ten behoeve van hetzelfde gedeelte spoor
weg; minste inschrijver was J . Laudy, tc Sittard, 
voor 11,660 th. 

Kruinlngen, U u l i : het bouwen eener nieuwe 
school op de plants der oude; ingekomen 8 bil
jetten, als: 
J. J. Poleij, te Kruiningen, ƒ 14,000. 
A. Hack, » idem i 13,970. 
H . J . E. Polderman, » idem » 13,750. 
J. Okkes, i 13,747. 
P. J . Visser, i 12,197. 
J . Kolc , » idem » 12,100. 
A . Leclercq, » idem » 11,990. 
J . Romcijn, » Nieuw-en St. 

.1 ui i>laml. » 11,975. 
Winschoten, 5 J u l i : het bonwen van ccn 

verlaatshuis bij bet Rcnselverlaat te VVinschoter-
z i j l ; ingekomen 6 biljetten, als: 
J . Winters, tc Pekela, ƒ 2620. 
E. Kuiper, » idem * 2175. 
II. Kruize, » Bellingwolde, » 2171. 
II. Hekman, .. Pekela, » 2085. 
F. Priet, » Beerta, » 1950. 
H. Oling, » idem » 1898. 
'Jogund. 

Ruinen, 5 J u l i : het bouwen eener school tc 
Huitcnberg; minste inschr. was R. Bruintjes, tc 
Meppel, voor f 1529. 

Barsingerhorn, 6 J u l i : het bouwen eener 
nieuwe school; ingekomen 15 bilj., als: 
J. van Zoelcn, te Anna-Paulowna, f 11,895. 
Jb. Blom, » Zuidscharwoude, » 11,782. 
II. Klingeier, » Warmenhuizen, » 11,780. 
P. Klingeier, « Zuidscharwoude, > 11,685. 
Jn. Kistemaker, » Zijbecarspel, » 11,000. 
Jn Schenk, » Wier ingerwaard,» 10,950. 
K. B o l , > Burgcrbrug, » 10,783. 
Jn. Muller , » Barsingerhorn, » 10,576. 
S. Rempt, o W i n k e l , » 10,530. 
K. Nieuweboer, » Oostwoud, » 10,344. 
G. Bouwman, » Wieringerwaard , » 9,950. 
P. Koomen, » Winkel , » 9,887. 
P. Wi lms, » Anna-Paulowna, » 9,137. 
II. Bronder, » Barsingerhorn, » 9,405. 
D. Spaans, » idem » 9,390. 
Gegund. 

's-Hage, 8 J u l i : l o . de uitvoering der ver
nieuwingen cn herstellingen aan 's Rijks-rivier
en oeverwerken in de Nieuwe Maas, het Scheur, 
de Dartel en het Spui en het onderhoud tot 30 
Juni 1873; ingekomen 8 bilj., a ls: 
M . van Rees, te Sliedrecht, ƒ 11,186. 
F. v. d. Vlugt , » Hardinxveld, » 10,718. 
P. Nederhof Hzn., » Sliedrecht, » 10,380. 
J. Kalis Kz., » idem l 10,298. 
G. Dekker, » idem » 9,975. 
C. de Jong, » idem » 9,925. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 9,540. 
(!. Roskam Jz., » Sliedrecht, » 8,888. 

2o. het onderhouden der Rijks-ocvcrwcrken te 
Hellevoetsluis en dc beide Hoornsche hoofden tot 
30 Juni 1873; ingekomen 8 biljetten, a ls : 
G. Dekker, ƒ 3190. 
W. Schaddelee, te Goedcreede, » 3135. 
C. de Jong, » 3110. 
G. de Hoog, » 3000. 
J. Kalis Kz., • 2998. 
L. den Breejer, a Hardinxveld, » 2989. 
C. Roskam Jz., » 2941. 
F. van der Vlugt, » 2888. 

Deventer, 8 Ju l i : het verrichten van eenige 
metselwerken aan de kaaimuren, bank-van-lecning, 
trappen cn kraan, in 4 perc.; minste inschrij
vers waren: perc. 1, G. J. Kerkhof, ƒ 1 0 0 ; 
perc. 2 , W. J. Straalman, f 5 9 ; perc. 3 cn 4 , 
G. J . Koitel ing, f 1 4 8 en ƒ 50; allen aldaar. 

M a a s t r i c h t , 9 J u l i : het doen van herstellin
gen aan do keiwegen in de opgeheven vesting 
en de levering van 10,000 nieuwe straatkeien; 
ingekomen 2 bilj., als: 
M . S. Weusten, ƒ 1512. 
L . Ueauüeu, » 1050. 
Beiden aldaar. 

A d u a r d , 10 J u l i : l o . het uitdiepen of op
graven van de Aduarder-Lent en van de binnen
haven te Aduard, ter lengte van ongeveer 1970 
M., tot eene diepte van 1.50 M. beneden peil cn 
op eene bodemsbreedte van p. m. 6 tot 8 M . ; 
ingekomen 9 bilj., als: 
W. Bos, te Zuidbroek, / 9500. 
J. II. Rottinghuis, » Delfzijl, » 8790. 
G. T. Praamstra, » Veenwouden , » 8763. 
G. P. Danhoff, » Uithuizen, » 8590. 
K . van Tongeren, » Heeren veen, » 7960. 
II. Kroon Jz. , » Groningen, » 7870. 
R. Zwolsman, » Kuinre, i> 7020. 
Gebr. Harkema, » Warfhuizen, » 7400. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 0550. 
Gegund. Raming f6668. 

2o. het uit iicpen en opgraven van de Hamster-
tocht, van het dorp den Ham tot de uitmonding 
in de Aduarder-Lent. ter lengte van p. m. 4175 
M. , tot eene gemiddelde diepte van 1 M . beneden 
het nieuwe waterschapspeil, met uitgraving van 
gemiddeld 0.53 M. grond cn op eene bodems
breedte van 2.50 M. of meer; ingekomen 7 bil
jetten, als: 
B. Harkema, tc Warfhuizen, f 3000. 
H. J . Kroon Jz., » Groningen, » 2600. 
G. P . Danhoff, » Uithuizen, » 2580. 
J. H . Rottinghuis, » Delfzijl, » 2500. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 2378. 
G. T. Praamstra, » Veenwouden, » 2192. 
J. v. d. Veen , » Zoutkamp, » 1745. 
Gegund. Raming ƒ 1819. 

G r o n i n g e n . 10 J u l i : l o . het bouwen van een 
privaat en vuilnisbak in de Langestecg; minste 
inschr. was N . Koop, aldaar, voor ƒ 445. 

2o. het graven eener sloot ten zuiden van dc 
Zuiderbegraafplaats; geen biljetten ingekomen. 

3o. het schoonmaken en witten van stukadoor
werken in het schoolgebouw in dc Hofstraat; 
slechts één biljet ingekomen van J. Dobken, al
daar, voor ƒ 524. 

4o. het verrichten van eenige herstellingen aan 
bruggen, in 2 perc; minste inschr. was H. W. Cones, 
aldaar, perc. 1 voor ƒ 1040, perc. 2 voor ƒ 2 6 0 . 

Groede. 10 Jul i : het bouwen eener school; 
ingekomen 6 biljetten, als : 
A . Rinders, te Breskens, ƒ 16,989, 
A . van Male, « Schoondijke, » 16,973. 
Iz. van Male Dz., » Breskens, » 16,900. 
P. Beerens, > Groede, » 10,481. 
J . v. d. Sande, » Breskens , » 15,400. 
P. Monjé, » idem » 15,376. 
Gegund. 

Haarlem, 11 Ju l i : het bouwcu van schoollo
kalen boven de spijskokerij aan het Klcin-Heilig-
land, met de bijlevering der schoolmeubelen 
(banken volgens Amerikaansch systeem); minste 
inschrijver was N . Soellaert Jr., aldaar, voor 
/•5275. Raming ƒ 5 5 0 0 . 

Deventer, 11 J u l i : het verbeteren en bijbou
wen van stallen buiten den Noorderberg; minste 
inschr. was A. Feberwcc, aldaar, voor f10,275. 

Arnhem, 12 J u l i : de uitvoering van eenige 
werken tot verbetering van het vaarwater op 
den Boven-Rijn in de gemeente Herwen-en-Aerdt, 
tusschen de kilomet. r raaien VIII en I X ; minste 
inschr. was II. Reymer, te Herwen , voor ƒ 9 4 2 0 . 

TJrk, 12 J u l i : het herstellen van het kerk
gebouw en de pastorie der Herv. gemeente; 
minste inschr. was T. van Eerde, aldaar, voor 
ƒ 1 0 3 8 ; gegund. 

Utreoht, 13 Juli : l o . het bestraten van de 
Moreelsche laan; minste inschr. was J. van Bar-
neveld , te Vreeswijk , voor ƒ 0200. 

2o. het aanleggen eener bestrating van dc 
Malicbrug naai' de Maliebaan; minste inschr. was 
A. J. van Doesborg, aldaar, voor f 10,470. 

Amersfoort, 13 Ju l i : het vernieuwen van dc 
brug over de Bruineburgersluis; minste inschr. 
was G. Prins , aldaar, voor f1540. 

M a a s t r i c h t , 13 J u l i : de slechting van een 
gedeelte der aan den heer 1'. Regout toebehoo-
rende vestingwerken; gegund aan Uinmels en 
Wittelings, voor f 18,240. 

'•-Hage, 15 J u l i : l o . de uitvoering der ver
nieuwingen cn herstellingen aan de Rijks-rivier-
werken langs de Boven-, Beneden- cn Nieuwe-
Mciwede, met het onderhoud tot 30 Juni ' 73 , 
in 3 perc.; minste inschrijvers waren : voor per
ceel 1 , G. de Hoog, te Gorinchem , voor ƒ 21,1 OU ; 
perc. 2 , B. P . de Groot, tc Giesendam , voor 
f 32,480 ; perc. 3 , dezelfde, voor ƒ 25,700. 

2o. het maken van een strekdam op den rech
teroever der Oude-Maas , tusschen de Krabbe en 
Nederhoven, cn het onderhoud der in dit rivier
vak bestaande Rijkswerken tot 3(1 Juni '73 ; minste 
inschr. was G. de Hoog, te Gorinchem, voor 
f 15,900. 

Zierikzee, 15 J u l i : het vernieuwen van ccn 
vleugelmuur der eerste houten binnenbrug en 
een gedeelte kaaimuur, aansluitende tegen dien 
muur ; minste inschr. was G. Aleman , aldaar , 
voor ƒ 5885 ; gegund. 

Onderdendam, 17 J u l i : l o . het opgraven 
van de Houwerzijlstervaart; ingekomen 4 bi l
jetten , a ls : 
G. P. Danhof, te Uithuizen, f 5488. 
H . B . Harkema, » Warfhuizen, > 5000. 
G. E . Reitsma , » Leens , » 4107. 
S. H. Kremer, » Bedum, » 3048. 
Raming ƒ 3 4 0 0 . 

2o. het opgraven van de Leenstervaart en het 
maken van eene havenbeschoeiing ; ingekomen 7 
bilj , als: 
S. H . Kremer, f 4474. 
G. P. Danhof, » 4472. 
J. v. d. Veen, tc Mensingeweer, » 3949. 
T. Bos, D Bedum, » 3865. 
E. E. Reitsma, » 3795. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 3090. 
K. Huisman, » Onderdendam, » 3527. 
Raming ƒ 3 4 0 0 . 

3o. herstellingen aan bruggen en andere ob
jecten , in 5 perceelen. 

pc. 1 pc. 2 pc. 3 pc. 4 pc. 5 
T.Bos, te Bedum, ƒ 3 2 5 ƒ 244 ƒ 171 ƒ 2 8 9 ƒ 2 4 9 
C. R. .Danhof, te 

Balio, 278 311 220 313 
F. Holschcr, te 

Kloosterburen, 300 198 175 214 228 
K . Huisman, te 

Onderdendam, 167 290 295 
O. Kerkstra, te 

Ulrum, 300 290 185 295 285 
J. v. d. Veen, tc 

Mensingeweer, 211 
A. Woldendorp, te 

Onderdendam, 330 370 
Raming 280 300 180 300 280 
Alle perceelen aan de minste inschrijvers gegund. 

Wolvega , 17 J u l i : l o . het maken van p .m. 
109 M . walmuur om de vaart te Wolvega cn een 
privaat met aschbak, aldaar; minste inschrijvers 
waren P. Bouwma, te Oldetrijne, en J . Zijlstra, 
te Sonnega, voor i 3282. 

2o. het maken van 2 putten met pompen , al
daar ; minste inschr. was R. Dijkstra, te Joure, 
voor f 440. 

's-Hage, 18 Jul i : l o . het maken van ccn 
gemetselden doorgang nabij de brug over het 
Noordzeekanaal te Zaandam, ten behoeve van den 
spoorweg Nicuwediep—Amsterdam ; minste in
schr. was J. J. lickkei• , te Lent , voor / 41,600. 

2a. dc levering van 5000 M . blauw baai; minste 
inschrijvers waren P. cn L . Vreede en Co., te 
Ti lburg , voor f2.19 per M . 

3o. het aanleggen eener telegraaflijn met één 
draad langs den Rijnspoorweg tusschen Harmclen 
en Gouda; minste inschr. was B. v. d. Weerde , 
te Utrecht, voor f745 . 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Maandag, 5 Aug . 

Middelburg , te 10 uren, door het prov. 
bestuur: het bouwen van een kaaimuur voor eene 
los- en ladingplaats bij het kanaal door Zuid-
Bevcland. 

Woensdag, 7 Aug. 
's-Hage, te 1 uur, door bet ministerie van 

oorlog: dc uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water , gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

Vrijdag, 9 Aug . 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

hut leveren en inhangeu van twee paar houten 
deuren cn het maken van eene loods tot berging 
van reservedeuren voor de schutsluis te St.-Andries. 

Op later te bepalen datum. 
W o r k u m , door het polderbestuur van het 

Workumer Nieuwland : het vernieuwen van paal-
regels aan de zeeweringen van dien polder. Inl. 
bij den opzichter aan den poldermolen. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O». 

Zevende jaargang IK 30. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G r K N T J T J G z „ 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBÜRGH. C. J . V A N DOORN, D. GROTHE, J . H. L E L I M A N , H. L I N S E , S. B . W . UOORDA V A N E Y S I N G A , H. P . VOGEL eu anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I). A . T I I I E M E t c A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /'1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele uominers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 27 JULI 1872. i, 

De advertentiën vau te» tot vijf gewone regels kosten 
1.— eu voor eiken rcjal meer ƒ-.20; bovendien wordt 

pij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250 , 500 en 1000 
regels per jaargang wordeu tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letter- naar plaatsruimte berekend. 

DE NOORDHOLLANDSCH-FRIESCHE 
SPOORWEG. 

II. 
(Vervolg en slot van No. 29.) 

Het is aan onzen volksaard eigen, dat men zel
den bij hit beschouwen van een veelomvattend 
doel, als waarvan in dezen sprake is , een ruimen 
blik behoudt en zich niet door localen invloed 
laat beheerschen. 

Kleinere plaatsen wedijveren dikwijls kinder
achtig met elkaar om den voorrang, en wanneer 
men onze beide groote koopsteden , dc residentie 
en wellicht een enkele provinciale hoofdstad uit
zondert, ontmoet men bijna overal bet denkbeeld, 
dat men wordt teruggezet door 's lands Regeering, 
wanneer de een iets op kosten van den Staat, 
in het algemeen belang, verkrijgt wat de ander, 
om afdoende redenen , missen moet. 

Men is wel eens meer tevreden dat een ge
wenschte zaak niet tot stand komt, wanneer 
daardoor 't eene locale belang boven het andere 
bevoordeeld wordt, dan dat men , op grooter doel 
't oog vestigende, in 't algemeen belang het 
goede wenscht te bevorderen, al zou men er 
ook in eigen kring een weinig onder lijden. 

Wij zouden scherp worden in onze beschouwin
gen indien wij het hier gestelde nader ontwik
kelden en het goede dat wij wenschen, daardoor 
niet bevorderen. Een paar leden van het nieuwe 
comité hebben openlijk het denkbeeld uitgespro
ken omtrent den weg dien het comité heeft willen 
inslaan, om het doel dat het voorheeft te berei
ken. Het wenschte eerst de toezegging tot deel
neming en subsidie te verkrijgen, voorwaardelijk ; 
om daarna de plannen te beramen omtrent de 
globaal aangenomen richting en de wijze van kapi
taalsvorming , ten einde vooral wat op deze laatste 
betrekking heeft aan de goedkeuring der inschrij
vers te onderwerpen. Waarom koos het dien 
weg ? Om niet, als anderen, te vergeefs voor het 
maken der plannen geld uit te geven, waarmede 
reeds zoo menigeen aanzienlijke sommen ver
speelde. Ook het oude comité ging eenmaal in 
zeker opzicht op gelijke wijze te werk , met dit 
onderscheid echter, dat het vooral'aan de Regee
ring een globaal plan met vrij volledig uitge
werkte begi ooting had overgelegd en wist, dat 
de Regeering met de aangenomen richting genoegen 
zou nemen , zoodat zij de voorwaarden voor het 
verleenen der concessie reeds gesteld had. Toch 
slaagde ock het oude comité op deze wijze niet, 
hoewel toen alleen voor buitengewone omstandig
heden moetende zwichten. 

En thans is het nieuwe comité boos op de 
hoofdstad, zooals het 't der provinciën kwalijk 
neemt dat zijn doel niet wordt begrepen, en het 
de Regeering verwijt, dat deze zonder bepaald 
aangewezen goed gekozen richting geen concessie 
verleent. Maar hoe is 't dan toch mogelijk te 
begeeren nat onmogelijk te verkrijgen is? 

Hoe kun Amsterdam subsidie verstrekken, of 
slechts voorloopig deelneming toezeggen voor een 
plan, waarvan, zij 't ook nog zoo algemeen en 
nog zoo onbepaald gesteld, in verband tot het
geen reeds geschiedde een hoofdtrek is dat zijne 
belangen worden gekrenkt? Hoe kunnen de pro
vinciën en het Rijk iets beloven, wanneer men 
in de verte niet kan nagaan of dooi' een niet 
duidelijk aangenomen richting de meest ingrijpende 

belangen worden benadeeld? Waarlijk, wij moeten 
vragen: is men dan zoo geheel vreemdeling in 
zijn eigen land? 

Wanneer het karakter van sommige leden 
van het comité ons niet het tegendeel waar
borgde, dan zou bij ons zeer licht het denk
beeld ingang vinden, waartoe de aanleiding 
waarlijk wel voor de hand ligt bij ieder, die 
den loop dezer zaak sedert jaren in al hare we
derwaardigheden kent, dat de leidende gedachte 
bij 't nieuwe leven, dat men aan haar heeft wi l 
len geven, geweest i s : «Laat ons slechts, als 
«begin van uitgang, een algemeene richting aan-
Dwijzen tot zooveel mogelijk locale deelneming, 
«die wij moeten verkrijgen door, althans in onze 
«eerste opgaven, zoo vele gemeenten in onze 
«rigting aan te doen als slechts even kan, opdat 
»men op algemeene belangstelling kan wijzen en 
«daarbij vermijden alles wat tot tegenwerking 
«aanleiding kan geven, al zoude die ook alleen 
«in meer bekrompen opvatting bestaan. 

«De Regeering zal ons later zelf wel den 
»weg wijzen, die 't beste te kiezen is. Wij kun-
unen ons dan zeer goed verontschuldigen , dat 
«wij niet juist uitvoeren wat wij oorspronkelijk 
«aangaven, daar wij moesten kiezen of deelen; 
«want de Regeering verklaarde zóó alleen de con-
«cessie te kunnen verleenen en anders niet. 't Is 
«dus niet onze schuld, dat de een of ander, die 
«ons zijn deelneming beloofde, omdat hij dacht te 
«verkrijgen wat wij niet kunnen bezorgen, niet 
«wordt gebaat, en moeten wij zelfs volgen de rich-
«ting door een vroeger comité gevraagd , dan is 
«dat evenmin aan ons te wijten. Wij moeten er 
«ons in schikken. Oorspronkelijk was 't ons 
«doel niet, hun ontwerp in richting tot het onze 
«tc maken, dat wel niet ter goeder trouw ging, 
«zonder de daar bijbehoorende plannen over te 
•nemen, op zijn minst, tegen deelneming in 
»'t geen het daarvoor heelt uitgegeven." 

Toen voor ruim acht jaren geleden zich het 
denkbeeld 't eerst ontwikkelde, in het Ontwerp van 
den Noordholl.-Friesclien spoorweg weggelegd, 
dacht men aanvankelijk slechts aan een vereeniging 
van den Frieschen met den Noordhollandschen 
Staatsspoorweg, tusschenRauwert (station Idaard— 
Roordahuizen) en Alkmaar. Eerst later nam men 
Leeuwarden—Alkmaar en Leeuwarden—Amster
dam , en wel van Leeuwarden tot Hoorn voor 
beide vereenigingen dezelfde lijn. 

Wat gaf daartoe aanleiding? De overweging 
dat, wilde men het handels- maar vooral het 
inaikt- en wel 't meest het veevervoer Hink be
vorderen , men zooveel mogelijk de beide centra 
van Frieslands handel, Leeuwarden en Sneek, in 
direkte verbinding moest brengen met Hollands 
eerste handels- en marktplaatsen en met de meest 
gei cede, havens tot uitvoer. Het laatste zou wor
den gevonden in de vereeniging langs Alkmaar 
met Rotterdam en voor 't vervolg met het kanaal 
door Holland op zijn Smalst te Velzen of Wijk-
aan-Zee! Het eerste in de vereeniging met 
Hoorn, Zaandam en Amsterdam. 

Elke belemmering in die directe gemeenschap 
zou tut groot nadeel zijn eu moest, hoe ook, 
worden vermeden. Dóór deze vereeniging, voor
uitgang der verschillende gemeenten eu mark
ten ; zónder deze, een zaak op de wijze aau onzen 
volksaard eigen, slechts ten halve gedaan! Der
halve geen aansluiting aan een station ergens in 

den Staatsspoorweg tusschen Leeuwarden en 
Heerenveen, waar het belang der exploitatie van 
den Staatsspoorweg vordert, dat die aansluiting 
in exploitatie zoo lastig mogelijk worde gemaakt, 
niet op enkele uren, maar eiken dag, bij iede
ren trein, telkens op nieuw. Want immers uit 
Friesland is door Drenthe al het voordeel aan 
den Staatsspoorweg, wanneer het de te Leeuwar
den ontvangen of daarheen bestemde goederen 
zoo ver mogelijk over dien weg vervoert; niet, 
wanneer dat vervoer slechts over een kort ge
deelte daarvan plaats heeft, om het aan een tus-
scbenstation af te geven aan- of te ontvangen 
van een andere l i jn , die korter voor zijn bestem
ming is. Afladen, overpakken, die kanker voor 
het spoorwegvervoer, wordt op deze wijze zooveel 
mogelijk bevorderd ; zoodat spoedig de mare zich 
zou doen hooren : geen vervoer over beide wegen ! 
dan liever- den weg gekozen waarlangs de te 
doorloopen afstand het langste i s , dan lijJt al
thans het te verzendene 't minst. 

Geene bepalingen of besluiten zijn in staat een 
vervoer als uit dergelijke aansluiting geboren, 
zoodanig aan banden te leggen, dat daaruit niet 
dagelijks moeilijkheden voortspruiten , en de mee-
ning door den Minister Thorbecke indertijd meer
malen geuit: »'t is het beste, dat beide wegen 
geheel op zich zeiven blijven; hun concurrentie 
geeft den meesten waarborg voor beider ontwikke
ling en zal beter plichten leeren vervullen dan 
toepassing der strengste poenaliteiten" zal alleen 
bewaarheid worden indien men beide wegen van 
elkander afgezonderd houdt, zoo mogelijk slechts 
het station van uitgang gemeen ! 

Een partij verhief zich toen echter in Sneek 
en zij wenscht ook thans weder zich te laten 
hooren, wier gevoelen zich uit, dat een directe 
verbinding met Frieslands hoofdstad ten nadeele 
zijn zal , dat men die vereeniging vooral niet te 
veel moet bevorderen; want dat, indien het 
transport naar Leeuwarden te gemakkelijk wordt, 
men zich te gaarne zal verplaatsen en Sneek zal 
opgeoll'erd worden aan Leeuwarden. Dus, wel 
vereeniging tusschen beiden, maar liefst zoo lastig 
mogelijk. Voor Sneek wel de gemakkelijke ge
meenschap met Holland en Amsterdam; voor 
Leeuwarden liefst niet te veel I 

Het oude comité hield echter aan zijn beginsel 
vast dat dan ook, alth:ins in vroeger jaren, zeer goed 
werd ingezien door de meerderheid der Sneeker 
burgerij, al wenschte men ook daar, vóór alle 
andere, de verbinding Harlingen-Sneek-Heeren
veen, welke wensch zeer gegrond was en steeds 
zal blijven. 

Wat thans het nieuwe comité bewogen heeft 
om van het station Grouw aau den Staatsspoor
weg uit te gaan i s , in verband met het boven
staande en de grieven die sedert in Friesland in 
niet geringe mate ontstaan zijn tegen de wijze 
van exploitatie der Staatsspoorwegen, onbegrijpe
lijk; althans indien men werkelijk wenscht te 
bevorderen den aanleg van een Noordhollandsch-
Frieschen spoorweg; niet wanneer men onder 
dien naam een andere bedoeling bedekt en daar
door gelegenheid zoekt, een op een buurtspoorweg 
gelijkende slingerhjn van Grouw tut Hindeloopen 
aan te leggen, die, als spoorweg der eerste 
klasse aangelegd weinig, slechts 6 K . M . , korter 
en veel duurder in aanleg is dan de geheele lijn 
Leeuwarden-Stavoren, door 't oude comité ont-
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worpen; terwijl door die lijn de afstand van 
Leeuwarden tot aan het punt van overtocht der 
Zuiderzee met 7 K . M . wordt verlengd , in ver
gelijking tot de richting die vroeger werd aan
genomen ; terwijl men bij de exploitatie al het 
voordeel der directe aansluiting op Leeuwarden 
mist. Alzoo: langer lijn, duurder aanleg, min
der opbrengst, doch daarentegen enkele plattelands
gemeenten meer geholpen , waarbij niet te ver
geten de steden Hindeloopen , Bolsward, Workum! 
Maar, ook de mooiste lijn door Friesland : Har-
lingen-Bolsward-Sneek-Heerenveen, voor goed ver
nietigd of, wanneer ze ooit komen zal: Bolsward 
en Sneek ieder gemaakt tot vorkpunten van twee 
lijnen, waartusschen het gedeelte Bolsward-
Sneek , alsdan denkelijk aan een andere vereeni
ging behoorende dan de beide overige, en dus : 
niet Sneek alleen het flinke kruispunt van beide 
richtingen zooals het oude comité altijd heeft 
gewenscht en zooals het eenmaal, wellicht binnen 
zeer korten ti jd, de zaak hoopt te kunnen tot 
stand brengen. Wel niet door de lijn Harlingen-
Heerenveen reeds terstond in de opnieuw aan
gevraagde concessie te begrijpen, doch door deze 
met alle kracht aan te moedigen, om de voeding 
die daarvan voor de aan te leggen hoofdlijn ver
wacht kan worden; terwijl het daarbij steeds 
voor oogen zal houden de vereeniging Delfzijl-
Groningen-Brachten-Sneek, wanneer ' t in zijn eerste 
ontwerp slaagt: terwijl het nieuwe comité, indien 
het ook nu slagende , dergelijke verbinding met 
het Noorden in 't oog houden, en daarvoor de rig-
ting kiezen w i l : Drachten-Grouw, het voorbeeld 
zal geven, hoe men in Nederland spoorwegen 
van den eersten rang met de meest mogelijke 
slingeringen aanlegt. 

Maar immers! Hindeloopen moest in dc lijn 
worden opgenomen. Van dien kant werd reeds 
vroeger beweerd, dat het oude comité dit te veel ver
gat. Hindeloopen, eenmaal zulk een voorname plaats 
in Frieslands geschiedenis, zou weer het punt 
kunnen worden, waarvan alle verkeer naar ' t hart 
der provincie zou uitgaan. »'t Is waar het heeft 
geen haven anders dan tot toevlucht van enkele 
visschersschuitcn, maar 't heeft een heerlijk voor
land , waarin een prachtige haven gemaakt kan 
worden. Hindeloopen beteekent nog iets, Stavoren 
niets meer; steeds werd het oude comité daarop 
gewezen, maar 't heeft niet willen hooren. 't Heeft 
Frieslands belangen in dezen te zeer miskend. 
Zulke mannen passen ons niet, anderen zullen 
't ware belang doen kennen. Met of zonder 
Hindeloopen staat of valt Bolsward en Workum. 
Het belang van deze drie is één." 

Het oude comité heeft indertijd dc kwestie 
van het maken eener haven te Hindeloopen on
derzocht en kon verklaren: dat langs de Frie-
sche kust, in verband tot dc afwatering der pro
vincie, zeker moeilijk elders een betere haven 
gemaakt kan worden die zeer weinig aan ver
zanding zal onderhevig zijn, in het voorland van 
Hindeloopen gelegen, iets waarop zelfs de haven 
te Harlingen, zonder kunstmiddelen, wellicht nooit 
zal kunnen rekenen. 

Doch 't is een geheel andere kwestie of daar
om Hindeloopen voor een haven ten dienste van 
spoorbooten op Enkhuizen of, zooals men toen 
reeds aangaf, op Medemblik zal bruikbaar zijn. 
De mond van de nieuw te maken Hindelooper 
haven kan toch nimmer anders dan in noorde
lijke strekking gericht worden en de booten, van 
de Hollandsche kust opvarende in noordoostelijke 
richting, zullen die haven nooit kunnen bereiken, 
tenzij zij betrekkelijk hoog aanhoudende, gele
heid vinden ten noorden der haven te wenden , 
om haar aldus in te varen. 

Hierdoor wordt de zeeweg, zelfs al rekent men 
tot de nieuw ontworpen haven aan de Ven boven 
Enkhuizen, tusschen Friesland en Holland met 
9 K . M . verlengd; terwijl men bij 'tkiezen van 
de haven te Stavoren de invaart zal vinden in 
rechte richting der vaart, van de Ven uitgaande; 
waarbij de nabijheid van het vruchtbare Gaastcr-
land voor de exploitatie waarlijk niet te ver
smaden is. 

't Is niet te ontkennen, dat voor den aanleg 
van een spoorweg die door Holland en Friesland 
een samenhangend geheel zal vormen, het afge
broken einde door de zee een bezwaar i s , al 
moge dat bezwaar ook van zeer weinig belang 
zijn, wanneer men dien overtocht volkomen be
oordeelt en er al het goede en gemakkelijke van 
kent; doch nimmer mag die weg noodeloos ver
lengd worden, zonder eenig doel, tot geen enkel 
nut, met al de bezwaren aan die verlenging en 
de vaart bijna evenwijdig langs een gedeelte der 

Friesche kust verbonden; terwijl hetgeen men 
ten koste moet leggen aan de verbetering en 
nieuwen aanleg der havenwerken, zooveel het 
zonder afbreuk aan een goede inrichting kan ge
schieden , tot het minst mogelijke moet worden 
beperkt. 

Daarom redeneerde men in vroeger jaren te 
Hindeloopen: «Maak hier een nieuwe haven en 
kies aan de Hollandsche kust Medemblik tot punt 
van uitgang in plaats van Enkhuizen, en de uit
gaven zullen bijna dezelfde blijven, daar dan 
aan de Ven geen nieuwe haven behoeft gemaakt 
te worden." 

Wanneer men aan de eene of andere kust 
aan een groote zee gelegen, met flinke diepte 
voor den mond, het model eener haven zou wil
len zoeken, dan zou men zeker in menig geval, 
in 't groot uitgewerkt, geen beter ontwerp kun
nen vinden, dan hetgeen in 't klein de haven 
van Medemblik aanbiedt. Zij is echter geheel 
ongeschikt om daarin de inrichtingen te maken , 
die 't oude comité langs de haven voor spoor
booten, die de goederenwagens geladen zullen 
vervoeren, wenschelijk acht; terwijl tusschen 
Stavoren en Medemblik de vaart voor die booten 
niet geschikt en zij tusschen laatstgenoemde 
plaats en Hindeloopen 10 K . M . langer is dan tus
schen Stavoren en de Ven, ten noorden van Enk
huizen En wanneer men zoodanig cijfer in aan
merking neemt, mag men toch waarlijk wel aan 
't nieuwe comité vragen : Behoeft men dan in 't 
geheel niet te letten op meerder of minder ex
ploitatiekosten en het maar in 't geheel niet te 
tellen, of men dagelijks dc helft n eer steenkolen 
verbruikt voor het zeetraject dan volstrekt noodig 
is en dat, bij een vervoer zooals dat zijn moet, 
wil het beantwoorden aan 't geen men er van 
mag verwachten, niet zonder beteekenis zijn zal? 

Bovendien! door Medemblik in plaats van Enk
huizen te kiezen, verliest men de directe gemeen
schap van dc rijke zoogenaamde Streek met Fries
land. Alzoo van den eenen kant verlies voor 
dat vervoer', door de keuze op Hindeloopen te 
vestigen, van 't geen het productieve Gaaster-
land oplevert; aan den anderen kant, door Me
demblik in plaats van Enkhuizen, de opbrengst 
door het vervoer uit de niet minder rijke Streek 
te verkrijgen. 

Wy laten alle verdere vergelijking tusschen 
Enkhuizen en Medemblik daar! Ook van onzen 
kant zouden wij zeggen: vereenig ook Medemblik 
langs Twisk en Benningbroek door een spoorweg 
met Hoorn. Wanneer het ook niet in dezen 
goldt: »Qui trop embrasse mal étreint." Die 
vereeniging moet voor locaal vervoer vanzelven 
volgen; zij kan niet uitblijven. 

Zoo was het gezichtspunt voor jaren geleden. 
Thans is het nog te meer versterkt; want de 
Begeering heeft met kracht de verbetering van 
de haven te Harlingen onder omen en, al zal ook 
wellicht de toekomst leeren, dat die verbetering 
op den duur niet houdbaar blijft, zonder het 
telkens op nieuw aanwenden van kunstmiddelen, 
dan zullen die middelen toch steeds worden toe
gepast ; want een werk, waaraan zoovele kosten 
besteed zijn, mag niet verwaarloosd worden ; daar
aan moet de hand worden gehouden met alle 
kracht, te meer daar de haven te Harlingen be
hoort tot het Noorder Staatsspoorwegnet, dat door 
die haven wordt gevoed en bij gunstige exploi
tatie een bron is van inkomsten voor den Staat, 
waardoor deze vergoeding ontvangt voor hetgeen 
voor aanleg van spoorweg en haven werd uit
gegeven. 

Wij prijzen het, dat in Hindeloopen nog man
nen gevonden worden, die er niet voor terug
deinzen het denkbeeld te voeden, dat een goede 
haven daar meer dan eene te Harlingen in zijn 
verbeterden toestand gezocht zal worden; dat de 
zeeschepen de laatste minder zouden blijven kie
zen , wanneer de eerste aanwezig ware; doch wij 
vragen hun : of dat denkbeeld voor een aantal 
jaren niet reeds overdreven, thans niet een her
senschim moet genoemd worden? en of, om het 
bereiken daarvan te trachten, moet opgeofferd 
worden de meer directe gemeenschap van Leeu
warden en Sneek met de Hollandsche provinciën 
en hare eerste handelsteden ? 

Het voorgaande toont voldoende aan, waarom 
in Friesland, in verband tot den zeeovertocht, 
de richting van Leeuwarden direct door de be
volkte streek langs Scharnegoutum en Bozurn; 
van Sneek langs IJlst en Oudega, kort langs Hin
deloopen ombuigende, behoort genomen te worden. 

Wij wezen reeds aan, dat het nieuwe comité 
Enkhuizen met de Streek slechts als zijtak in zyn 

ontwerp opnam, en de hoofdlijn van Medemblik 
op Hoorn heeft gericht. Die lijn zal de kostbare 
gronden, behoorende tot het hooge land van 
Noord-Holland , met enorme schadesnijding door
gaan; terwijl de bezwaren daaraan verbonden, 
bijna overkomelijk groot zullen zijn. Het oude 
comité beperkt door de aangenomen richting langs 
de Wijzend de schadesnijding tot het minst moge
lijke, en brengt op deze wijze, zoowel de Streek 
als I lem en Venhuizen, in onmiddellijke verbinding 
aan de hoofdlijn. 

Het rrieuwe comité heeft echter de grootste fout 
begaan in de richting die het tusschen Hoorn en 
Purmererrd aannam, ' t l s duidelijk dat het oude 
gevoelen, dat voor een tweetal eeuwen bestond: 
geen gemeenschap tusschen Hoorn en Alkmaar, 
geen directe verbinding tusschen het oostelijk en 
westelijk deel van Noord-Holland, ook thans nog 
is blijven bestaan. Ware dit idee bij de aange
nomen richting volgehouden, 't zou er dan slechts 
op aankomen het onhoudbare daarvan in onze 
eeuw aan te toonen ; maar dan had men de zui
delijke richting , langs den oostkant, zooveel mo
gelijk moeten houden, teneinde van het westen 
zoo ver mogelijk verwijderd te blijven, om die 
gemeenschap zoo moeilijk te maken als slechts 
kon. Dit gebeurt echter niet. Men buigt naar 
het westen om tot aan Avenhorn , en reikt daardoor 
aan Alkmaar de hand, zonder die te geven. Be
grijpt men dan niet, dat de Noord- en Zuid-
hollandsche spoorwegmaatschappij terstond gereed 
zal wezen die hand te vatten door een lijntje van 
Alkmaar tot Avenhorn aan te leggen, wat zij voor 
betrekkelijk geringe som kan doen. Voor haar 
zal de exploitatie van die lijn, met het mate
rieel dat zij bezit, zeer weinig kosten in be
trekking tot de groote winsten, die daaruit zul
len voortvloeien; want zij zal daardoor een groot 
deel van het ver voer tot zich trekken, dat uit 
Friesland en het Noorderkwartier direct op Rot
terdam en de Zaan langs Alkmaar zal gericht 
worden, waartoe, indien Medemblik tot spoor
weghaven wordt verkozen, zelfs nog op eenvou
diger wijze aanleiding zal gevonden worden. 

Waarom geeft men dan aan een ander het voor
deel dat men zelf bereiken kan, en waardoor de 
opbrengst der geheele lijn zoo aanzienlijk zal wor
den gebaat? Men beschouwe toch de zaak in 
't ware licht. Hoorn is zijn wekelijksche veemarkt 
kwijtgeraakt, en die van Alkmaar gaat steeds 
vooruit. Waardoor? de reden ligt voor de hand: 
Alkmaar bezit een directe spoorweg-verbinding 
op Rotterdam, en het vee, dat te Alkmaar ter 
markt komt, kan nog juist in tijds de booten te 
Rotterdam naar Engeland bereiken. Hoorn ligt 
daardoor thans zeer achter en zal dat nog meer 
doen, wanneer het kanaal door Holland op zijn 
Smalst gereed is. Het is niet tegen te spreken, 
dat wanneer beide steden even gunstig voor het 
vervoer- gelegen waren, Hoorns markt, bij gelijke 
energie, meerder dan die van Alkmaar zou ge
zocht worden. Het eenige waarop men tot dat 
doel te letten heeft is te zorgen, dat de havens 
van directen uitvoer naar zee zoo spoedig mo
gelijk worden bereikt. Dit kan men door een 
verbinding op Alkmaar te richten. Zoowel Rot
terdam als Velzen zijn dan in een half uur meer 
tijds uit Hoorn dan uit Alkmaar te bereiken; ter
wijl, wanneer men eerst het centraal-station te 
Amsterdam langs Purmerend over den afsluit
dijk van het IJ moet aandoen, om daar het vee 
in te schepen, men op zijn minst een half et
maal bij Alkmaar ten achteren komt, met ver
lengd verblijf van het vee op de booten, wat 
allernadeeligst op de waarde daarvan invloed 
uitoefent. 

Er is echter nog meer. Wil men den weg door 
Noord-Holland op de goedkoopste wijze maken, 
dan moet eerst de lijn Alkmaar-—Hoorn gelegd 
zijn, opdat men het zand , voor den verderen aan
leg gevorderd, onmiddellijk uit de duinstreek 
kan trekken. 

Het nieuwe comité zal verder door het opne
men van Avenhorn in zijn ontwerp, de richting 
door de Beemster teneinde Purmerend te be
reiken zoodanig moeten kiezen, dat een groot 
deel der landen gelegen in den Midden- en Aren-
berger-polder op de meest nadeelige wijze wordt 
doorsneden. Deze doorsnijding zal nog sterker 
worden dan men beoogde, doordien de lijn zeer 
kort langs den Purmerender weg zal moeten ge
richt worden, omdat de weg onder het bereik 
van het fort zal moeten doorgaan , dat dicht langs 
het oostelijk deel van den Beemster Ringdijk, ter-
hoogte ongeveer van Draaioord zal gesticht wor
den, in verband tot de aan te leggen verdedi

gingswerken van Amsterdam en de daarvoor in 
een deel van de Beemster , indien noodig , te stel
len inundatie. Men zal dit misschien kunnen 
ontgaan door op eigen kosten langs de lijn , wan
neer men die richting niet kiezen w i l , een of 
meer verdedigingswerken te stichten, doch de 
Regeering zal daartoe noode haar toestemming 
kunnen verleenen, omdat, waar men die wer
ken ook stelle moge, hun gemeenschap met de 

1 hoofdstad , na het stellen der inundatie , licht ver
broken kan worden. 

Ook in verband tot die verdediging is bet on
eindig beter de richting der overvaart tusschen 
de Ven en Stavoren dan tusschen Hindeloopen en 
Medemblik te kiezen ; terwijl eindelijk die rich
ting verre te verkiezen is omdat, komt eenmaal 
in dien omtrek de afsluiting der Zuiderzee tot 
stand, dat thans wel als mogelijk mag worden 
beschouwd, de vereeniging der beide lijnen in 
Friesland en Noord-Holland voor de hand ligt 
en alsdan op de meest eenvoudige wijze geschie
den kan. waartoe de richting Medemblik-Hinde-
loopcn ten eenemale onnut zoude zijn. 

Over de keuze der richting ten zuiden van 
Purmerend naar Amsterdam over den afsluitdijk 
van het westelijk IJ , in plaats van haar daartoe 
door de Wormer op Zaandam tc trekken , werd 
reeds in den aanvang onzer beschouwingen ge
noeg gezegd , dan dat wrj daarop behoeven terug 
te komen. 

De geheele lengte der richting door het nieuwe 
comité aangenomen , bedraagt voor zoover men 
dit met zekerheid kan nagaan, van Leeuwarden 
tot Amsterdam, met inbegrip van den langeren 
zeeweg, 14 K . M . meer dan die door 't oude co-

< mité ontworpen ; terwijl daarbij alle onmiddel
lijke verbinding met Rotterdam en de havens aan 
't kanaal door Holland op zijn Smalst uit het 
oog verloren is. De lengte der door beide comi
tés aan te leggen wegen bedraagt voor het oude 
112, voor het nieuwe ongeveer 90 K . M . , waar
onder voor geen van beiden de zeeweg, doch 
wel vooi het eerste plan de aanleg der verbin
ding Hoorn—Alkmaar begrepen is. Zonder de 
begrootingen van beide comités of hun wijze van 
kapitaalsvorming te beoordeelen, kan alleen ver
meld worden, dat het door het oude comité voor 
aanleg gevorderde, met inbegrip der kosten voor 
de havenwerken , drijvend en rollend materieel, 
administratie en renten gedurende den aanleg, 
op nieuw werd begroot in verband tot de te
genwoordige prijzen der materialen en arbeids
loonen , en dat daaruit blijkt dat het nieuwe co-

( , mité een weinig hooger cijfer per K . M . heeft 
aangenomen dan het oude. Hierin is het echter 
moeielijk een vergelijking te maken, omdat in 
dezen alles van de wijze der kapitaalsvorming 
afhangt. 

Wij naderen aan het einde onzer beschouwin
gen , die ter neer werden gesteld in het belang 
der zaak , niet uit zucht tot tegenwerking in het
geen anderen wilden tot stand brengen, aller
minst uit eigen persoonlijk belang. Het nieuwe 
comité heeft alle levensvatbaarheid tot hiertoe 
gemist, en werd vooral in Friesland , waar het 
oogenschijnlijk het meest kans had , dat zijn ont
werp zou worden voorgetrokken, volkomen gesla
gen ; de overwegingen, die in de Provinciale Sta
ten van dat gewest werden ingediend en behan-

[ deld , hebben genoeg doen kennen dat men de 
richting, die globaal weid aangegeven, geheel 
als ter bevordering van locale belangen genomen 
beschouwde, en dat men slechts krachtig wil on
dersteunen wat na een gezet onderzoek der Re
geering, in 't gemeen belang der provinciën zal 
zijn ; terwijl de Regeering zelve, op een ingewonnen 
navraag dooi- Frieslands Gedeputeerde Staten tot 
haar gericht, of de door het oude comité vroe
ger aangevraagde concessie reeds als vervallen 
moest beschouwd worden, geantwoord heeft dat 

« I dit geenszins het geval i s , en dat aan het nieuwe 
comité geenerlei prioriteit in dezen verleend werd. 
Men oordeele dus over hetgeen te dezen aanzien 
meermalen werd medegedeeld en in menige ver
gadering werd op den voorgrond gesteld. 

Wensclit men in Noord-Holland en Friesland 
de door het nieuwe comité aangenomen richting, 
men kome dan uit voor het juiste oogmerk dat 
men bedoelt, en dat in het rekwest der Sneeker 
subcommissie, onlangs aan de Staten van Fries
land gericht, lag opgesloten : aanleg van locale 
lynen in beide provinciën, en verbinding door 
de eene of andere stoombootdienst. Doch men 
geve aan zoodanig ontwerp niet den naam van 
Noordhollandsch-Frieschen spoorweg; die naam 
is op deze wijze geheel verkeerd begrepen, en 

slechts aangenomen om de bijdragen van de 
eene en andere zijde aannemelijker te doen zijn. 

Friesland heeft het meermalen uitgesproken, in 
vroeger jaren zoowel als thans: men wenscht 
voor Sneek en het zuidoostelijk deel der provincie, 
wanneer men geen directe gemeenschap met Har
lingen door de lijn Harlingen—Heerenveen ver
krijgen kan, een uitvoerhaven te Hindeloopen, en 
zou zelfs tevreden zijn wanneer de Noord- en 
Zuidhollandsche Spoorwegmaatschappij een lijn 
Medemblik—Noord-Scharwoude aanlegde; want de 
gemeenschap naar Amsterdam, de Zaan en Rot
terdam zou dan langs weinig langeren weg dan 
langs Hoorn en Purmerend, 't zij over Enkhui-
zen , 't zij over Medemblik, verkregen worden. 

Men beweert, dat de haven te Stavoren niet 
als uitvoerhaven voor Friesland geschikt is. Zij 
is echter te verbeteren niet betrekkelijk weinig 
kosten ; doch men wenscht meer , en dit is een 
afwatering- en scheepvaart-kanaal van Sneek naar 
Hindeloopen, en om dit te verkrijgen wil men de 
hulp van den spoorweg. 

De richting door het oude comité aangenomen 
belet dit niet. De lijn van Oudega naar Stavoren 
is , kort ombuigende, langs Hindeloopen getrok
ken ; op zeer weinig kostbare wijze is die lijn 
met een haven te Hindeloopen te vereenigen. In
dien Frieslands belang 't vordert, dan helpe men 
het aan die haven en aan het kanaal, doch he-
houde als spoorweghaven, op de meest voldoende 
wijze ingericht, Stavoren en de Ven tot verbin
ding van de spoorlijnen in beide provinciën 

De leden van het nieuwe comité, zoowel uit 
Friesland als Noord-Holland, te zamen vereenigd, 
zijn niet in elkanders belangen doorgedrongen; 
zij hebben ieder het eigen locaal belang hunner 
omgeving op den voorgrond gesteld. De Friezen 
schijnen geheel onbekend te zijn met wat er in 
de door Noord-Holland aangenomen richting ligt 
opgesloten; de Noord-Hollanders wenden steeds 
den blik naar 't Zuiden, nooit naar het Noorden, 
en begrijpen niet hoe hun handel kan bloeien 
door directe verbinding met Sneek en vooral 
met Leeuwarden, en hoe het deze door de in 
Friesland gekozen lichting niet vinden zal. 

Men heeft getracht het oordeel te laten gelden 
van een Ingenieur der firma Hutton Vignoles & O . , 
dat de voorgestelde richting rentegevend zal zijn. 
Wij ontkennen dit niet, doch men vroeg zijn 
oordeel niet over het meerder voordeel eener 
andere richting. Wanneer hem de toestanden 
juist waren voorgesteld en men hem beide lijnen 
had aangetoond met het marktverkeer der te 
doorsnijden richting, dan zou aan dat oordeel meer 
gewicht te hechten zijn. Geen Engelsch Spoor
weg-ingenieur met ruimen blik, kan als punt van 
uitgang voor een hoofdlijn een onbeduidend tus-
schenstation van een concurreerende lijn aannemen, 
en het voordeel eener directe verbinding met een 
haven aan 't einde van het kanaal door Holland 
op zijn Smalst en een mogelijke stoomhootvaart 
op Lowestofft over het hoofd zien, tenzij men 
hem de kaart van 't land slechts ten deele toont. 

Men wijte niet aan 't oude comité, dat het door 
ontijdige tusschenkomst het tot stand komen eener 
gewenschte zaak heeft verijdeld. Wij herhalen wat 
wij in den aanvang onzer beschouwingen hebben 
medegedeeld. Het werd tot een openlijk ant
woord gedwongen door de vraag die het van Ge
deputeerde Staten van Friesland omtrent zijné 
handelingen ontving. Voordat het daartoe over
ging heeft het de hand willen reiken aan 't nieuwe 
comité. Ware die aangenomen en men niet doof 
gebleven voor de inlichtingen, die zouden gege
ven zijn, dan zou men waarschijnlijk tot een ver
gelijk zijn gekomen; de voorloopige concessie zou 
spoedig zijn gevolgd en men had, daarmede toe
gerust, een geheel ander onthaal gevonden bij de 
Staten der beide provinciën en bij Amsterdam; 
terwijl de hulp van Leeuwarden, Zaandam en 
Alkmaar krachtig zou zijn opgetreden om meer 
dan te vergoeden wat, bij veranderde richting, 
door kleinere gemeenten zou zijn teruggenomen; 
waarbij men vooral niet vergeten moet dat de 
naar haar vermogen betrekkelijk groote bijdragen 
dier kleinere gemeenten geen voordeel aanbrengen, 
wanneer men om ze te verkrijgen, een richting 
moet kiezen voor welker aanleg de kosten meer 
dan tien-, ja zelfs twinligi'oudig verhoogd worden 
in verhouding tot 't geen als bijdrage werd toe
gezegd. 

Thans reeds had men dan tot het vaststellen 
der grondslagen voor de kapitaalsvorming kunnen 
overgaan, en terwijl men nu nog moet wachten 
op de beslissing der Regeering, had de spoorweg
onderneming reeds in vollen gang kunnen zyn 

in een tijd, waarin elk oogenblik dat verloren 
gaat een industrieele onderneming als wij beoo
gen weder langen tijd kan verschuiven, om de 
financieele ciisis, die wellicht als voor een zestal 
jaren geleden w»der spoedig aanstaande is. 

Dordrecht, 15 i-,ü 1872. 
H. LINSE. 

Berichten en metVdeelingen. 
B D I T E N L A N T » . 

A Er is eene prijsvraag uitgeschreven door 
de Weener algemeene bouwvereeniging v^,. e e n 

algemeen plan van aanleg van villa's op n e n 

Kahlen- en Leopoldsberg , waartoe het program 
ma bij het bestuur is te bevragen. De inleve
ringstermijn is reeds op 30 Juli gesteld , zoodat 
er veel te weinig tijd is toegestaan om deze vraag 
te beantwoorden. De drie uitgeloofde prijzen zijn 
van respectievelijk 500, 300 en 200 Oostenrijksche 
guldens. 

— De lengte der telegraaflijnen bedraagt thans 
in Denemarken 686, in Noorwegen 975 en in 
Zweden 1086 mijlen, met respectievelijk 75, 96 
en 117 kantoren. Wat de spoorwegen betreft, 
bezit Denemarken thaas 06 mijlen in exploitatie; 
Zweden heeft 160 mijlen Staats- en 80 mijlen 
particulieren spoorweg, terwijl Noorwegen 72 mij
len spoorweg bezit. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Hij beschikking van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, is op verzoek 
eervol ontslag verleend, met ingang van 1 Sep
tember aanstaande aan den adjunct-ingenieur 
G. J. W. de Jongh en den opzichter der 1ste 
klasse P. van Stralen, beiden bij den aanleg van 
Staatsspoorwegen. 

— Bij beschikking van den Minister van Ko
loniën van 23 Juli 1872, zijn W. J. van Dorp, 
J. J. C. van den Abeelen, M. F . van Schaik en 
C. M . Haccou, gesteld ter beschikking van den 
Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië, om te 
worden geplaatst als machine-opstellers bij de 
fabriek voor de marine en het stoomwezen te 
Soerabaia. 

Bij beschikking van 22 Jul i 1872, n». 231, 
is aan A . Dalmeijer, te Hoorn, tot wederopzeg
ging, vergunning verleend voor een schroefstoom-
bootdienst tot vervoer van reizigers, goederenen 
vee tusschen Hoorn en Rotterdam. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië i s , op verzoek, een eervol ontslag 
verleend uit 's Rijks dienst aan den opzichter der 
2d* klasse by' den waterstaat en 's lands burger
lijke openbare werken daar te lande, F. J . Kroese. 

— In de Staats-Courant is de volgende oproe
ping aan «Nederlandsche kunstenaars" geplaatst: 
«Ontwerpen worden gevraagd voor een gedenk
teeken , te stichten op het kerkhof der hervormde 
gemeente te Ginneken, boven het graf der Ne
derlandsche militairen, gesneuveld bij de verde
diging der Citadel van Antwerpen in December 
1832. Er zullen twee prijzen zijn. De voorwaar
den der mededinging zijn kosteloos verkrijgbaar 
bij den boekhandelaar J. M . van 't Haalf, te 
's-Gravenhage". Deze oproeping gaat uit van de 
commissie voor de oplichting van het bovenver
melde gedenkteeken, waarvan de heer Schira-
melpenninck van Nyenhuis president, en de heer 
de Brauw secretaris is. 

Wij vermeenen den bouwkunstenaars geen on
dienst te doen de aandacht op deze advertentie 
te vestigen en hopen dat de prijsuitschrijving 
met een goeden uitslag bekroond zal worden. 

— De JV. R. C. zegt het volgende omtrent den 
spoorweg Leiden—Woerden: Het L. D. beves
tigt het bericht, dat door baron Sloet van de 
Beele en Wiggers van Kerchem concessie is ge
vraagd tot den aanleg van een spoorweg tusschen 
Leiden en Woerden. Er moeten nog met de con
cessionarissen voor de lijn Leiden—Utrecht on
derhandelingen gevoerd worden, van welker uit
slag bet verleenen van concessie aan de tegen
woordige aanvragers voor een deel afhankelijk is. 

Voorshands kan gemeld worden , dat een van 
onze bekwaamste ingenieurs, doorkneed in den 
aanleg van spoorwegen, het technisch gedeelte 
der zaak bestuurt, en dat de exploitatie vermoe
delijk onder de Nederl. Rijn-spoorwegmaatschappij 
zal plaats vinden, welker directie en eenige des
kundigen reeds de noodige opnemingen hebben 
gedaan nopens de richting van de geprojecteer
de lijn. 



DE OPMERKER — Zaterdag 27 Juli 1872. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente Arnhem , 

zal Zaturdag 3 Augustus ' 8 7 2 , 's namiddags 
12% ure, ten Raadhui* in het openbaar aan
besteden : 

De L E V E R G r van 70000 STRAAT
KLINKERS, op voorwaarden ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

ifinisterie van Justitie. 
R E G T S G E B O Ü W E N . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 5 Augustus 1872. des na

middags ten één ure, zal, onder goedkeuring van 
den Minister van Justitie, in een der localen van 
het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, wor
den aanbesteed ; 

Het herstellen en leveren van Meu
blement in het Paleis van Justitie te 
Amsterdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing: te 's-Gravenhage in 
het lokaal van het Ministerie van Justitie en 
in het Paleis van Justitie te Amsterdam. 

Het is voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het Ministerie van Justitie en bij den opzig-
ter over genoemd werk , J. HOOGWEHF , wonende 
te Amsterdam. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de gevangenissen en regts-
gebouwen J. F. METZELAAII te 's-Gravenhage, en 
door den Opzigter bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gegeven op Vrijdag den 
2 Augustus, des 's namiddags ten 3 ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Sti Staatsspoorwegen. 

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

Op Dingsdag den 13den Augustus 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek no. 76. 
Eet opruimen van het bestaande rem-

mingwerk. van de steunpijlers en van 
drie due d'alven bij de spoorweg
brug over het kanaal door Zuid-Be
veland, en het maken van nieuwe 
ten behoeve van den spoorweg van 
Roosendaal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 21 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 25 , " ! D Julij 1872 ter 
lezing aan het Centraalbureau, bij de Moreelse 
Laan , en aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur te Roosendaal, en is op franco aanvrage 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Roosendaal. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den Oden Augustus 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 25sten Julij 1872. 

KROM, EVEKIINK & MAC D(t\4LD. 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement cu Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Qraszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
K r o m , Evekink & Mac Donald. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

IJZERGIETERIJ 
VAN 

JOSEPH & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 

Specialiteit van Ornamenten. 

M A G A Z I J N E N F A B R I E K 
T I N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S I S C H E 

I N S T E U M E N T B N . 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor Wa

tepassing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Brief balansen . Teeken-
geeedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

STOOM-TRASSTAMPERIJ 
„ N Ï J V E E H E Ï Ï ) " , 

V A N 

W . C . D E W E T S T E I N P F L S T E R , 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit, Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

Beneden tegenwoordige eerste-handsprijzen te 
koop : eene aanzienlijke partij 20 tot 25 streeps 
best en ordinair ROND IJZER bij G. A. A. 
VAN DE WALL & C". te Arnhem. Op franco 
aanvragen worden desverkiezend staven tot monster 
gezonden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O'. 

HH. BOUWKUNDIGEN" 
EN 

KERKBESTUREN. 
De ondergeteekende beveelt zijn n i e u w fa

b r i k a a t van alle soorten LIJST- en PRO-
FILSTEENEN in uwe protectie; de Profilstee-
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl de qualiteit die der Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten en solider werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Profilsteenen. 

De nieuw gebouwde kerken te Suideras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkum, Wijtgaard. 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (H Willebrordus) en vele gestichten, scho
len en particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone en deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NIJMEGEN, 27 Junij 1872. 

Nicolaas van Heukelum, 
STEENFA BRIEKANT. 

NB. Van Machinale Metselsteenen is 
nieuwe voorraad. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SCHEED AtMSCHISIX DIJK. 

R O T T E R D A M . 
Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 

genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten Ijzer. 

F A B R I E K VAJST 

I, GIS- EN BOUWORNEMENTEN, 
KOPER-, ZINK- EN IJZEUGIETERIJ, 

VAN 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, VV 127 B en C, 

A M S T K K D A M . 

Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 
In htt Magazijn van de Fabriek zijn de mo

dellen van Gasornementen 
menten geëxposeerd. 

Bouworne-

Eij DE ERVEN LOOSJES te Haarlem is ver
schenen : 

HET BOUWEN V A N 

Arbeiderswoningen, 
Dr. SS. STII.lTIMill TRESLING. 

1' Stuk. M E T ATLAS. 
Prjjs / 2.10. 

Deze verhandeling is met goud bekroond dooi
de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid en wordt van harentwege uitge
geven. 

Het geheele werk zal in 4 stukken compleet 
zijn, die elkander zoo spoedig mogelijk zullen 
opvolgen, te zamen ± 18 vel druks beslaande, 
terwijl 30 platen in folio formaat in een afzon
derlijken atlas daaraan zullen worden toegevoegd. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

R D erker dt Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENOT te Arnhem. 

V a n V r i e s t A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en LiJMteiifabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN IIE BRUIJN. Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.Yi't/.liij.-luiuri--

pen, van J. F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e d e k e r A t'"., Amsterdam, leveren eu plaatsen 

heelwaterloestclleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van / 8.-1 o en ƒ8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
J a c * . P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r i n n e n en de Houdt', Stoomtrasl'abriek, Delft. 

I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . Hl ldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 27 J u l i 1872. 

Uitgegeven te Arnhem bg D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIKL & C°. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 29 Jul i . 
'•-Hage, te 11 l/j uren , door het prov. be

stuur : 1". het maken van den onderbouw eener 
ijzeren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de 
daar bestaande vlotbrug. De uit te voeren wer
ken bestaan in het maken van twee landhoofden , 
waarvan een met vleugels, van een draaipijler, 
een tusschcnpijler, aanvaarhoofden cn remming-
werk. Inl. bij den hoofdingenieur van den water
staat Augicr, aldaar, en den ingenieur Van der 
Vegt, te Brielle. Raming ƒ 32,800. 

2o. hot bouwen eener sluis met bijbehoorende 
werken, tot vorming eener derde waterkeering 
in de groote haven der gemeente Gorinchem. De 
uit te voeren werken zijn : a. het bouwen eener 
steenen sluis met één paar puntdeuren en 4 paar 
schotbalsponningen in de groote haven te Gorin
chem ; b. het bouwen van muren ter aansluiting 
van deze sluis aan de kaaien der haven. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat te 
's-Hage, den arrondissements-ingenieur te Gorin
chem en den opzichter Koorevaar, aldaar. Aan
wijzing 22 Juli. Raming ƒ 80,400. 

Amsterdam, tc 11' , uren, door het bestuur 
van het kinder-ziekenhuis , in het Nieuw Amster
damsen koffiehuis: het bouwen van een nieuw 
kinder-ziekenhuis, naar de plannen van de archi
tecten P. J . en W. Hamer. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van eenige vakken klinkerbestra-
ting op den prov. weg, tusschen Assen en Rolde, 
benevens het verwerken van den daaruit voort
komenden ouden steen en het leveren van zand 
voor dekking van den weg. Inl. bij den hoold-
ingenieur en den ingenieur van den waterstaat 
in Drente. Raming f 707. 

Slijk-Ewijk. door kerkvoogden der Herv. ge
meente van Slijk-Ewijk en Oosterhout: het maken 
van een ijzeren hek voor de begraafplaats aldaar, 
benevens het metselen van vier steenen porren. 

Dinsdag, 30 Jul i . 
's-Hertogenbosch, to 11 uren, door den 

heer Jan Bogaerts, in dc bovenzaal van het Oud 
Slads-kofliehuis: het maken van een koetshuis 
met stallingen en verdere aanhooren, in de Hint-
hamerstraat. 

Amsterdam, te 12 uren, in het Hotel Café-
Fransais : het bouwen eener broodbakkerij , met 
een pakhuis en zes woningen , op een terrein in 
de Lange Houtstraat aldaar. Inl. bij den archi
tect Y. Bijvoets Gz., aldaar. 

Leeuwarden, door het gemeentebestuur van 
Leeuwarderadeel: de herstellingen aan de Lijse-
brug over de Finkuinervaart, Balkebrug over dc 
Wurgevaart, Koudcnburgsbrug over de Stienser-
vaart, in 3 perc. 

Holwerd, bij S. Jongendijk: het bouwen van 
een nieuw burgerwoonhuis. 

Woensdag, 31 Juli . 
Neede, door directeuren van den llunimelo-

Enschedeschen kunstweg, ter plaatselijke secre
tarie: de levering van 020 kub. M. grint, in 
massa of in 3 kavelingen , iedere kaveling groot 
ruim 300 kub. M., langs den Humnielo-Ensche-
deschen kunstweg, tusschen Neede cn den tol 
by Willemsen, op den weg naar Borculo. 

Schagen, te 1 uur, door het dagelijksch be
stuur van den polder Burghorn , ten huize van 
A. Meijer, aan de Marktplaats: l o . het maken 
van een grintweg langs den Griinswiel , van af 
het Zeugebuurtje tot aan den bestaanden grintweg 
aan den Valkoogerdijk, lang p. m. 700 strek
kende M . ; 2o. hot maken van twee sintelwegen 
iu den polder Burghorn , lang p. m. 2020 en 
1370 str. M. Aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

Harderwijk , te 1 uur , door het gemeente
bestuur : het verbouwen van een woonhuis tot 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning, 
in de Donkerstraat. 

Donderdag, 1 Aug. 
Delft , te 11 uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van Dellland , in het gem land
huis : het kroozen en reinigen der boezemwateren 

van dat hoogheemraadschap, in 20 perc. Inl. 
hij den fabriek-landmeter I. P . v. d. Berg Jz., 
aldaar. 

Goor , te 12 uren , in Den Engel : het ver
richten van eenig verfwerk binnen de Herv. kerk, 
aldaar. (Herbest.) 

Groningen, te 13'/, uren, door burg. cn 
weth.: het vernieuwen van het gebouw voor dc 
boterhal en verdere inlichtingen, op den hoek 
van het Suipcnstraatje en de Groote Markt , niet 
bijlevering der bouwstoffen, arbeidsloonen, trans
porten enz. Inl. aan het bureau der gemeente
werken , aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 31 Juli. 
(Herbest.) 

Haarlem , te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de .lansstraat: het verhoogen van den 
jaagweg met de bermen en het gelijkmaker, van 
den ringdijk met de taluds tusschen den Vijfhuizcr-
en den Bennebroeker dwarsweg, aan de oostzijde 
des polders. Inl. bij den hoofdopzichter te Haar
lem en bij den polderopzichter tc Aalsmeer. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van 2 brugknechtswoningen 
aan het Noordhollandsch kanaal, namelijk een aan 
de St.-Maartens-vlotbrug en een aan de Schager-
vlotbrug. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur Wcl-
lan, te Alkmaar. Raming /"4400. 

Dordrecht, ten kantore van Mr. C. W. O. 
van Dorsser-, het maken van een steenen over
laat op den grooten polder Noordbank, op het 
eiland Rozenburg. Aanw. door den architect A. 
van der Houwen te Rozenburg, 31 J u l i , tc 
9 uren. 

Surhuizum (Friesland): het afbreken cn we
deropbouwen van eene herberg aldaar. Briefjes 
inleveren uiterlijk 31 Juli bij den eigenaar L . 
Boonstra, aldaar. 

Vrijdag, 2 A u g . 

's-Bosoh, te 10% uren, door het prov. be
stuur-, het op de diepte brengen en onderhouden 
der haven te Moerdijk. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat te 's-Bosch, bij den 
ingenieur De Bruyn Kops, te Breda eu bij den 
opzichter Pominée, te Zevenbergen. Raming 
f 0500. 

Arnhem, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 
het verhoogen van den Spijkschen dijk in de ge
meente Herwen-en-Aerdt, met al de daarmede in 
verband staande werkzaamheden , behoorende tot 
de werken van den Bovcn-Rijn, in Gelderland. 
De uit te voeren werken zijn : O. het ophoogen 
van den Spijkschen dijk in de gemeente Herwen
en Aerdt op den rechteroever van den Boven-
Ri jn , over zijne geheele lengte, van de grens
scheiding met Pruisen tot aan den mond van den 
Ouden-Rijn, ter lengte van 4201 M . ; b. het uit
breken van de grintbaan in de kruin van dezen 
dijk en het aanleggen van eene grintbaan oji den 
verhoogden dijk met dc opgebroken bouwstoffen 
en onder bijlevering van 1200 M 3 gewasschen en 
gehorde grint; c. het verhoogen van alle oprillen 
onder dc kruinsbreedten en hellingen, die zij 
thans hebben. Inl. bij dcu hoofdingenieur en 
den arrondissements-ingenieur van den waterstaat, 
beiden te Arnhem , en bij den opzichter van den 
waterstaat Weehuizen, te Lobith. Raming f20,900. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een kaaimuur 
voor eene los- en ladingplaats bij het kanaal door 
Zuid-Beveland. De uit te voeren werken zijn: 
a. het ontgraven en opruimen der bestaande be
schoeiing van de losplaats benoorden de brug in 
den Rijks grooten weg over gemeld kanaal; b. 
het maken eener houten fundeering en het daar
op mets.den van een kaaimuur met dc aanvulling 
van dien; c. het aanbrengen eener bestortingvan 
beton, ter beveiliging der fundeering tegen den 
paalworm. Do benoodigde bouwstoffen zijn: 150 
stuks masten heipalen; 10,503 M 3 onbekant recht 
dennenhout: 31,335 M 3 vierk. bezaagd dennen
hout; 00 M ' beton; 43,370 klinkers in sterke 
tras; 189,322 M 3 hardgrauw; 10 M 3 escauzijn
sclie steen; 300 K G . gesmeed-ijzer voor ankers, 
doken, enz.; 100 K G . gegoten-ijzer voor bolders. 
Aanw. den 4en dag voor de besteding. Inl. bij den 

ingenieur van den waterstaat, te Goes en bij den 
hoofdingenieur van don waterstaat, te Middelburg. 
Raming ƒ 1 3 , 0 5 5 . 

N i j m e g e n , te 1 uur, door burg. en weth. : 
bet maken van een houten remming vóór den 
bekleedingsmuur van den beneden-haveniiionds-
dijk aan de rivierzijde bij de Nieuwe Haven , al
daar. Inl. bij den gemeente-architect P. v. d. 
Kemp , aldaar. 

H e l d e r , 'savonds te 7 uren, door burg. en 
weth.: het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de Molenbrug. Inl. bij den ge
meente-bouwmeester. Aanw. 31 Jul i , te 10 uren. 

Z a t e r d a g , 3 A u g . 
A r n h e m , te 11 uren , namens de commissie 

van bestuur over het burgerweeshuis: het bou
wen van eene mestschuur op de bouwhoeve 
Welderen , gemeente Eist , buurtschap Hollander-
broek , bewoond door A. Costermans Hz., met 
bijlevering van alle materialen , uitgezonderd de 
benoodigde steenen en pannen , die op de plaats 
aanwezig zullen zijn. Inl. op gemelde bouwhoeve. 
Aanw. op den dag der besteding, van 10—11 
uren. 

A r n h e m , tc 123/4 uren, door den burgeni.: 
de levering van 70,000 staatklinkcrs, op voor
waarden ter secretarie verkrijgbaar. 

Sneek , te 1 uur , door burg. en weth.: liet 
maken van 100 str. M. houten walbeschoeiing, 
met annexe werken, in 3 perc. Inl. bij den ge
meente-architect. (Herbest.) 

M a a n d a g , 6 A u g . 
A m e r s f o o r t , te H u r e n , door bet gemeente

bestuur : lo . het vernieuwen van het zooge
naamde Blauwbrugje over de Wevers-singelgracht; 
2o. het schilderen , behangen en stukadoren van 
eene kamer (burgerlijken stand) in het raadhuis. 

W o e n s d a g , 7 A u g . 
Z o n n e m a i r e , te 12 uren, bij A. van der 

Meere ; het vernieuwen en onderhouden der aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiiugwerken enz., aan de 
waterkeering van het calauiiteuse waterschap 
Nieuw-Bommenede voor den dienst 1872/3. Aanw. 
Zaterdag en Maandag te voren. Hilj. inzenden 
uiterlijk 0 Augustus. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog : de uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water , gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

A m s t e r d a m , ten behoeve van de I loll . IJze
ren-spoorwegmaatschappij : de levering van 11000 
hekt. beste grove kachelkolen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 7 Aug. aan den raad van administratie 
dier maatschappij, Vijgendam, te Amsterdam. 

G o e s , door den notaris Mr. Liebert: het bou
wen van een woonhuis, vernieuwen eener schuur 
en stallen , inrichten van een schaapskooi tot vee
stal, vergrooten van een wagenhuis enz. in den 
Westlaiidschen polder, op de hofstede bewoond 
door Ph. de Back. 

D o n d e r d a g , 8 A u g . 
De B e e m s t e r , te 11 uren, door burg en 

weth.: het vergrooten der school aan den Jisper-
weg, nabij den llobrederweg. Inl. ter secretarie. 

N i j k e r k , t e i l uren, door dijkgraaf en heem
raden van den polder Arkemheen , in de herberg 
Aller : het leggen van de aardebaan en het be
straten daarvan met straatklinkers van ongeveer 
1200 M. weg , van den Zuiderzeeschen straatweg 
bij Oldenaller af tot aan do Hoogebrug op den 
Steenenkainerweg , bij de bouwhoeve Bellersgat. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: de uitvoering van verschillende 
werken op de Rijks-stapelplaatsen te Dordrecht, 
cn het onderhouden van die stapelplaatsen gedu
rende 3 jaren. Inl. bij den eerstaanwezend in
genieur te Rotterdam. Aanw. 1 en 5 Aug., 
telkens te 11 uren. 

Loohem , te 12 uren , door burg. en weth. : 
het vergrooten der schoolgebouwen voor lager 
onderwijs en het bouwen van een onderwijzers
woning in de stad. Inl. bij den gemeente-architect. 

Vri jdag , 9 Aug . 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het leveren en inhangen van twee paar houten 

deuren en het maken vi 
van reservedeuren voor di 
Inl. bij den hoofdingenj 
Arnhem, en bij den j 
Raming f 8200. 

Workum, door hefl 
Workuincr Nieuwland 
paalregels aan de zeewj 
Inlicht, bij den opzicht, 
(Herbest. volgens gewijzj 
ring van 25 last harde 

Zaterdag 
Utrecht, te 2 uren, 

het aanleggen van 0 nie 
lengen van 5 kribben li 
verbetering van de Lek J 
raaien LX XI en LX XVI , 

Dinsdag 
Roermond, te 12 ui 

bestuur: de levering 
144,000 paveisteenen ai 
tingen. 

\ H o o p ian 

H a a r l e m , 29 Jun i : 
gebouwen, bruggen 
zijlpaleu iu den Haart 
1872 en de eerste dj 
perc. 1 , ingekomen 2 
J. C. Guldemond , te 
M . van Essen , 1 

Perc. 2 , ingekomen • 
T. Hulsbos, te 
G. v. d. Horst, » 
Gebr. Bos, » 1 
S. Guldemond , » I 

Perc. 3 , ingekomen ! 
G. v. d. Starre, te 
B. Kruikemeijer, » I 

Perc. 4, ingekomen i 
M. van Essen , 
J. C. Guldemond. 

Perc. 5, ingekomen « 
(i . v. d. Horst, 
S. Guldemond, 
Gebr. Bos, 

Perc. 0 , ingekomen 
G. v. d. Starre, 
B. Kruikemeijer, 

Perc. 7, ingekomen 
J. Hulsbos , 
L . Kieviet, te Ha 

2o. het verdiepen \an 
tocht in den llaurlciiiim] 
3 bil j . , als : 
A. Willemsc, te 
A. Kuijk, i) 
,1. v. d. Heuvel Az., » 

3o. het onderhouden 
afdeeling Cruquius va l 
polder: perc. 1 , ingekol 
A. de Waal Malefijt, te 
N . W. Wamsteker, » 

l'erc. 2 , ingekomen 
A. de Waal Malefijt. 
N . W. Wamsteker, 

l'erc. 3 , ingekomen 
A . de Waal Malefijt, 
T. Lammers, te 
T. Haster, 
N . W. Wamsteker , 

Sneek, 13 J u l i : lo. I 
genbakken ; minste i i i sc l 
aldaar, voor ƒ 1080. 

2o. idem van 100 str. 
inschrijver was P. E. ' 
nen voor f'2015, vurei 

Woudsend, 13 J u l 
gebouw ten dienste 
borg-maatschappij ; ing 
L . H . v. Noord, te 
J. W. v. d. Heide, 
B. Schurer, 
P. F . Postma, 
G. C. Visser, 
K. Bleeker, 
W . J. Gijsen, 
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iën. 

lEDING. 
gemeente Arnhem , 

f872, '« namiddags 
in het openbaar aan-

70000 STRAAT-
voorwaarden ter 

gbaar 

Justitie. 
lo U W E N . 
E D I N G . 
gustus 1872. des na-

londer goedkeuring van 
| i n een der localen van 

i 's-Gravenhage, wor-

leveren van Meu-
leis van Justitie te 

bij enkele inschrijving, 

te 's-Gravenhage in 
teiii- van Justitie en 

Amsterdam. 
aanvrage te bekomen 

l i t ie en bij den opzig-
H000WERF, wonende 

|even door den Inge-
Jvangenissen en regts-
] te 's-Gravenhage, cn 
noemd. 
Bgeven op Vrijdag den 
ags ten •'• ure. 

exploitatie van 
regen. 

[EDING. 
iat der Nederlanden.) 
Augustus 1872, des 

iet Centraalbureau der 
van Staatsspoorwegen, 
•echt, van : 
76. 

het bestaande rem-
steunpijlers en van 
bij de spoorweg-

naai door Zuid-Be
naken van nieuwe 
den spoorweg van 
Vlissingen. 
ij enkele inschrijving, 
istek. 

Za',e* Julij 1872 ter 
reau, bij de Moreelse 

van den Sectie-Inge-
s o]i franco aanvrage 
(omen. 
even door den Sectie
terrein zal geschieden 
I namiddags ten 12 ure. 

1872. 

[ J M DONALD. 
95 Amsterdam. 
[OBIELS van 1—20 
m, onder garantie en 

unkoperwerk, ijzeren 
oestellen, Hydrau-

impen, Amerik. Pom-
g. Ventilators, lede-
men. 

ijzeren Buizen, ge
en Closets; Port

ieenen, Stoom- Wa-
troosnijders, Koek 
igers enz. Aanbeel-
ommekrachten enz. 
entilateurs, Noail-

htzuigers. 
cotta voorwerpen, 

eraden. 
orden gemaakt door 

nald. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste cn eenvoudigste construction. 

IJZERGIETERIJ 
J O S E P H & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S I S C H E 

INSTRLTMENTE:N. 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor Wa-

te passing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren. Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Brielbalansen, Teeken-
geeedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

STOOM-TRASSTAMPERIJ 
„ Ï S r i J V E S H E I D " , 

VAN 

W. C. DE WETSTEIJN PFISTER, 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit, Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

Beneden tegenwoordige eerste-handsprijzen te 
koop : eene aanzienlijke partij 20 tot 25 streeps 
best cn ordinair ROND IJZER bij G. A. A. 
VAN DE WALL & O', te Arnhem. Op franco 
aanvragen worden desvei kiezend staven tot monster 
gezonden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O». 

HH. BOUWKUNDIGEN 

KERKBESTUREN. 
De ondergeteekende beveelt zijn n i e u w f a-

b r i k a n t van alle soorten LIJST- en PRO-
PILSTEENEN in uwe protectie; de Prohlstee-
nen worden gemaakt volgens teekening, zuiver 
en strak, terwijl de qualiteit die der Fransche 
zandsteen ver overtreft is de prijs 200 "/„ min
der, groote besparing van kosten en solidei werk 
dient tot aanbeveling der gebakken Profilstcenen. 

De nieuw gebouwde kerken te Suideras bij 
Zutphen, Wijhe, Sneek, Dokkum, Wijtgaard. 
Sappemeer, Amsterdam (Vondelstraat), Amster
dam (H Willebrordus) en vele gestichten, scho
len en particuliere gebouwen zijn daar, om zich 
van het schoone en deugdzame van mijn fa-
briekaat te overtuigen. 

NIJMEGEN , 27 Junij 1872. 

Xicolaas van Heukeluin, 
STEENFABRIEK ANT. 

NB. Van Machinale Metselsteenen is 
nieuwe voorraad. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
StHlKlt ITISVHEX lil.ltt. 

R O T T E R D A M . 
Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 

genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven en alle 
soorten van oud geslagen en gegoten IJzer. 

F A B R I E K V A J N T 

MS- B l i f t » 
KOPER-, ZINK- EN UZEItlïIETERIJ, 

VAN 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In htt Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

Bij DE ERVEN LOOSJES te Haarlem is ver
schenen : 

HET BOUWEN Y A N 

Arbeiderswoningen, 
DOOR 

Dr. S. MH.U1.UII ïRESLIM. 
1' Stuk. M E T ATLAS. 

Prjjs / 2.10. 
Deze verhandeling is met goud bekroond door 

de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid en wordt van harentwege uitge
geven. 

Het geheele werk zal in 4 stukken compleet 
zijn, die elkander zoo spoedig mogelijk zullen 
opvolgen, te zamen ± 18 vel druks beslaande, 
terwijl 30 platen in folio formaat in een afzon
derlijken atlas daaraan zullen worden toegevoegd. 

A dress en. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels s » 15.— 
drie regels » i> 20.— 

: 
erker dt Buddlngta, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENOT te Arnhem. 

V a n Wriest tt C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . «Sp iege l - en L l jmenlnur . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek UNiel,bijAntwer-

pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
H e d e k c r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

hcetu'atertocsttlleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van /'8.10 en fS.dO, a con
tant, J iy^e Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

Jat-". P l e y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r m a e » en de K o n d e , Sloomtraslabriek, Delft. 
II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B..%. Hi ldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 

, A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C°. 

Z a t e r d a g 27 J u l i 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 29 Juli . 

s H a g e . te 1 1 u r e n , door het prov. be
stuur: l ü . het maken van den onderbouw eener 
ijzeren draaibrug voor het kanaal door Voorne in 
den Ravenschen weg, ter vervanging van de 
daar bestaande vlotbrug. De uit te voeren wer
ken bestaan in het maken van twee landhoofden , 
waarvan een met vleugels, van een draaipijler, 
een tusschenpijler, aanvaarhoofden en remming-
werk. Inl. bij den hoofdingenieur van den water
staat Augier, aldaar, en den ingenieur Van der 
Vegt, te Brielle. Raming ƒ 32,800. 

2o. het bouwen eener sluis met bijbehoorende 
werken, tot vorming eener derde waterkeering 
in de groote haven der gemeente Gorinchem. De 
uit te voeren werken zijn : a. het bouwen eener 
steenen sluis met één paar puntdeuren en 4 paar 
schotbalsponningen in de groote haven te Gorin-
chein; b. het bouwen van muren ter aansluiting 
van deze sluis aan de kaaien der haven. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat te 
's-Hage, den arrondissements-ingenieur te Gorin
chem en den opzichter Koorevaar, aldaar. Aan
wijzing 22 Juli. Raming ƒ 80,400. 

Amsterdam, tc 11' , uren, door het bestuur 
van het kinder-ziekenhuis , in het Nieuw Amster-
damsch koffiehuis: het bouwen van een nieuw 
kinder-ziekenhuis, naar de plannen van de archi
tecten P. J . en W . Hamer. 

Assen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van eenige vakken klinkerbestra
ting op den prov. weg, tusschen Assen en Rolde, 
benevens het verwerken van den daaruit voort
komenden ouden steen en het leveren van zand 
voor dekking van den weg. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den waterstaat 
in Drente. Raming / 767. 

Slijk-Ewijk door kerkvoogden der Herv. ge
meente van Slijk-Ewijk en Oosterhout: het maken 
van een ijzeren hek voor de begraafplaats aldaar, 
benevens bet metselen van vier steenen porren. 

Dinsdag, 30 Juli . 
's-Hertogenbosch, te 11 uren, door den 

heer Jan Bogaerts, in de bovenzaal van het Oud 
Stads-koffiehuis: het maken van een koetshuis 
niet stallingen en verdere aanhooren, in de Hint-
hamerstraat. 

Amsterdam, te 12 uren, in het Hotel Café-
Francais : het bouwen eener broodbakkerij , met 
een pakhuis en zes woningen , op een terrein in 
de Lange Houtstraat aldaar. Inl. bij den archi
tect V. Bijvoets Gz., aldaar. 

Leeuwarden, door bet gemeentebestuur van 
Leeuwardcradeel: de herstellingen aan de Lijse-
brug over dc Finkumervaart, Balkebrug over de 
Wurgevaart, Koudenburgsbrug over de Stienser-
vaart, in 3 perc. 

Holwerd, bij S. Jongcndijk: het bouwen van 
een nieuw burgerwoonhuis. 

Woensdag, 31 Juli . 
Neede, door directeuren van den Hummelo-

Enschedeschcn kunstweg, ter plaatselijke secre
tarie: de levering van 920 kub. M . grint, in 
massa of in 3 kavelingen , iedere kaveling groot 
ruim 300 kub. M. , langs den Humnielo-Ensche-
descben kunstweg, tusschen Neede cn den tol 
bij WiBemsen, op den weg naar Borculo. 

Schagen, te 1 uur, door het dagelijksch be
stuur van den polder Burghorn , ten huize van 
A. Meijer, aan de Marktplaats: 1o. het maken 
van een grintweg langs den Grimsvviel , van af 
bet Zeugebuurtje tot aan den bestaanden grintweg 
aan den Valkoogerdijk, lang p. m. 700 strek
kende M . ; 2o. het maken van twee sintelwegen 
iu den polder Burghorn , lang p. m. 2020 en 
1370 str. M. Aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

Harderwijk , tc 1 uur , door het gemeente
bestuur : het verbouwen van een woonhuis tot 
post- en telegraafkantoor inet directeurswoning, 
in de Donkerstraat. 

Donderdag, 1 Aug. 
Delft , te 11 uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van Delfland, in het geinccnclands-
huis : het kroozen cn reinigen der boezemwateren 

van dat hoogheemraadschap, in 20 perc. Inl. 
bij den fabriek-landmeter I. P. v. d. Berg Jz., 
aldaar. 

Goor , te 12 uren, in Den Engel : het ver
richten van eenig verfwerk binnen de Herv. kerk, 
aldaar. (Herbest.) 

Groningen, te 12'/2 uren, door burg. en 
weth.: het vernieuwen van het gebouw voor de 
boterhal en verdere inrichtingen, op den hoek 
van het Suipenstraatje en de Groote Markt , met 
bijlevering der bouwstoffen, arbeidsloonen, trans
porten enz. Inl. aan het bureau der gemeente
werken , aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 31 Juli. 
(Herbest.) 

H a a r l e m , te 2 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Haarlemmermeerpolder, ter secre
tarie in de .lansstraat: het verhoogen van den 
jaagweg met dc bermen en het gelijkmaker, van 
den ringdijk met de taluds tusschen den Vijfhuizer-
cn den Bennebroeker dwarsweg, aan de oostzijde 
des polders. Inl. bij den hoofdopzichter te Haar
lem en bij den polderopzichter te Aalsmeer. 

H a a r l e m , te 2'/, uren , door het prov. be
stuur: het bouwen van 2 brugknechtswoningen 
aan het Noordhollandsch kanaal, namelijk een aan 
do St.-Maartens-vlotbrug en een aan de Schager-
vlotbrug. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat te Haarlem en bij den ingenieur Wcl-
lan, te Alkmaar. Raming f 4400. 

D o r d r e c h t , ten kantore van Mr. C. W. O. 
van Dorsser: het maken van een steenen over
laat op den grooten polder Noordbank, op het 
eiland Rozenburg. Aanw. door den architect A . 
van der Houwen te Rozenburg, 31 J u l i , te 
9 uren. 

S u r h u i z u m (Friesland): het afbreken en we-
ilcropbouwen van eene herberg aldaar. Briefjes 
inleveren uiterlijk 31 Juli bij den eigenaar L . 
Boonstra, aldaar. 

V r i j d a g , 2 A u g . 

s - B o s c h , te l O ' / j uren, door het prov. be
stuur : het op de diepte brengen en onderhouden 
der haven te Moerdijk. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat te 's-Bosch, bij deu 
ingenieur De Bruyn Kops, te Breda en bij den 
opzichter Pominée, te Zevenbergen. Raming 
f 0500. 

A r n h e m , te 12 uren, door het prov. bestuur-: 
het verhoogen van den Spijkschen dijk in de ge
meente Herwen-en-Aerdt, met al dc daarmede in 
verband staande werkzaamheden , behoorende tot 
de werken van den Boven-Itijn, in Gelderland. 
De uit te voeren werken zijn : a. het ophoogen 
van den Spijkschen dijk in de gemeente Herwen
en Aerdt op den rechteroever van den Hoven-
Rijn , over zijne geheele lengte, van de grens
scheiding met 1'ruisen tot aan den mond van den 
Ouden-Rijn, ter lengte van 4201 M . ; b. het uit
breken van de grintbaan in de kruin van dezen 
dijk en het aanleggen van eene grintbaan op den 
verhoogden dijk met de opgebroken bouwstoffen 
cn onder bijievering van 1200 M 3 gewasschen en 
gehorde grint; c. het verhoogen van'alle oprillen 
onder de kriiiusbrecdten en hellingen, die zij 
thans hebben. Inl. bij den hoofdingeuieur en 
den arrondissements-ingenieur van den waterstaat, 
beiden te Arnhem , en bij deu opzichter van den 
waterstaat Weehuizen, te Lobith. Raining /"20,900. 

M i d d e l b u r g , tc 10 uren, dooi het ministerie 
van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een kaaimuur 
voor eene los- en ladingplaats bij het kanaal door 
Zuid-Beveland. De uit te voeren werken zijn: 
a. het ontgraven en opruimen der bestaande be
schoeiing van de losplaats benoorden de brug in 
den Rijks grooten weg over gemeld kanaal; b. 
het maken eener houten fundcering en het daar
op metsden van een kaaimuur met dc aanvulling 
van dien; c. het aanbrengen eener bestorting van 
beton, ter beveiliging der fundeering tegen den 
paalworm. De benoodigde bouwstoffen zijn: 150 
stuks masten heipalen; 10,503 M 3 onbekant recht 
dennenhout: 31,335 M 3 vierk. bezaagd dennen
hout; 00 M 3 beton; 43,376 klinkers in sterke 
tras; 189,322 M ' hardgrauw; 10 M 3 escauzijn-
sche steen; 300 K G . gesmeed-ijzer voor ankers, 
doken, enz.; 100 K G . gegoten-ijzer voor bolders. 
Aanw. den 4en dag voor de besteding. Inl. bij den 

ingenieur van den waterstaat, te Goes en bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat, te Middelburg. 
Raming ƒ 13,055. 

N i j m e g e n , te 1 uur, door burg. cn weth. : 
het maken van een houten remming vóór den 
bekleedingsmuur van den beneden-havenmonds-
dijk aan de rivierzijde bij de Nieuwe Haven , al
daar. Inl. bij den gemeente-architect P. v. d. 
Kemp , aldaar. 

H e l d e r , 'savonds te 7 uren, door burg. en 
weth.: het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de Molenbrug. Inl. bij den ge
meente-bouwmeester. Aanw. 31 Juli, tc 10 uren. 

Z a t e r d a g , 3 A u g . 
A r n h e m , te 11 uren , namens dc commissie 

van bestuur over het burgerweeshuis: het bou
wen van eene mestschuur op de bouwhoeve 
Weideren, gemeente Eist , buurtschap Hollander-
broek , bewoond door A. Costerrnans Hz., met 
bijievering van alle materialen , uitgezonderd de 
benoodigde steenen en pannen, die op de plaats 
aanwezig zullen zijn. Inl. op gemelde bouwhoeve. 
Aanw. op den dag der besteding, van 10—11 
uren. 

A r n h e m , te 123/4 uren, door den burgein.: 
de levering van 70,000 staatklinkers, op voor
waarden ter secretarie verkrijgbaar. 

S n e e k , te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
maken van 100 str. M. houten walbeschoeiing, 
niet annexe werken, in 3 perc. Inl. bij den ge
meente-architect. (Herbest.) 

M a a n d a g , 5 A u g . 
A m e r s f o o r t , te 11 uren, door het gemeente

bestuur : lo . het vernieuwen van het zooge
naamde Blauwbrugje over de Wevers-singelgracht; 
2o. het schilderen, behangen en stukadoren van 
eene kamer (burgerlijken stand) in het raadhuis. 

W o e n s d a g , 7 A u g . 
Z o n n e m a i r e , te 12 uren, bij A. van der 

Meere ; het vernieuwen en onderhouden der aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken enz., aan de 
waterkeering van het calamitcuse waterschap 
Nieuw-Boinmenede voor den dienst 1872/3. Aanw. 
Zaterdag en Maandag te voren. Bil j . inzenden 
uiterlijk 0 Augustus. 

' s - H a g e , ti' 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water, gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

A m s t e r d a m , ten behoeve van de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij : de levering van 0000 
hekt. beste grove kachelkolen. Bilj . inzenden 
uiterlijk 7 Aug. aan den raad van administratie 
dier maatschappij, Vijgendam, te Amsterdam. 

G o e s , door den notaris Mr. Liebert: het bou
wen van een woonhuis, vernieuwen eener schuur 
en stallen , inrichten van een schaapskooi tot vee
stal, vergrooten van een wagenhuis enz. in den 
Westlacdschen polder, op de hofstede bewoond 
door Ph. de Back. 

D o n d e r d a g , 8 A u g . 
De B e e m s t e r , tc 11 uren, door burg cn 

weth.: het vergrooten der school aan den Jisper-
weg, nabij den llobrederweg. Inl. ter secretarie. 

N i j k e r k , te 11 uren , door dijkgraaf en heem
raden van den polder Arkcniheen , in de herberg 
Aller : het leggen van de aardebaan en het be
straten daarvan met straatklinkers van ongeveer 
1200 M. weg, van den Zuiderzeeschen straatweg 
bij Oldenaller af tot aan de Hoogebrug op den 
Steenenkanierweg, bij de bouwhoeve Bellersgat. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: de uitvoering van verschillende 
werken op de Rijks-stapelplaatsen te Dordrecht, 
en het onderhouden van die stapelplaatsen gedu
rende 3 jaren. Inl. bij den eerstaanwezend in
genieur te Rotterdam. Aanw. 1 en 5 Aug., 
telkens te 11 uren. 

Lochem , te 12 uren , door burg. en weth. : 
het vergrooten der schoolgebouwen voor lager 
onderwijs en het bouwen van een onderwijzers
woning in de stad. Inl. bij den gemeente-architect. 

Vrijdag, 9 Aug . 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het leveren cn inhangen van twee paar bouten 

deuren en het maken van eene loods tot berging 
van reservedeuren voor de schutsluis te St.-Andries. 
Inl. bij den hoofdingenieur cn den ingenieur te 
Arnhem, en bij den opzichter te St.-Andries. 
Raming f8200. 

Workum, door het polderbestuur van het 
Workumer Nieuwland: l o . het vernieuwen van 
paalregcls aan de zeeweringen van dien polder. 
Inlicht, bij den opzichter' van den poldermolen. 
(Herbest. volgens gewijzigd bestek); 2o. de leve
ring van 25 last harde brik. 

Zaterdag, 10 Aug. 
Utrecht, te 2 uren, door het prov. bestuur : 

het aanleggen van 0 nieuwe kribben en het ver
lengen van 5 kribben langs den rechteroever tot 
verbetering van de Lek , tusschen de kilometer-
raaien L X X I en LXXVT, onder Tuil en 't Waal. 

Dinsdag, 20 Aug. 
Roermond, te 12 u i en , door het gemeente

bestuur: de levering vóór 30 April 1873 van 
144,000 paveisteenen naar de aangeduide afme
tingen. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 29 Juni: l o . het onderhoud der 
gebouwen , bruggen en duikers, r o l - , mijl- en 
zijlpalen in den Haarlemmermeerpolder, voor 
1872 en de eerste drie maanden van 1873: 
perc. 1 , ingekomen 2 biljetten, als : 
J. C. Guldemond, te Sassenheim, f 950. 
M . van Essen, » Haarlemmerm., » 745. 

Perc. 2, ingekomen 4 bilj., als: 
T. Hulsbos, te Haarlem, f 785. 
G. v. d. Horst, » idem » 745. 
Gebr. Bos, » Haarlemmermeer, » 738. 
S. Guldemond, » Hillegom, » 666. 

Perc. 3 , ingekomen 2 biljetten, als: 
G. v. d. Starre, te Sloten, ƒ 1979. 
B. Kruikemeijer, » Haarlemmermeer, » 1590. 

Perc. 4, ingekomen 2 biljetten, als: 
M. van Essen , f 953. 
J. C. Guldemond, » 950. 

Perc. 5, ingekomen 3 bilj., a ls: 
G. v. d. Horst, /' 716. 
S. Guldemond, » 560.60 
Gebr. Bos, » 498. 

Perc. 0 , ingekomen 2 bilj . , als: 
G. v. d. Starre, » 847. 
B. Kruikemeijer, » 740. 

Perc. 7, ingekomen 2 biljetten, als: 
J. Hulsbos, ƒ 1049. 
L . Kieviet, te Haarlemmermeer, » 1500. 

2o. het verdiepen van eenige vakken vaart en 
tocht in den Haarlemmermeerpolder; ingekomen 
3 bil j . , als : 
A. Willeinse, te Haarlem, /' 7400. 
A. Kuijk, » idem » 7198. 
.1. v. d. Heuvel Az., » Haarlemmcrni, » 0309. 

3o. het onderhouden der grintwegen in de 
afdeeling Cruquius van den Haarlemmermeer-
polder: perc. 1, ingekomen 2 bilj., a l s : 
A. de Waal Malefijt, te Haarlemmerm., ƒ 1070. 
N . W. Wamsteker, » idem » 837.50 

Perc. 2 , ingekomen 2 bilj., als: 
A . de Waal Malefijt. » 922. 
N . VV. Wamsteker, » 807.40 

Perc. 3 , ingekomen 4 bilj., als: 
A . de Waal Malefijt, ƒ 910. 
T. Lammen, te Haarlemmerm., » 793. 
T. Master, id. » 000. 
N . W. Wamsteker, » 577.70 

Sneek, 13 Ju l i : l o . het maken van twee re
genbakken; minste inschrijver was A. G. Visser, 
aldaar, voor ƒ 1 0 8 0 . 

2o. idem van 100 str. M. walbeschoeiing ; minste 
inschrijver was P. E. v. d. Werf, aldaar, groe
nen voor f2075, vuren voor ƒ 1975; niet gegund. 

Woudsend, 13 J u l i : het stichten van een 
gebouw ten dienste der onderlinge brandwaar
borg-maatschappij ; ingekomen 13 bilj., als: 
L . H . v. Noord, te Lemmer, / 11,525. 
J. W. v. d. Heide, » Heeg, » 10,870. 
B. Schurcr, » Kouduin, » 10,643. 
P. F . Postma, » Woudsend, » 9,989. 
G. C. Visser, > IJlst, » 9,987. 
K. Bleeker, » Harlingen, » 9,924. 
W . J. Gijsen, » Woudsend, » 9,897. 
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Ii. Lamminga, » Harlingen, » 9,889. 
8. v. d. Werf, » Sneek, » 9,825. 
T. v. d. Steel, » idem » 9,744. 
L. R. Rinia , » Woudsend, » 9,087. 
A. W. v. d. Velde, » Folgare, » 9,249. 

» St. Nicolaasga, » 8,998. A. J . de Ree, 
Gegund. 

'•-Hage, 15 J u l i : liet doen der vereischte 
vernieuwingen en herstellingen aan de Rijks-
rivierwerken langs de Roven-, Heneden- cn Nieuwe-
Merwede, met het ouderhoud tot 30 Juni 1873, 
in 3 perceelen: 

l e perc. 2e perc. 3e perc. 
C. Rot, te Sliedrecht, ƒ 2 3 , 1 0 0 ƒ 3 2 , 8 5 0 ƒ 2 7 , 9 4 0 
J. v. d. Velde, te 

Papendrecht, 20,000 40,000 — 
C. Roskam Jz., te 

Sliedrecht, 22,900 — — 
A. Volker, te 

Sliedrecht, 22,380 34,594 27,000 
C. de Jong, te 

Sliedrecht, 22,900 — — 
G. de Hoog, te 

Gorinchem, 21,100 40,000 30,300 
B. P . de Groot, te 

Giesendam, 23,840 32,480 25,700 
J. de Jong Pz., te 

Hardinxveld, 25,400 — — 
(1. van der Plas, te 

Hardinxveld, 23,5C0 34,423 29,000 
W. Verschoor Pz., te 

Sliedrecht, — 35,200 — 
A. M . Langeveld, te 

Hardinxveld, — 38,190 — 
T, Volker Cz., te 

Sliedrecht, — — 29,900 
P. Nederholt Hz. , te 

Sliedrecht, — - 29,500 
s-Hage, 15 J u l i : het maken van een strek

dam op den rechteroever der Oude Maas tusschen 
de Krabbe en Ncderhoven en het onderhouden 
der in dit riviervak bestaande rijswerken tot 30 
Juni 1873; ingekomen 14 bilj., als: 
A. M . Langeveld, te Hardinxveld, f 21,289. 
J. de Jong, » idem » 20.G00. 
M . van Rees, » Sliedrecht, » 20,400. 
T. Volker Cz., » idem » 19,300. 
K . Bakhuizen, » idem » 19,297. 
H . de Borst, » Papendrecht, » 19,280. 
C. de Jong, » Sliedrecht, » 18,800. 
P. M . Bot, » idem » 18,000. 
C. van der Plas, » Hardinxveld, » 18,083. 
T. Prins, » Sliedrecht, » 17,893. 
A. Volker Lz . , » idem » 17,597. 
O. Roskam Jz., » idem » 17,300. 
P. Koedam, » Gorinchem, » 17,083. 
G. de Hoog, » idem, » 15,900. 

Dordrecht, 15 J u l i : het verrichten van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de pleister
werken van het gebouw, bestemd tot beurs, 
museum, enz., benevens het 5jarig onderhoud van 
de plafonds en witwerken in dat gebouw; inge
komen 5 biljetten, als : 
F. W . van der Net, ƒ 1000. 
N. Quast, » 1574. 
P. van Dongen, » 1522. 
S. H . Jurgens, » 1478.25 
J . II. Uhlhorn, » 1409. 
Allen aldaar. 

Deventer, 15 J u l i : het witten der Bergkerk; 
gegund aan G. Beltman, G. .1. Dijkerman en 
G. J. Korteling, voor ƒ 5 2 6 ; allen aldaar. 

Wierden, 15 J u l i : het maken van een heeren
huis met achtergebouw; ingekomen 14 biljet
ten , als : 
J. Fijlstra, te Enschedé, ƒ 10,097. 
.1.11. Tecssclink, » Hellendoorn, » 15,990. 
G. E. van den Heuvel, • Almelo, » 15,791. 
Abr. Ziegelaar, » idem » 15,700. 
II. Meijer Gzn., » Wierden, » 15,075. 
l i . Fixeboxe, » Almelo, » 15,599. 
J . H . Vos, » idem » 15,195. 
E. Eshuis, » idem » 15,109. 
A. Scholten Ez., » idem » 15,000. 
11. H . Koers Jzn., » Wierden, » 14,990. 
II. Meijer, » idem » 14,989. 
E. Gierveld, » idem » 14,989. 
M. Westenberg, » Almelo, » 14,980. 
C. Eckhardt, » idem » 14,900. 

Gegund aan de heide laagste inschrijvers. 

Haarlemmermeer, 17 J u l i : l o . de aanleg 
eener begraafplaats; ingekomen 4 biljetten , als 
A . van Kuijk Hz., tc Haarlem, / 5847 
L. Kieviet, te Haarlemmermeer, » 2975 
Gebr. Bos, idem » 2G98 
M . van Daal en , » 2539 

2o. het schilderwerk aan bet raadhuis; inge
komen 4 biljetten , als : 
M . van Daalen, ƒ 294. 
J . Meijer, » '240. 
J. Bakker, » 215 
1'. Mulder, » 209. 

3o. het onderhoud aan de scholen, enz.: 
perc. 1 perc. 2 

M. van Daalen, ƒ 1124. ƒ 00 
L , Kieviet, » 1089. » 45 
J. Sluis , » 005.40 
allen aldaar-. 

A r n h e m , 17 J u l i : l o . het vergrooten der 
koffiekamer van den schouwburg; minste inschr. 
was G. Liefting, aldaar, voor /' 172 ; de hoogste 
inschr-. was M . Janssen , voor ƒ 4 7 4 . 

2o. het afbreken en opmetselen van een duiker 
over de Beek , langs den Velperweg ; minste in
schrijver- was II. Heuvels, aldaar, voor ƒ 1 3 9 ; de 
hoogste der 9 inschrijvers was M. Janssen, voor 
ƒ 225. 

3o. het leveren en stellen van een ijzeren 
hek aan de Ooststraat; minste inschrijver was 
II. v. d. Sand, aldaar, voor ƒ 528; de hoogste 
der 5 inschrijvers was H. Heuvels, voor ƒ 7 5 0 . 

Goor, 17 Ju l i : het bouwen van een post-en 
telegraafkantoor met directeurswoning; ingeko
men 0 biljetten, als: 
H. J . Haijtink, te Zutfen, ƒ 9300. 
J . Fijlstra, » Enschedé, » 9200. 
H. Eggink, » idem » 8983. 
A Jalink, » Goor, » 7979. 
E . H . van Dijk, » idem » 7089.99 s 

J. Smit , » idem » 7074. 

Vianen, 17 J u l i : l o . het herbouwen van het 
dijkhuis aan de sluizen te Ameide; minste i n 
schrijver was H . Schippers, te Ameide, voor 
ƒ 3195. 

2o. bet bouwen van eon dijksinagazijn te Vianen; 
minste inschrijver was J. Schouten, aldaar, voor 
ƒ 1220. 

Zeist , 17 J u l i : het maken van twee welput
ten en het plaatsen van twee ijzeren pompen; 
minste inschrijver was H. Meerdink , voor / 549; 
gegund. 

Oost Souburg. 17 J u l i : het doen van her
stellingen aan de pastorie, in 2 pe rc : l e perc, 
ingekomen 0 biljetten, als: 
J. F . M . v. d. H e i l , te Middelburg, / 2190. 
A - Pagé , » idem » 1930. 
H. de Pagter, Vlissingen, » 1589. 
A. van Sorge, » Oost-Souburg, » 1570. 
A . C. de Muijnck, » idem » 1557. 
A. Willeboordse, » West-Souburg,» 1539. 

2e perc, ingekomen 5 biljetten, als : 
H . de Pachter, te Vlissingen , f 3 9 9 
A. Willeboordse, » 349.70 
A Sprink, » Middelburg, » 339. 
J. J. de Wolf, » idem » 338. 
J. S. Lenseling, » idem » 324.75 

•-Hage, 18 Ju l i : het maken van een gemet
selden doorgang bij de brug over het Noordzee
kanaal te Zaandam; ingekomen 6 bilj., als: 
G. Gerritsen, te Utrecht, ƒ 49,902. 
J- W. Bi j l , „ Hardinxveld, » 48,990. 
J. Galman, » Amsterdam, » 48,800. 
G. Dekker, » Dordrecht, » 48,800. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 40,400. 
J. J . Dekker, » Lent , » 41,000. 

Haarlem, 18 J u l i : l o . het verbeteren van 
den weg over den oostelijken dijk langs het Noord-
hollandscb kanaal, tusschen Spijkerboor en Oost-
gruftdijk; minste inschrijver was H. R. Bennik, 
te Vreeswijk, voor ƒ 2393. 

2o. het doen van eene keibestrating in den 
grooten rijksweg buiten de Weesperbarriere te 
Amsterdam ; minste inschrijvers waren M . Deute-
kom en W. Goedkoop Dz., tc Amsterdam, voor 
ƒ 4347. 

' t L o o , 18 Ju l i : het doen van eenige vernieu
wingen cn herstellingen aan eenige bouwhoeven 
van het kroondomein; ingekomen 3 bilj., als: 

II. de Groot, ƒ 355. 
M. Mouw, » 324. 
J. Buitenhuis, » 263. 
Allen te Apeldoorn. 

T i l b u r g , 18 J u l i : het maken van een gas-
houderkuip en eene woning aan de gemeente
gasfabriek; ingekomen 4 bilj.: als: 
L. de Rooy, ƒ 19,800. 
W. A . Klaassen, » 19,500. 
J. de Beer, » 18,880. 
W. ¥ . Wegers, » 18,390. 
Allen aldaar. 

Middelburg, 18 J u l i : 1o. het vernieuwen 
van 57,803 M ' winterkrammat aan de Noord-
watering, benevens het leveren van 0500 bos 
roggeglui; ingekomen 7 bilj., als: 
G. van de Vrede, te Neuzen, ƒ 12,000. 
ü. Tholens, » idem » 12,300. 
G. Dekker, » Sliedrecht, i> 12,180. 
A. Rinders, » Breskens, » 12,150. 
1'. J . van Remortel Nz., > Hontenisse, » 12,099. 
Iz. van Male Dz., » Breskens, » 11,498. 
M. Geverding, » Vlissingen, » 10,150. 

2o. het uitdiepen van een gedeelte van den 
kleinen Veerschen watergang, over eene lengte 
van 3955 M ; ingekomen 5 bilj., als: 
A. Rinders, ƒ 2479. 
P. J . van Remortel Nz., 2397. 
P. Wondcrgem, te Middelburg, » 2275. 
M. Geverding, » 1945. 
G. van de Vrede, » 1895. 

Amsterdam, 19 Ju l i : het bouwen van een 
heerenhuis met fabriek voor gouden werken , vol
gens plan en détail-teekeningen van den architect 
Y Bijvoets Gz. ; ingekomen 14 biljetten, als : 
F. Jalink, te Amsterdam, f 32,670. 
H. A . Labohm, » idem » 31,999. 
D. Cerlrjn, » idem » 31,890. 
W. Jansen, » idem » 29,440. 
C. J . Maks Jz., » idem » 29,280. 
J. Rutgers, » Aarlanderveen, » 29,243. 
J. Koster, i> Amsterdam, u 28,986. 
A. Aalders, » idem » 28,740. 
D. R. van Dartelen, » idem » 28,400. 
R. Cruiff, » idem » 28,090. 
G. H. Scheevel en 

A. J. Meekers, » idem » 27,700. 
W. L . Leibrandt, » idem » 27,280. 
J . Schoonenburg en 

C. J. Maks, » idem » 26,600. 
D. Limper, » idem » 25,468. 
Gegund aan den laagsten inschrijver. 

'•-Hage, 19 Ju l i : l o . het vervaardigen en 
leveren van gegoten-ijzeren buizen ten dienste der 
drinkwaterleiding; ingekomen 4 bilj., als: 
B. J . Zon, te 's-Hage, ƒ 651,500. 
R. S. Stokvis en Zn., » Rotterdam, » 637,812. 
v. d. Berg en Co., » Amsterdam, » 610,832.27 
B. J . Zon, » 009,500. 
(Dit laatste met conditiën, afwijkende van het 
bestek.) 

2o. het maken van de filters, het hoog-reser
voir en de daarmede in verband staande werken ; 
ingekomen 6 bilj., als : 
B. Voordendag Az . , te Strijen, ƒ 508,000. 
C. Bosman , » Rotterdam, » 477,000. 
J. Verwaaijen , » Arnhem, en 

J. Kooij , » Amsterdam, » 472,900. 
J. VV. Bijl en 

J. Blokland , » Hardinxveld, » 445,986. 
J. v. d. Velde, «Papendrecht ,» 434,800. 
F. II. van Malsen , » 's-Hage, » 356,674. 

Dokkum, 19 Ju l i : het verrichten van ver
schillende verfwerken: 1o. het verven van elf 
bruggen: S. van Dijk te Lioensens, f 1 6 5 ; 2o. 
idem der school en onderwijzerswoning tc Aal -
zum, dezelfde, f 9 9 ; 3o. idem van twee huizen 
te Jouswier, dezelfde, ƒ 29.50; 4o. idem der 
school en onderwijzerswoning te Paezens, L . Lo l -
kema, aldaar, ƒ 33; 5o. idem van de school en 
onderwijzerswoning te Ezumazijl, dezelfde, ƒ 3 9 ; 
6o. idem der school en onderwijzerswoning te 
Niawier, dezelfde, ƒ 8 5 ; 7o. idem der school en 
onderwijzerswoning te Oostrum, A. v. Teijens, te 
Metslawier, ƒ 95. 

Utreoht, 30 J u l i : lo . het verrichten van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
stedelijke gebouwen; minste inschr. was P. van 
Zutphen, aldaar, voor ƒ 1380. 

2o. het ainoveercn van den run- en pelmolen 

met bijbehoorende gebouwen in de Pclmolenstraat; 
aangenomen voor f 1 6 1 8 , waarvoor de afbraak 
ter beschikking is van A. Groenendijk. 

Utreoht, 33 J u l i : het bouwen enner wacht
kamer met bureau aan de wachterswoning no. 
66, bij de halte Dalfsen en den aanleg eener 
verhoogde stoep aldaar; ingekomen 0 bilj., a ls: 
Fokke Aberson, te Steenwijk, ƒ 2660. 
H . Bijvang, „ Dalfsen , » 2393. 
C. N . Jansen, » Velp, » 2380. 
Laurens Krook, » Zwolle, » 1945. 

Amsterdam, 24 J u l i : het bouwen eener py-
rith-zuurfabriek en het doen van eenige veran
deringen aan de bestaande koninklijke chemische 
iabriek te Uithoorn ; minste inschr. was C. J. van 
Vliet, te Oudshoorn, voor ƒ 2 6 , 8 7 9 . 

Groningen , 28 Ju l i : het leveren en plaatsen 
van glasgordijnen en een vloerkleed in het school
gebouw in de Hofstraat. Geen bilj. ingekomen. 
Wordt, op gewijzigde voorwaarden, 29 Juli her
besteed. 

Zevende jaargang 31. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL & O». 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en W] 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a o t i e v a n F . W . V A N ( ï E N D T J G r Z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBUKGTI, C. J . V A N DOORN, I). (JROTHK, J . II. L E L I M A N , II. L I N S E , S. E. W. ItOOKItA V A N E Y S I X O A . H.J 

Oc advertentiën vau een totl 
ƒ 1.— en voor cfken regel mof 
bij elke advertentie 10 ecutsl 
courant bctanlil. — AlmnncinaÉ 
regels per jaargaug worden tem 
ge-numen eu groote letters nai 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij It. A . T I I I E M E te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.66. 
Men abonneert zich voor ecu jaargang. Kukelc nonimers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever eu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ARCHITECTONISCHE WAARHEID. 

Wat mag toch wel de zuivere beteekenis zijn 
van Architectonische waarheid ? dus vraagden 
wij ons af, toen we onlangs kennis maakten met 
de grondbeginselen der schoone bouwkunst door 
H . P. Vogel (Van Gendt en Brinkman's technische 
bibliotheek). (') 

De aanleiding tot die vraag, die sedert onze 
gedachten bezighield, was het lezen van hl. 12 
en vervolg van bovenbedoeld werkje, onder het 
hoofd «Waarheid." 

Zonder het daarin verhandelde geregeld te wil
len volgen, wenschen wij slechts de denkbeelden 
en vragen neder te schrijven die zich, onder het 
lezen, beurtelings aan onzen geest voordeden. 

Op bladz. 36 lezen wij : »l)aarom ook (nl. om 
een vlakke tint te krijgen) gaven de Grieken hun 
in marmer opgetrokken gebouwen eerst een ge
lijke, volkomen vlakke tint door een overtrek met 
een soort van gips; alleen op dien elfen grond 
was het mogelijk het fijn ornamenteel kleed dui
delijk uit te spreiden; het marmer was daarvoor 
meestal te ongelijk, te veel geaderd. Men zal het 
toch wd geen ijdelheid noemen, marmer te be
dekken met een materiaal zooveel minder in 
rang?" 

Hoe mijn vriend Vogel deze handeling der 
Grieken ook in bescherming neemt door hunne 
mindere ijdelheid aan te nemen, wij voor ons 
kunnen deze volstrekt niet met de waarheid 
rijmen, wanneer wij ons plaatsen op het stand
punt van waar hij zelf uitgaat. 

De waarheid is, dunkt ons: dat de Grieken een 
soort van gips gebruikten, waardoor het construc
tieve materiaal, het marmer, aan het oog werd 
onttrokken. 

Dat zij dien overtrek maakten van een materi
aal zooveel minder in rang, is uit een construc
tief oogpunt zelfs af te keuren. Wij ten minste 
zouden de beste zijde onzer materialen naar bui
ten koeren, als beter tegen de invloeden van het 
weder bestand. 

Wij zien er dan ook weinig of geen verschil 
in : marmer met pleister te bedekken of gepleis
terde oppervlakten te marmeren. In beide geval
len onttrekt men de constiuctie aan het oog. 

Wanneer wij evenwel aannemen, dat de Grie
ken in deze behandeling waarheid spraken in den 
zin door V. bedoeld, zoude dan daaruit niet voort
vloeien , dat constructien van mahonie-, noten-, 
palisander-, wagenschothout, enz. wel geschilderd 
mogen worden als greenen, vuren, dennen of 
andere mindere houtsoorten, maar niet omgekeerd? 
Het kostbare materiaal wordt hier toch voorge
steld als zooveel minder in rang! 

In de rotonde van het museum te Berlijn vindt 
men kolommen, schijnbaar uit marmer gecon
strueerd. Een van die is echter beschadigd 
(men zegt door een bezoeker, een Fransen officier, 
die met de sabel een proef op het materiaal 
wilde nemen). Toen wij die beschadiging onder
zochten , bevonden wij , dat die kolom van gebak
ken steen was opgetrokken, gepleisterd en met 
eene laag bedekt, die ons in alle opzichten aan 

(•) Een werkje, dat voorzeker aanbeveling verdient eu 
een beknopt overzicht geeft van de geschiedenis der schoone 
bouwkunst. Wrj wenschen het niet alleen in haudeu van 
vele beoefenaren dezer kunst, maar hopen, dat het een volks
boek mag worden, opdat ook dc leek zich eenig begrip vau 
de bouwkunst eigen make I 

marmer deed denken. De bouwmeester heette 
Schinkel. Heeft die man dan ook al onwaarheid 
gesproken in zijne groote kunstproducten? 

De kolommen in het beursgebouw te Herlijn, 
door Ilitzig gebouwd, zijn op gelijke wijze behan
deld , en toen wij, tijdens de constructie, het 
raadhuis bezichtigden, mede te Berlijn, door Wae-
selnann uitgevoerd, vonden wij Italianen bezig 
aan het bekleeden van wanden met kunstmatig 
marmer. 

Sommige bouwmeesters zochten ons op een 
ander terrein te brengen, toen wij hen spraken 
over waarheid op kunstgebied. Volgens hen, 
moest men bij elke uiting van constructie en 
vormen redeneeren; men moet een taal spreken 
die het gevoel ons, na rijp overleg, als waarheid 
doet kennen. 

Maar is in dit geval het woord waarheid niet 
zeer rekbaar? En toch vertrouwen wij, dat deze 
wijze van opvatting ons op een aangenamer stand
punt plaatst, dan de zoogenaamde naakte waar
heid dit doet. 

Wij zijn onder andere groote voorstanders 
van gevoegde gevels en zouden zelden of nooit 
pleisteren, wanneer wij niet door eene of andere 
omstandigheid daartoe gedwongen werden. Onze 
schoone baksteen is, gemengd niet grijze gehou
wen steen, een veel te geschikt materiaal, om 
het minder soliede pleisteren daarboven te verkie
zen. Doch laat ons eens een kijkje gaan nemen 
in eenige Duitsche steden, waar de baksteen min
der goed is dan de onze. Men pleistert en trekt 
voegen tot bieking der groote eentonige vlakken. 
Wij vertrouwen dat voor dit pleisterwerk eene 
gegronde reden is , nl. in de eerste plaats: dewijl 
de baksteen in soliediteit te kort schiet zonder 
bekleeding, en ten tweede: omdat gehouwen steen 
soms niet in de nabijheid wordt gevonden en 
derhalve daarvoor te kostbaar is. Ons dunkt 
nu , dat deze handelwijze der Duitschers gelijken 
tred houdt met het verven onzer houten gevel
lijsten en de afdekking der inwaterende deelen 
daarvan met lood. Zou die bepleistering der
halve waarheid kunnen zijn.' In Nederland wordt 
zij door velen als leugen aangemerkt, omdat onze 
steenen zoo goed zijn. Doch er zijn bij elk 
baksel ook minder goede en niet iedereen heeft 
geld om de goede soort te koopen. 

Bij de uitvoering van een gebouw van eenigen 
omvang, waarin groote lokalen waren, werd ons 
door een kunstvriend opgemerkt, dat wij veel
vuldig gebruik hadden gemaakt van zoogenaamde 
blinde deuren, hetwelk hij, als zondigende tegen 
de waarheid, afkeurde. Wij voor ons hadden 
dit zoo ernstig niet ingezien en doen dit ook nog 
niet. Is het dan inderdaad beter de symetrie 
te verbreken en de verdeeling van wanden, als
mede de latere schikking van meubelen , op te 
offeren aan de ons nog onbekende kunstwaarheid.' 

Zoo maakten de Grieken en Romeinen horizon
tale plafonds van steen, die uit balken, waarop 
dunnere vulstukken droegen, samengesteld, cais
sons vormden. Deze samenstelling was alleszins 
redegevend en maakte bovendien een zeer schoon 
effect. 

Nu ziet men in den tegenwoordigen tijd nog 
gebruik maken van dezen vorm, hoewel de daar
toe gebezigde materialen geheel andere zijn; veelal 
worden de balken uitgetinimerd en de plafonds 
beriet en bestukadoord, zoodat van vermindering 

in zwaarte, door de ve l 
sprake meer is. Integendl 

Maar op dezelfde wijze 
constructien uitgevoerd, 
geheel andere voorwaarden! 
digd zijn.' Hebben dergel 
gingen het burgerrecht veiJJ 
keuren? 

Constructieve waarheid 
oogpunt en beschouwen 
eischte bij het samenstel 
ontwerpen. Wanneer nm 
blijven ook in den regel 
niet uit. 

En toch komen ook hierfl 
wij ons, naar aanleiding 
vragen hebben te stellen.] 

Zoo kan, bij voorbeeld, 
balkon, buiten een gevel 
gel zoodanig plaats vinden 
plaatste consoles volstrek 
houten balkons zullen dad 
tijds aan de bintlaag wd 
gedeelte daarvan uitmakefl 
kundigeu van die overbod 
bewijs willen leveren, dol 
uit eene teira-cottafabriekl 
die volstrekt uitdrukken 
vinden wij treurig. Wij 
van de zwaarte van het 
of minder krachtige cofl 
bracht te zien. Maar w a l 
de waarheid voorschrijven! 
van een balkon zoodanig ' 
in waarheid dragen, of i 
eene voldoende verbindil 
de bintlaag, weggelaten! 
in waarheid toch n i e t f 
voorzeker consoles aaiibt; 
drukten overeenkomstig 
ook niet nalaten het 
eene andere wijze, de 
verzekeren. 

Wij willen de waarhè 
volstrekt niet verwerpen , | 
velen zich daarvan een| 
gezochte voorstelling ma 

Waarheid i s , naar on 
éénig. Wat niet waar i f 
met de waarheid, het 
gaat niet. 

Naar aanleiding van 
do volgende denkbeelden! 

Waarheid uit te druk! 
niet mogelijk, omdat wij l 
ten meer of minder idoa 

De hoofdvormen volg 
deze waar zijn, dat wil 
de vereischte afmeting 
den aan de daarop wer l 
dat overal evenwicht hei 
i n , houd u zoo mogelf 
aan de verschillende 
lucht en ruimte als 
behoeven, en verlies da 
beid niet uit het oog; 
lialen en verwerk dezej 
tenschap. 

Een zoodanig opgotrol 
opzichten dc waarheids 



VOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 27 J u l i 1872. 

AHaarlemmermeer, 17 J u l i : l o . dc aanleg 
ner begraafplaats; ingekomen 4 biljetten, als: 
. van Kuijk Hz., te Haarlem, / 5847. 

De Kieviet, te Haarlemmermeer, » 2975. 
«*1 ';br. Hos, idem » 2098. 
* 2 % . van Haaien, » 2530. 
bes t«2 0 . het schilderwerk aan bet raadhuis; inge-

imen 4 biljetten , als : 
. van Daalen, ƒ 294. 
Meijer, » 240. 
Bakker, » 215. 
Mulder, » 209. 

'3o. het onderhoud aan de Behalen, enz.: 
perc. 1 perc. 2 

. van Haaien, ƒ 1124. ƒ 00 
Kieviet, » 1089. » 45 

O) Sluis, » 995.40 
midden aldaar, 
den 
het 
dun 

Arnhem, 17 J u l i : l o . het vergrooten der 
fliekamer van den schouwburg; minste inschr. 
is G. Liefting aldaar de hoogste voor /' 172 
schr. was M . Janssen , voor ƒ 4 7 4 . 
2o. het afbreken cn opmetselen van een duiker 
er de Beek , langs den Velperweg ; minste in-

Vi jve r was 11. Heuvels, aldaar, voor f 139; de 
v o . £ ' o g s t e der 0 inschrijvers was 

Hi 
het 
in h 

225. 
3o. het 

voor f 139; 
M. Janssen, voor 

leveren en 
Ooststraat; 

als: 
te Zutfen, 
» Enschedé, 
» idem 
» Goor, 
» idem 
» idem 

ƒ 9300. 
> 9200. 
» 8983. 
> 7979. 
» 7089.99 s 

o 7074. 

stellen van een ijzeren 
minste inschrijver was 

v. d. Sand, aldaar, voor f 52S ; dc hoogste 
3 8 , 1 r 5 inschrijvers was H. Heuvels, voor ƒ 7 5 0 . 
ter ( J ' ' 
te / l O o o r , 17 J u l i : het bouwen van een post- en 

Injlegraafkantoor met directeurswoning; ingeko-
nieu£" 0 biljetten 
gebo J- Haijtink, 
door Fijlstra, 

As Eggink, 
2 At Jalink, 

H. van Dijk, 
Sinit, J 

Vianen, 17 J u l i : l o . 
jkhuis aan dc sluizen 
blijver was H . Schippers, te Ameide, voor 

( V o o 3 1 9 5 -
Q^2o. bet bouwen van eon dijksmagazijn te Vianen; 

jnijjuiste inschrijver was J. Schouten, aldaar, voor 
Maafl220. 

bij Z e i s t , 17 J u l i : het maken van twee welput-
n en het plaatsen van twee ijzeren pompen; 
inste inschrijver was II. Meerdink , voor / 549; 
gund. 

Oost Souburg . 17 J u l i : het doen 
jllingen aan de pastorie, in 2 perc.: 
gekomen 0 biljetten, als: 

F. M . v. d. H e i l , te Middelburg, 
D( P a « é 

het herbouwen van het 
te Ameide; minste i n -

van her-
Ie perc, 

volg. d e l '^gter, 

/ 2190. 
» 1930. 
» 1589. 

Hl van Surge, 
lezin °- d e Muijrick, 
Laar Willeboordse, 

idem 
w Vlissingen 
» Oost-Souburg, » 1570. 
» idem » 1557. 

West-Souburg, » 1539. 

f 399 
» 349.70 

» Middelburg, i> 339. 
e idem » 338. 
» idem i> 324.75 

: het maken van een gemot-
de brug over het Noordzee-
ingekomen 6 bilj., als: 

te Utrecht , f 49,902. 
» Hardinxveld, i> 48,990. 
» Amsterdam, 

Dordrecht, 
48,800. 
48,800. 

Papendrecht, » 40,400. 

0 p de Pachter, te Vlissingen , 
j n Willeboordse, 

Inge Sprink, 
D l J. de Wolf , 

den I s - Lenseling, 
V's-Hage, 18 Juli 

Iden doorgang bij 
Up . i i aa l te Zaandam; 
I\ II Gerritsen, 

W. Bi j l , 
leve: • 

. Dekker , 

C é v- d- V e l d e -
\ J . Bekker, » Lent , » 41,000. 

Afs' Haarlem . 18 J u l i : l o . het verbeteren van 
l i s c II weg over den oostelijken dijk langs het Noord-
pen>llaiidsch kanaal, tusschen Spijkerboor en Oost-
ren aftdijk; minste inschrijver was 11. H. Bennik, 

T Vreeswijk, voor f 2393. 
mar 2o. het doen van eene keibestratiug in den 
lani'ootcn rijksweg buiten de Weesperbarrière te 
fieninsterdarn ; minste inschrijvers waren M. Deute-
bre,m en W. Goedkoop Dz., te Amsterdam, voor 
den4347. 

P n £ ' t t O O , 18 Ju l i : het doen van eenige vernieu
wingen en heistellingen aan eenige bouwhoeven 

^ .ui het kroondomein ; ingekomen 3 bilj., a ls: 

f 355. 
» 324. 
» 203. 

II. de Groot, 
M. Mouw, 
J. Buitenhuis, 
Allen te Apeldoorn. 

T i l b u r g , 18 J u l i : het maken van een gas-
houderkuip en eene woning aan de gemeente-
gasfabriek; ingekomen 4 bilj.: als: 
L. de Rooy, ƒ 19,800. 
W. A . Klaassen, » 19,500. 
J. de Beer, » 18,880. 
W. F. Weijers, » 18,390. 
Allen aldaar. 

Middelburg, 18 J u l i : l o . het vernieuwen 
van 57,803 M ' winterkrammat aan de Noord
watering, benevens het leveren van 0500 bos 
roggeglui; ingekomen 7 bilj., als: 
G. van de Vrede, te Neuzen, ƒ 12,000. 
D. Tholens, » idem » 12,300. 
G. Dekker, » Sliedrecht, » 12,180. 
A. Hinders, » Breskens, » 12,150. 
P. J . van Remortel Nz., » Hontenisse, » 12,099. 
Iz. van Male Dz., » Breskens, » 11,498. 
M. Gcverding, » Vlissingen, » 10,150. 

2o. het uitdiepen van een gedeelte van den 
kleinen Veerschen watergang, over eene lengte 
van 3955 M ; ingekomen 5 bilj., a ls: 
A. Rinders, ƒ 2479. 
V. J . van Remortel Nz., » 2397. 
P. Wondcrgem, te Middelburg, » 2275. 
M. Geverding, » 1945. 
G. van de Vrede, » 1895. 

Amsterdam, 19 Ju l i : het bouwen van een 
hoerenhuis met fabriek voor gouden werken , vol
gens plan en dótail-teekeningen van den architect 
Y Bijvoets Gz. ; ingekomen 14 biljetten, als: 
F. Jalink, te Amsterdam, f 32,070. 
II. A . Labohm, » idem » 31,999. 
D. Oerlijn, » idem » 31,890. 
W. Jansen, » idem » 29,440. 
C. J. Maks Jz., » idem » 29,280. 
J. Rutgers, » Aarlanderveen, » 29,243. 
J. Koster, » Amsterdam, » 28,980. 
A. Aalders, » idem » 28,740. 
D. R. van Dartelen, i idem » 28,400. 
R. Cruiir, » idem x> 28,090. 
G. H . Scheevel en 

A. J. Meekers, » idem » 27,700. 
W. L . Leibrandt, » idem » 27,280. 
J , Schoonenburg en 

C. J. Maks, » idem » 20,000. 
D. Limper, » idem » 25,408. 
Gegund aan den laagsten inschrijver. 

's-Hage, 18 Ju l i : l o . het vervaardigen en 
leveren van gegoten-ijzeren buizen ten dienste der 
drinkwaterleiding; ingekomen 4 bilj., als: 
B. J. Zon, te 's-Hage, ƒ 051,500. 
R. S. Stokvis cn Zn., » Rotterdam, » G37,812. 
v. d. Berg en Co., » Amsterdam, « 010,832.27 
B. J . Zon, » G09,500. 
(Dit laatste met conditiën, afwijkende van het 
bestek.) 

2o. het maken van de filters, het hoog-reser-
voir en de daarmede in verband staande werken ; 
ingekomen 0 bilj., als : 
B. Voordendag Az . , te Strijen, f 508,000. 
C. Bosman , » Rotterdam, » 477,000. 
J. Verwaaijen , » Arnhem, en 

J. Kooij, » Amsterdam, » 472,900. 
J. W. Bijl en 

J. Blokland , » Hardinxveld, > 445,980. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 434,800. 
F. H. van Malsen, » 's-Hage, » 350,074. 

Dokkuin 19 Ju l i : het verrichten van ver
schillende verfwerken: 1o. het verven van elf 
bruggen: S. van Dijk te Lioensens, f 105; 2o. 
idem der school cn onderwijzerswoning tc Aal 
zum, dezelfde, ƒ 9 9 ; 3o. idem van twee huizen 
te Jouswier, dezelfde, ƒ 29.50; 4o. idem der 
school cn onderwijzerswoning te l'aezens, L . Lo l -
keina, aldaar, f 33 ; 5o. idem van de school en 
onderwijzerswoning te Ezuinazijl, dezelfde, ƒ 39 ; 
Co. idem der school en onderwijzerswoning te 
Niawier, dezelfde , ƒ 85; 7o. idem der school en 
onderwijzerswoning te Oostrum, A . v. Teijens, te 
Metslawier, f 95. 

utrecht, 30 J u l i : l o . het verrichten van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
stedelijke gebouwen; minste inschr. was P. van 
Zutphen, aldaar, voor f 1380. 

2o. het amoveeren van den run- en pelmolen 

met bijbehoorende gebouwen in de Pelmolenstraat; 
aangenomen voor /"1018, waarvoor de afbraak 
ter beschikking is van A. Groenendijk. 

Utreoht, 23 J u l i : het bouwen enner wacht
kamer met bureau aan de wachterswoning no. 
00, bij de halte Dalfsen en den aanleg eener 
verhoogde stoep aldaar ; ingekomen 0 bilj., als : 
Fokkc Aberson, te Steenwijk, f 2000. 
II. Bijvang, » Dalfsen, » 2393. 
C. N . Jansen, » Velp, » 2380. 
Laurens Krook, » Zwolle, » 1945. 

Amsterdam, 24 J u l i : het bouwen eener py-
rith-zuurfabriek en het doen van eenige veran
deringen aan de bestaande koninklijke chemische 
fabriek te Uithoorn ; minste inschr. was C. J. van 
Vliet, te Oudshoorn, voor ƒ 2 0 , 8 7 9 . 

Groningen , 26 Ju l i : het leveren en plaatsen 
van glasgordijnen cn een vloerkleed in het school
gebouw in de Hofstraat. Geen bilj. ingekomen. 
Wordt, op gewijzigde voorwaarden, 29 Juli her
besteed. 
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ARCHITECTONISCHE WAARHEID. 

Wat mag toch wel de zuivere beteekenis zijn 
van Architectonische waarheid ? dus vraagden 
wij ons af, toen we onlangs kennis maakten met 
de grondbeginselen der schoone bouwkunst door 
H . P . Vogel (Van Gendt en Brinkman's technische 
bibliotheek). (-) 

De aanleiding tot die vraag, die sedert onze 
gedachten bezighield, was het lezen van bl. 12 
en vervolg van bovenbedoeld werkje, onder het 
hoofd »Waarheid." 

Zonder het daarin verhandelde geregeld te wil
len volgen, wenschen wij slechts de denkbeelden 
en vragen neder te schrijven die zich, onder het 
lezen, beurtelings aan onzen geest voordeden. 

Op bladz. 30 lezen wij : «Daarom ook (til. om 
een vlakke tint te krijgen) gaven de Grieken hun 
in marmer opgetrokken gebouwen eerst een ge
lijke, volkomen vlakke tint door een overtrek met 
een soort van gips; alleen op dien effen grond 
was het mogelijk het fijn ornamenteel kleed dui
delijk uit te spreiden; het marmer was daarvoor 
meestal te ongelijk, te veel geaderd. Men zal het 
toch wel geen IJdelheid noemen, marmer te be
dekken met een materiaal zooveel minder in 
rang?" 

Hoe mijn vriend Vogel deze handeling der 
Grieken ook in bescherming neemt door hunne 
mindere ijdelheid aan te nemen, wij voor ons 
kunnen deze volstrekt niet met de waarheid 
rijmen, wanneer wij ons plaatsen op het stand
punt van waar hij zelf uitgaat. 

De waarheid is, dunkt ons: dat de Grieken een 
soort van gips gebruikten, waardoor het construc
tieve materiaal, het marmer, aan het oog werd 
onttrokken. 

Dat zij dien overtrek maakten van een materi
aal zooveel minder in rang, is uit een construc
tief oogpunt zelfs af te keuren. Wij ten minste 
zouden de beste zijde onzer materialen naar bui
ten koeren, als beter tegen de invloeden van het 
weder bestand. 

Wij zien er dan ook weinig of geen verschil 
i n : marmer met pleister te bedekken of gepleis
terde oppervlakten te marmeren. In beide geval
len onttrekt men de constructie aan het oog. 

Wanneer wij evenwel aannemen, dat de Grie
ken in deze behandeling waarheid spraken in den 
zin door V. bedoeld, zoude dan daaruit niet voort
vloeien , dat construction van mahonie-, noten-, 
palisander-, wagenschothout, enz. wel geschilderd 
mogen worden als greenen, vuren, dennen of 
andere mindere houtsoorten, maar niet omgekeerd? 
Het kostbare materiaal wordt hier toch voorge
steld als zooveel minder in rang! 

In de rotonde van het museum tc Berlijn vindt 
men kolommen, schijnbaar uit marmer gecon
strueerd. Een van die is echter beschadigd 
(men zegt door een bezoeker, een Fransen ofticier, 
die met de sabel een proef op het materiaal 
wilde nemen). Toen wij die beschadiging onder
zochten, bevonden wij , dat die kolom van gebak
ken steen was opgetrokken, gepleisterd en met 
eene laag bedekt, die ons in alle opzichten aan 

(*) Een werkje, dat voorzeker aanbeveling verdient eu 
een beknopt overzicht geeft van de geschiedenis der schoone 
buuwkuust. Wrj wenschen het niet alleen iu handen van 
vele beoefenaren dezer kunst, maar kopen, dut het een volks
boek mag worden, updat ouk dc leek zich eenig begrip van 
de buuwkuust eigen make 1 

marmer deed denken. De bouwmeester heette 
Schinkel. Heeft die man dan ook al onwaarheid 
gesproken in zijne groote kunstproducten? 

De kolommen in het beursgebouw te Berlijn, 
door Hitzig gebouwd , zijn op gelijke wijze behan
deld , en toen wij, tijdens de constructie, het 
raadhuis bezichtigden, mede te Berlijn, door Wae-
semann uitgevoerd, vonden wij Italianen bezig 
aan het bekleeden van wanden met kunstmatig 
marmer. 

Sommige bouwmeesters zochten ons op een 
ander terrein te brengen, toen wij hen spraken 
over waarheid op kunstgebied. Volgens hen, 
moest men bij elke uiting van constructie en 
vormen redenceren; men moet een taal spreken 
die het gevoel ons, na rijp overleg, als waarheid 
doet kennen. 

Maar is in dit geval het woord waarheid niet 
zeer rekbaar? En toch vertrouwen wij, dat deze 
wijze van opvatting ons op een aangenamer stand
punt plaatst, dan de zoogenaamde naakte waar
heid dit doet. 

Wij zijn onder andere groote voorstanders 
van gevoegde gevels en zouden zelden of nooit 
pleisteren, wanneer wij niet door eene of andere 
omstandigheid daartoe gedwongen werden. Onze 
schoone baksteen is , gemengd met grijze gehou
wen steen, een veel te geschikt materiaal, om 
het minder soliede pleisteren daarboven te verkie
zen. Doch laat ons eens een kijkje gaan nemen 
in eenige Duitsche steden, waar de baksteen min
der goed is dan de onze. Men pleistert en trekt 
voegen tot breking der groote eentonige vlakken. 
Wij vertrouwen dat voor dit pleisterwerk eene 
gegronde reden is , nl. in de eerste plaats: dewijl 
de baksteen in soliediteit te kort schiet zonder 
bekleeding, en ten tweede: omdat gehouwen steen 
soms niet in de nabijheid wordt gevonden en 
derhalve daarvoor te kostbaar is. Ons dunkt 
nu , dat deze handelwijze der Duitschers gelijken 
tred houdt met het verven onzer houten gevel-
lijsten en de afdekking der inwaterende deelen 
daarvan met lood. Zou die bepleistering der
halve waarheid kunnen zijn? In Nederland wordt 
zij door velen als leugen aangemerkt, omdat onze 
steenen zoo goed zijn. Doch er zijn hij elk 
baksel ook minder goede en niet iedereen heeft 
geld om de goede soort te koopen. 

Bij de uitvoering van een gebouw van eenigen 
omvang, waarin groote lokalen waren, werd ons 
door een kunstvriend opgemerkt, dat wij veel
vuldig gebruik hadden gemaakt van zoogenaamde 
blinde deuren, hetwelk hij, als zondigende tegen 
de waarheid, afkeurde. Wij voor ons hadden 
dit zoo ernstig niet ingezien en doen dit ook nog 
niet. Is het dan inderdaad beter de symetrie 
te verbreken en de verdeeling van wanden, als
mede de latere schikking van meubelen , op te 
otteren aan de ons nog onbekende kunstwaarheid.' 

Zoo maakten de Grieken en Romeinen horizon
tale plafonds van steen, die uit balken, waarop 
dunnere vulstukken droegen, samengesteld, cais
sons vormden. Deze samenstelling was alleszins 
redegevend en maakte bovendien een zeer schoon 
effect. 

Nu ziet men in den tegenwoordigen tijd nog 
gebruik maken van dezen vorm, hoewel de daar
toe gebezigde materialen geheel andere zijn; veelal 
worden de balken uitgetiiumerd en de plafonds 
berict en bestukadoord, zoodat van vermindering 

in zwaarte, door de verdiepte vlakken, geen 
sprake meer is. Integendeel. 

Maar op dezelfde wijze worden immers mindere 
construction uitgevoerd, die oorspronkelijk aan 
geheel andere voorwaarden haar ontstaan verschul
digd zijn? Hebben dergelijke veranderde navol
gingen het burgerrecht verkregen of zijn zij af te 
keuren ? 

Constructieve waarheid bezien wij uit een ander 
oogpunt en beschouwen deze als een eerst ver
eischte bij het samenstellen van bouwkundige 
ontwerpen. Wanneer men daartegen zondigt, 
blijven ook in den regel de nadeelige gevolgen 
niet uit. 

En toch komen ook hierin gevallen voor, waarin 
wij ons, naar aanleiding van het voorgaande, 
vragen hebben te stellen. 

Zoo kan, bij voorbeeld, de constructie van een 
balkon, buiten een gevel uitstekende, in den re
gel zoodanig plaats vinden, dat de daaronder ge
plaatste consoles volstrekt overbodig zijn. Bij 
houten balkons zullen dan ook de ribben meesten
tijds aan de bintlaag worden verbonden of een 
gedeelte daarvan uitmaken. Dat sommige bouw
kundigen van die overbodigheid der consoles het 
bewijs willen leveren, door voorhanden consoles 
uit eene terra-cottafabriek daaronder te plaatsen, 
die volstrekt uitdrukken niets te kunnen dragen, 
vinden wij treurig. Wij zouden, in evenredigheid 
van de zwaarte van het balkon, daaronder meer 
of minder krachtige consoles wenschen aange
bracht te zien. Maar wat zou nu toch eigenlijk 
de ivaarheid voorschrijven? Moet de constructie 
van een balkon zoodanig wezen, dat de consoles 
in waarheid dragen, of moeten deze laatsten, bij 
eene voldoende verbinding van het balkon aan 
de bintlaag, weggelaten worden, omdat ze dan 
in waarheid toch niet dragen? Wij zouden 
voorzeker consoles aanbrengen, die kracht uit
drukten overeenkomstig de te dragen last; maar 
ook niet nalaten het balkon, zoo mogelijk op 
eene andere wijze, de noodige draagkracht te 
verzekeren. 

Wij willen de waarheid in onze bouwwerken 
volstrekt niet verwerpen, doch gelooven toch dat 
velen zich daarvan cene overdrevene, eene te 
gezochte voorstelling maken. 

Waarheid i s , naar onze bescheiden meening, 
éénig. Wat niet waar is , is leugen. Schipperen 
met de waarheid, het op een accoordje gooien, 
gaat niet. 

Naar aanleiding van een en ander zouden wij 
do volgende denkbeelden voorstaan, namelijk: 

Waarheid uit tc drukken in absoluten zin is 
niet mogelijk, omdat wij bij al onze bouwproduc
ten meer of minder idealiseeren. 

De hoofdvormen volgen uit de constructie; laat 
deze waar zijn, dat wil zeggen: geef elk deel 
de vereischte afmetingen om wederstand te bie
den aan de daarop werkende krachten, en zorg 
dat overal evenwicht bestaat; deel het plan goed 
i n , houd u zoo mogelijk aan symetrie; geef 
aan de verschillende vertrekken zooveel l icht , 
lucht en ruimte als zij uit den aard der zaak 
behoeven, en verlies daarbij de leer der gezond
heid niet uit het oog; bezig voorts goede mate
rialen en verwerk deze naar de regelen der we
tenschap. 

Eeu zoodanig opgetrokken gebouw kan in alle 
opzichten de waarheid hulde doen; doch het 
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staat slechts in het ruwe en is noch afgewerkt 
noch versierd. 

Van nu af aan bezien wij de verdere behan
deling van een geheel ander standpunt, vooral 
als wij genaderd zijn tot de meer artistieke uit
voering van het ontwerp. Wij spreken alleen 
van het inwendige en zien cr volstrekt geen 
kwaad in , de bintlagen met bevloering aan het 
oog te onttrekken, door een gestukadoord pla
fond, waarbij wij in het minst niet doen uitkomen 
wat daarboven verborgen is en hoe dc construc
tie heeft plaats gehad. Is de tc overdekken 
ruimte eene groote zaal, die eene evenredige 
hoogte heeft, dan zijn wij zelfs geneigd het pla
fond in vakken van ongelijke diepte te verdoelen, 
om door schaduwwerking het eentonige weg te 
nemen en het effect te verhoogen. (Wij doelen 
hier natuurlijk op vlak geconstrueerde plafonds. 
Wordt de overdekte ruimte door onderslagbinten 
en kolommen gedragen, dan volgen hieruit na
tuurlijk andere hoofdvormen.) 

In sommige gevallen zouden wij de wanden 
der lokalen berapen, pleisteren en met gestuka
doorde banden, lijsten enz. afdeelen en versieren, 
soms ook slechts vertinnen eu in hout betimme
ren of beschrooten en hen tot het opnemen 
van behangselpapier geschikt maken. In andere 
gevallen zouden wij de muren weder vlak af-
pleisteren ; doch bij woningen, openbare of bij
zondere gebouwen, nimmer de baksteen-construc
tie doen spreken, waaruit de muur bestaat. 

De betimmeringen van ramen, deuren, archi
traven , lambriseeringen enz. gaan wij met stil
zwijgen voorbij; uitgenomen de laatste, zijn de 
eerstgenoemde steeds noodzakelijk. 

Wij spreken thans niet over de vormen der 
details, doch willen vooronderstellen, dat deze in 
alle deelen aan de eischen der kunst voldoen en 
met het geheel in volle harmonie zijn. De bouw
meester toch dient vertrouwd te zijn met den 
stijl, waarin hij zijn ontwerp uitvoert. 

Er blijft ons nu nog over de behandeling met 
kleuren, teneinde het oog aangenamer te doen 
rusten en de versieringen beter te doen uitko
men, derhalve het optisch elfect van het werk 
te verhoogen. 

De wanden laten wij wit , wij beplakken deze 
met het behangselpapier onzer keuze, of wij be
schilderen zc , hetzij in vlakke tinten met ran
den , versieringen ens., alsook in sommige ge
vallen met geschiedkundige tafereelen of andere 
voorstellingen, welke beide laatste evenwel door 
omlijsting, of op cene andere wijze, van de meer 
direct bouwkunstige versieringen dienen te zijn 
afgescheiden. 

Met de plafonds doen wij evenzoo, doch behan
delen deze bij voorkeur alleen met geometrische 
en bladversieringen. Deze beide laatste worden 
evenwel, zoo tegen plafonds als wanden, zonder 
eelief geschilderd. (Schinkel ,en andere groote 
bouwkunstenaren schilderden somtijds plafonds 
~n wanden als geplooid doek of tapijt. Worden 

venwel dusdanig geschilderde lokalen ook met 
kunstlicht verlicht, dan kan het niet anders, of 
het oog moet nu en dan pijnlijk worden aange
daan , door het contrast dat door de werkelijke 
en geschilderde schaduwen veroorzaakt wordt. 
Uit dit oogpunt zijn wij dan ook tegen deze be
handeling.) 

Onze deuren, ramen, paneelwerken, enz. schil
deren wij in verschillende tinten, en om het na
tuurlijk elfect te verhoogen, letten wij daarbij op 
de vóór- en terugspringende deelen. Wanneer 
het effect daarbij wint, bootsen wij in dit schil
derwerk één of meerdere houtsoorten na. (") 

Wij beschouwen het nabootsen van hout-, zoo
wel als marmersoorten, bij onze bouwkunstige 
producten, wel degelijk als behoorende lot het 
idealistische gedeelte van ons kunstvak. Een be
kwaam artist in het schilderen van hout-, cn mar
mersoorten zal niet alleen schoone grepen in de 
natuur doen , doch die zoodanig weten te com-
bineeren, zoo in kleur als in werking der par-

l*> Zou dit luatstc, waartegen zou menig buuwkuudige 
zich verzet, zuu afkeuringswaard zfjn als hetgeen dc gruutc 
Schinkel deed, toen hij zfjue gemetselde kulummcn iu bet 
mimeuiii met eene laag uageboutst marnier bedekte Komt 
uien veelal bij bet bezigen van echte kuutsoortcu uict iu dc 
uoudzakcljjkheid, de kleuren daarvan kunstmatig tc verhoo
gen, te veranderen uf meer gelyk te maken, omdat wjj de 
uutuurkleur van dat huut niet altijd iu overeeusLemmiug 
vinden met het gevoel dat zich vau uus meester maakt ? 
Is er niet ecu belangrijk verschil iu kleur tusschen oud eu 
uieuw huut, welk laatste bg meubels zulk eene belangrijke rol 
iu kleureffect kau spelen? Kn indien UIJ nu werkelijk die 
oude tint voor uuze kleuren behoeven, moeten wy dan toch 
niet van nabootsende middelen gebruik maken? 

tijen, dat de natuur menigmaal wordt overtrof
fen. Daaruit volgt , dat wij op het gebied van 
kleur ook veel vrijer zijn in het nabootsen dan in 
het toepassen der natuur. 

Ten slotte meencn wij, dat juist door eene 
meer vrije opvatting van denkbeelden bij de uit
voering onzer ontwerpen, de kunst geboren wordt. 
Waren deze denkbeelden alle aan de volstrekte 
waarheid gebonden, dan zouden zij zich bij wet
ten laten vaststellen en de kunst daardoor ge
heel vervallen. 

Wij hebben gepoogd door deze regelen critick 
uit te lokken; wij achten de bespreking dezer 
zaak van het hoogste gewicht, mits deze leidt tot 
duidelijkheid. Velen zullen ons toegeven, dat 
onder bouwkunstenaren hier tc lande bij oordeel
vellingen over kunst of kunst-producten , zelden 
volkomene overeenstemming heerscht, ja daten-
kelen zelfs lijnrecht tegen elkander overstaan. Van
waar dit verschijnsel / Zouden wij ons niet meer 
moeten aansluiten en onze denkbeelden aan elk
ander kenbaar maken , opdat daarvan wisseling 
van gedachten liet gevolg zij t 

Wij vermeenen dit toestemmend te moeten be
antwoorden. 

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

— / \ De tentoonstelling van voorwerpen voor 
huishoudelijk gebruik is den 28sten Jul i tc Pa
rijs geopend en zal den l en November worden 
gesloten, tenzij de toeloop buitengewoon groot 
mocht zijn eu de sluiting alsdan twee weken zal 
worden uitgesteld. De inzenders kunnen medail
les in goud, zilver en brons bekomen, terwijl 
aan de werklieden, die betrokken 'zijn geweest 
in de uitvinding of in het maken van met me
dailles bekroonde voorwerpen, prijzen in geld 
zullen worden uitgereikt. 

Het doel dezer tentoonstelling is voornamelijk 
om den werkman de artikelen tc doen kennen, 
die voor zijn gebruik noodig zijn en die tot de 
laagste prijzen tc bekomen zijn, zoodat hem daar
door liet middel aan de hand wordt gedaan om 
zijn toestand door zuinigheid te verbeteren. 

De Sociclé Nationale IÏEncouragement des 
Travailleurs heeft gouden medailles en premiën 
in geld uitgeloofd voor de beste voorwerpen, die 
tot het gebruik op scholen en volkslezingen be
stemd zijn. 

— & Alles is in gereedheid om de kolom op 
de place Vendóine te Parijs weder op te richten, 
daar de plannen gereed zijn. De architect Nor-
mand wacht slechts op orders om met dit werk 
aan te vingen, waarvan de kosten op 250,000 
franken zijn berekend. 

— A De jury van beoordeeling der ingeko
men ontwerpen op de uitgeschreven prijsvraag 
voor een bankgebouw te Frankfort a /M. , waar
voor in het geheel 45 ontwerpen waren inge
komen , heeft haar rapport gereed. De eerste 
prijs is toegewezen aan het ontwerp, onder het 
motto »Lux", van de architecten Linnemann en 
Striegler te Maiuz, terwijl de tweede prijs is ten 
deel gevallen aan het ontwerp , onder het motto 
•Mercurius", van den architect J . Litzenmayer te 
Aaien, in Wurtemberg. 

— Uat het in Engeland met het beoordee-
len van uitgeschreven prijsvragen ook niet altijd 
gaat, zooals men daarvan zou moeten verwach
ten, blijkt uit het gebeurde met de kapellen op 
de begraafplaats le Brighuuse, waarvoor eene 
prijsvraag was uitgeschreven cn als voorwaarde 
was gesteld, dat de kosten 2UUÜ £ niet mochten 
te boven gaan. De architecten Oay en Payton, 
te Bradford, werden bekroond en hun ontwerp 
werd ter uitvoering aangewezen. 

Een week later weiden deze werken publiek aan
besteed, en de minste inschrijving was ongeveer 
0000 £ of drie malen de bepaalde bouwsom; de 
architecten werden toen uitgenoodigd hunne hoe
veelheden nu te rekenen en dit groote verschil 
op te lossen , en hut resultaat hiervan was dat 
zij toen tot eene begrooting kwamen van 5520 £. 

— Uit Metz wordt gemeld, dat op 28 Juli j i . 
aldaar andermaal een geduchte brand heeft gewoed. 
Binnen twee uren is het grootste gedeelte van 
het stationsgebouw door de vlammen vernield. 
Met inspanning van alle krachten is het aan de 
brandweer, geholpen door eeu gedeelte van het 
garnizoen, mogen gelukken, om de goederenbu-
reaux en magazijnen tegen het vuur te beveili
gen. Dc brand nam zoo snel de overhand, dut 

slechts een gedeelte van de aanwezige documen
ten, registers, meubilair, enz., is gered. De 
toegebrachte schade is buitengewoon groot. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De gemeenteraad heeft, over
eenkomstig het praeadvies van l ! cn W . , de aan
vrage om grond op den Scheveningschen weg dooi
de heeren W. Lensink cn Zoon te Arnhem, 
teneinde daarop villa's te bouwen, afgewezen. 
Men zag in zoodanigen aanbouw, in plaats van 
verfraaiing van die wandeling, integendeel ver
lies van het fraaie en schoone. 

— Bij beschikking van den minister van Bin
nenl. Zaken van 20 Jul i 1872, No. 170, is de 
vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer 
van reizigers, goederen en vee tusschen Rotter
dam eu Brouwershaven, bij beschikking van 0 
Nov. 1871, No. 220, verleend aan dc Brouwers-
havenschc Stoombootmaatschappij , overgeschreven 
ten name van den heer W. II. van Meukeren te 
Rotterdam. 

— Naar men verneemt, is concessie gevraagd tot 
het aanleggen van een spoorweg van Eindhoven 
naar Ueinsberg, met het doel om die lijn latei-
uit tc breiden tot Aken. 

— Bij niinisteriëele beschikking van 30 Juli 
1872 is de vergunning voor een stoombootdienst 
tot vervoer van goederen tusschen Amsterdam en 
Rotterdam en verder naar België en Duitschland, 
vroeger verleend aan de firma Oollings en Main-
gay te Rotterdam, verklaard te zijn vervallen. 

— Dc afdeeling 's-üravenhage der Vereeniging 
tot bevordering van Fabriek en Handwerknijver
heid in Nederland , zal op Donderdag 8 Augus
tus 1872, des avonds te 8 uren, in het lokaal 
der Lecsinrichting (Oude Molstraat; cene verga
dering houden. De punten ter behandeling zijn : 
1". mededeeling van het bestuur; 2°. rekening 
en verantwoording van den penningmeester; 
3". behandeling der punten van beschrijving; 
4". benoeming van afgevaardigden voor de alge
meene vergadering, en 5°. verkiezing van be
stuursleden, die volgens den rooster moeten af
treden. Voorts zal dien avond uitreiking plaats 
hebben van eereblijken, toegekend aan inzenders 
op de internationale tentoonstelling voor den 
werkman, gehouden te Londen in 1870. 

— Te Uennep had j l . Maandag de eerste steen
legging plaats van het stationsgebouw aldaar der 
lijn Boxtel—Wezel. 

Die steenlegging geschiedde door den Commis
saris des Konings in de provincie Limburg, na
dat de president der Noord-Brabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij, de heer W. H. van Meu
keren , een welkomsgroet had uitgesproken, in 
het bijzijn van den heer Landrath van Cleve, die 
den regeerings-president van Dusseldorf, door 
ongesteldheid verhinderd de feestelijkheid bij te 
wonen, vertegenwoordigde ; voorts van de heeren 
directeuren , commissarissen, leden van het Syn
dicaat , den noofdingenieur en de sectie-ingenieurs 
der voornoemde maatschappij, eenige burgemees
ters zoowel van Nederlandsche als van Duitsche 
gemeenten, aan de lijn gelegen, en van een 
aantal andere genoodigden. 

De heer van der Does de Willebois bracht na 
de steenlegging een welsprekenden gelukwensch 
aan het kanton Gennep, wegens de voordeelen, 
welke het van genoemden spoorweg te wachten 
heelt, dankte allen die het plan tot dezen spoor
weg vormden en uitvoerden, en eindigde met 
den wensch, dat dit deel van Limburg en de 
daaraan grenzende landstreken in ruime mate 
mogen genieten de voordeelen, welke de exploi
tatie dezer lijn kan en zal afwerpen. 

Nadat de heer van Meukeren Z. Exc. bedankt 
had voor de eer aan de Maatschappij bewezen, 
werd de oirkonde van het gebeurde door den 
secretaris der .Maatschappij, den heer J. M. Voor
hoeve, voorgelezen en werden de spoorwegwer-
ken geïnspecteerd, vooral de bijna voltooide be
langrijke brug over de Maas. Door de zorg van 
den heer J. Laudy, den aannemer der stations
gebouwen , was in een bijzonder net gedecoreerde 
feesttent oen diner gereed gemaakt, waarbij vele 
warme en welsprekende toasten werden uit
gebracht. 

Rotterdam. Den 27stcn Juli j l . zijn door den 
minister van Binnenlandsche Zaken en verdere 
genoodigden de werken voor den nieuwen water
weg bezichtigd, waarbij door den hoofd-ingenieur 
P. Galand de noodige inlichtingen werden gegeven. 
Tevens werd overgegaan tot het doen van peilin-

gen, na afloop waarvan de boot bij laagwater in 
zee en vervolgens naar hier terugstoomde. Na de 
terugkomst word hun door den Burgemeester een 
diner aangeboden. 

Utrecht. Naar men verneemt, zal tegen No
vember pen gedeelte van den Oosterspoorweg, 
namelijk de lijn Amsterdam—Hilversum, voorliet 
publiek verkeer geopend worden. 

U. n. 
Arnhem. Dezer dagen is hier eene commis

sie uit Zierikzee aangekomen , om namens de in
gelanden van den polder Schouwen een huldeblijk 
aan te bieden aan den heer W . Badun Ghybcn, 
gepensioneerd hoofd-ingenieur van den Waterstaat, 
thans a|hier wonende. 

Dit huldeblijk werd den heer Badon Ghybcn 
aangeboden voor hetgeen door hein gedurende 
zijn verblijf te Zierikzee (1840—1851) voor Schou
wen was gedaan, namelijk de verbeterde afwate
ring van dien polder, die in 1845 tot stand kwam. 
Het geschenk bestond uit een zilveren vrouwen
beeld met een lauwerkrans in de hand en voor
zien van symbolen van dc Zee en van den Land
bouw, met toepasselijke inscriptie, en was verge
zeld van een prachtig album met zilveren beslag, 
waarin de namen van hen, die er aan hebben 
bijgedragen, zijn vermeld. 

— Door het Polderdistrict Bommelerwaard 
boven den Meidijk worden sollicitanten opgeroe
pen voor de vaceerende betrekking van opzich
ter, waaraan eene jaarwedde van 1000 gulden 
en eene tegemoetkoming van 150 gulden voor 
reis- en verblijfkosten verbonden is. Sollicitan
ten moeten zich voor den 15 Augustus e k. bij 
den Dijkgraaf te Driel aanmelden. 

Wij hebben met genoegen kennis gemaakt met 
de l e aflevering van de populair wetenschappe
lijke blaadjes, dezer dagen bij den uitgever II. 
VV. van Marle, te Arnhem, verschenen. Deze 
uitgave is eigenlijk een tweede, verbeterde cn 
vermeerderde druk van de wetenschappelijke 
blaadjes, die voor eenige jaren door den uitgever 
A. C. Kruseman, te Haarlem, werden uitgege
ven en sinds geruimen tijd zijn uitverkocht, ter
wijl de redactie der nieuwe uitgave aan denbeer 
Dr. T. C. Winkler is opgedragen. 

Onder het vele, dat de eerste aflevering geeft, 
behooren de volgende onderwerpen: winkelver-
eenigingen en volkskeukens, het kleuren van 
hout, de stoomhamer, ijzeren stal- en tuinpom-
peu, brandstofverbruik in huiselijke vuurhaarden, 
dennewol, enz. 

De uitgave geschiedt in 16 afleveringen tegen 
slechts 25 cent per aflevering. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 1 Aug. 1872. 

Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij dat ik eenige ruimte in uw week
blad verzoek om mijne eedachtcn medetedeelen 
over de wijze, waarop in sommige steden dn 
zoogena unde zaken der fabricage door den ge
meenteraad behamh ld worden. 't Is waarlijk 
j 'm ine r , dat tot heden nog nimmer een uitgever 
op de gedachte is gekomen eene bloemlezing ter 
perse te leggen van hetgeen in onze Nederland
sche gemeenteraden op technisch gebied verhan
deld wordt; wellicht zou daar het motto: »gij 
zult en moet lachen" niet misplaatst zijn. Geeft 
men zich de moeite de korte verslagen der raads
zittingen nategaan , dan moet elk deskundige de 
schouders ophalen en is men verwonderd over 
den moed, die vele raadsleden hebben om te spre
ken over zaken, die hun ten eenenmale vreemd 
zijn. Veroorlooft men zich de weelde om de ver
gaderingen bijtewonen, en heeft men het geluk 
dat cr iets op bouwkundig gebied ter tafel wordt 
gebracht, dan wordt de moeite veelal ruim be
loond en verlaat men de raadszaal in vroolijke 
stemming, hoewel men zich dikwerf geen reken
schap kau geven van het feit, dat de Raad zich 
vooral op technisch gebied eene opinie aanmatigt. 
Waarom moet de bouwkunst steeds die eer ge
nieten en waaraan is het tocteschrijven , dat dc 
Raad, die zich met evenveel recht op medisch 
gebied zou kunnen bewegen, de doctoren en chi
rurgen niet ter verantwoording roept om hen te 
onderhouden over de geneesmiddelen, die in de 

stads ziekenhuizen gegeven worden. Als een 
Raad den stads-architcct noodzaakt om ongemoti
veerde veranderingen in een bestudeerd plan te 
brengen cn zich het genoegen verschaft om tech
nische zaken in het breede te bespreken, bestaat 
er geen enkele reden waarom hij niet bij besluit 
de recepten voor de verschillende kranken, die 
in gemeentelijke inrichtingen verpleegd worden, 
zou vaststellen. De reden , dat hieraan nog geen 
gevolg gegeven i s , ligt wclligt in de omstandig
heid dat de geneesheeren voor deze overheer-
sching hartelijk zouden bedanken en het is wel 
te bejammeren , dat de bouwkundigen hun voor
beeld niet volgen. Tot verontschuldiging der 
laatsten moet echter worden bijgebracht, dat het 
minder moeite kost. voor nieuwe misbruiken te 
waken dan bestaande uit den weg te ruimen, en 
denkt men zich een dertig of veertig jaren terug, 
dan vindt men in de meeste steden soogenaamde 
stadsbazen , die onder leiding van den burgervader 
met het toezicht op de werken belast waren; ge
woonlijk waren zij niets meer dan geschikte hand
werkslieden ; vooral in kleine steden, was het 
eene bijzonderheid dat daarvoor meer ontwikkelde 
lieden werden aangesteld. De behandeling, die 
den stedelijk.'ii architect door het dagelijksch 
bestuur en den Raad wordt aangedaan, is een 
gevolg van den vroegeren toestand; men ziet in 
hein niets nicer dan dc stadsbaas, die met den 
hoed in de hand ten raadhuize de bevelen der 
edelachtbare heeren gaat vernemen. 

Door de verandering, die in alle maatschap
pelijke inlichtingen plaats vond, werd ook de 
betrekking van stads-architcct geheel iets anders 
en de invoering van de gemeentewet bracht het 
hare toe, om zijn werkkring in belang te doen 
toenemen. De architect toch is geroepen op de 
verschillende verzoekschriften rapport uit te bren
gen , heeft een groot aandeel in de stedelijke ad
ministratie en is bovendien belast met het maken 
der ontwerpen en verdere werkzaamheden, die 
meer bepaald tot li t bouwkundig gebied kunnen 
gerekend worden te behooren. Het is zijne 
schuld niet, dat die adviezen dikwijls in den 
wind geslagen of somwijlen niet eens ter open
bare raadszitting voorgedragen worden; in vele 
plaatsen toch worden die rapporten eenvoudig 
terzijde gelegd en dienen zij alleen om het ad
vies der zoogenaamde communiën van fabricage 
samen te stellen, altijd voor zoo ver dit met de 
inzichten dier commissie strookt. 

Het is waarlijk van belang de aandacht van 
het publiek op dit feit te vestigen, daar het zeer 
licht valt in deze eene gewenschte verbetering 
te brengen. Daartoe moet men echter beginnen 
om gebruik te maken van de verleende bevoegd
heid om de zittingen des Raads bij te wonen ; 
de tegenwoordigheid van publiek zal reeds tot 
meerdere voorzichtigheid in het spreken stemmen 
en brengt men het daarna zoo ver, dat de ver
schillende zaken, die ter tafel worden gebracht, 
niet de te dier zake uitgebrachte adviezen, vooraf 
eenigen tijd ter visie van het publiek worden ge
legd , dan is er veel gewonnen en het in druk 
uitgeven van het verhandelde , naar stenographi-
sche verslagen opgemaakt, zet de kroon op het 
werk. 

Ik had mij reeds vroeger voorgenomen een 
paar woorden over dit onderwerp te schrijven, 
maar werd daarin telkens verhinderd. De lezing 
van een ingezonden stuk in de Nieuwe Rotter-
damsche Courant van heden spooide mij aan om 
aan het opgevatte voornemen gevolg te geven. 
Het ingezonden stuk zelf volgt hieronder; de 
aandachtige lezer zal zich daarmede vroolik maken 
en voorzeker in meening verschillen met den 
heer Jansen , die der gedachte schijnt toegedaan, 
dat een lid van den Raad bevelen kan geven. 
Nadere toelichtingen zijn onnoodig. 

Geloof mij hoogachtende 
UEd. dv. Dienaar. 

X . 

Schiedam, 31 Juli 1872. 

Mijnheer de Redacteur 1 

Beleefdelijk verzoek ik u het onderstaande in 
uwe kolommen te willen opnemen. Dc daarin 
vervatte mededeeling aan mijne mede-raadsleden 
was ik voornemens te doen in de zitting van den 
Schiedanischen gemeenteraad van gepasseerden 
Dinsdag 30 J u l i , ware bet niet dat dit mij be
let is geworden door den voorzitter, die, niet
tegenstaande ik het woord had gevraagd vóór 
het vallen van den hamer, — hetgeen bijna alle 
medeleden betuigden en, door vergaderd te blij

ven , te kennen gaven 
ten verklaarde. 

Hiermede verplicht Ued. 
UEd dv. Dienaar, 

I. L. JANSEN, 
Lid van den Gemeenteraad. 

Tot voor korten tijd, mijne Heeren, woonde 
ik met ambitie en '^cnoc^nn de vergaderingen 
van de Commissie van Fabricage bij; doch dat 
werd mij, zoo niet geheel, dan zek r grooten
deels , ontnomen in de vergadering van j l . vrijdag. 

De reden, welke hiertoe aanleiding gaf, wenschte 
ik aan U kenbaar te maken. Zoolang ik lid van 
die Commissie ben, heeft zij zich voortdurend 
onledig gehouden met te zorgen voor het inlaten 
van zooveel mogelijk versch Maaswater iu de 
hiiitenslad. Getuigen hiervan de rapporten aan 
de Commissie uitgeleverd door de sluiswachters 
van de groote sluis en van hetSpui-kanaal, waarbij 
elke week opgaven gedaan werden van het uur, 
waarop die sluizen geopend en gesloten werden. 

Voortdurend, alleen uitgezonderd bij ijsgang, 
besloot de C. v. F. het versche water te doen 
binnenstroomen door het nieuwe Kanaal, 's Woens
dags alleen werd gedurende geruimen tijd toe
gelaten, het water door de groote sluis te doen 
binnenkomen, ten einde de havens zooveel spoe
diger vol te : etten, om op dien dag meer water 
door den volmolen in de binnenstad te brengen. 

In de vergadering van Vrijdag 12 dezer be
greep de commissie echter, en zeer terecht, dat 
het beter was, ook 's Woensdags niet meer dooi
de groote sluis, maar uitsluitend door bet nieuwe 
kanaal versch water in te laten, daar het beter 
scheen een minder quantum water, mits zeer 
versch, in de binnenstad te spuien, dan eene 
grooter hoeveelheid, welke in qualiteit veel min
der was. De commissie besloot dan ook in dien 
zin , en wel, naar ik meen, met algemeene stem
men. Hiervan was het gevolg dat het water in 
de buitenshui van 12 Juli tot en met j l . Donder
dag voormiddag van — ik durf zeggen — zeer 
goed gehalte was. 

Maar wat vond Donderdag namiddag pla its.' 
Ik zag voor mijne woning aan de lange Haven 
het vuile afgewerkte water van het havenhoofd in 
de stad terugstroomen. Ontegenzeggelijk moest, 
in weerwil van de bepalingen der C. v. F . , het 
water door de groote Sluis ingelaten zijn. — Met 
een medelid der commissie, dien ik aantrof en 
wien ik mijne bevinding mededeelde, begaf ik mij 
onder een tropische hitte van 00°. Fahr. naar den 
sluiswachter van den Bos aan het hoofd. Wij 
vroegen hein, wie hem order had gegeven het 
water door zijn sluis in te laten. Van den Bos 
liet ons eene schriftelijke instructie zien van den 
gemeente-architect, waarin hem gelast werd voor
taan de sluis open te houden, totdat het water 
op havenpeil was. 

Voornemens den volgenden dag hierover in de 
vergadering der commissie van fabricage te spre
ken, begaven wij ons onder dezelfde drukkende 
temperatuur huiswaarts. Het was echter onnoo
dig daarvan te gewagen, daar haar voorzitter , 
de wethouder J . A . Nolet Wz., onmiddelijk na 
opening der vergadering mededeelde, dat Burge
meester en Wethouders in cene daags te voren 
gehouden vergadering besloten hadden zich aan 
het besluit van de C. v. F. niet te houden, en 
order hadden gegeven om al het water uitsluitend 
door de groote sluis binnen te laten. — Geheime 
redenen, die noch een lid van den Gemeenteraad, 
noch een lid van de C. v. F. mogen bekend zijn, 
hadden B. en W. tot het nemen van dit besluit 
genoopt. 

Ik laat nu aan mijne medeleden het oordeel 
over, hoe deze zaak moet worden gequalifioeei d. 

Ik voor mij vind de behandeling, door dc C. 
v. F. ondervonden, minst genomen « z e e r onbe
l e e f d " ; want al billijk ik de geheime redenen, 
welke B. en W. tot het nemen van dit besluit 
hebben kunnen voeren , dan toch hadden zij be
leefdheidshalve de commissie van fabricage t e r 
stond van dit besluit moeten kennis geven, ten 
einde te vermijden, wat nu gebeurd is , dat de 
leden van die commissie onnoodige moeite deden. 

Ik heb gemeend deze mededeeling te moeten 
doen , opdat e n de leden van den gemeenteraad 
en liet Schiedamsch publiek zouden weten, dat 
toen, van 12 Jul i tot en met Donderdag ^5 Jul i , 
het water iu de buitenstad van uitstekende qua-
liteit was , dit werd ingelaten volgens aanwijzing 
van de C. v. F . , cn dat na 20 J u l i , nu hel wa
ter vu i l , zwart eu stinkend is, liet wordt inge-
lal n volgens order van B u r g e m e e s t e r en 
W e t h o u d e r s . 
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AANBB8TBDINO. 
Op Donderdag den 8 Augustus 1872, des mid

dags ten 12 ure, aan het Hoofdbureau der Noord-
Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, Wes-
te-Wagcnstraat te Rotterdam, van : 

Het MAKEN en L E V E R E N van 50 
TONGBEWEGINGEN met Stalen 
Tongen voor wissels. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving en onder voorbehoud van goedkeuring van 
het bestek door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Hoofdbu
reau voormeld, alwaar tevens gedrukte exempla
ren van bestek cn voorwaarden ad /' 0.50 te ver
krijgen zijn. 

Door het definitief vaststellen der grenzen van 
de gronden , welke voor den Oosterspoorweg be
noodigd zijn, is weder de gelegenheid openge
steld om Bouwterrein te bekomen aan den 
Singel, nabij het ontworpen station van den Oos
terspoorweg en verder aan de Oosterstraat, de 
verbreede Zonsteeg en de verbreede Oudwijker-
Veldsteeg. Nadere inlichtingen zijn op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect A. NI.1-
L A N D , Kromme nieuwe gracht te Utrecht. 

Bliksemafleiders 
WORDEN GEPLAATST DOOR 

A . V A N E M D E N , A M S T E R D A M . 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Boeke & Huidekoper, 
Landbouw- en Werktuigkundigen 

te € f J B O IV 131 O J0 UT, 
zijn e e n i g e vertegenwoordigers van de firma 
W. & B. DOUGLAS, Middlelown, Conn. Amerika. 

Steeds g r o o t e n v o o r r a a d van HUIS- en 
STRAATPOMPEN enz. Levering franco Am
sterdam en Rotterdam. 

I J Z E R G I E T E R I J 
VAN 

J O S E P H & O0, te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d c b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

Beneden tegenwoordige eerste-handsprijzen te 
koop : eene aanzienlijke partij 20 tot 25 streeps 
best en ordinair ROND IJZER bij G. A. A. 
VAN DE WALL & C". te Arnhem. Op franco 
aanvragen worden desverkiezend staven tot monster 
gezonden. 

Bij 1). A . T H I E M E , te Arnhem, 
is ter perse: 

K «MILIKWIE1B MHB, 
Doon 

II. L I N S E 
ClVlia-INOENIEUR. 

(Overgedrukt uit de Opmerker.) 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
s cuimn /f JHS CHEX IH.II*:, 

IFL O T T E 3FL 3 3 J\. 3 V £ . 
Hebben steeds in voorraad oud Rood- en « c e l K o p e r . Bromt en M e t a a l , in verschillende 

qualiteitcn; compositie B u i d a p l j k e r a , Splauter hersmolten gezuiverd B lokz ink s B a n c a 
T i n , in blokken en staven; L o o d , loodgieters en blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

F A B R I E K V A N 

K m m , GIS- B ffliöBiLu.,, 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

VAN 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtschc barrière, Y ï 127 B en C , 

A M S T B R D A M. 
Modelboeken worden op aanvrage verzonden. 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de mo
dellen van Gasornementen en Bouworne-
menten geëxposeerd. 

STOOM-TR ASST A M P E R U 

v a n 

W. C. DE WETSTEIN PFISTER, 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit, Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland. Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan b ven-
staand adres verkrijgbaar. 

C. L . BRINKMAN te Amsterdam geeft ui t : 

V A N GENDT en BRINKMAN'S 

TECHNISCHE BIBLIOTHEEK. 
I. H. P. Vogel, Grondbeginselen der Schoone 

Bouwkunst. Met 134 houtgravures. . ƒ1.75 
II. Algemeene Voorschriften voor de uitvoe

ring en het onderhoud van werken, onder beheer 
van het Depart, van Binn. Zaken. Vastgesteld 
1 Maart 1866. Met aanleekeningen.. ƒ 1 . — 

III. J. J. Pas, Beplantingen van Wegen. 
(Ter perse.) 

De Technische Bibliotheek zal ver
schijnen in deelen van 7 tot 12 vellen 

druks. De prijs daarvan zal zijn 10 ct. voor elk 
vel druks zonder houtgravuren, en van 12! tot 
17J ct. per vel druks met houtgravuren. Voor 
dc tabellen zal naar verhouding van den meer
deren of minderen omvang eenige verhooging 
worden in rekening gebracht. 

F;ik deel is afzonderlijk verkrijgbaar. 

De Kunst in de Handwerknijverheid. 
E L E M E N T E N D E R VERSIERINGSKUNST. 

TOEGELICHT EN G E T E E K E N D DOOK 

C. M U Y S K E N . 
Ten dienste van het onderwijs aan Industrie-, 

Ambachts- en Burger-avondscholen, en voor allen 
die het bouwvak beoefenen. 

le A F L E V E R I N G 
Dit werk zal compleet zijn in 5 afleveringen 

ieder van 12 platen. Het zal bestaan uit : 
a. De versiering, dienende bij omsluitende, 

begrenzende en dragende geleden. 
6. Versiering van de zoldering, den wand en 

den vloer. 
c. De versiering van vlakke velden door dc 

constructie ontstaan, maar daarmede in geen 
verband staande. 

d. Voortbrengselen der Kunst-nijverheid. 
De prijs van elke aflevering is f 1.80; de in-

teckening geschiedt voor het geheele werk, waar
toe gratis titel en algemeene omslag worden toe
gevoegd. Eene nette portefeuille tot bewaring 
der platen is tegen 30 cent bij de l e aflevering 
gevoegd. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

T A S T E B E T R E K K I N G . 
Een geëxamineerd en beëedigd LANDMETER 

31 jaar oud, P. G., gezond en sterk van gestel, be
kend met de levende talen, draineeren, admi
nistratie van landerijen, enz. enz., de beste in
formaties kunnende produceeren en sinds jaren 
werkzaam als OPZICHTER bij Aard-, Rijs-, Krib-
en Kunstwerken, zoekt eene dusdanige betrekking 
of iets dergelijks. 

Adres franco brieven onder letter P . aan het 
Bureau dezer Courant. 

Bij DE ERVEN DOOSJES te Haarlem is ver
schenen : 

HET BOUWEN V A N 

Arbeiderswoningen, 
Dr. 8. S T I I I T I M . I I l l l h U M , . 

1' Stuk. MET ATLAS. 
Prijs ƒ 2.10. 

Deze verhandeling is met goud bekroond dooi
de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid en wordt van harentwege uitge
geven. 

Het geheele werk zal in 4 stukken compleet 
zijn, die elkander zoo spoedig mogelijk zullen 
opvolgen, te zamen + 18 vel druks beslaande, 
terwijl 30 platen in folio formaat in een afzon
derlijken atlas daaraan zullen worden toegevoegd. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMERKER. 
Zaterdag 3 Augustus 1872. 

B' eeker A B u d d i » a ; h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten. balansen, bascules. 

Bouwterreinen tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t dt C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc 

H o n i n k l . Sp iege l -en IjiJMlenlnbr. Gefoel. 
en ongcfoel. spiegelglazen. JAN UE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek te.\ïe/,bij/lnitoer-

pen, van J. F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r A «.'••., Amsterdam, leveren en plaatsen 

lirciwalerloeslellen \uur gehouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspopier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

Jac*. Pleyt i ier , tc Scheveningcn, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n n e n en de It on «Ie, Stooiiitrasfaliriek, Delft. 
B . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde lasr.hverbinding. 
Bouwterre inen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . B i ldebrand . Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 5 Ang . 
Amersfoort, tc 11 uren, door het gemeente

bestuur : l o . het vernieuwen van het zooge
naamde Blauwbrugje over de Wevers-singelgracbt; 
2o. het schilderen, behangen en stukadoren van 
eene kamer (burgerlijken stand) in bet raadhuis. 

Groningen, te 12' , uren, door burg. cn 
weth.: l o . het afronden, bestraten enz. van den 
zuidoosthoek van het Martini-kerkhof; 2o. het 
witten der stukadoorwerken , wasschen der glas
ruiten en verder schoonmaken van bet beursge
bouw; 3o. het leveren en plaatsen van glasgor
dijnen in het schoolgebouw in de Violenstraat, 
met bijlevering der bouwstoffen, arbeidsloonen, 
transporten enz. (Herbcst. volgens gewijzigde 
voorwaarden.) 

' s - B a g o , te 1 uur , door het ministerie van 
justitie: het herstellen cn leveren van meuble
ment in het Paleis van Justitie te Amsterdam 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevange
nissen en reehtsgebouwen I. F . Metzelaar, te 
's-Hege, en bij den opzichter .!. Hoogwerf, te 
Amsterdam. 

M i d d e l b u r g , t e l uur, door het polderbestuur 
van Walcheren, in de Abdij: het Vernieuwen van 
57,803 M 1 winterkrammat ten behoeve van de 
Noordwatering, met levering van de daarvoor 
benoodigde bouwstoffen , benevens het leveren van 
0500 bos roggeglui tot wintervoorraad. Inl. en 
inzage der gewijzigde voorwaarden op het bureau 
van den opper-coiumies. (Herbesteding), 

Deventer, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: het schilderen der banken enz. in de 
Bergkerk. 

Dinsdag, 6 Ang. 
Dordreobt, te 12 uren, door burg. en weth: 

het vmichten van eenige herstellingen aan- cn 
het verhoogen van de kaaimuren langs de Tnan-
kade en aan den Belsteiger, enz., benevens bet 
vernieuwen der beschoeiing in dc Lijnbaan. 

Hellevoetsluis, tc 12 uren, door den eerst
aanwezend ingenieur: het bouwen van een privaat 
bij de kazerne te Hellevoetsluis. Inl. aan het 
bureau der genie, aldaar. 

Greonterp, bij de Wed. T. .1. Wittcveen: 
het bouwen eener nieuwe boerenhuizing. Aanw. 
5 Aug., te 2 uren. 

Woensdag, 7 Ang . 
Leeuwarden, tc 11 uren, door het ge

meentebestuur: het doen van verfwerken aan ge
bouwen, bruggen, enz. in 14 perc. 

Leeuwarden, tc 11'/2 uren, door burg. en 
weth.: het maken van riolen, een zinkput en 13 
kolken, op het terrein der uitbreiding van de 
gemeente , tusschen de Zuidergracht en het Zaai
land. Bil j . inz. uiterlijk 6 Aug . , vóór 'savonds 
8 uren, ter secretarie. 

Zonnemaire , te 12 uren, bij A . van der 
Meere ; het vernieuwen cn onderhouden der aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken enz., aan de 
waterkeering van het calamiteuse waterschap 
Nieuvv-Bommenede voor den dienst 1872/3. Aanw. 
Zaterdag en Maandag te voren. Bi l j . inzenden 
uiterlijk G Augustus. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog : de uitoefening van den dienst der mili
taire transporten te water, gedurende één , drie 
of vijf achtereenvolgende jaren , ingaande 1 Ja
nuari 1873. 

Amsterdam, ten behoeve van de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij : de levering van 9000 
hekt. beste grove kacbelkolen. Bil j . inzenden 
uiterlijk 7 Aug. aan den raad van administratie 
dier maatschappij, Vijgendam, te Amsterdam. 

Goes, door den notaris Mr. Liebert: het bou
wen van een woonhuis, vernieuwen eener schuur 
en stallen , inrichten van een schaapskooi tot vee
stal, vergrooten van een wagenhuis enz. in den 
Westlandschcn polder, op de hofstede bewoond 
door l ' l i . de Back. 

Oldelamer, door kerkvoogden: het afbreken 
der bestaande school en onderwijzerswoning al
daar en het wedoropbouwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning. Bil j . inz. vóór 7 Aug., 
ten huize van den kerkvoogd K. T. Groen. 

Wanswerd , door kerkvoogden van Wans-
werd en Jislum, bij F. U. Noordenbos: het ma

ken eener nieuwe catechiseerkamer in het Ge
buurte te Wanswerd. 

Donderdag, 8 Aug. 
De Beemster, te 11 uren, door burg en 

weth.: het vergrooten der school aan den Jisper-
weg, nabij den Hobrederweg. Inl. ter secretarie. 

Puttsn, tc 11 uren. door dijkgraaf cn heem
raden van den polder Arkcmheen , in de herberg 
Aller : het leggen van de aardebaan en bet be
straten daarvan met straatklinkers van ongeveer 
1200 M. weg, van den Zuiderzeeschen straatweg 
bij Oblenaller : i f tot aan de Hoogebrug op den 
Stecnenkamerweg, bij de bouwhoeve Bellersgat. 
Aanw. op den dag der besteding, te 9 uren. 

Rotterdam, te 12 uren , door de Noordbrab.-
Duitschc spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : het maken en leveren van 50 tongbe
wegingen met stalen tongen voor wissels. Inl. 
aan het hoofdbureau voornoemd. 

' s -Hagc , le 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: de uitvoering van verschillende 
werken op de Rijks-stapelplaatsen te Dordrecht, 
en het onderhouden van die stapelplaatsen gedu
rende 3 jaren. Het werk bestaat i n : a. het 
ontruimen van een rijspakwerk langs het Pape
gat en het daarvoor in de plaats maken van taluds 
ter lengte van 116 M . ; b het maken van een 
lossteiger; e. het leggen van zinken goten langs 
de loodsen van het Papegat; d. het verplaatsen 
van ijzeren dwarsliggers; e. het uitdiepen cn op 
dc diepte houden der havens; ƒ . het verven en 
behangen van gebouwen; ;/. het herstellen van 
beschoeiing langs dc Maas aan de M i j l ; h. het 
tijdelijk leveren en onderhouden van een brand
spuit met toebehooren; i. het onderbonden dei-
gebouwen , terreinen en alles wat tot de stapel
plaatsen behoort. Inl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur te Rotterdam. Aanw. 5 Aug., te 11 
uren. Raming ƒ 15,000. 

Lochem , te 12 uren , door burg. en weth. : 
het vergrooten der schoolgebouwen voor lager 
onderwijs en het bouwen van een onderwijzers
woning in de stad. Inl. bij den gemeente-architect. 

Bolsward , te 12 uren, door het gemeente
bestuur van Wonseradeel, ten gemeentehuize : 
het maken van eene vaste houten brug te Mak-
kum , ter vervanging van de zoogenaamde Pieter-
Koolstille , aldaar. Aanw. 7 Aug. te 10 uren. 

Groningen, te 12'/2 uren, door burg. cn 
weth.: het vernieuwen van het gebouw voor de 
boterbal en verdere inrichtingen, op den hoek 
van het Suipenstraatje en de Groote Markt, met 
bijlcvering der bjuwstoffen , arbeidsloonen, trans
porten enz. Inl. aan bet bureau der gemeentewerken 
aldaar. Bil j . inzenden uiterlijk 7 Aug. (Herbest.) 

Eist (Gelderland), te 1 uur, door burg. en 
weth.: het maken van eene kantonnale gevange
nis in de beneden-lokalen van het gemeentehuis 
aldaar. 

Vrijdag-, 9 Aug;. 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het leveren en inhangen van twee paar houten 
deuren en het maken van eene loods tot berging 
van reservedeuren voor de schutsluis te S(.-Andries. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur te 
Arnhem, en bij den opzichter te St.-Andries. 
Raming ƒ 8 2 0 0 . 

W o r k u m , door het polderbestuur van het 
Workumer Nieuwland: l o . het vernieuwen van 
paulregels aan de zeeweringen van dien polder. 
Inlicht, bij den opzichter van den poldermolen. 
(Ilerbest. volgens gewijzigd bestek); 2o. de leve
ring van 25 last harde brik. 

Zaterdag, 10 Aug . 
Maasland , te 12 uren, door het gemeente

bestuur: het maken en leveren van eene puin-
koolaschbedekking op den Oudert-Camps en Nol-
weg, strekkende van a 1 den Burgerweg tot de 
Nolbrug, gemeente Maasland. 

Utreoht, te 2 uren, door het prov bestuur: 
het aanleggen van 0 nieuwe kribben en het ver
lengen van 5 kribben langs den rechteroever tot 
verbetering van de Lek , tusschen de kilometer-
raaien L X X I en L X X V I , onder Tull-en-'t Waal. 
De uit te voeren werken zijn: a. het aanleggen 
van 6 dwarskribben langs den rechteroever in de 
gemeente Tull-en-'t Waal, beneden de spoorweg
brug te Kuilenburg; 6. het verlengen van 5 dwars
kribben langs den rechteroever als voren ; c. het 

maken van 1890 M 1 bleeslaag om de koppen dezer 
nieuwe en verlengde kribben volgens aanwijzing; 
d. het leveren en verwerken van 1180 M- 1 puin 
en 48 scheepston schrotbazalt. Aanw. den 3den 
dag vóór de besteding. Inl. bij den hoofdinge
nieur- en den ingenieur van den waterstaat, 
beiden te Utrecht, en bij den opzichter Van der 
Harst, te Vreeswijk. Raming ƒ 2 3 , 0 0 0 . 

Baandag, 12 Aug . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van hoe venaars woningen 
met bijbehoorende gebouwen op de Hoeven van 
bet Rijksgesticht Ominerschans, prov. Overijsel. 

j De uit te voeren werken zijn: a. het bouwen 
van eene hoevenaarswoning met stalling voor vee, 

I stookhok, stal voor varkens, wagenschuur of 
I bergplaats, overwelfden gierkelder, benevens 2 
I vijfroeden hooibergen , op het terrein van de 

hoeve no. 8; 6. het bouwen van eene woning als 
boven, met stalling voor vee, stookhok, over
welfden gierkelder, benevens 1 vijlroeden hooi
berg op hel terrein van de hoeve no. 4 ; c. het 
afbreken van de bestaande hoevenaarswoning op de 
hoeve nu. 11 en hel in do plaats bouwen eener 
n euwe woning; d. het afbreken van de bestaande 
stalling voor vee op de hoeve no. 14 cn het 
bouwen van eene hoevenaarswoning als sub 1 
vermeld met stalling voor vee, stookhok, over
welfden gierkelder , benevens een vijfroeden hooi
berg, en het daarna albrekei: der bestaande wo
ning. Aanw. den 8en dag vóór de besteding. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Overijsel, te Zwolle en den ingenieur te Kampen. 
Raming ƒ 33,067. 

ftlnsdag, 13 Aug . 
Scherpenisse, te 11 uren , door het bestuur 

van het waterschap Scherpenisse, in het gemeen
tehuis : het vernieuwen en onderhouden van de 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer
ken enz. aan den zeedijk van het calamiteuse 
waterschap Scherpenisse, met bijlevering van al 
de daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeids
loonen voor den dienst 1872/3. Inl. bij den werk
baas van genoemd waterschap, aldaar. Aanw. 
9 en 10 Aug. Bilj . inz. ten kantore van J. Luyk, 
secretaris-ontvanger van het waterschap , aldaar. 

Utreoht, te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het centraal-bureau der 
maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 
het opruimen van het bestaande remmingwerk, 
van de steunpijlers en van drie dukdalven bij dc 
spoorwegbrug over het kanaal door Zuid-Beve
land, en het. maken van nieuwe, ten beboeve 
van den spoorweg Rosendaal—Vlissingen. Inl. 
bij den sectie-ingenieur te Rosendaal. Aanw, 0 
Aug. Raming ƒ30,300. 

Wehe, te 4 uren, door burg. en weth. van 
Loens, in het gemeentehuis: het leggen van twee 
gedeelten grintweg tusschen Mensingeweer en 
het tolhek bij Roode Haan, ter lengte van 2390 
M . Aanw. 10 Aug. te 3 uren, beginnende van 
het tolhek bij Roode Haan. 

Woensdag, 14 A ug . 
Warmenhuizen , te 10 uren, door het pol

derbestuur, bij C. Blokker: het verbeteren van 
de bestaande vaarsloot van Schoorldam naar War
menhuizen , p. m. 2900 M. lengte, en te brengen 
tot eene diepte van 1.10 M. beneden zomerpeil 
van Geestmerambacht. 

Middelburg, te 10 uren, door het prov. be
stuur : het maken van een steiger met los- en 
laadplaats bij laagwater te Hoedekenskerke, en 
een toegangsweg. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, te Middelburg en den in
genieur, te Goes. Aanw. den 7den en 4den dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 1 8 , 2 0 0 . 

utrecht, tc 2 uren , door regenten van het 
Centraal Israëlietisch weeshuis: de uitbreiding 
van dat gesticht. Inl. bij den architect Alb. 
Nijland, aldaar. 

Mlddelstun, te 4 uren. door burg. en weth.: 
het leggen eener klinkerstraat aldaar, groot 
2500 Vierk. M. Aanw. op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Slagharen (bij Dedemsvaart), te 2 uren, door 
het R. <!. parochiaal kerkbestuur: bet bouwen 
eener kerk met toren. Inl. bij den architect A . 
Tepe, te Utrecht. Aanw. één uur voor de besteding. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van g. W. V A N DER WIEL & c". 



BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 3 A u g u s t u s 1872 

Afloop van Aanbestedingen. 

Heppel : het vergrooten van het kerkgebouw 
der confessioneelen j aanbesteed aan W. Vink , 
aldaar , voor ƒ 2500. 

Vleuten het bouwen van een nieuw raadhuis 
in die gemeente; minste inschr. was II. C. v. d. 
Wel t , te Ureukelen , voor ƒ4444 . 

Hoogwoud. 15 J u l i : l o . het vernieuwen van 
de goot om het raadhuis; ingekomen 3 biljet
ten , als : 
N . Tromp, t eWognum, ƒ 1 3 0 . 
C. Gutter, » Hoogwoud, » 58. 
P. Langedijk, » idem » 53. 

2o. het maken eener nieuwe schutting aan de 
burgerlijke begraafplaats; ingekomen 4 biljet
ten , als : 
N . Tromp, ƒ 183. 
K. Zilver, te Aartswoud, » 140. 
P. Langedijk, t> 125. 
S. Beemster, » Hoogwoud, » 114. 
voor schutting en goot te zamen was ingeschre
ven door J. Blom, te Zuid-Scharwoude, voor 
ƒ 100 ; gegund. 

3o. het vernieuwen van den voor- en zijmuur 
van het burgerlijk armbestuur; ingekomen 0 bil
jetten , als: 
G. Kooter, te Spanbroek, ƒ 240. 
P. Langedijk , » 195. 
N . Tromp, » 190. 
A. Frankenhout, » Aartswoud, » 189. 
J. Blom, » 170. 
G. Kuiper, » Abbekerk, en 

C. Gutter, » Hoogwoud, » 107. 
Gegund. 

4o. het cementen van den gemeentetoren te 
Aartswoud; ingekomen 7 bilj., als: 
N . Tromp , ƒ 580. 
G. Kooter, » 375. 
K . Zilver, » 340. 
S. Beemster, » 320. 
G. Kuiper, » 309. 
P. Langedijk, » 273. 
P. Klingelen, te Zuid-Scharwoude, » 224. 
Gegund. 

Obdam, 17 Jul i : het bouwen van een kerk 
en toren; minste inschr. was J. R. Gerritsen, tc 
Dieren, voor ƒ 5 9 , 0 0 3 . Raming ƒ 0 3 , 2 2 2 . 

Rozenburg. 20 J u l i : het uitvoeren van zink
werken en de levering van rijsmaterialen: 

Zinkwerk Rijsmaterialen 
J. de Waard, te 

Sliedrecht, ƒ 1270 ƒ 1209 
C. Riedé , te Rozen

burg, 1255 1350 
C. Volker, te Sliedrecht, 1150 1350 
A. Boer, » idem 1125 1390 
C. Langeveld, te idem 950 1180 
G. Vlot, te Hardinxveld, 910 1150 
J. A . Dekker, te 

Sliedrecht, 815 1095 
C. de Jong, idem 815 1180 
C. Roskam, idem 790 1070 
I'. Nederhof, idem in massa 2198 

IJzendoorn. 20 Ju l i : het vergrooten van het 
schoollokaal; ingekomen 3 bilj., als: 
P. Koch , te IJzendoorn, f 1507.50 
H. J. Koch, » Ochten, » 1505. 
B. J. van Eldik, » idem » 1300. 

Hoogezand. 20 J u l i : het maken van eene 
nieuwe behuizinge naast het gemeentehuis; inge
komen 5 bilj., als : 
E. Kampen, tc Sappemeer, » 8930. 
J. H. Wolrich, » Hoogezand, » 8800. 
A. Schrcuder, • idem » 8788. 
S. Klaassen, » Sappemeer, » 8G07. 
H. J . Hekman, » Oude-Pekela, » 7819. 

Winneweer. 20 J u l i : het opgraven van het 
Gasthuizeropmaar, lang 1130 If,; minste inschr. 
was G. Danhof, te-Uithuizen, voor ƒ4249 . 

Waalwijk, 22 Juli : het bouwen eener nieuwe 
school; minste inschr. was J . C. van Dijk, al
daar, voor ƒ8258. 

Deventer, 22 J u l i : het graven cn metselen 
van een weiwaterput in de Pikeursbaan ; minste 
inschr. was W. J. Kolkert , aldaar, voor ƒ 2 9 0 . 

Drelschor, 22 J u l i : de bedijking van het 
Schorre Stroodamme c. a.; ingekomen 7 biljet
ten , als: 

L . van Popering, 
L . Vijverberg, 
A. Vijverberg, 
A. van Popering, 
D. Tholens, 
G. van de Vrede, 
J . M Dekker, 

te Bruinisse , ƒ 20,000. 
» Sir-Jansland , » 18,900. 
o idem » 18,500. 
» Bruinisse , » 18,000. 
» Hoek, o 11,800. 
» Neuzen, » 10,900. 
» Sliedrecht, » 10,000. 

Gemijnd door denzelfde voor ƒ 8550. 
Grootebroek, 23 Ju l i : het droogmaken cn 

dc bedijking der Lutjebroekwcel met de te gra
ven slootcn en bcnoodigden watermolen; minste 
inschr. was J. de Vries Jz., te Andijk, voor 
ƒ 9975, door wien het werk gemijnd werd op 
ƒ 9700. 

Drachten, 23 Ju l i : het bouwen eener school 
en onderwijzerswoning te Nijega; ingekomen 9 
bilj., als: 

School- Onderwij- Massa 
gebouw zerswoning 

J.Piekstra, te Eestrum ƒ4487 ƒ 2 4 9 3 ƒ0980 
S. H. Kijlstra, te 

Drachten, 4848 3288 7979 
W. Jeltema, te Bui

tenpost, 4800 2800 7600 
H. Bijlsma , te 

Ureterp, 4090 3090 8380 
W. Wietzema, te 

Drachten, 5100 3050 7929 
J. Wibbelink, idem 4951 3451 7850 
E. F . Beek, » 4407 2800 0980 
W. Tolman, te Ber

gum , 4080 3400 8100 
A. de Groot, idem 4725 3295 7087 

Slikkerveer, 24 J u l i : lo . het bouwen eener 
directiekeet en scheering om het terrein ; 2o. het 
aanhoogen van het terrein; 3o. het geheel in 
orde maken van de fundeering onder de villa van 
P. Smit Jr . ; ingekomen 10 bilj., a ls : 
C. A . Kusters, te Vlaardingen, ƒ 15,975. 
A. Veth Az. , » Dordrecht, » 13,400. 
J. A . v. d. Straaten, > Bergambacht, -. 13,332. 
N . C. Netten, » Katendrecht, » 13,200. 
P. Verbrugge, » Waddinxveen, > 11,940. 
A. Nugteren, » Alblasserdam, » 11,000. 
C. A . Karsseboom, » Ridderkerk, » 10,730. 
L . v. d. Weiden, » Krimpen a/d Lek, » 10,728. 

i A . J. Bauman , » N.-Lekkei land, » 10,453. 
P. van Schagen , » Ridderkerk , » 10,450. 

•-Bosch., 25 J u l i : de veranderingen in de 
schoollokalen ; ingekomen 3 bilj., a ls: 
L . Ilurkens, ƒ 4300. 
C. A . Wilbers , » 4277. 
C. van Mierlo, » 3970. 
Allen aldaar. 

Diemen, 25 J u l i : het bouwen van een hee-
renhuis aan den Zeeburgerdijk ; minste inschrijver 
was A . II. Labohm, voor ƒ 8 2 0 0 . 

Zwolle, 26 J u l i : de aanleg eener telegraaf
lijn met één draad tusschen Zwartsluis en Blok
zi j l ; minste inschrijver was F. Aberson, te Steen
wijk, voor ƒ 1353. 

s-Bosch, 20 Ju l i : het opmaken der verzon
ken verlenging van den strekdam no. 9 aan den 
linkeroever der Boven-Merwede , onder Sleeuwijk ; 
minste inschrijver was C. v. d. Plas , te Hardinx
veld, voor ƒ 3 5 , 0 4 0 . 

Groningen, 26 Juli: a. het afdammen en droog
maken van het Kielsterverlaat en het herstellen 
van de daardoor voor den dag komende gebreken ; 
li. het maken van twee nieuwe benedendeuren in 
dat verlaat; minste inschr. was E . Kuiper, te 
Oude-Pekela, v o o r / 1 5 3 7 ; de hoogste inschrij
ving bedroeg ƒ3195 . 

Arnhem, 26 J u l i : l o . het aanleggen van 3 
dwarskribben, het verlengen van twee bestaande 
kribben en het uitvoeren van verdere rijswer-
ken, ter verbetering van den Usel bij Deventer 
en aan dc Vollehand; minste inschryver was J. 
Baars, le Tie l , voor ƒ 4 0 0 9 . 

2o. het uitvoeren van eenige werken tot ver
betering van het vaarwater van den Gelderschen 
Usel in de gemeenten Rheden, Bahr en Lathum ; 
minste inschrijver was A. M. Langeveld, te Har
dinxveld, voor / 10,700. 

Brielle, 26 Ju l i : het bouwen der Geuzen-
kerk ; minste inschrijver was A . de Neef, voor 
ƒ 7705. 

's-Hage, 20 J u l i : l o . het bouwen eener sluis 
met bijbehoorende werken tot vorming der derde 
waterkeering in de groote haven, gemeente Go

rinchem; minste inschrijver was J . Kooy, te 
Amsterdam, voor ƒ93,990. 

2o. het maken van den onderbouw eener ijze
ren draaibrug over het kanaal door Voorne in 
den Ravcnschcn weg, ter vervanging van de daar 
bestaande vlotbrug; minste inschrijver was G . 
Dekker, te Dordrecht, voor ƒ35 ,400 . 

's-Hage, 29 J u l i : de levering van ijzeren 
buizen ten behoeve der drinkwaterleiding , niet 
gegund wegens te hooge inschrijving boven dc 
raming , die ƒ 30G,080.80 beliep , is, op voorstel 
van burg. en weth., onderhands aanbesteed aan 
Van der Bergh en Co., te Amsterdam, voor 
ƒ 548,723. 

Middelburg, 29 Ju l i : l o . het maken van 20 
houten afscheidingen in den vergaarbak bij de 
gemeente-mestvaalt, cn een kettingpomp tot het 
ledigen van den beerput; ingekomen 5 biljet
ten , als : 

C. Pelle, ƒ 1043. 
Ditmars & Pagé » 773. 
A. Geldhof, » 724. 
R. Krijger, » 074. 
J. F. M . v. d. He i l , » 007. 

Allen aldaar; gegund. 
2o. het eenmaal teren van beschoeiingen , wrijf-

gordingen , meerpalen enz. langs de kaaien ; van 
sommige bruggen met de landhoofdcn, enz, enz.; 
ingekomen 2 bilj., als: 

A. Geldhof, ƒ 294. 
C. Pelle , » 283. 

Gegund. 
Amsterdam, 30 J u l i : het bouwen eener 

broodbakkerij met pakhuis en zes woningen op 
een terrein in de Lange Houtstraat; minste in
schrijver was D. Limper, voor ƒ14 ,125 . 

Overschlo, 31 J u l i : het verhoogen en be
straten der Zestienhovensche kade, over eene 
lengte van 810 M . ; minste inschrijver was J. van 
Dam , aldaar, voor f 5499. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Woensdag, 14 Aug . 

Renswoude, door burg. en weth. : het bou
wen van een nieuw schoollokaal. Inl. op het 
gemeentehuis. 

Donderdag, 15 Aug . 
Uithuizermeeden, te 3 uren, door burg. en 

weth.: het afbreken der oude en het bouwen 
van eene nieuwe school, met vertimmering van 
de onderwijzerswoning te Uithuizermeeden o. g. 
Inl. bij den architect O. van Selms , aldaar. Aanw. 
10 en 15 Aug., telkens te 10 uren. 

Vri jdag , 16 Aug . 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur: het inrichten van eene bestaande keet te 
Hansweert tot telegraafkantoor en woning voor 
den beambte. 

Zaterdag, 17 A u g . 
Zaamslag, te 2 uren, door het bestuur der 

waterkeering van dc calami ten se polders Marga-
reta, Kleinen Huissens en Eendracht, in Het 
wapen van Zeeland : het gedurende één jaar on
derhouden van de aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingwerken van de zeedijken van bovenge
noemde calamitotiso polders, benevens het uit
voeren van eenige herstellingen en vernieuwingen 
daaraan, met de leveringen van al de daartoe 
benoodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. Inl. bij 
voornoemd bestuur. Bilj. inzenden vóór 12 uren. 
Aanw. 10 en 13 Aug. 

Maandag, 19 A u g . 
's-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be

stuur : i e lichting en opruiming van een wrak 
van een in de Boven-Merwede tegenover Sleeu
wijk gezonken vaartuig. 

Dinsdag, 20 Aug . 
Roermond, tc 12 uren, door het gemeente

bestuur: de levering vóór 30 April 1873 van 
144,000 paveisteenen naar de aangeduide afme
tingen. 

Vri jdag , 23 A u g . 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

de uitvoering van eenige werken tot normalisee
ring van de Waal te Loenen. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O». 

Zevende jaargang K°. 32. Anno 1872. 

W 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
u i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T JGï-z., 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBURGH, C. J. V A N DOORN, i>. iJROTHK, J. II. L E M M A N , If. L I N S E , S. E. W. ROORDA V A N E T S I N G A , H. P. VOGEL en andereo. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I». A. TIIIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per pust ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooruitbestelliug aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1872, 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 

iij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250 , 5(10 cn 1000 
regels per jaargang worden tcgeu verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

PRIJSVRAAG VOOR DEN OPBOUW V A N E E N 
STADHUIS TE PARIJS. 

(Overgenomen uit het dagblad le bien public 
van 28 Juli.) 

PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE. 

PROGRAMME D'UN CONCOURS 
pour la reconstruction de-

L ' H 0 T E L - D E - V 1 L L E D E P A R I S . 

Le préfet de Ia Seine, membre de 1'Assemblee 
Nationale; 

Vu les deliberations du Conseil municipal en 
date du 22 Mai et du 25 Juin 1872: 

A n ê t é : 
Article premier. 

II est ouvert un concours public pour la re-
construction de l'Hótel-de-Ville. 

Ce concours sera clos le 13 Janvier 1873. 
Art. 2. 

Le nouvel edifice sera élevé dans le périmètre 
indiqué par le plan n. 1, annexe au présent 
programme, et, autant que possible, sur les sub
structions de l'ancien Hótel-de-Ville. 

La facade principale sera maintenue dans l'axe 
de l'avenue Victoria, et devra repfoduire exac-
tement l'anciennc facade du Boccador. 

L'administration rappelle aux concurrents les 
tennes de la deliberation du Conseil municipal 
en date du 25 Mai 1872, ainsi concue: 

»La restauration de ITIötel-de-Ville sera mise 
au concours sur la donnée suivante: Les con
structions existantes seront utilisées dans laplus 
large mesure possible." 

II sera remis a chaque concurrent des feuilles 
de dessin indiquant l 'état actuel des parties de 
l'édifice qui n'ont pas été détruites par ï'incendie. 

Art. 3. 
Les bètiments de l'Hótel-de-Ville comprendront: 
1". Les appartement^ de reception et le loge

ment particulier du préfet, avcc ses dépendan
ces, écuries, remises, cuisines, e tc ; 

2°. Les salles destinées aux reunions du Con
seil municipal, de ses commissions, et au service 
de son secretariat; la salie destinée aux reuni
ons du Conseil general et du Conseil municipal 
devant être disposée de manière a y admettre 
le public, s'il y a l ieu; 

3°. Les salles destinées aux reunions du Con
seil de prefecture et au service de son greffe et 
de son secretariat; 

4°. Deux grandes salles de reunions publiques, 
au moins; 

5°. Le cabinet du préfet de la Seine et les 
services qui y seront annexes; 

6°. Le cabinet du secrétaire general et les bu
reaux du secretariat general; 

7°. Les cabinets des quatre directeurs; des 
affaires générales, des travaux de Paris , des eaux 
et égouts et de l'enseignement, et les bureaux 
dependant de leurs directions; 

8". Les cabinets des trois inspecteurs d'arch,-
tecture ct les bureaux de l'architecte chargé de 
l'Hótel-de-Ville et dc ses annexes; 

9°. Les locaux nécessaires aux caisses mimici-
pales , aux souscriptions et aux pavements de cou
pons , comprenant une vaste cour couverte pour 
contenir le public ayant a recevoir ou ii verser 
aux diverses caisses; 

10°. Le logement du chef de matérie! et de 
quatre hommes de peine attachés a ce service; 

11°. Un bureau de poste, de telegraphic, deux 
corps de garde, trois loges de concierges; 

12°. Une bibliothèque administrative pouvant 
contenir dix mille volumes, avec un cabinet pour 
le bibliothécaire; 

13°. Des écuries pour le service des estafet
tes , indépendantes de celles destinées au service 
du préfet. 

Art. 4. 
Un état approximatif des surfaces et du nom-

bre des pieces nécessaires a chaque service sera 
annexe au présent programme et distribué aux 
concurrents. lis devront s'astreindre a donner 
aux bureaux un acces facile, de l'air et de Ia 
lumière, et ii les faire déboucher sur de grandes 
galeries oil le public puisse attendre commodé-
ment. 

Les ouvertures des facades seront disposées de 
manière a ce que les pieces destinées a conte
nir les bureaux resoivent le jour directement. 

Le mode d'aménagement des Ibcaux destines aux 
bureaux sera celui qui est en usage aujourd'hui 
dans les administrations des grandes sociétés in-
dustrielles, qui consiste a réunir en commun, 
autant que possible, tous les employés d'un mé-
me service, travaillant sous l'c&ll d'un chef, iso-
lé seulement par des cloisons a jour, vitrées ou 
grillées dans leur partie supérieure. 

Art. 5. 
Chaque projet devra comprendre: 
1". Un plan d'ensemble du sous-sol et de cha

que étage; 
2°. Une elevation de chaque fagade; 
So. Des coupes longitudinales et transversales 

donnant les elevations de toutes les fa?ades des 
cours intérieures. 

Les plans, coupes et elevations seront produits 
a l'échclle de 5 millimetres pour un metre, sauf 
la coupe longitudinale et l'élévation de la facade 
principale, qui devront être a Péchelle d'un cen
timetre. 

Le montant de la dépense, devant étre un des 
elements décisifs du choix a faire entre les pro
jets, chaque concurrent devra produire un devis 
descriptif et estimatif basé sur la série de prix 
de 1870 et étudié avec le plus grand soin. Ces 
devis seront verifies par des réviseurs choisis par 
le jury dont i l va être parlé a Particle suirant. 

Les artistes pourront, du reste, joindre aux 
pieces exigées celles qui leur paraitront utiles 
pour l'intelligence de leur projet. 

Art. 0. 
Le jury sera compose ainsi qu'il suit: 
10 membres nomniés par le Conseil municipal 

et pris dans son sein; 
10 membres nommés par le préfet, le jour de 

la cloture du concours, et pris dans l'administra-
tion ou dans la commission des beaux-arts et des 
travaux historiques de la prefecture de la Seine; 

10 membres nommés par les concurrents. 
Ce jury sera preside par le préfet. II dési-

gnera lui-méme son vice-président. 
Art. 7. 

Une exposition publique de tous les projets 
présentés aura lieu. La durée cn sera de vingt 
jours. 

Le jury fera ensuite un premier choix des vingt 
meilleurs projets, lesquels, rangés selon l'ordre 
alphabétique des noms de leurs auteurs, seront 
de nouveau publiquement exposés. 

Le jury procédera alors au classement définitif 
des projets par ordre de mérite. 

L'auteur du projet qui sera reconnu, mn-seu-
lementcomme étant le meilleur du concours, mais 
comme répondant dignement a toutes les condi
tions voulues au point de vue de l'art, de la 
construction et de l'économie, sera chargé de 
l'exécution de ce projet et de la direction des 
travaux. 

II devra, toutefois, se prêter a toutes les modi
fications de détail qui seraient jugées nécessaires 
et qui lui seraient indiquées par le jury ou par 
l'administration. 

Les auteurs des projets classes aux 2e, 3e, 
4e, 5e et Oe rangs, recevront des primes de 
15,000, 12,000, 10,000, 8,000, et 5,000 francs. — 
Tous les projets primes appartiendront a l'admi
nistration, qui se réserve le droit de puiser dans 
chacun d'eux les elements qui seraient a sa con-
venance. 

Dans le cas oü Ie jury déciderait qu'aucun projet 
ne remplit complétement les conditions du pro-
gramme, i l ne serait pas donné de premier prix, 
et l'administration conserverait toute sa liberté 
d'action quant a la redaction du projet définitif. 
Toutefois, les primes resteront acquises aux auteurs 
des cinq projets qui seront classes en première 
ligne. 

Une indemnité de 2,500 francs sera accordée 
a chacun des artistes dont les projets compris 
dans le premier choix fait par le jury n'auront 
pas recu l'une des primes ci-dessus énoncées. 

Art . 8. 
Les projets tendus sur chassis et les pieces a 

l'appui devront être deposes le 31 Janvier 1873, 
avant quatre heures dn soir, a la prefecture de 
la Seine, au Luxembourg (cojrinet du directeur 
des travaux de Paris) ou dans tout autre local 
qui serait ultérieurement désigné. 

Un état de ces pieces indiquant le nombre des 
feuilles de plans et de devis sera remis par cha
que concurrent et portera sa signature, ses nom, 
prénoms et adresse, avec cette suscription : «Pro-
jet de reconstruction de l'Hotel-de-Ville". 

Chaque feuille de plan devra étre signée, et 
sera délivré un récépissé de ces pieces. 

L'élection des dix jurés a nommer par les con
currents aura lieu le Ier Février 1873 a midi , 
dans la salie des commissions de la direction des 
travaux de Paris , sous la présidence du préfet 
ou de son délégué, et en presence des autres 
membres du jury formant le bureau d'élection. 

L'élection devra avoir lieu au premier tour de 
scrutin, a la majorité absolue, et, au second 
tour, a la majorité relative. 

Les artistes concurrents ne recevront pas d'autre 
convocation que celle qui est indiquée dans ce 
programme. 

lis apporteront les pieces nécessaires pour que 
le bureau puisse, au besoin, constater leur identité. 

Art. 9. 
Le présent arrêté sera publié et affiche dans 

la forme pi-escrite pour les actes adniinistratifs. 
II en sera délivré des exemplaires a tous les ar
tistes qui en feront la demande au Ier bureau 
de la 3e division de la direction des travaux de 
Paris. 

Art. 10. 
Le directeur des travaux de Paris est chargé 

de l'exécution du présent a r rê t é , dont amplia-
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tion sera adressée a la direction de la comptabi-
l i té , a la direction d'architecture ei a la division 
des beaux-arts de la direction des travaux. 

Fait a Paris, le '23 Juillet 1872. 
LÈON SAÏ. 

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

— De academie van schoone kunsten tc Ber
lijn hield dezer dagen haro gewone jaarlijksche 
prijsuitdecling. De Bijksprijs voor kunstenaars, 
afwisselend bestemd voor architecten, schilders 
en beeldhouwers en dienende om eene reis naar 
Bome te maken, waartoe eene bijdrage van 1500 
Thaler is aangewezen, zou ditmaal in het vak 
der schilderkunst worden toegewezen, doch werd 
niet verleend, uithoofde van onvoldoende aan
melding. 

De Michaël-Beer-prijs voor beeldhouwers (750 
Thaler per jaar) is evenmin uitgereikt, daar nie
mand zich daarvoor had aangemeld. 

Het blijkt steeds meer cn meer dat de acade
mie van Leipzig den voorrang boven Herlijn blijft 
innemen; de oorzaak daarvan moet gezocht wor
den in de slechte betaling der professoren en 
leeraars, die dringend voorziening eischt. 

— De directie van den Berlijn—Potsdam—Maag
denburger spoorweg heeft het plan opgevat om 
nieuwe middelen te beramen , teneinde te voor
zien in de buitengewone behoeften van versneld 
verkeer. Vooral op de Zon- en feestdagen is het 
aantal personen, die van Berlijn naar Potsdam 
en van laatstgenoemde stad naar Berlijn zich be
geven, buitengewoon talrijk. Dit aantal is zoo 
groot, dat een geregeld en voldoend verkeer op 
dien weg niet tot de mogelijkheden behoort met 
de bestaande middelen, al staakte men op die 
dagen den dienst op het overige gedeelte van 
den spoorweg, om alles beschikbaar te hebben 
voor het gedeelte Berlijn—Potsdam. 

Teneinde in deze behoefte te beter te kunnen 
voorzien, is het plan opgevat, om spoorwegrij
tuigen van twee verdiepingen in groot aantal te 
doen vervaardigen. Als proefneming heeft men 
dezer dagen eenige dergelijke rijtuigen van de 
verschillende klassen op den weg gebezigd, in 
gebruik gesteld. Hierbij bleek het echter, dat men 
bij het vervaardigen een zeer groote fout had 
begaan. 

De eerste trein, uit dergelijke wagens bestaan
de, vertrok uit Berlijn, maakte den tocht zonder 
eenige hindernis te ondervinden en kwam op den 
bepaalden tijd te Potsdam aan. Hier evenwel on
dervond men een onverwacht bezwaar; de por
tieren namelijk van de onderste rij der wagens 
konden niet geopend worden, dewijl het perron 
te Potsdam hooger is dan te Berlijn. De trein 
moest terugstoomen tot buiten het station, waar 
aan de reizigers de geleeenheid werd gegeven om 
den trein te verlaten. Dit bezwaar ter zijde 
stellende, voldeed de nieuwe inrichting geheel 
aan de gekoesterde verwachting. 

— In het laatst der vorige maand heeft tc 
Parijs de algemeene vergadering van de aandeel
houders in de Suez-kanaalmaatschappij plaatsgehad. 

Uit het jaarverslag, door den heer De Lesseps 
uitgebracht, blijkt, dat de dienst van 1871 een 
nadeelig saldo van 2,042,204 Ir. beeft opgeleverd. 
Voor 1872 rekent men op een overschot van 
0,550,000 fr., waarvan 3 millioen worden bestemd 
tot aflossing van obligation en het overige groo
tendeels tot dividend-uitkeering. 

In het eerste halfjaar 1872 zijn 887 vaartuigen 
door het kanaal gevaren, met een opbrengst van 
7,244,000 fr., zijnde 45 pCt. meer dan over het 
tweede halfjaar 1871. 

Met eene overgroote meerderheid werd besloten 
tot handhaving van het nieuwe tarief van door-
vaarti echten, hetwelk niet den eersten dier maand 
in werking getreden was. 

De president der maatschappij, de heer De 
Lesseps, deelde aan de Vergadering mede, dat 
op het oogenblik schepen van de grootste afme
tingen van het kanaal kunnen gebruik maken 
zonder dat er eenige verdere werken vereischt 
werden, alsmede dat de ingevoerde wijziging van 
het tarief de inkomsten der maatschappij met 50 
percent vermeerderde. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Plaatsgebrek was oorzaak 

dat in het voorgaand nomiuer geen melding kon 
worden gemaakt van de oproeping, door den 
minister van Koloniën in de »Stuats-courant" van 
30 Juli 11. gedaan en waarbij 0 adspirant-inge-

nieurs voor den dienst van den waterstaat en de 
burgerlijke openbare werken in Ned. Indië ge
vraagd worden. 

Deskundigen, Nederlanders van geboorte of door 
naturalisatie, in het bezit van een diploma van 
civiel-ingenieur , verkregen aan eene van 's Bijks 
instellingen, die genegen zijn zich op den voet, 
onder genot der voordeden en onder de verplich
tingen omschreven in het koninklijk besluit dd. 
20 December 1804, no. 70 (Indisch Staatsblad 
1805, no. 30, en Nederlandsche Staats-courant 
dd. 30 December 1804, no. 309), als adspirant-
ingenieur bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-Iiulie te ver
binden, kunnen zich, tot eu met ultimo Augus
tus 1872, tot het deelnemen aan een vergelij
kend onderzoek, bij gezegeld request tot het 
departement van Koloniën wenden, onder over
legging van eenige in de bekendmaking omschre
ven stukken. 

Het vergelijkend onderzoek zal loopen over: 
de theoretische en toegepaste mechanica en de 

kennis van werktuigen; 
de kennis van bouwstoffen , gebruikelijk zoowel 

voor bouwkundige als waterbouwkundige werken; 
de waterbouwkunde ; 
dc burgerlijke bouwkunde, voor zooveel betreft 

de constructie van eenvoudige gebouwen, het 
landmeten en waterpassen, het administratief 
recht in betrekking tot den waterstaat, het si
tuatie- , ornement- en handteekenen, benevens 
het teekenen van water bouwkundige voorwerpen; 
zullende hierbij tot grondslag van beoordeeling 
worden genomen de reeds vervaardigde, behoor
lijk gewaarmerkte teekeningen; 

de Nederlandsche taal; 
gued leesbaar schrift, terwijl de mate der ken

nis van de Fransche , lloogduitschc en Engelsche 
talen strekt tot aanbeveling. 

Aan de betrekking van aspirant-ingenieur is 
een jaailijksch traktement van ƒ3000 verbonden; 
wat verlof, pensioen, enz. betreft, staan de ads-
pirant-ingenieurs gelijk met de overige burger
lijke Indische ambtenaren. 

De voordeden verbonden aan de uitzending zijn: 
l o . een voorloopig traktement van /'lOO'smaunds, 

ingaande met den dag van inscheping naar Ba
tavia, waarop vóór het vertrek uit Nederland 
een voorschot van drie maanden wordt uitgekeerd; 

2o. eene gratificatie voor uitrusting, ten be
drage van ƒ 2 5 0 0 ; 

3o. overtocht p a a r Batavia, als gouvernements
passagier der eerste klasse, quasu quo ook voor 
het hen vergezellend wettig gezin 

Zou de Begecring niet meer in het algemeen 
belang handelen, als het vergelijkend examen 
voor de betrekking van adspirant-ingenieur voor 
allen zonder onderscheid opengesteld en daaraan 
niet als voorwaarde verbonden werd het diplo
ma van civiel-ingenieur over te leggen? Vooral 
in Ned. Indie is practische kennis voor de inge
nieurs van den waterstaat van groot belang. Daar 
in vroegere jaren adspirant-ingenieurs werden aan
gesteld , die niet in het bezit van het diploma 
waren, zou men de ondervinding kunnen raadple
gen; misschien bleek daaruit, dat het de voorkeur 
verdient om personen tot ingenieur aan te stel
len , die daarvoor de noodige kennis hebben, al 
zijn zij niet krachtens het bedoelde diploma ge
rechtigd zich dien titel aan tc matigen. 

— Bij beschikking van 2 Augustus 1872 is 
aan Buising en Ter Spill, tc Groningen, tot weder
opzegging, vergunning verleend voor een stoom
sleepdienst tusschen Groningen en Oostmahorn 
tot op de reede en in zee. 

— Het bericht, dat het gedeelte Amsterdam— 
Hilversum van den Oosterspoorweg met November 
e. k. in exploitatie zal komen, en dat door ons in 
ons vorig nommer uit het Ulreelttseli Dagblad was 
overgenomen , blijkt niet juist te zijn en daarvoor 
zal waarschijnlijk November 1873 moeten gele
zen worden; de kunstwerken, o. a. de brug over 
de Vecht te Weesp, de bruggen in de Diemer-
meer en de brug over de Muider-trek vaart, kun
nen namelijk in geen geval niet November van 
dit jaar zoover gereed zijn, dat de lijn in exploi
tatie kan komen. 

'S-Gravenhage. liet Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs zal 30 cn 31 Augustus het feest van 
zijn vijf eu twintigjarig bestaan vieren. Het vol
gende progamma is daartoe aan de leden gezonden. 

Vrijdag 30 Augustus 1872. 
1°. Ontvangst der leden aan het station te 

Haarlem, des namiddags te 1 uur. 
2". Te 1 uur 10 minuten vertrek per extra-

trein naar Velzen , teneinde een bezoek te brengen 
aan de onderscheidene werken van de kanaal
maatschappij (sluizen nabij Velzen en haven
hoofden). 

3'. Te 5 uren 10 minuten vertrek per extra-
trein van Velzen naar het station Zandpoort. 

4°. Te 5 uren 30 minuten collation te Vehereind. 
5°. Te 9 uren per extra-trein van Zandpoort 

naar Haarlem. 
6°. Te 9 uren 20 minuten met den gewonen 

trein van Haarlem naar 's-Gravenhage. 
Bovendien zal aan de leden de gelegenheid 

worden aangeboden om tc 12 uren van dien dag 
per extra-trein , voor de gewone of retourbiljetten 
lste of 2de klasse, van 's-Gravenhage naar Haar
lem te gaan, waarvan de leden uit 's-Gravenhage 
en verder kunnen gebruik maken. 

De Directie der Hollandsche IJzeren-Spoorweg
maatschappij heeft de welwillendheid gehad deze 
extra-treinen toe te zeggen. Voorts worden maat
regelen genomen om te trachten het vervoer op 
verschillende spoorwegen tegen verminderde vracht
prijzen te bekomen , waaromtrent in den nader te 
verzenden oproepingsbrief het noodige zal worden 
medegedeeld. 

Zaturdag 31 Augustus. 
1". Vergadering des voormiddags te 11 uren 

in het lokaal van den Zoölogisch-Botanischen tuin, 
te 's-Gravenhage. 

z°. Te 2 uren matinee musicale, te geven door 
de muziek vau het regenient Grenadiers en Jagers 
in de Societeits-tent in het Bosch. 

3°. Te 4 uren staan wagens van den Tramway 
gereed nabij den Schouwburg tot vervoer van de 
leien naar Scheveningen. 

4°. Te 5 uren diner aan het Badhuis, met 
muziek van de kleine kapel van het regement 
Grenadiers en Jagers. 

Op vertoon van den nader te verzenden oproe
pingsbrief hebben de leden van het Instituut 
buiten 's-Gravenhage woonachtig, toegang tot de 
lokalen der Nieuwe of Littéraire Sociëteit op 31 
Augustus en 1 September, en al de leden tot den 
tuin en de lokalen van het Koninklijk Zoölogisch-
Botanisch Genootschap op 31 Augustus. 

— Wij ver wijzen onze lezers naar de hierach
ter voorkomende advertentie, waarbij bet bestuur 
der naamluoze vennootschap »de Wageningsche 
berg" mededeelt, dat er eene prijsvraag is uit
geschreven voor de aldaar te stichten gebouwen. 
De termijn van inzending is tot 15 September 
a. s. geopend, terwijl inlichtingen tc bekomen 
zijn bij den voorzitter-directeur, te Wagèningen. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde redacteur I 
Met genoegen zag ik »De Opmerker" van j l . Za

terdag dat zich iemand niet alleen de moeite ge
geven heeft om mijn werkje over «Schoone bouw
kunst" te lezen, doch zelfs ook nog tijd vond, in 
het belang van het vak, daarover iu 't publiek te 
spreken. 

Hij wenscht discussie, critiek, over zijn opstel 
getiteld «Architectonische waarheid": welnu, het 
volgende zij hem dan welwillend aangeboden. 
Wees zoo goed dit in uw veelgelezen blad een 
plaatsje in te ruimen. 

Waarheid moge een der gewichtigste grond
slagen zijn in eiken werkkring van ons geestelijk 
leven, vooral is het en zal het ook steeds op het 
terrein der kunst blijven, een der moeilijkst op 
te lossen vraagstukken, om haar in absoluten zin, 
in plastische vormen uit te spreken. 

Ons denken, spreken en handelen openbaart 
zich door vormen, waarin conventie en ideaal 
moeilijk van het absoluut ware gedeelte zijn af 
te scheiden. 

Daarom ving ik mijn boekje, bl. 2, ook aan 
met te zeggen : geen kunstwet in den vorm eener 
vaste formule of axioma, en wees ik op bl. 12 
en 13 onder het hoofd twaarheid" (waarvan ik 
vooreerst nog maar alleen het meest positieve 
deel, constructieve waarheid, behandelde, om dat 
later verder uit te breiden), op de zoo gewichtige 
en veelomvattende beteekenis van dat woord. 

Toch wenschte ik niet gaarne dat men bij de 
wetenschap van dat bezwaar berustte en moede
loos bet hoofd liet buigen. Steeds eischen we 
van den kunstenaar, dat hij bij al zijn werken 
ijverig strove om overal waar dit maar mogelijk 
i s , der waarheid hulde tc brengen, omdat deze 
kunstwet, veelmeer dan eenige andere, in staat 

DE OPMERKER. — Zaterdag, 10 Augustus 1872. 

is den mensch te veredelen en tot reiner leven 
op te voeren. 

Door waarheid in constructie, in vorm enz., 
kunnen we eene duidelijke en algemeen begrijpe
lijke verklaring onzer denkbeelden verwachten. 
Daardoor alleen kan de kunst een gemeenschap
pelijk eigendom van elk individu worden. 

Zonder het streven naar waarheid, dicht en 
droomt een kunstenaar slechts voor zich zelf, 
terwijl niemand daaraan met verstand en hart 
deel kan nemen. De wereld moge dikwijls zulk 
een kunstenaar in 't bijzonder met den naam 
van genie bestempelen ; toch verdient hij dien 
eeretitel niet, vooral niet op het gebied onzer 
zoo rustige en schoune kunst, de bouwkunst. 

Wanneer de schrijver mij nu even tot dc orde 
roept, als ik de Grieken (ook de Byzantijnen en 
andere volken, soms zelfs ook die van den huidi-
gen dag) verdedig als zij hunne gebouwen met 
grijs overtrokken, dan heb ik zijn aangehaald ci
taat aldus op te helderen. 

Op het oogenblik dat de Grieken hun in mar
mer opgetrokken tempel aldus bekleedden, spra
ken ze, ja, zeker een absolute onwaarheid, maar 
alleen om daarna des te duidelijker en algemecner 
de waarheid in constructie uit te drukken; zij 
deden dat immers om de samenstellende eenhe
den van den bouw door verschillende kleuren 
krachtiger aan elkander te verbinden en ook, 
waar het noodig was, van elkander af te scheiden, 
terwijl zij daarbij tevens aan onze kunst een idea
listisch leven verbonden en de schoone harmonie 
over onze in den regel zoo kleurlooze bouwwer
ken uitstortten. 

Door zulk eelr gips-overtrek verkreeg men een 
volkomen vlakke tint, die aan het somtijds zoo 
wild geaderd marmer ontbrak, om, naast die 
scheiding der technische bouwdeelen, ook nog 
daarop, het fijnst gekleurd ornamenteel kleed, 
als symbolieke taal hunner constructieve functie, 
klaar voor oogen te stellen. Dat men dit door 
schilderkunst (polychromie) en niet door beeld
houwkunst verrichtte, was ook daarom nog, om 
zoo min mogelijk dc lichamelijke vormen der na
tuur na te bootsen en daarover zooveel mogelijk 
te idealiseeren. 

Men ziet uit bovenstaande regelen, breedvoe
riger ontwikkeld op bl. 32—40 en bl. 52 en 53 
van mijn boekje, dat er een groot verschil is 
tusschen absolute- en architectonische- of kunst
waarheid in het algemeen, zonder iets van de 
hooge waai'dc der laatste te ontnemen. 

Dc vraag van den schrijver nu, of «constructiën 
van mahonie-, noten-, palisanderhout, wagenschot 
enz. wel geschilderd mogen worden als greenen-, 
vuren-dennen-of andere mindere houtsoorten maar 
niet omgekeerd?" (') wordt in bovenstaande bladzij
den, en wel meer bepaald op bl. 84, beantwoord, 
waar ik alleen spreek over de kleur bij genera
lisatie over die van alle houtsoorten. Mij dunkt 
dat ik daar den kunstenaar nog al veel vrijheid 
gaf in de werken van zijnen, deels nabootsenden, 
deels scheppenden geest. 

Den Duitscher zoowel als eenig ander kunste
naar neem ik het kwalijk, als zij construction van 
gebakken steen pleisteren om gehouwen steen voor 
te stellen. 1". omdat deze verschillende grondstof
fen niet redegevend (waarheidlievend) door de
zelfde kunstvormen kunnen worden bekleed, en 2°. 
omdat men tegenwoordig, met onze middelen van 
vervoer, meer dan ooit bf dicht bij een steengroeve 
woont, óf door bosschen is omringd , óf in zijn 
nabijheid een solied kunstmateriaal bekomen kan. 
Duitschlands verleden, in de middeleeuwen en 
in het tijdvak der renaissance, heeft dan ook ge
noeg getoond, vooral met hout en naar het voor
beeld van onze renaissance bouwwerken ook in 
baksteen, werkelijk veel schoons te kunnen stich
ten. Zoo het nu die kracht niet meer bezit, zou 

(*) Waarom zuu men dut doen? De Grieken gaven hun 
tempel geen gips-overtrek oin opzettelijk armoediger te schij-
neu, doch alleen, zouals we buven zeiden, om daardoor een 
ander, veel hooger doel te bereiken. 

Wanneer toch een kunstenaar, een figuurschilder'of beeld
houwer bijv., een schilderij vervaardigt of eeu beeld maakt 
en, bij een totaal vrije keuze, ui» onderwerp eeu gewoon on
beduidend persoon kiest en getrouw nnar het leven geeft, 
dau moge men hem als reulist (r) prijzen, als urtist staat 
hij bij mij niet hoog aangeschreven, omdat de naakte waar
heid uiet van eeu kuustcuaar gevraagd wordt; iu hem ver
buigt men altijd eeu idealist. 

De roeping van ecu knusteunur is voorul niet iets abso
luut lcelijks te makeu, als hij daartoe uiet bepaald gelast 
wordt. Ilg behoort altijd iets tc scheppeu dat, ofschoon uiet 
de naakte waarheid, toch waar kau zijn. Keu Venui de 
Milo, eeu Ajiollo bijv., zijn heelden die als volkomen ge-
stultcu uooit iu de uutuur gevonden zijn, eu toch leaarsthtjn-
lijk wareu eu bestaau konden. Zie hieromtrent ook mijn 
boekje, bl. U eu 10 eu bl. 91 eu 32. V. 

er slechts bewezen worden, dat de kunst, in ver
gelijking met dat verleden, niet veel terrein ge
wonnen had. 

Dat verder de vele nieuwe vindingen op het 
gebied van kunstvlijt, het uitdrukken van con
structieve waarheid, daar waar men geen natuur
lijk materiaal bezit of dit niet dan met veel opof
fering krijgen kan, veel bemoeilijkt, heb ik niet 
ontkend (zie bl. 153.) 

Ten sterkste zou ik protesteeren indien men 
aan symmetrie boven waarheid de voorkeur gaf'. 
Wat mij betreft, ik zou een gebouw zoo moge
lijk met strikte inachtneming der symmetrie indee-
len, doch deze laatste eenvoudig laten varen, in
dien daardoor onduidelijkheid of onwaarheid in 
de voorstelling mocht blijken, of het gebouw minder 
gemakkelijk bewoonbaar moest worden gemaakt. 

Vooral zou ik geen deur aanbrengen waar geen 
uit- of ingang kun zijn. Is dan een deur een 
zinneloos ornament geworden , om den bezoeker 
naar een doorgang te lokken die hein strikken 
spant of steeds gesloten is, en de indeeling van 
het gebouw voor zijn oog tracht te verbergen ? Met 
hetzelfde recht zou men dan ook, indien de symme
trie van een gevel uitwendig dat vorderde, een 
blind raam kunnen maken , voorzien van altuos 
gesloten zonneschermen, terwijl men op de plaats 
van dat raam inwendig een scheidingsmuur vond. 
Wat zou door zulk een verlof het getal der 
would-be kunstenaars ontzettend stijgen! 

Neen, ook iu dit opzicht deel ik het gevoelen 
van Violet-le-Duc, als hij in zijn laatste aflevering 
van dat zoo belangrijk werk «Entretiens sur 
I'Architecture", kort geleden verschenen, zoo uit
vaart tegen elke gedwongen indeeling van een 
gebouw om, alléén ten behoeve der symmetrie, de 
gemakken weg te nemen of de waarheid ten offer 
te brengen. Hoe menige woonkamer is er niet 
bedorven door een deur in 't midden der wan
den of' twee deuren in één wand symmetrisch te 
plaatsen, terwijl de betrekkelijk kleine woon
ruimte daardoor nog kleiner werd ? 

Wat betreft de vraag van den schrijver, hoe, 
in verband tot de waarheid, het plaatsen eener 
console onder een balcon beschouwd moet wor
den.' diene dit mijn gevoelen : 

Dat in den kunstvorm van elk technisch bouw
deel vooral aan het gevoel van evenwicht moet 
worden voldaan, dat in meerdere of mindere 
mate in elk individu zetelt. 

Wanneer nu een uitgestrekt balcon, zonder 
eenige zichtbare ondersteuning, vrij zwevend over 
een straat of publieken doorgang gespannen is , 
dan moge dit voor den maker van dat balcon , 
die van de juiste constructie kennis draagt en 
van de hechtheid wetenschappelijk zeker i s , vol
doende zijn; voorzeker niet voor den voorbijganger, 
die gedwongen wordt, zonder onderzoek den on
bekenden bouwmeester te gelooven en te vertrou
wen. Schijnbaar zal voor hem dat balcon dreigen 
te vallen of hem ten minste angst aanjagen in
dien hij er onderdoor loopt. 

Behalve de werkelijk goede constructie inwen
dig , moet dus ook nog de uitwendige vorm voor 
het oog van den aanschouwer, die alleen dat 
deel van het balcon zien kan, aan de wet der 
zwaartekracht beantwoorden of schijnbaar aan de 
leer van het evenwicht voldoen. 

Daarom ook zullen pijlers of' consoles, die, zij 
het dan ook slechts in idcalistischen z in , zooals 
hij de laatsten dikwerf het geval is , een draag
kracht aantooneo, in elk geval meer bevredi
gen dan wanneer dat vlak, zonder eenigen dra-
genden kunstvorm, vrij zwevend behouden vvas. 

De schrijver moge nu iu absoluut niathemati-
schen zin dit noemen: (schipperen ol' niet de waar
heid het op een accoordje gooien", toch geloof ik 
dat een dergelijke redeneering bij het ontwerpen 
van kunstvormen niet alleen geoorloofd, maar ook 
plichtmatig is en van waarheidsliefde getuigt. 

Dat wij daarbij echter steeds idealiseeren, ben 
ik met hem volkomen eens. 

Vooral is uit het geval bij het ontwerpen van 
kunstvormen in het inwendige onzer gebouwen ; 
daarom heb ik hierop ook, op bl. 36 , nadruk
kelijk gewezen. 

De ondergeteekende, niet twijfelende aan de 
goede bedoelingen van den schrijver over «archi
tectonische waarheid", die werkelijk in menig op
zicht met zijn gevoelen samensteuit, hoopt niet 
deze weinige regelen aan zijn verlangen naar dis
cussie over zulk een belangrijk onderwerp in ons 
vak te hebben voldaan. 

Den Haag, 0 Aug. 1872. H. P. Vogel. 

Advertentiën. 
Tot verzekering; vnn eene gere

gelde opname worden belanghebbenden 
dringend verzocht te zorgen, dat de ad
ver tent i ën voor dit weekblad uiterlijk 
den VrijdagmnlddagH twee uren bij den 
uitgever zijn bezorgd. Later toegezon
den advertent i ën worden, zoo mogelijk, 
in het bijvoegsel opgenomen. 

DIH\WATERLEIDI\<; V O O R SGRAV E\HAGË^ 
-Aanbesteding". 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 's Gra
venhage zijn voornemens op Vrijdag 23 Augustus 
1872, ten 12 ure des middags, op het Raadhuis 
in bet openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 19 van het bestek aan te besteden: 

Het GRAVEN van de Kanalen en het 
M A K E N van de daarmede in ver
band staande werken, ten behoeve 
der Duinwaterleiding. 

Het bestek is van 7 Augustus ter Plaatselijke 
Secretarie, 2" Afdeeling, tegen betaling van ƒ 1 0 
verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn van dien datum af te beko
men aan het Bureau van de Duinwaterleiding in 
de Verlengde Balistraat. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt Dingsdag 
13 Augustus, te beginnen tc Scheveningen aan 
het Badhuis des morgens ten 7 ure. 

Op Woensdag den ii''" Augustus aanstaande, 
des namiddags te 2 ure, zal door Regenten van 
het Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, in het openbaar worden 
aanbesteed, onder nadere goedkeuring overeen
komstig het bestek: 

De UITBREIDING van dit Gesticht. 
Het bestek en de teekeningen, op franco aan

vrage te bekomen tegen betaling van f 5,00, lig
gen ter inzage aan genoemd Gesticht en bij den 
Architect, den heer A L B . N1JLAND te Utrecht, 
door wien aanwijzingen en inlichtingen worden 
gegeven. 

Ue inschrijvingsbilletten moeten op zegel ge
schreven en gesloten door belanghebbenden wor
den bezorgd in een daartoe in het Gesticht aan
wezige bus. 

Utrecht, 30 Juli 1872. 
Namens Regenten voornoemd, 

Mr. S. M. A. DU M O S C H , 
Voorzitter. 

S. L . DE B E E R , 
loco l e Secretaris. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Delft 
zijn voornemens, op Dingsdag 20 Augustus 1872, 
des namiddags ten 3 ure, in het Raadhuis, bij 
openbare inschrijving aan te besteden: 

Eene verbouwing der beide BRUGGEN 
van Binnenwatersloot en Oude Delft, 
nabij de gesloopte Korenbeurs. 

Afdrukken van het bestek zijn verkrijgbaar ter 
Gemeente-Secretarie, tegen betaling van 25 cents 
per exemplaar. 

De teekening is ter overhaling voor belang
hebbenden beschikbaar, terwijl op Maandag 19 
Augustus, des middags ten 12 ure, aanwijzing 
in loco zal worden gegeven. 

B E E T W O R T E L S L I k E l W A D L ï 
ALBERT C. G L E I C 1 1 M A N , 

m m nu u i r iud iu -ü iö i t t J i m 
Met uitslaande A f b e e l d i n g e n en T a b e l l e n . 

P r i j s ƒ 1.50. 
Is heden verschenen bij JAN D. BROUWER, 

Kalverstraat, E. üli Amsterdam. 

Bij 1). A . T H I E M E , te Arnhem, 
is ter perse: 

i lUUUUllULbill 
DOOK 

l i . L I N S E 
C1VIKL-INUEN1EUR. 

(Overgedrukt uit de Opmerker.) 

m 



DE OPMERKER — Zaterdag 10 Augustus 1872. 

AANBESTEDING, 
Het Bestuur der Sociëteit «Vereeniging" te 

Haarlem zal op Zaturdag den il*'" Augustus 
1872, des middags ten 12 uur, in een der lo
kalen van de Sociëteit, in de Lange Bagijnen-
straat, in het openbaar, bij enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
Het BOUWEN van een Concertzaal 

voor 1400 personen en Bijgebouwen, 
met de leverantie van alle daartoe 
benoodigde Materialen, Arbeidsloo
nen , enz. 

De voorwaarden van aanbesteding met de pho-
togrammen der teekeningen zijn op franco aan
vrage en tegen betaling van ƒ 7 . 5 0 per exem
plaar van af Zaturdag den 10*™ Augustus te 
verkrijpen bij de Boekbandelaren DE ERVEN 
LOOSJES en zullen van af dat tijdstip ter inzage 
liggen in een der lokalen van de Sociëteit. 

Nadere inlichtingen zijn dagelijks, tusschen 12 
en 1 uur, te verkrijgen bij den Architect A. V A N 
DER STEUR J R . , Nieuwe Gracht, te Haarlem, 
die op Vrijdag den ÏG3™ Augustus, des voor
middags ten 10 uur, aanwijzing op het terrein 
zal geven. 

Haarlem, 2 Augustus 1872. 

OPZICHTER GEVRAAGD. 
De Architecten V A N G E N D T , te Arnhem, 

vragen, om dadelijk in dienst te treden, een 
DAGELIJKSCH OPZICHTER bij den bouw van 
eene V i l l a , op een traktement van ƒ 6 0 's maands. 

Het is een bepaald vereischte, dat men meer
malen bij bouwwerken het toezicht heeft gehad 
en dat men eenigszins bedreven is in het maken 
van détail-teekeningen. 

Brieven franco. 

WAGENINGSCHE-BERG. 
P R I J S V R A A G . 

Het BESTUUR der naamlooze Vennootschap 
tde Wageningsche Berg" te Wageningen looft 
eene prijsvraag uit voor daar te stellen gebouwen. 

Aan het ter bekrooning meest waardig gekeurd 
wordende ontwerp , wordt een prijs van ƒ 250 
toegekend, terwijl het zich het regt reserveert 
niet bekroonde ontwerpen voor ƒ 50 aan te koopen. 

Beantwoording voor of op 15 September 1872. 
Brieven, omschrijving, aanwijzing cn inlichting 

te bekomen bij den Voorzitter-Directeur A . CRE-
M E R , te Wageningen. 

M A G A Z I J N en F A B K I E K 
van Optische, Matheniatliische en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor- microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. IIOLSBOF.R. 

KROM, E T E M & MAC DONALD. 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen, en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

FABRIEK V A N 

IHBIBIII, GIS- Bi 1111 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
*< sini:ii i TI*( IBI:\ n u n . 

Handelaren in Oude en nieuwe Metalen, Touwwerk, Zeildoek enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude Spoorstaven cn alle 
soorten van oud geslagen en gegoten Ijzer. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C". 

Charles Remy & Bienfait. 
B00MP.1ES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

I J Z E R G I E T E R I J 
"VAJN" 

JOSEPH & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

Bij DE ERVEN LOOSJES te Haarlem is ver
schenen : 

HET BOUWEN V A N 

Arbeiderswoningen, 
DOOR 

Dr. S. S T R A T 1 M I I T R E S L 1 M . 
1' Stuk. MET ATLAS. 

Prijs ƒ 2.10. 
Deze verhandeling is met goud bekroond door 

de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid en wordt van harentwege uitge
geven. 

Het geheele werk zal in 4 stukken compleet 
zijn, die elkander zoo spoedig mogelijk zullen 
opvolgen, te zamen ± 18 vel druks beslaande, 
terwijl 30 platen in folio formaat in een afzon
derlijken atlas daaraan zullen worden toegevoegd. 

EEN BEPROEFDE, ZOO GOED ALS NIEUWE 

STOOMKETEL, 
systeem Cornish, middellijn 7, lengte 20 Eng. 
voeten, 3 atmospheren, wordt TE KOOP aan
geboden. Adres ARNTZEN1US JANNINK & C". 
te Goor. 

STOOM-TRASSTAMPERIJ 
„ N I J T V E S H E I D " , 

VAN 

W. C. DE WETSTEEN PFISTER, 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

F A B R I E K van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit, Tras tot billijken prijs, 
Dolle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

Bliksemafleiders 
WORDEN GEPLAATST DOOR 

A. V A N EMDEN, AMSTERDAM. 
A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels t t 15.— 
drie regels » » 20.— 

«•«•Kor A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. B' 
: 

Bouwterre inen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GEWIT te Arnhem. 

Van W r i e s t * C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- cn li ijn;eiil i ibr. Gcfoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN nE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teiVi'eI,bij4ntu>er-

pen, van J. F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
I t e d e k e r A C"., Amsterdam, leveren cn plaalsen 

lieeln-atrrtoestelleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
.Ine". P l e y n i e r , te Scheveningcn, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinnen cn de Honde , Sloonilrasliiliriek, Helft. 

II. .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w i f r r e i n e » tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
beviagen bij den architect N U L A N D aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . I l i ldebrand. Stuomtrasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 10 A u g u s t u s 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 12 Aug . 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van hoevenaarswoningen 
met bijbehoorende gebouwen op de Hoeven van 
het Rijksgesticht Ominerschans, prov. Overijsel. 
(Zie de omschrijving der werken in liet Hijvoegsel 
van no. 31.) Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat in Overijsel, tc Zwolle en den ingenieur 
te Kaïnpen. Raming f 33,067. 

Delfzijl, te 12 uren, door burg. cn weth.: 
het geheel vernieuwen der school en het gedeel
telijk vernieuwen der onderwijzerswoning te Uit-
wierden. 

Apeldoorn, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het vergrooten der onderwijzerswoning op 
de Beemte. 

Wehe, te 4 uren, door burg. en weth. van 
Leens, in het gemeentehuis : bet leggen van twee 
gedeelten grintweg tusschen Mensingeweer en 
het tolhek bij Roode Haan, ter lengte van 23116 M. 

Dinsdag. 13 A n g 
Scherpenisse, tc 11 uren , door het bestuur 

van bet waterschap Scherpenisse, in het gemeen
tehuis : het vernieuwen en onderhouden van de 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer-
ken enz. aan den zeedijk van het calamiteuse 
waterschap Scherpenisse, met hijlevering van nl 
de daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeids
loonen voor den dienst 1872/3. Inl. bij den werk
baas van genoemd waterschap, aldaar Bilj . 
inz. ten kantore van J. Luyk, secretaris-ontvanger 
van het waterschap , aldaar. 

Wadenoijen. t e i l 1 / . , uren, in De Zwaan : het 
bouwen van ecu woonhuis voor Mejuffr. Van Wijk 
te Kapel-Avesaath , met de levering der mate
rialen. 

Beemster, te 12 uren, door A. de Wi t , ten 
kantore van den architect II. P. v. d. Aardweg; 
het bouwen van een koetshuis, paardenstal, 
koetsierswoniug en kantoor voor den besteder, 
aan den Rijpei weg in de Beemster nabij de Rijp. 
Inl. bij voornoemden architect. 

Zwartewaal , te 12 uren, door het polder
bestuur van Zwartewaal, ten raadhuize : het 
bouwen van een nieuwe sluis, in den Woutdijk, 
nabij de Hollemaer, met het daartoe beboerend 
metsel-, timmer- en aardewerk. Inl. bij den op
zichter C. Beukclmau, aldaar. Aanw. 12 Aug., 
te 11 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het centraal-bureau der 
maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 
het opruimen van het bestaande remmingwerk, 
van de steunpijlers en van drie dukdalven bij de 
spoorwegbrug over het' kanaal door Zuid-Beve
land, en het maken van nieuwe, ten behoeve 
van den spoorweg Rosendaal—Vlissingen. Inl. 
bij den sectie-ingenieur te Rosendaal. Raming 
f 30,300. 

Rietveld (.bij Woerden), door A. Kuijll' Hz . : 
het bouwen van eene koetshuizinge met paarden-
Stalling op de villa Kopenhagen. Inl. bij den 
architect J. Paling Hz., te Woerden. 

Woensdag, 14 A u g 
Warmenhnlzen , te 10 uren, door het pol

derbestuur , bij C. Blokker: het verbeteren van 
de bestaande vaarsloot van Schoorldaui naar War-
menhuizen, p. m. 2900 M. lengte, en te brengen 
tot eene diepte van 1.10 M. beneden zomerpeil 
van Geestmeraiiibacht. Aanw. 12 Aug., te be
ginnen te Schoorldam. 

Middelburg , tc 10 uren, door het prov. be
stuur : het maken van een steiger met los- en 
laadplaats bij laagwater te Hoedekenskerke, en 
een toegangsweg. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, tc Middelburg en den in
genieur, te Goes. Aanw. den 7den en 4den dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 18,200. 

s -Bosch tc 11 uren, door bet gemeentebe
stuur: l o . het bouwen van een lijkenhuis op de 
algemeene begraafplaats; 2o. het uitvoeren van 
Werken tot overwelving van het gedeelte der 
Dlezo, van af de sluis bij de Korenbrug tot aan 
den steenen boog bij de Visehinarkt; 3o. bet ge
deeltelijk vernieuwen en herstellen van een vak 
havenmuur langs de breede Havenstraat. 

Utrecht, te 2 uren . door regenten van het 
Centraal Israolietisch weeshuis: de uitbreiding 
van dat gesticht. Inl. bij den architect Alb. 
Nijland , aldaar. 

Hiddelstu n , te 4 uren , door burg. en weth.: 
het leggen eener kliakerstraat aldaar, groot 
2500 vierk. M. Aanw. op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Slagharen (bij Dedemsvaart), te 2 uren, door 
het R. t'. parochiaal kerkbestuur: het bouwen 
eener kerk met toren. Inl. bij den architect A . 
Tepe , te Utrecht. Aanw. één uur voor de besteding. 

L o p p e r s u m , te 6 uren, door burg. en weth.: 
het leggen van ecu kunstweg aldaar, lang 200 M . 

B e n s w o u d ' , door burg. en weth. : het bou
wen van een nieuw schoollokaal. Inl. op het 
gemeentel! nis. 

Gorredijk, door het polderbestuur van het 
Oe en 7e Veendistrict onder Opsterland en Aeng-
wierden: het afdammen, droogmaken en slatten 
van bet vaarwater van af de Nieuwe Vaart, door 
Terwispel, tot de Damsluis, zijnde een gedeelte 
Üorredyksterrak , de Kromter en gedeelte Klissc-
reebt, ter lengte van p. in. 1612.M. Aanw. op 
den dag der besteding, te 10 uren. 

Donderdag, IS Aug. 
Twello, Ie 10 uren, door het gemeentebe

stuur: de herstelling der torenspits te Voorsten 
het metselen van 4 duikers in den Voorsterbroek
polder, met bijlevering dei' bouwstoffen. 

Ulthuizermeeden, te 3 uren, doorburg.cn 
weth.: bet afbreken der oude en het bouwen 
van eene nieuwe school, met vertimmering van 
de onderwijzerswoning te Uithuizermeeden o. g, 
Inl. bij den architect O. van Selins , aldaar. Aanw. 
15 Aug., te 10 uren. 

Vri jdag , 16 Ang . 
Middelburg , te 10 uren, door het prov. be

stuur: het inrichten van eene bestaande keet tc 
Hansweert tot telegraafkantoor en woning voor 
den beambte. De uit te voeren werken zijn: het 
aanbrengen van een steenen voet, rondom het 
gebouw, hoog 0.70 M . ; het zooveel noodig ver
nieuwen der balken er. van den vloer; het in
richten van 'i lokalen tot seinkamer cn bestellers-
kamer; het doen van bellang- en verfwerken. 
Aanw. den 4en dag vóór de besteding. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, te Mid
delburg en bij den ingenieur van den waterstaat, 
te Goes. 

Zaterdag, 17 Aug. 
Haarlem, te 12 uren, door het bestuurder 

sociëteit Vereeniging: het bouwen van een con
certzaal voor 1400 personen eu bijgebouwen , met 
de leverantie van alle daartoe benoodigde mate
rialen, arbeidsloonen, enz. Inl. dagelijks, tusschen 
12 eu 1 uur, bij den architect A . v. d. Steur Jr. 
Aanw. 10 Aug., te 10 uren-

Broek-in-Waterland , te 12 uren, door burg. 
en weth.: het amoveeren en vernieuwen van de 
school en onderwijzerswoning te Uitdam. Inl. 
bij den architect P. Mager, te Purmerende. 

Zaamslag, te 2 uren, door het bestuur der 
waterkeering van de calamiteuse polders Marga-
reta, Kleinen Huissens en Eendracht, in Het 
wapen van Zeeland : het gedurende één jaar on
derhouden van de aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingwerken van de zeedijken van bovenge
noemde calamiteuse polders, benevens het uit
voeren van eenige herstellingen en vernieuwingen 
daaraan, met de leveringen van al de daartoe 
benoodigde bouwstoffen eu arbeidsloonen. Inl. bij 
voornoemd bestuur. Bilj. inzenden vóór 12 uren. 
Aanw. 13 Aug. 

Kadzand, te 2 uren, door het bestuur van 
het waterschap Tienhonderd en Zwarte : het ver
beteren cn onderhouden (leraarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerken, aan de waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Tienhonderd en 
Zwarte, niet bijlevering der daartoe benoodigde 
bouwstoffen en arbeidsloonen. Biljetten inzen
den bij den voorzitter lz. de Bruyne, aldaar, 
uiterlijk 10 Aug. , te 12 uren. Aanw. 13 en 14 Aug. 

St.-Anna-parochie, te 3 uren, door het ge
meentebestuur van Het Bildt, ten gemeentehuize: 
lo. het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen 
van het huis no. 39, naast het Armhuis te Vrou
wenparochie, bestemd tot Naai- en Breischool 
en woning voor de naaivrouw; 

2o. het maken van met pannen op te zetten 
wallen te St.-Jacobi-Parochie, over eene lengte 
van p. m. 100 M . , en te St. Anna-Parochie, 
over eene lengte van p. m. 18 M . , overeenkom
stig de voorwaarden op de secretarie te St.-An
na-Parochie ter lezing liggende. Aanw. 17 Aug., 
te 12 uren, beginnende te St.-Jacobi-Parochie. 

Maandag, 19 A u g . 
's-Hage, te 11'/j uren, door hel prov. be

stuur : 1e lichting en opruiming van een wrak 
van een in de Hoven-Mervvede tegenover Sleeu-
wijk gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofding. 
van den waterstaat aldaar, den arrondissements
ingenieur te Gorinchem, en bij den opzichter 
Koorevaar, aldaar. 

Nijmegen, tc 12 uren, ten huize van E. P. 
.!. Janssen, aan het Valkhof: het opbouwen van 
het te Milligen afgebrande boerenhuis, achter
huis, schuur en varkensbuis, bewoond geweest 
door Van der Kamp en Bless. Inl. bij den veer
man Staaijon, te Milligen en bij Janssen boven
genoemd. Aanw. 14 Aug. , te 10 uren. 

Lierop (Noord-Brab.), te 2 uren, door bet 
gemeentebestuur: het bouwen eener nieuwe school 
met bergplaats en privaten. 

Dinsdag, 20 Ang . 
Roermond, te 12 uren, door het gemeente

bestuur: de levering vóór 30 April 1873 van 
144,000 paveisteencn naar de aangeduide afme
tingen. 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie 
der Ned. Handelmaatschappij, de levering van: 

7507 stukken blauw doorverfd katoen. 
400 » gezuiverd en gecilindreerd katoen. 

2110 K G . staal en staaldraad. 
2500 bladen huidkoper. 
3500 KG, roodkoperen huidspijkers. 

11000 » lood. 
450 » tin-ijzer soldeer. 
675 » compositiebuizen. 

Diverse bouwmaterialen. 
3450 riem divers papier. 

10000 K G . pek. 
350000 stuks enveloppen. 
In 25 perceelen. Inl. dagelijks, van 10 —3 uren, 
aan het kantooi- der- Maatschappij tc Amsterdam, 
en bij de agentschappen te Rotterdam, Dordrecht, 
Middelburg en Schiedam, en wat de katoenen 
betreft ook te Nij verdal. 

Burgh (Zeeland), te 12 uren , door het dijks
bestuur van Burgh en Westland , in de gemeen
te-raadkamer : de aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken van dien polder, voor den dienst van 
1872/3. Aanw. gedurende8 dagen voorde besteding. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: l o . 
het maken en uitvoeren van grond- en andere 
werken voor den nieuw aan te leggen toegangs
weg naar het stationsgebouw te Gouda; 2o. de 
levering van 50,000 harde Vechtsche Straatklin
ker-moppen ; 3o. De levering van 97,000 bazalt-
keien. Bilj . inzenden uiterlijk 19 Aug., vóór 5 uren. 

Delft, te 3 uren, door burg. en weth.: eene 
verbouwing der beide bruggen van Binnenwater-
sloot en Oude-Delft, nabij de gesloopte koren
beurs. Aanw. 19 Aug., te 12 uren. 

Woensdag, 21 Aug . 
Willemstad , te 11 uren, door den eerst

aanwezend ingenieur, in De Hoop: het maken 
van een zolder in dc steenen affuitloods aldaar. 
Inl. bij voo: noemden ingenieur. 

Vrijdag, 23 A u g . 
Arnhem, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 

l o . de uitvoering van eenige werken tot norma, 
liseering van de Waal te Loenen; 2o. de her
stellingen , vernieuwingen en het onderhoud der 
Rijks-rivierwerken in Gelderland, in 13 perc.; 3o. 
het opruimen van een in de richting west ten 
noorden van Elburg in de Zuiderzee gezonken 
vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur F. VV. II. 
van Opstall, aldaar, en bij den ingenieur Van 
Ittersuin, te Zutfen. (Herbesteding.) 

's-Hage, te 12 uren , door burg. en weth. : 
het graven van de kanalen en het maken van de 
daarmede in verband staande werken, ten be
hoeve der duinwaterleiding. Inl. aan het bureau 
der waterleiding in de Verlengde Balistraat. Aan
wijzing 13 Aug., te beginnen te Schevcningeii 
aan het badhuis , te 7 uren. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C». 
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Afloop van Aanbestedingen. 
B o l s w a r d het afbreken cn opruimen der 

bestaande walmuren en walbeschoeiingen langs 
de Marktstraat en het bouwen van een nieuwen 
walmuur; minste inschr. was F. S. Ypma, al
daar, voor ƒ.1735. 

Rotterdam, 26 Ju l i : het bouwen van ccn 
blok arbeiderswoningen voor 42 gezinnen onder 
Pelfshavon ; niet gegund. 

Arnhem, 26 J u l i : het opruimen van hut 
wrak der Jonge Jacoba; minste inschrijver was 
M . Boerendans, aldaar, voor f 2050. 

Woudenberg, 26 Ju l i : het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning; minste inschrijver 
was A. v. d. Fl ied, tc Barneveld, voor ƒ 8 4 5 8 . 

' • -Hage, 29 J u l i : 1o. het maken van den 
onderbouw eener ijzeren draaibrug over het kanaal 
door Voorne in den liavenschen weg ter vervan
ging der Vlotbrug; ingekomen 4 bilj., als: 
D. Boer, tc Sliedrecht, / 45,000. 
W . Sonneveld, » Schiedam, » 38,200. 
J. W . Bi j l , » Hardinxveld, » 30,700. 
G. Dekker, i Dordrecht, » 35,400. 

2o. het bouwen eener sluis met bijbehoorende 
werken tot vorming eener derde waterkeering in 
de groote haven der gemeente Gorinchem; inge
komen ti biljetten, als : 
O. Dekker, ƒ 111,000. 
L . J . v.d.Steenhoven, te Dordrecht, » 100,800. 
J. W. Bijl , » 108,900. 
A. Mijnlieff Az., » Andel , » 103,900. 
B. Voordendag Azn., > Strijen, » 98,980. 
.1. Kooij , » Amsterdam, » 93,990. 

Oroningen, 29 J u l i : het maken en plaatsen 
van glasgordijnen en een vloerkleed in het school
gebouw in de Hofstraat; minste inschrijver was 
J. Raven, aldaar, voor ƒ 280. 

's Bosch. 30 J u l i : het maken van een koets
huis met stalling en bovenwoning voor den heer 
J. Bogaerts in de Hinthamerstraat; ingekomen 4 
biljetten, als: 
J. W . Broekmans, ƒ 5G00. 
P. J. Somers, » 5570. 
L . Hurkens, » 5400. 
J. C. Schellekens, » 5200. 
Allen aldaar. 

Zaandam, 30 J u l i : l o . het uitdiepen van dc 
haven voor de sluis aan den VVestzaner-Overtoom ; 
minste inschrijvers waren D. Bakker, aldaar en 
G. Snel, tc Westzaan, voor f 130. 

2o. het trekken van een geul, van de Hooge-
dijker sluis tot de geul in het Westzijder-Kat-
tegat; minste inschr. was P. Smit , te Nauerna, 
voor / 6 5 . 

Behagen, 31 J u l i : l o . het maken van een 
grintweg langs den Gritnswiel; ingekomen 8 
bilj., a ls: 
J. Tool , te Wognum, ƒ 3154. 
P. Klok, » Zijpe, » 2893. 
P. Kommer, » Scharwoude, » 2700. 
1'. Landser, » Zijpe, » 2500, 
J. K l e r k , » Dirkshorn, » 2440. 
J. Seldenbeek, » Schagen, » 2400. 
J. Oldenburg , » Bergen , » 2395. 
A. Meijer, » Schagen, » 2295. 

2o. het maken van twee sintelwegen in dien 
polder; ingekomen 7 bilj., a ls: 
P. Molenaar, te lleer-Hugowaard, ƒ 5475. 
P. Kommer, » 5400. 
.1. Tool , » 4350. 
P. Lanser, » 4290. 
J . Seldenbeek, » 3700. 
J . Oldenburg, » 3585. 
A . Meijer, » 3555. 

Drunen, 31 Juli : het bouwen eener nieuwe 
school cn onderwijzerswoning in het gehucht de 
Wolfshoek; ingekomen 4 biljetten, als: 
M. A. Verhoekx, te Heusden, ƒ 4345. 
A . van Eggelen, » idem » 4208. 
A. Snijders, » Drunen, » 4119. 
C. Trommelen, » idem » 3850. 

Oosterwijk. 1 Aug . : het bouwen van een 
toren aan de in aanbouw zijnde kerk; aangeno
men door De Groot, te Heukelum, voor /"1270. 
Raming / 1251. 

Haarlem, 1 A u g . : het bouwen van twee brug-
wachterswoningen aan het Noordhollandsch ka
naal; minste inschrijver was A. Hartmann, al
daar , voor ƒ 4 1 0 3 . 

Arnhem, 2 Aug. : het verhoogen van den 
Spijkschen dijk in de gemeente Herwen-en-Aerdt; 
minste inschrijver was 11. W. Jansen, te Huissen, 
voor ƒ 10,894. 

's-Bosoh, 2 A u g . : het op dc diepte brengen 
en onderhouden der haven te Moerdijk; minste 
inschr. was .1. F. van Seters, te Vught , voor 
ƒ 5 3 3 5 . 

Helder, 2 Aug . : het doen van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Molenbrug 
over het liehlersche kanaal; ingekomen 12 bil
jetten , als: 
H . J. Janzen, ƒ 1078. 
P. Boon, » 1020. 
D. de Vries , » 1015. 
1'. Spruit, » 1000. 
W. v. d. Wooning, » 975. 
S. Gooien, » 950. 
A. Vos, » 944. 
Gebr. K l e i n , » 940. 
P. Verhey, » 928. 
J. v. d. Woude, » 890. 
Gebr. Moorman, » 850. 
Gebr. Korlf, » 814. 
Allen aldaar. Gegund. 

Middelburg, 2 Aug. : het bouwen van een 
kaaimuur voor eene los- en ladingplaats bij het 
kanaal dooi' Zuid-Beveland; minste inschr. was 
1$. Bolier, te Scherpenisse, voor ƒ 1 1 , 4 7 0 . 

Arnhem, 3 Aug. : de levering van 70,000 
straatklinkers; ingekomen 2 biljetten, als: 
J. van de Loo, te Pannerden, voor ƒ 13.00 
R. van Wijck, » Heteren, » » 12.89 
per 1000; gegund. 

Ammerstol, 3 Aug . : l o . het opmaken der 
Snackertskade, ter lengte van 500 M . , in 4 
perc. ; minste inschrijvers waren J. dc Jong en 
D. Ooms, aldaar voor f109 en ƒ 0 9 . 

2o. het bouwen van een houten bergplaats 
voor de zeegens, op steenen voet; minste inschr. 
was 11. Blanken, aldaar, voor ƒ 4 7 0 . 

Ten Boer, 3 Aug . : het maken van een kunst
weg van de Boltdraaibrug naar Woltersum ; in
gekomen 9 biljetten, als : 
J . Hemmes, te Farmsum, ƒ 14,000. 
G. C. M. Rottinghuis, » Delfzijl, » 13,217. 
II. K . van Buren, » idem » 12,840. 
II. B. Harkema, » Warfhuizen, » 12,290. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 12,074. 
II. J. Kroon, » Groningen, » 11,925. 
E. II. Wicherts, » Euvelgunne, » 11,003. 
J . P. K a l k , » Sliedrecht, » 11,587. 
C. de Jong, s> Nieuwolda, » 11,540. 
Gegund. 

's-Hage, 5 Aug . : l o . het vernieuwen en her
stellen van meublement in het paleis van justitie 
te Amsterdam; minste inschr. was A . 11. Hage-
doorn, te Amsterdam, voor ƒ 1 2 7 4 . 

2o. het verrichten van eenige herstellingen aan 
verschillende bruggen binnen de gemeente; minste 
inschr. was J . H . deSwart , aldaar, voor f 1208. 

Oroningen, 6 A u g . : l o . het witten der stu
kadoorwerken , wasschen der glasruiten en verder 
schoonmaken van het beursgebouw; minste in
schrijver was J. Döbken, aldaar, voor ƒ 2 1 0 ; de 
hoogste inschrijving bedroeg ƒ 2 7 9 . 

2o. het leveren en plaatsen van glasgordijnen 
in een schoolgebouw; minste inschrijver was J. 
Raven, aldaar, voor ƒ 2 1 4 . 

3o. het afronden, bestraten enz. van den zui-
derhoek van het Martini-kerkhof; geen biljetten 
ingekomen ; wordt 10 Aug. herbesteed. 

Middelburg. 6 Aug . : het vernieuwen van 
57,803 M ' winterkrammat en de levering van 
0500 bossen roggeglui, ten behoeve van den pol
der Walcheren ; ingekomen 9 biljetten, als : 
Daniel Tholens, te Hoek, ƒ 11,000. 
P. J. van Remortcl Nz., » Hontenisse, » 10,557. 
A. Binders, » Breskens, » 10,280. 
Dingenis Tholens, » Neuzen, » 9,944. 
G. v. d. Vrede, » idem » 9,770. 
H . G. de Wild , » Mi l l igen , » 9,030. 
A . D. v. Seters, » Middelburg, » 0,550. 
J . v. d. Hoek , » Vlissingen, » 9,477. 
Izaak van Male Dz., » Breskens, » 8,578. 

Veendam, 5 Aug . : de herbouw van den stee
nen watermolen De Vereeniging; ingekomen 7 
bilj., als: 

Medcndorp, 
Kuipers , 
Ritsema, 
Vos , 

te Zuidlarcn, 
» Ten Boer, 
» Stroobos, 
» Sappemeer, 

ƒ 0270. 
» 0000. 
» 5785. 
» 5740. 

Van der Veen , » Mensingeweer , » 5077. 
lloetjer, » Veendam, » 4944. 
De Haan, » idem » 4800. 
Gegund. 

Slijk-Ewijk, 5 Aug . : het verhoogen en ver
zwaren van een vak dijk lang 1125 M . ; minste 
inschr. was A. P ra in , tc Gent, voor ƒ 0888.88; 
gemijnd door P. de Weger, te Ochten, voor 
ƒ 0 5 9 0 . 

's-Hage, 7 Aug . : dc uitoefening van den 
dienst der militaire transporten te water, gedu
rende één, drie of vijf achtereenvolgende jaren, 
ingaande 1 Jan. 1873; minste inschr. was .1. van 
den Berg, te Amsterdam: voor één jaar 
voor 3 jaren 2 - f e , voor 5 jaren 2 cent per 
K . M . afstand en per ton. 

's-Hage, 8 Aug . : de uitvoering van verschil
lende werken op de Rijks-stapelplaatsen te Dor
drecht en het driejarig onderhoud dier stapel
plaatsen; minste inschr. was G. Dekker, te Dor
drecht, voor ƒ 1 1 , 9 5 0 . 

Oroningen, 8 A u g . : lo . het vernieuwen van 
het gebouw voor de boterbal enz.; minste inschr. 
was H. Scheltens, aldaar, voor ƒ 28,357; dc 
hoogste inschrijving bedroeg ƒ 34,080. 

2o. het maken en leveren van eenige school-
meubelen; één biljet ingekomen van E. v. d. 
Voort, te Winschoten, voor f 048. 

Vervolg der Aanbestedingen. 
Vrijdag 23 Aug . 

Oroningen , te 12 uren, door het prov. be
stuur : het doen van onderscheidene herstellin
gen en verbeteringen aan de zeeweringen weders
zijds Delfzijl. Inl. bij den provincialen ingenieur 
en den adjunct-ingenieur van den waterstaat, 
beiden te Groningen, en bij den opzichter B. K. 
Nienhuis , te Delfzijl. 

Maandag, 26 Aug . 
's-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be

stuur: l o . het afbreken en opruimen der bestaande 
ophaalbrug over het kanaal door Voorne, te 
Nieuwcsluis, het maken van een wachthuisje en 
kantoor en verdere daarmee in verband staande 
werken; 2o. het aanleggen van rijswerken tot 
verdere verbetering der Beneden-Merwede, onder 
de gemeenten Hardinxveld, Giesendam en Slie
drecht, van de Giesendamsc.be plaat tot de Helsluis. 

Vrijdag. 30 Aug . 
Middelburg , te 10 uren, door het prov. be

stuur : het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
aan de zeeweringen tc Vlissingen en te Veere, 
niet de levering der vereischte bouwstoffen, in 
2 perceelen. ' 

Donderdag, 6 Sept. 
Harlingen, te 12 uren, door bet cbjksbestuur 

van Vijideelen Zeedijken Binnendijks, in De Ne
derlanden: het maken van 308 M . beschermwerk 
voorlangs het Buitenland bij üijkshoek, ten noor
den van Harlingen, uit te voeren in 1873, met 
bijlevering van alle materialen. Biljetten inzen
den uiterlijk 4 Sept. bij den secretaris van het 
waterschap. Aanw. 15 Aug., te 10 uren en 3 
Sept., te 3 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Steenderen, door het gemeentebestuur: het 

maken van een kunstweg tusschen het dorp Steen
deren en het Veer te Dieren. Inl. ter secretarie 
te Steenderen, eiken werkdag van 9 —12 uren. 

(Dc plaats der besteding zal nader worden 
opgegeven.) 

Nagekomen Advertentiën. 
Op Dingsdag 20 Augustus 1872, des middags 

ten 12 ure, in het Hotel Café Francais in de 
Kalverstraat tc Amsterdam. 

Het BOUWEN van drie Heerenhui
zen bij de Weesper Barrière. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen ter visie 
in voornoemd I lót el un de gedrukte Bestekken 
a ƒ 1.00 per exempl. verkrijgbaar ter Stoom-Sncl-
persdrukkerij van C. L . VAN LANGEN1IUIJZEN. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect Y. BIJ-
VOETS Gz. te Amsterdam. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C J . 
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W E E K B L A D 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
u i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T M ( J K N D T J G - z . , 

met medewerking van l)r. T. V A N DOESBURGH. C. J . V A N DOORN, D. (3ROTHR, J . H . L E M M A N , H. L I N S E , S. B . W . R00ROA V A X E Y S I N G A , H. P . VOGEL en anderen-

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdng bij II . A . T H I E M E te A r n l i e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbcstelling aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1 8 / 

De advertentièu vau een tot vijf gewone regeh kosteu 

{ 1.— eu voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
ij elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen voor 250, BOÖ en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen eu gruote letters naar plaatsruimte berekend. 

PRIJSVRAAG DER NAAMLOOZE VENNOOT
SCHAP »DE WAGENINGSCHE BERG." 

Op verzoek van eenige lezers van dit blad , 
volgt hieronder het programma der prijsvraag 
voor op te richten gebouwen op den Wagening-
schen Berg; dit stuk is met eene daarbij behoo
rende situatie-teekening bij den heer president-
directeur op vrachtvrije aanvrage te bekomen. 

Heeren bouwkundigen worden uitgenoodigd tot 
beantwoording der prijsvraag, uitgeschreven door 
de vennootschap ode Wageningsche Berg" te Wa
geningen , hier volgende. 

Men wenscht daar te stellen een gebouw, geschikt 
voor restauratie en feesten, met appartementen 
voor logies en woning voor den kastelein, voor
zien van al wat tut dergelijke inrichting behoort; 
van buiten veranda, balcon , enz; het gebouw 
zoodanig te ontwerpen dat het geschikt is om 
later, vergroot met u eerdere appartementen voor 
logies, een goed geheel te vormen; de vergroo
ting die zoude kunnen worden aangebracht mede 
te teekenen, als kunnende later een geheel uit
maken met het primitief daar te stellen gebouw. 

Voorts afzonderlijk stal voor 10 paarden en 
koetsierskamer. 

Te zamen de som van (ƒ 25000) vijf en twin
tig duizend gulden niet te boven gaande, geheel 
afgewerkt, zonder de vergrooting. 

Het hoofdgebouw moet zijn eenvoudig, maar 
flink en doelmatig ingericht. 

De teekeningen der plattegronden, opstanden 
en doorsneden 1 op 100, in zoodanig getal dat 
uit dezelve gedaante en inrichting voldoende ge
kend worden; bij dezelve te voegen een volledig 
toelichtende memorie en specifieke begrooting. 

De gebouwen worden geplaatst op den Wage-
ningschen Berg; ongeveer 20 minuten gaans van 
de stad; de bouwplaats is vaste zandgrond ; die 
van het hoofdgebouw ligt heneden den rand des 
bergs, de bcl-étage zal ± 1 meter boven dien 
rand behooren te zijn, door souterrain of ophoo
ging; de plaats is op bijgaande situatie-schets 
aangegeven. Er is op te letten dat de veranda 
niet geheel ojienligt voor no, rden- cn oostenwind. 

Alle stukken ter beantwoording der prijsvraag 
moeten vóór of uiterlijk op den 15 d ' ° September 
1872, vrachtvrij worden ingezonden aan den heer 
president-directeur dezer vennootschap te Wage
ningen, bij wien tevens aanwijzing en nadere in
lichting te bevragen is. 

De stukken te teekenen met eene spreuk of 
merk, vergezeld van een verzegeld Drietje, hou
dende buitenop dezelfde spreuk of merk en een 
kennelijk teeken ter terugvordering, binnen den 
naam, qualiteit en woonplaats des inzenders. 

De toelichtende beschrijving en verder letter
schrift, door eene andere hand dan die des in
zenders te schrijven; indien de inzender zich door 
schrift of op andere wijze vóór de bekroning 
zal hebben kenbaar gemaakt, blijft hij van den 
prijs verstoken, ook al worden zijne ontwerpen 
bekroond; ontwerp en bijlagen zullen niet ter be
kroning in aanmerking komen en terzijde gelegd 
of teruggezonden worden, indien niet geheel vol-
daun is aan de in deze gestelde eischen. 

Aan het der bekroning meest waardig gekeurd 
wordende ontwerp, wordt een prijs van twee
honderd vijftig gulden toegekend; de vennootschap 
heeft het recht, niet bekroonde ontwerpen aan te 

koopen, tot de som van ƒ 50.—. De bekroonde 
en de aangekochte ontwerpen zijn daardoor eigen
dom der vennootschap. 

De beoordeeling der ontwerpeh geschiedt door 
directeuren der vennootschap, die zich daartoe 
2 of 3 deskundigen assumeeren: de uitslag wordt 
in het Weekblad «De Opmerker" bekend gemaakt. 

De geassumeerde deskundigen zullen in geen 
geval ter bekroning mededingen. 

Het Bestuur der naamlooze vennootschap 
tide Wageningsche Berg" 

A . CREMER, Voorzitter. 
D. V R E E U E , Secretaris. 

Onder mededeeling van het bovenstaande stip
pen wij met genoegen aan , dat uit het programma 
duidelijk volgt, dat de uitgeloofde prijs in elk 
geval zal worden toegekend en dit kan niet an
ders dan ten goede werken, daar de ondervin
ding aan bouwkundigen dikwerf geleerd heeft, 
dat een prijs wel uitgeloofd, maar niet gegeven 
werd. Eene meer nauwkeurige omschrijving van 
do grootte dei' localiteitcn, die Mclangd worden, 
komt ons noodzakelijk voor om de vraag in den 
geest van het bestuur der naamlooze vennoot
schap: »de Wageningsche Berg" te kunnen be
antwoorden, waartoe belanghebbenden zich tot 
den president-directeur voor nadere inlichtingen 
zullen dienen te wenden. 

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

A De commissie uit de inschrijvers voor dc 
nieuw tc stichten kerk te Oban (Engeland) heeft 
besloten eene prijsvraag voor dezen bouw uit te-
schrijven, en daarvoor eene premie van 25 pond 
sterling uit te loven. De plannen moeten den 2 d " 
September a. s. zijn ingeleverd, terwijl de voor
waarden van mededinging, met bijbehoorende 
stukken, te ontbieden zijn bij den bankier James 
Nicol , te Oban. 

— A Het geprojecteerde nieuwe centraal spoor
weg-station te Dublin is reeds door eene com
missie uit het Lagerhuis onderzocht. en zal het 
grootste stationsgebouw van het Verecnigd Ko
ninkrijk zijn. Het gebouw is ontworpen door den 
architect Barry en heeft eene lengte van 2000 
voot, terwijl het smalste gedeelte v in dit ge
bouw nog eene breedte heelt van 140 voet; de 
platforms zijn zeer uitgestrekt en er geheel op 
aangelegd om het voor een enorm druk verkeer 
gemakkelijk te maken. Behalve de gewone plat
forms, zal er nog een bijzonder platform zijn, 
van 700 voet lengte, dat dient voor het chan-
geeren van treinen cn waar voldoende ruimte is 
voor in- en uitladen. De kosten van dezen bouw 
zijn geraamd op 540,000 i ' . 

Men is voornemens om dit nieuwe station met 
vier der spool weglijnen tc verbinden, die haar 
eindstation ook te Dublin hebben. 

— A Gedurende de hevige donderbui op 30 
Juli j . l . heeft nabij het York-road-station, te 
Londen, eeno gebeurtenis plaats gegrepen, die 
gelukkig zonder onheilen is afgeloopen. Van Bar
net gaat de spoorweg namelijk, vóór dat hij 
Londen bereikt, door eene diepo ingiaving, eu 
door den hevigen regen weid het water daar op
gedreven tot eene hoogte van 5 voet, zoodat de 
trein, die van Barnet kwam, daar bleef steken, 

aangezien het vuur van de machine dadelijk was 
uitgedoofd. De telegraaf was gestoord en er was 
geene gelegenheid om uit dezen onaangenamen 
toestand te komen, dan maar geduldig te wach
ten. Eindelijk kwam de expres-trein achterop en 
de schrik onder de reizigers was groot; het vuur 
van de machine werd echter eveneens uitgedoofd 
en de botsing was niet sterk , daar de machine 
slechts 5 voet in den achtersten bagagewagen 
van den stilstaanden trein drong. 

— A De vereeniging «Vrijwillige vrienden der 
armen", te Kiel, heeft eene prijsvraag uitgeschre
ven voor een vereenigings-gebouw en daartoe 2 
prijzen van respectievelijk 250 en 200 thaler 
uitgeloofd. Het programma, met situatie-teeke
ning , is aan het bureau van do spaarkas , Hol-
stenstrasse 7, te ontbieden. 

— A Voor de uitgeschreven prijsvraag voor 
een nieuwen aanbouw aan het koelhuis te Baden 
(Zwitserland) is de termijn tot inlevering der plan
nen tot den 15"1"1 October geopend. 

Als leden der jury van beoordeeling zijn be
noemd dc architecten Simon (St. Gallen), Wan
ner (Zurich) en Saloisberg (Bern), terwijl de drie 
uitgeloofde prijzen bedragen respectievelijk 2500, 
1500 en 1000 francs. 

— De Directie der onderneming van den St.-Go-
thard-spoorweg heeft met den ingenieur L . Favre, 
te Genève, behoudens goedkeuring van den Raad 
van Bestuur en den Zwitserschen Bondsraad, een 
contract gesloten tot het graven van de tunnel. 
De heer Favre, die zich door de uitvoering van 
groote spoorwegwerken en vooral door den aan
leg van tunnels reeds hoogst verdienstelijk heeft 
gemaakt, heeft zich voor deze nieuwe onderne
ming de medewerking verzekerd van Prof. Col-
ladon, te Genève, bekend door zijne bekwame 
leiding der werkzaamheden bij het graven van 
de tunnel door den Mont-Cenis. 

Overeenkomstig het contract voor de aanne
ming beeft de heer Favre bij de Directie eene 
som van 8 milioen francs gestort, als waarborg 
voor de nakoming van het contract en vergoe
ding van alle schaden, die de St.-Gothard-maat-
schappij op eenigerlei wijze, door verzuim, ondoel
matig werk, enz. mocht lijden. 

Voorts heeft hij het geheele werk, met inbe
grip der kosten van toezicht en bestuur, voor
bereidende werkzaamheden enz., aangenomen voor 
50 millioen francs, zijnde 10 millioen minder 
dan volgens de begrooting der internationale 
Conferentie. 

Hij neemt het geheele werk voor zijne risico 
cn onder verplichting van de tunnel te hebben 
voltooid binnen 8 jaren na bekrachtiging van het 
contract door den Bondsraad. Voor eiken dag 
dat hij het geheele werk vroeger oplevert, ont
vangt hij eene premie van 5000 francs. Voor 
eiken dag te late oplevering zal hem op de be
taling 5000 francs worden gekort. Ingeval de 
oplevering binnen zes maanden na den gesteldcn 
termijn nog niet heeft plaatsgehad, zal de boete 
10,000 francs per dag bedragen. Indien het 
werk binnen ecu jaar na genoemden termijn nog 
niet voltooid mocht zijn, vervalt het contract en 
verkrijgt de Maatschappij de gestorte waarborg
som van 8 millioen in eigendom. 

Ingeval tijdens de uitvoering blijkt, dat het 
werk niet voldoende vordert om binnen den vast-
gestelden termijn gereed te zijn, heeft de Maat-
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schappij het recht, in plaats van den aannemer 
op te treden en het werk op zijne kosten en 
voor zijne risico door derden te doen voortzetten. 

Bij eventueel geschil tusschen de Maatschappij 
en den aannemer over het al of niet voldoende 
van den voortgang der werkzaamheden, zullen 
er experts worden benoemd, op wier rapport de 
Bondsraad uitspraak zal doen. 

Bij geschil over de hoegrootheid der schade
vergoeding beslist het Bondsgerechtshof. 

Na de voltooiing van het werk wordt de tunnel 
door de Maatschappij overgenomen. De aannemer 
moet na die overneming nog twee jaren voor 
het werk instaan en ingeval van schade, tenge
volge van slecht materieel of gebrekkige bewer
king , de reparatie ten zijnen koste en ten ge-
noege der Maatschappij doen verrichten. Als 
waarborg voor de nakoming dezer bepaling zal 
gedurende die twee jaren van de genoemde waar
borgsom een bedrag van een half millioen francs 
gedeponeerd blijven. 

Bij overlijden van den aannemer blijft het con
tract van kracht voor de erven , die een deskun
dige met de verdere uitvoering moeten belasten. 
Bij geschil over de keuze van zoodanig persoon 
heeft de Maatschappij het recht om op kosten 
van ongelijk een deskundige aan te stellen , voor 
zoolang tot de beide partijen het omtrent de 
keuze eens zijn geworden, of de Bondsraad daar
omtrent uitspraak zal hebben gedaan. 

De Italiaansche Maatschappij voor publieke wer
ken te Turijn had mede ingeschreven, doch veel 
minder voordeelige voorwaarden bedongen. Zij 
verlangde den termijn voor het werk op 9 jaren 
gesteld te zien en wilde de waarborgsom eerst 
dan afstaan, als het niet binnen elf jaren vol
tooid was. Bovendien vroeg zij 12*/a millioen 
francs meer dan de heer Favre. 

— A Aan het Fransche dagblad La Liberie 
ontleenen wij het volgende, aangaande de kolom 
Vendóme te Parijs: 

Alles is gereed; de plannen zijn gemaakt en 
de begrooting is niet hooger dan 250,000 francs. 
De architect Normand wacht slechts op de orders, 
om de kolom op te richten. De overblijfselen 
van de vernielde kolom zijn intusschen gerang
schikt in eene der groote zalen in den rechter
vleugel van het nijverheidspaleis, doch de orders 
laten zich steeds wachten. Over het algemeen 
zijn de beeldhouwwerken in goeden staat geble
ven; voor den herbouw worden de oorspron
kelijke plannen zooveel mogelijk gevolgd, en de 
trap en de binnenbekleeding van de kolom zul
len weder uit steen en metselwerk zijn samen
gesteld. 

Tot deze kolom zijn gebruikt 1200 kanonnen, 
die in den veldtocht van 1805 op de Bussen en 
Oostenrijkers zijn veroverd en 900,000 kilo brons 
uitmaken; in 1806 begonnen, is het gietwerk in 
1810 gereed gekomen. De hoogte, buiten het 
piëdestal, is 118 voet; de middellijn is 12 voet 
en de fundeering heeft 30 voet diepte. 

— Uit Straatsburg wordt aan de Nalional-Zeit. 
gemeld, dat de magistraat dier stad het stellige 
plan heeft opgevat, om het prachtig bouwkunstig 
monument, den zoogenaamden Munster — dc 
hoofdkerk — te doen herstellen. Moge men bij 
de belegering der stad Straatsburg zich zooveel 
doenlijk hebben beijverd, om het eerwaardige ge
denkteeken van vroegere kunstontwikkeling te 
sparen, toch heeft menig projectiel aanmerkelijke 
schade aan toren en kerk veroorzaakt. Blijkens 
nauwkeurige opnemingen mogen de kosten tot 
herstelling aan het steenhouwwerk van het 
schip, de beide beuken en het kruis der kerk, 
zoomede van het muurwerk rondom het plat
form , worden geschat op 83,000 francs; voor 
het orgel zal een uitgaaf worden gevorderd 
van 00,000 fr., waarvoor het geheel zal worden 
vernieuwd; tot herstelling van het verbouwde 
dak met kapwerk zullen benoodigd zijn 75,000 
fr.; voor ijzer- en koperwerk voor dakbekleeding 
05,000 fr. en nog 35,000 fr. daarenboven tot 
voltooiing van het koperen dakbekleedsel boven 
het kruis en het koor der kerk. Men zal der
halve behoeven 140,000 fr., behalve voor den 
laatstvermelden post; deze 140,000 fr. zullen ge
dekt worden door den Staat; de overige 35,000 
fr. zullen wel op de eene of andere wijze wor
den verkregen, daarvoor waarborgt de algemeene 
zucht, om het aloude gedenkteeken weder in 
goeden staat te zien. 

Van verschillende zijden heeft men het plan 
geoppcid om de kathedraal in zijn oorspronkelijk 
beraamden vorm te voltooien; men wenscht ook 

den tweeden toren in zijn ware grootte te aan
schouwen. Ware het niet dat er thans nog zoo 
vele noodige zaken dringend op afdoening en 
verwezenlijking wachten, dan zou men daartoe 
gaarne pogingen doen ; men begrijpt echter dat 
die torenbouw, hoe wenschelijk uit het oogpunt 
der kunst, toch geheel en al een zaak van weelde 
is. In beter dagen opgevat, zal zij stellig ten 
uitvoer worden gebracht, want de zaak boezemt 
algemeen belangstelling in . 

B I N N E N L A N D . 

's G r a v e n h a g e . Bij Kon. besluit is aan den 
Minister van Justitie mr. G. de Vries A z . , op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid en 
voorzitter der bij besluit van 4 Mei 1870. n°. 1, 
ingestelde commissie voor het onderzoek van het 
plan tot het indijken, droogmaken en in cultuur 
brengen van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, 
onder dankbetuiging voor de in deze betrekking 
door hem bewezen diensten, en tot lid en voor
zitter dier commissie benoemd mr. C. Fock, Zr. 
Ms. commissaris in de prov. Zuid-Holland. 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den mi
nister van Binnenl. Zaken van 8 Aug. 1872, n°. 
249, 12de afdeeling, zijn de vergunningen voor 
een stoombootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Amsterdam en Kampen 
en tusschen Kampen en Deventer, vroeger ver
leend aan de Kamper Stoombootmaatschappij, ge
vestigd te Amsterdam, verklaard te zijn vervallen. 

A m s t e r d a m . 12 Augustus. Burg. en Weth. 
hebben aan den Raad ter kennisneming aangebo
den den brief, door hen aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken gezonden, naar aanleiding 
van het raadsbesluit van 10 Juli j l . , ten opzichte 
van de uitvoering van art. 12 der concessie van 
de Amsterdamsche Kanaal-maatschappij. 

Het slot van den brief luidt als volgt: 
»Op grond van het voorgaande, en uit over

weging dat de Kanaal-maatschappij het dezerzijds 
gedaan beroep op art. 12 der concessie niet ge
grond acht, en mitsdien ongezind is om krachtens 
dit artikel met de gemeente eene overeenkomst 
te sluiten tot regeling der gemeentebelangen bij 
de onderneming betrokken, hebben wij de eer 
Uwe Exc. te verzoeken te willen beslissen : 

»!«. dat het gemeentebestuur van Amsterdam 
zich in het bestuur der Kanaal-inaatschappij kan 
doen vertegenwoordigen door een commissaris, 
bevoegd om de vergaderingen van het bestuur 
bij te wonen en er eene raadgevende stem uit te 
brengen, waartoe hem vooraf van alle vergade
ringen wordt kennis gegeven ; die ten allen tijde 
toegang heeft tot de werken cn wiens bezoldi
ging ten laste komt der gemeente; 

»2°. dat het beheer over de kanaalsluizen, 
voor zooveel de waterin- en uitlating betreft, 
zal gevoerd worden door de Kanaal-maatschappij 
en het Gemeentebestuur gemeenschappelijk, tot
dat daarin nader door 'iet bevoegde gezag zal 
zijn voorzien: 

»3°. dat door het vaarwater vóór Amsterdam 
verstaan wordt de watervlakte , begrepen tusschen 
de grenzen omschreven in art. 2 der concessie, 
sub «inpoldering", 2e alinea; 

»4°. dat ter voorbereiding van dc regeling 
der houtberging, het gevoelen van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam zal 
worden ingewonnen; 

5°. dat de Kanaal-maatschappij gehouden is 
de kosten te restitueeren, door de gemeente ge
maakt of te maken : a. ten behoeve van water
verversching , li. ter voorkoming van waterbe
lwaar, c. ter voorkoming van schcepvaartbezwaar, 
indien de behoefte aan die voorzieningen mocht 
blijken te zijn ontstaan uit- of het rechtstreekse!! 
gevolg te zjjn van den kanaal-aanleg, doch dat 
van die gebondenheid door de gemeente slechts 
dan gebruik zal worden gemaakt, wanneer 1'. 
hetzij door de maatschappij zoodanige winsten 
worden behaald, dat de restitutie zonder over
wegend bezwaar kan geschieden; 2°. hetzij de 
maatschappij de verdere uitvoering of de exploi
tatie barer onderneming moet laten varen; en 

»0o. dat de gemeente Amsterdam tot het ver
richten der sub 5o. bedoelde werken ook bevoegd 
is ter plaatse waar deze in aanraking komen met 
aan de maatschappij behoorende of te barer be
schikking gestelde gronden en wateren. 

«Voor het geval Uwe Exc. evenwel van mee-
ning mocht zijn , dat art. 12 der concessie geen 
aanleiding geeft om de Kanaal-maatschappij te 
verplichten aan de wenschen van het Gemeente
bestuur te voldoen, en in het vertrouwen dat 

die wenschen door u billijk geacht worden, dur
ven wij verwachten dat de Regeering geen nieuwe 
hulp aan dc Kanaal-maatschappij zal verleenen, 
voordat de belangen dezer gemeente, die met het 
algemeen belang zoo nauw verbonden zijn, op 
voldoende wijze zijn gewaarborgd." 

Dordrecht. Men is hier thans bezig vanwege 
de firma Liernur en De Bruyn Kops tot het doen 
van opnemingen voor de toepassing van Liernur's 
stelsel tot afvoer der fecaliën in een deel der 
gemeente. 

Deze opnemingen worden in zoodanigen vorm 
verricht, dat de inzameling uit de straatsyphons 
niet zal geschieden door middel van een locomo
bile luchtpomp, doch door een vaststaand stoom
werktuig in een centraal tapgebouw te stellen, 
en van den aanvang der inrichting af te stichten. 
Alle syphons zullen dus, door middel van buis
leidingen , hiermede in verband gebracht worden, 
zoodat er directe overtapping zal plaats hebben 
in den ketel, waaruit de fecaliën tot verzending 
in vaten of tot het bereiden van meer vaste mest-
specie kunnen afgetapt worden. Men zal dus 
de bezwaren van het vervoer der locomobile door 
de straten en haar werken op den openbaren 
weg ontgaan, en in kosten van exploitatie veel 
voonleeliger dan op andere wijze slagen. 

Deze afvoer in een deel der gemeente langs 
doodloopende grachtjes, waarin de fecaliën thans 
vrij worden uitgestort, staat in verband met het 
zeer uitvoerig ontwerp, door den directeur der 
gemeente-werken in het begin van het vorig jaar 
aan den Gemeenteraad ingediend, waarbij water
verversching in de van de rivier afgescheiden 
gedeelten der gemeente, in verband met de be
maling van den oniliggenden polder werd voorge
steld, en waarbij zooveel mogelijk onttrekking van 
fecale stollen aan de open grachten der gemeente 
werd op den voorgrond gesteld. 

De Gemeenteraad vcreenigde zich eenige maan
den later met het hoofddenkbeeld daarin wegge
legd , in zooverre gewijzigd, dat van de begroo
ting van het geheele ontwerp , op 7 ton gesteld, 
slechts de uitvoering tot de helft van dit bedrag 
werd aangenomen, daar de Raad nog niet wensch-
te over te gaan tot het dempen van alle grach
ten , die van de rivier afgescheiden, de binnenstad 
doorkruisen, zooals in het ontwerp werd voor
gesteld, doch de daarin bestaande meer breede 
zoogenaamde hoofdgracht vooreerst nog wenscht 
te behouden. 

Men mag als een opmerkelijk feit bij de be
handeling dezer zaak vermelden, dat de Gemeen
teraad, op zijn eigen oordeel afgaande, het voorge
dragen ontwerp in zijne hoofdtrekken aannam 
en daardoor de gelegenheid gaf, reeds spoedig, 
toestanden op te ruimen wier voortbestaan wer
kelijk ondragelijk is, en waarmede men zich dan 
ook reeds onafgebroken bezighoudt. 

Te Dordrecht heeft men te recht begrepen, 
dat de manie van den tegenwoordigen tijd, het 
benoemen van Gommissien tot het beoordeelen 
van ontwerpen door de deskundige ambtenaren 
der gemeenten, die het best in de gelegenheid 
zijn de bestaande toestanden te beoordeelen, waar
van zij een volledige studie gemaakt hebben, tot 
niets anders dient dan om het goede dat men 
wenscht op de lange baan te schuiven. Zich spie
gelende aan de ongelukkige ondervinding in andere 
gemeenten opgedaan , werd hier dc weg betre
den , die tot gewenschte verbetering het spoedigst 
leiden zal. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde Heer Redacteur! 
Het ingezonden stuk van onzen vriend H. P. 

Vogel, naar aanleiding onzer beschouwingen over 
«Architectonische waarheid", geeft ons de vrij
heid kort te zijn, want het blijkt, en hieraan 
twijfelden wij bijna niet, dat onze beschouwingen 
in menig opzicht niet de zijne samenstemmen. 

Evenwel zijn er punten waarin wij steeds met 
hem zullen blijven verschillen. Onder deze be
hoort ook de symetrie, in verband met waarheid. 

Wij blijven bij onze deuren in ons artikel be
doeld en kunnen maar niet toegeven, dat het 
plaatsen van blinde deuren steads afkeuring ver
dient, om der wille van de daardoor uitgedrukte 
onwaarheid. 

Steeds blinde deuren te plaatsen om aan syme-
trio te voldoen, achten wij even afkeurenswaar
dig als ze weg te laten daar, waar het effect 
daarbij zou kunnen winnen. Wij zijn er bepaald 
tegen en zouden bet een kunstenaar kwalijk 

nemen, indien hy van dit hulpmiddel gebruik 
maakte, bloot om aan symetrie te voldoen en 
het op eene andere wijze mogelijk ware geweest 
om aan de eischen te voldoen, die de kunst stelt. 
Maar wij zijn er evenzeer tegen, de blinde deuren 
en ook dito ramen, enz. af te schallen, als spre
kende ten allen tijde onwaarheid. Onwaarheid in 
absoluten zin blijft het toepassen daarvan altijd, 
maar juist omdat het ondoenlijk is deze in de 
kunst overal uit te spreken , wenschen wij een 
dergelijk geval te rangschikken onder zoovele, 
waarbij men door mathematische redeneering tot 
onzinnigheden zou geraken. 

Evenzoo denken wij over het blinde raam, voor
zien van altoos gesloten zonneblinden, waarachter 
V. zich een muur denkt. Zulk een architectuur 
verdient in vele gevallen afkeuring. Maar moet 
dan het uiterlijke geheel worden opgeofferd, om
dat de platte grondverdeeling, door de grillige 
luimen van den lastgever of de directie, waar
voor men ontwerpt, de meestmogelijke tegenstrij
digheden heeft bekomen? 

In het ontwerpen der gevels wordt ons dooi
de patroons in den regel oneindig meer vrijheid 
gegeven, dan in de verdeeling der gronden. Te 
dien opzichte zouden wij een voorbeeld kunnen 
aanwijzen, waarvan, naar onze innige overtuiging, 
te zeggen was: de gevels spreken waarheid, maar 
daarachter vinden wij nu en dan leugen. Wij 
houden ons overtuigd, dat indien de ontwerper, 
in het geval dat wij hier bedoelen, de waarheid 
had willen spreken zooals V. die bedoelt, hij 
zeer waarschijnlijk door zijn lastgever belet zou 
zijn, die waarheid aan het publiek te verkondigen. 

Het blinde raam, hier eene blinde boogope
ning, verborg een muur in de benedenverdieping, 
want dit gedeelte van den bouw was in twee 
groote lokalen middendoor gedeeld. De boven
verdieping moest als woning dienen , en deze 
werd vrij planmatig ingedeeld. 

De ontwerper begreep dat hij de bovenverdie
ping , waarin hij vrij was, niet mogt opofferen 
aan de slechte indeeling beneden. Een raam op 
deze verdieping werd noodzakelijk, juist boven 
de plaats waar de beneden-separatie met den 
gevel samenviel. Eene andere uitwendige ver
deeling was niet mogelijk, omdat dit gedeelte van 
den bouw in evenwicht moest zijn met den ande
ren, vleugelbouw. 

flier is derhalve strijd tusschen de planverdeeling 
vande beneden- en die van de bovenverdieping, 
van welken strijd zich de ontwerper heeft zoeken 
los te maken, door de betere indeeling van de 
bovenverdieping naar buiten uit tc spreken en 
de benedenverdieping daaraan te onderwerpen, 
te meer, omdat hij de oorzaak daarvan niet was. 

Wij zouden het afgekeurd hebben, indien hij 
dien strijd naar buiten had voortgezet om der 
wille van de waarheid. 

Wij zouden over dit onderwerp nog gaarne 
wat voortschrijvcn, maar de tijd ontbreekt ons 
daartoe. Mogelijk komen wij later daarop terug. 
Ook hebben andere kunstbroeders misschien nog 
't een of ander naar aanleiding onzer Architecto
nische waarheid in 't midden te brengen. 

X 

ERRATA 
In het ingezonden stuk van den heer H. P. 

Vogel, opgenomen in het nommer van 10 dezer, 
zijn een paar zinstorende fouten ingeslopen. De 
lezer wordt verzocht de volgende verbeteringen 
op de derde bladzijde te maken : 

kolom 1 regel 20 v. b. staat grijs lees gips 
» i » 58 » » » bl. 84 » bl. 34. 

Advertentiën. 

3kT~ Tot verzekering van eene gere
gelde opname worden belanghebbenden 
dringend verzocht te zorgen, dat de ad
ver tent i ën voor dit weekblad uiterlijk 
des Vrijdagüiniddags twee uren bij den 
uitgever zijn bezorgd. Later toegezon
den adver tent i ën worden, zoo mogelijk, 
In het bijvoegsel opgenomen. 

Ondertrouwd: 

G. J. V A N G E N D T , 
Architect, te Arnhem, 

en L . G. I M M I N K . 

DEN IIAAH, 15 Augustus 1872. 

Eenige kennisgeving. 

DÜIJVWATERLEIDIIVG V O O R SGR4VEi\HAGE. 
Aanbesteding". 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 'sGra
venhage zijn voornemens op Vrijdag 23 Augustus 
1872, ten 12 ure des middags, op het Raadhuis 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, overeen
komstig art. 19 van het bestek aan te besteden: 

Het GRAVEN van de Kanalen en het 
MAKEN van de daarmede in ver
band staande werken, ten behoeve 
der Duinwaterleiding. 

Het bestek is van 7 Augustus ter Plaatselijke 
Secretarie, 2' Afdeeling, tegen betaling van ƒ 1 0 
verkrijgbaar. 

Inlichtingen zijn van dien datum af te beko
men aan het Bureau van de Duinwaterleiding in 
de Verlengde Balistraat. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt Dingsdag 
13 Augustus, te beginnen te Scheveningen aan 
het Badhuis des morgens ten 7 ure. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 

O N T M A N T E L I N G 
DER 

VESTING BERGEN OP ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Rrabant, maakt bekend , dat 
op Zaturdag den 7 September 1872, des mid
dags te 12 uren, in het Ncderlandsch Koffij
huis te Bergen op Zoom, door den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen aldaar, onder voor
behoud van hoogere goedkeuring, zal worden 

A A N B E S T E E D . 
Het aanvullen van het overgebleven 

deel Vestinggracht tusschen den uit
gang aan het Bruinvischstraatje en den 
Oranjeheer te Bergen op Zoom, het 
maken eener beschoeijing en rijzen-
berm met het amoveren der landhoof-
den aan de voormalige hambrug aldaar 
en het verleggen van een deel der be
strating in den straatweg van Bergen 
op Zoom naar Breda. 

De oji zegel geschreven en gesloten inschrij
vingsbiljetten moeten, uiterlijk vóór 12 uren 's mid
dags van den dag, dien der besteding vooraf
gaande , worden ingeleverd of vrachtvrij bezorgd 
ten kantore van voornoemden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den 
Ontvanger onmiddellijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met eene teekening van de slech
ting van het Bruinvischstraatje zal na den 24 
Augustus a. s., ter inzage liggen ten bureele van 
voornoemden Directeur cn aan de kantoren der 
Registratie en Domeinen te 'l Hertogenbosch, Breda 
en Bergen op Zoom aan welk laatstgemeld kan
toor het bestek met de teekening tegen betaling 
van eene gulden na gemeld tijdstip verkrijgbaar is. 

Eene teekening voor de rectificatie van den 
straatweg ligt ter inzage in de directiekeet te 
Bergen op Zoom. 

De aanwijzing in loco zal geschieden op Woens
dag den 4 September a. s. des voormiddags te 
tien uren. 

De Directeur voornoemd, 
M. P. SMISSAERT. 

SELICAAT 

STOOM-TRASSTAMPERIJ 
T A N 

W. 0. DE WETSTEIN PFISTER, 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

F A B R I E K van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit, Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels cn Steenen, Jos-
SOn'S Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

ZANDVÜRMERS 
gevraagd op stukwerk aan de Emmeriksche 

Machinenfabriek en Ijzergieterij te Emme
rik. Q. (4474—10840 

RIIEIMSCnElV WASSERGLASFABRIKEN 
L U D W I G S H A F E N . 

HH. BOUWKUNDIGEN en HUISSCHILDERS 
worden attent gemaakt op de groote voordeelen, 
die het SELICAAT, hetwelk zich gemakkelijk met 
Zinkwit, Sneeuwwit, Zinkgroen, Aardverwen, 
Ultramarijn, Cobaltzwart enz. enz. vermengt, 
aanbiedt. Op Cementen Buitengevels, Binnen
muren, Plafonds en alle Metaal- en Zinkwerken 
houdt deze verfstof uitmuntend stand , laat geen 
vocht door, droogt spoedig op. Door haar deugd
zaamheid en billijken prijs, bijzonder aan te be
velen voor Stations-Fabriekgebouwen, IJzeren 
Bruggen, enz. 

Bij partij in vaten van c". 200 K G . fust vrij 
a / 7 ' A P- 5 0 K G - eontant z. korting. 

In bemande flesschen c'. 00 K G . ƒ 1 0 p. 50 K G . 
uitsluitend verkrijgbaar bij 
Schiedamsche dijk 288 V A N I J P E N & C . 

Rotterdam. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR S0RW1SWEIIR 
P o m p e n 

voon 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E X en Z O O N . 
'sGravenhage en Rotterdam. 

S T O O M F A B R I E K 
VOOR 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERI.I EN HOUTHANDEL, 

VAN 
O . R O G G E N K A M P 

TE A P P I N G E D A M . 
PKIJSCOUKANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek met volledige Prijscourant 
a 75 Cent; 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKHEKLEEDING. 
SCHOTTEN. 

I C H U T T I N O E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T P U I J E N . 
PARQUETVLOERF.N. 

L IJ S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

O O T F. N. 
O P L E G L IJ S T E N . 

INSLU1TLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
TAFELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

B R O E I R A M E N . 
HEKLATTEN. 

B L O E M S T O K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N B O R D E N . 
O IJ M N A S T I E K-

W E R K T U I G E N 

Bij 1). A . T H I E M E , te Arnhem, 
is verschenen : 

DOOR 
H . L I N S E 

CIVIEL-INGENIEUR. 
(Overgedrukt uit de Opmerker.) 

prijs f 0.40 
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S . A . V L E S & Z O N E N : 

Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en « c e l K o p e r , Brons en M e t a a l , in verschillende 
qualiteiten; compositie H u i d s p i j k e r s , Spiauter hersmolten gezuiverd B l o k z l n k ; B a n c a 
T i n , in blokken en staven; £ > o o d , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

F A B R I E K V A N " 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de rtrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Qasornementen en Bouwornementen 

geëxposeerd. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS * Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

VochtsteeneB, Holle steenen, Vuur

vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 

'8Gravenhage en Rotterdam. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
S t , P A U L I N U S , W E R K L U S T E N D E C O N C U R E N T , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
V A N 

A.. XX. v a n Borgen, 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-oompositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen en Qom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta, Veendam , enz 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

>t Magazijn. 
A&n de STEEN- , DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

F A B R I E K E N 
uitmuntende (Dualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . II. V A X B E U G EX. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FAI1RIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
•\7V- HOVEN cfc ZOON, 

's Gravenhage eu Rotterdam. 

C. L . BBINKMAN te Amsterdam geeft uit : 
V A N GENDT en BRINKMAN'S 

TECHNISCHE BIBLIOTHEEK. 
I. H. P. Vogel, Grondbeginselen der Schoone 

Bouwkunst. Met 134 houtgravures. . ƒ 1 . 7 5 
II. Algemeene Voorschriften voor de uitvoe

ring en het onderhoud van werken, onder beheer 
van het Depart, van Binn. Zaken. Vastgesteld 
1 Maart 186G. Met aanteekeningen.. ƒ 1 . — 

III. J. J. Pas, Beplantingen van Wegen. 
(Ter perse.) 

De Technische Bibliotheek zal ver
schijnen in deelen van 7 tot 12 vellen 

druks. Be prijs daarvan zal zijn 10 ct. voor elk 
vel druks zonder houtg avuren, en van 12J tot 
17 ' ct. per vel druks met houtgravuren. Voor 
de tabellen zal naar verhouding van den meer
deren of minderen omvang eenige verhooging 
worden in rekening gebracht. 

Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar. 

De Kunst in de Handwerksnijverheid. 
E L E M E N T E N DER VERSIERINGSKUNST. 

TOEGELICHT EN GETEEKENI) DOOR 

O M U Y S K E N . 
Ten dienste van het onderwijs aan Industrie-, 

Ambachts- en Burger-avondscholen, en voor allen 
die het bouwvak beoefenen. 

le A F L E V E R I N G 
Dit werk zal compleet zijn in 5 afleveringen 

ieder van 12 platen. Het zal bestaan ui t : 
a. Be versiering, dienende bij omsluitende, 

begrenzende en dragende geleden. 
b. Versiering van de zoldering, den wand en 

den vloer. 
c. De versiering van vlakke velden door de 

constructie ontstaan, maar daarmede in geen 
verband staande. 

d. Voortbrengselen der Kunst-nijverheid. 
De prijs van elke aflevering is ƒ 1.80; de in-

teekening geschiedt voor het geheele werk, waar
toe gratis titel eu algemeene omslag worden toe
gevoegd. Eene nette portefeuille tot bewaring 
der platen is tegen 30 cent bij de l e aflevering 
gevoegd. 

IJZERGIETERIJ 
VAN 

JOSEPH & C°. te Maastricht, 
leveren en vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

ZELFWERKENDE SPMR-REGIMTEIJR 
GELEIDETIZEN, CYLINDERS, ENZ. 

GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

HIDE BIJ (iEEBTBI.'ll)E\BEI!li, 
N O O R D B R A B A N T . 

Bij staking van handel in hout, wordt UIT 
DE HAND TE KOOP gepresenteerd: ruim 50 
stuks zware Kanadasche Boomen, staande 
digt bij het buitenwater; Iepen, Beuken, Lin
den , Kanadasche , bruine Willige liggende 
Boomen; 3000 ellen Kanadasche, 500 Iepen 
en Olmen Kruideelen , Kruiwagens, hout 
om wagens tc maken, gezaagde Essen, Iepen 
en Beuken Platen van 1 tot 13 duim dik. 

Kanadasche toppen voor brandhout, 1500 
Takkebossen, 15000 Talhout. 

Te bevragen bij J. UELEIJNS, Brieven franco. 

Üc Ondergeteekende verlangt voor den tijd van 
vier weken te huren, om onmiddelijk ter be
schikking te worden gesteld E E S T W A 

T E R P A S I N S T R U M E N T van TROUGIITON en 
Sinus, in goeden staat, en twee zelfaflezende 
baken in Centimeters verdeeld. Aanbiedingen 
franco in te zenden aan 

P. MAAS GEESTEBANÜS, 
Ing'. Hoofdopzichter van Rijnland. 

Leiden, 14 Aug. 1872. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » n 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 

eeker dt Buddingh, Arnhem. Wate rpas -
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 

Bouwterre inen tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t 4 C°. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fab r i ek . schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o i i i n k l . Sp iege l -en Li jgteniabr . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BBUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-cn S teenfabr iek ie N iel,bij si n t we >•-
pen, van J. F. VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

H e d e k e r dt C"., Amsterdam, leveren eu plaatsen 
lieclwalertoestcllcii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSINU, te 's Hage. 

.!»«•-. F l e y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Veriiiu.es en dc B o n d e , Sloomlrasliibriek, Delft. 

I I . .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect N U L A N D aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- cn Willemspoort, te Amsterdam. 
B . .%. I l i ldebrand. Stoomtiusl'abriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 17 A u g u s t u s 1873. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 19 A u g . 

's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be
stuur : de lichting en opruiming van een wrak 
van een in de Boven-Merwedc tegenover Sleeu
wijk gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofding. 
van den waterstaat aldaar, den arrondissi ments-
ingenieur te Gorinchem, en bij den opzichter 
Koorevaar, aldaar. 

Nijmegen, te 12 uren, ten huize van E. P. 
J. Janssen, aan het Valkhof: het opbouwen van 
het te Milligen afgebrande boerenhuis, achter
huis, schuur cn varkenshuis, bewoond geweest 
door Van der Kamp en Bless. Inl. bij den veer
man Staaijen, te Milligen en bij Janssen boven
genoemd. 

Helvoirt , tc 12 uren, door het kerkbest. 
der Herv. gemeente, bij J. Berkelmans: het her
stellen en verven der kerk, in twee perc. Aanw. 
's morgens 9 uren. 

L i e r o p (Noord-Brab.), te 2 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen eener nieuwe school 
met bergplaats en privaten. 

Phil ippine, te 3 uren, door het bestuur der 
waterkeering van den calamiteusen polder Stad-
Philippine, in Be Gouden Leeuw: het gedurende 
een jaar onderhouden van de narde-, kram-, rjjs-
en steenglooiingwerken van den zeedijk van 
bovengenoeiiidi'ii polder, benevens het uitvoeren 
van eenige herstellingen en vernieuwingen daar
aan , met de leveringen van al de daartoe be
noodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. Inl. bij 
voornoemd bestuur. Aanw. op den dag der 
besteding, van 9—12 uren. 

Dinsdag, 20 Aug. 
Utrecht, te 10 uren, door den kommandant 

der genie : het maken van 2 bergloodsen in het 
fort aan de Biltstraat. 

Roermond, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : de levering vóór 30 April 1873 van 
144,000 paveisteenen naar de aangeduide afme
tingen. 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie 
der Ned. Handelmaatschappij, dc levering van: 

7507 stukken blauw doorverfd katoen. 
400 a gezuiverd en gecilindreerd katoen. 

2110 K G . staal en staaldraad. 
2500 bladen huidkoper. 
3500 K G . roodkoperen huidspijkers. 

11600 » lood. 
450 » tin-ijzer soldeer. 
675 » coinpositiebuizen. 

Diverse bouwmaterialen. 
3450 riem divers papier. 

10000 K G . pek. 
350000 stuks enveloppen. 
In 25 perceelen. Inl. dagelijks, van 10—3 uren, 
aan het kantoor der Maatschappij te Amsterdam, 
en bij de agentschappen te Rotterdam, Dordrecht, 
Middelburg en Schiedam, en wat de katoenen 
betreft ook te Nijverdal. 

Amsterdam, te 12 uren, in het Hotel Café 
Francais: het bouwen van drie heerenhuizen 
aldaar, bij de Weesper-barrière. Inl. bij den 
architect Y . Bijvoets Gz., aldaar. 

B u r g h (Zeeland), te 12 uien, door het dijks
bestuur van Burgh en Westland , in de gemeen
te-raadkamer: de aarde-, kram-, rijs- cn steen
glooiingwerken van dien polder, voor den dienst van 
1872/3. Aanw. gedurende 8 dagen voorde besteding. 

G o u d a , te 1 uur, door burg. en weth.: l o . 
het maken en uitvoeren van grond- en andere 
werken voor den nieuw aan te leggen toegangs
weg naar het stationsgebouw te Gouda; 2o. de 
levering van 50,000 harde Vechtsche Straatklin
ker-moppen ; 3o. De levering van 97,000 bazalt-
keien. Bil j . inzenden uiterlijk 19 Aug., vóór 5 uren. 

Delft, te 3 uren, door burg. en weth.: eene 
verbouwing der beide bruggen van Binnenwater-
sloot en Oude-Delft, nabij de gesloopte koren
beurs. Aanw. 19 Aug., te 12 uren. 

Woensdag, 21 Aug. 
Willemstad , te 11 uren, door den eerst

aanwezend ingenieur, iu De Hoop: het maken 
van een zolder in de steenen affuitloods aldaar. 
Inl. bij vooi noemden ingenieur. 

Onderdendam, te 11 uren, in het waterschaps
huis van Hunsingo: l o . het opgraven van het 
Potmaar, lang 2109 M.; 2o. het verven enteren 
van eenige bruggen, in 8 perceelen. Inl. bij 
den deskundige van het waterschap te Onderden
dam. Aanw. van n°. 1, 19 Aug. te 10 uren. 

Nieuwolda, te 3 uren, door het waterschap 
Oldambt, bij l i . Cremer: l o . hel onder profiel 
brengen der kaden en het baggeren van het 
Hondshalster- en Lutjemaar, in 3 perc; 2o het 
graven der Noorder Bouwte Watering te Noord-
broek ; 3o. het van 2 bruggen en 4 duikers over 
en in laatstgenoemde watering ; 4o. het bouwen 
van een duiker in den provincialen kunstweg 
van Noordbroek naar Scheemda, voor bovenge
noemde watering. Inl. bij den opzichter te 
Nieuwolda. Aanw. van 11°. 1, 17 Aug., te 9 
uren; samenkomst op het land van Geertsema 
tc Westfalen, onder Noordbroek. 

Finsterwolde, te 3 uren, door het bestuur 
van het waterschap de Reiderwolder-Polder, in 
het gemeentehuis: het graven en schoonen der 
wateringen iu dien polder. 

Donderdag, IS Aug. 
Groningen, te IS 1/, uren, door burg. en 

weth.: het verrichten van eenige verf-, teer- en 
witwerken aan de gebouwen der Manége aan de 
Kruidgracht, met bijlevering der bouwstoffen, 
arbeidsloonen, transporten enz. Bilj. inzeilden 
uiterlijk 21 Aug. Aanw. 19 Aug., te 10 uren. 

Vrijdag, 23 Aug . 
Arnhem, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 

lo . de uitvoering van eenige werken tot norma-
liseering van de Waal te Loenen, tusschen de 
kilometerraaien 24 en 27. De uit te voeren 
werken zijn: a. het maken van een aarden dam 
met rijsbeslag op de zoogenaamde Loenensche 
W e l ; 6. het maken van eeu rijzen strekdam 
bovenwaarts en in aansluiting met sub o ge
noemden aarden dam; c. het verlengen tot aan 
de linker normaal-oeverlijn van de Grootcs Bur-
gerskrib, in 1809 aangelegd; </. het maken van 
een piasberm, bestaande uit een aaneengesloten 
bezinking van den rivierbodem ; c. het bevorderen 
van de opruiming van de Loenensche Wel voor 
zooveel deze binnen de normaallijn gelegen is. 
Inl. bij den hoofding. van den waterstaat Van 
Opstall te Arnhem, bij den ing. Van Manen en 
bij den opzichter Laurentius, beiden te Nijme
gen, llaming / 33,300. 

2o. de herstellingen, vernieuwingen en het 
onderhoud der Itijks-rivicrwerken in Gelderland , 
in 13 perc. l e perc. De landsrijswerken op den 
onverdeelden Boven-Rijn, benevens de landsdijken 
langs die rivier, van het punt van verdeeling 
tusschen de Waal en den Neder-Rijn (Panncr-
densch kanaal) tot aan de grens van Pruisen, 
in de gemeenten Herwen, Aerdt, Pannerden en 
Milligen: bleeslaag 3930 M2, deklaag 4000 M2, 
staakrij 4050 M., grint 1320 M 3 , steenpuin 700 
M 3 , zuilenbazalt 600 schéepston , balaststeen 480 
schéepston. Raming ƒ 18,200 

2e perc. De werken van het Pannerdensche 
kanaal benevens de lands-dijken langs dit kanaal, 
met inbegrip van den dam aan het punt van 
verdeeling, tot aan den uitloop van den Ouden-
Ilijn bij Kandia in de gemeenten Hoornenburg 
en Pannerden: baard- of pakwerk 700 M 3 , dek" 
laag 330 M 2 , gestratc puinglooiing tusschen 
staakrijen 1095 M 2 , staakrij 3050 M. , grint 
1500 M 3 , steenpuin 1000 M2, ballaststeen 900 
schéepston. llaming ƒ 13,500. 

3e perc. De werken op den Neder-Rijn van 
den uitloop van den Ouden-Rijn bij Kandia tot 
het Opheusdcnsche veer iu de gemeenten Bemmel, 
Duiven, Westervoort, Huissen, Arnhem, Eist, 
Renkuin , Beteren , Opheusden en Wagèningen : 
baard- of pakwerk 20 M3, bleeslaag 700 M 2 , 
deklaag 505 M2 , rijsbeslag 20 M 2 , staakrij 4340 
M., grint 700 M3, steenpuin 2400 M 3 , zuilen
bazalt 300 schéepston. Raming ƒ 10,300. 

4e perc. De werken op den Neder-Rijn en Lek 
langs den linkeroever van het Opheusdcnsche 
veer tot dc grens der provincie Zuid-Holland te 
Everdingen beneden Kuilenburg, in de gemeenten 
Resteren (Opheusden), Maurik (Eck-en-Wielj, 
Beusichem en Kuilenburg: baard- of pakwerk 
885 M 3 , bleeslaag 800 M2, deklaag 1487 M 2 , 
gestratc puinglooiing tusschen staakrijen 50 M 2 , 

staakrij 2165 M . , vlechttuin 590 M. , grint 404 
M 3 , steenpuin 1230 M 3 , ballaststeen 550 schéeps
ton. Raming ƒ 10.900. 

5e perc. De werken van den Gelderschen Usel 
van den Kop te Westervoort tot het veer te 
Dieren in de gemeenten Huissen, Westervoort, 
Rheden (Dieren), Angerlo (Bahr-en-Lathum) en 
Boesburg: baard- of pakwerk 1700 M3 , deklaag 
750 M2, gestrate puinglooiing tusschen staakrijen 
1250 M 2 , stiakrij 1005 M . , grint 400 M 3 , 
steenpuin 730 M3 . zuilenbazalt 600 schéepston. 
Raming ƒ 11,100. 

Oe perc. Be werken van den Gelderschen Usel 
van het veer te Dieren tot .Ie schipbrug te 
Deventer in de gemeenten Rheden (Dieren), 
Steenderen, Brummen, Zutfen, Gorsel, Voorst 
en Deventer: baard- of pakwerk 95 M 3 , blees
laag 820 M 2 , gestratc puinglooiing tusschen 
staakrijen 50 M 2 , staakrij 1265 M. , steenpuin 
350 M 3 , zuilenbazalt 250 schéepston. Raming 
ƒ 8000. 

7e perc. De werken op de Waal van kilometer-
raai n». 3 te Hul huizen, beneden het punt van 
verdeeling tusschen de Waal cn den Neder-Rijn 
(Pannerdensche .kanaal), tot kiloraeterraai n». 35 
bij Druten in de gemeenten Ubbergen (Lent), 
Bemmel, Nijmegen, Valburg (Oosterhout), Ewijk, 
Dodewaard (Uien), Druten (Deest) en Echteld 
(Ochten): baard of pakwerk 550 M 3 , bleeslaag 
1250 M 2 , rijsbeslag 000 M 2 , staakrij 880 M 
vlechttuin 11)0 M., steenpuin 910 M 3 , hallaststeen 
600 schéepston. Raming / 8000. 

8e perc. De werken op de Waal van kilorae
terraai n". 35 bij Druten, tot kiloraeterraai n». 
52 bij Dreumel, in de gemeenten Druten , Uzen-
doorn, Wamel , Echteld, Tie l , Wadenoijen 
(Drumpt), Ophemert en Dreumel: baard of pak
werk 920 M 3 , bleeslaag 000 M2, deklaag 1330 
M 2 , rijsbeslag 200 M 2 , staakrij 2175 M., grint 
431 M 3 , steenpuin 915 M l , ballaststeen 500 
schéepston. Raining ƒ 9700. 

9e perc. De werken op de Waal van kilome-
terraai n". 52 bij Dreumel tot kilometerraai n". 
62 te Opijneu, in de gemeenten Ophemert, 
Dreumel, Heerewaarden, Varik cn Rossum : haard
of pakwerk 040 M3, bleeslaag 250 M 2 , deklaag 
660 M 2 , staakrij 2170 M. , vlechttuin 740 M., 
steenpuin 520 M 3 , ballaststeen 700 schéepston. 
Raming ƒ 8000. 

10e perc. De werken op dc Waal van kilo
meterraai n". 02 te Opijnen tot de vereeniging 
met de Maas te Loevestein , in de gemeenten 
Opijnen, Ilurwencn, Waardenburg, Zalt-Bommel, 
Haatten, Herwijnen, Gameren, Zuilichem, Brakel 
en Poederoijen: baard- of pakwerk 881 M 3 , 
bleeslaag 750 M2, deklaag 4245 M2 , staakrij 
5390 M. , vlechttuin 1165 M . , steenpuin 1010 M3, 
ballast steen 1000 schéepston. Raming /15 ,500 . 

H e perc. De werken langs don rechteroever 
van de Maas van de Limburgsche grens bij Mook 
tot het voetveer te Lithoijen, in de gemeenten 
Over-Asselt, Balgoij, Wijchen, Batenburg en 
Appeltern (Gelderland) en- Oijen (Noord-Brabant): 
baard- of pakwerk 77'J M 3 , bleeslaag 250 M2, 
deklaag 1024 M 2 , staakrij 1355 M . , steenpuin 
450 M 3 , ballaststeen 500 schéepston. Raming 
ƒ 6600. 

12e perc. De werken op de Maas van het 
voetveer te Lithoijen lot aan de vereeniging van 
Maas en Waal bij de schutsluis te St. Andries, 
in de gemeenten Appeltern (Allen), Heerewaar
den, Rossum en Driel (Gelderland) en Lith 
(Noord-Brabant:) haard- of pakwerk 905 M 3 , 
bleeslaag 400 M 2 , deklaag 1520 M 2 , staakrij 
2090 M. , vlechttuin 745 M., steenpuin 400 M 3 , 
ballaststeen 100 schéepston. Raming ƒ 5600. 

13e perc. De werken langs den rechteroever 
van de Maas van de schutsluis te St. Andries 
tot aan de vereeniging met de Waal te Loeve
stein, in de gemeenten Hedel, W e l l , Ammerzo-
den, Neder-Hemert, Aalst on Poederogen: haard
of pakwerk 753 M 3 , deklaag 1833 M 2 , staakrij 
2308 M., vlechttuin 400 M., steenpuin 400 M3, 
ballaststeen 100 schéepston. Raming/ 5300. Inl. 
bij den hoofding. van den waterstaat, tc Arnhem, 
bij den ingenieur Van Ittersum, te Zutfen, voor 
het 6e perc, bij den ing. Van Manen te Nijme
gen voor het 4e, 7e, 8e, 9e, 10, 11e, 12 en 
13e perc, en bij den ing. Van der Sleijden, te 
Arnhem, voor het l e , 2e, 3e en 5e perc 

3o. het opruimen van een in de richting I 

west ten noorden 
gezonken vaartuig. 
II. Van Opstall, ah 
Van Ittersum, te Zut 

's-Hage, te 12 
het graven van de ka 
daarmede in verbant 
hoeve der duinwaterle 
der waterleiding in de 

Slikkerveer, te : 
het bouwen van een 
paardenstalling, enz. 
veranticn en arbeidslj 
C. Pannevis, tc Oudsl 

Groningen, te 11 
stuur: het doen var 
gen en verbeteringen I 
zijds Delfzijl. Inl. bij 
en den adjunct-ingen 
beiden te Groningen, 
Nienhuis , te Delfzijl. 

Leeuwarden, te 
best.: het vervangen' 
den middelkoker der 
onder Engwierum, do 
deuren. Inl. bij den 
waterstaat P. J. II. Ui 
Jhr. A. O. van den Sa 
warden. Aanw. den 

Sneek, le 12 uren 
britseradeel: lo . het 
school en het vergrol 
onderwijzerswoning te 
breken van den ouden 
nieuwen toren te Uitfl 
tarie van Wijmbritsei 
zenden uiterlijk voor 
te 11 uren, te begin! 
huizen. 

Zaterda 
Walzoorden , (gei 

uren, door het bestl 
het calamiteuse waterêj 
F. Adriaansens: het 
van : 
3400 M J rijsbeslag n 

600 M ' idem met sti 
2300 M 1 glooiing va 

voordschc steen , lik 
2020 M J bezetting 
6000 M J winterkraai] 
1500 M J zomerniat; 

400 M* dunne bezodil 
het leveren en verwei 

perkoenpalen; 
het doen der noodige 
het aanbrengen van 

zeedijk over 40 M. 
het verhoogen vau 

over 300 M. lengtej 
het leveren van win» 

van verdere werkzaal 
schreven. Inl. bij J j 

voornoemd bestuur, 
23 Aug. 

Sexbierum, te 12 
best. van Barradeel, 
van 500 stère grint; 

Meerkerk , in het 
onderhoud van de tin 
vijf watermolens enz. 
Middclbroek c. a.; 2°. 
van p. in. 180 stère 

Maand* 
's-Hage, te ll'/._ 

stuur: lo . het afbreken! 
ophaalbrug over het 
Nieuwesluis , het makel 
kantoor en verdere da 
werken. Inl. bij den | 
en bij den ingenieur 

2o. het aanleggen 
lere verbetering der 
le gemeenten l l an l in l 

drecht, van de Giesenda 
De uit te voeren wen1 

2 kribben op den reel 
op den linkeroever i{ 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME.- Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C». 
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DE OPMERKER — Zaterdag 17 Augustus 1872. 

A . V L E S & Z O N E N 
S € Hi EI» ë ]flS CMIE3 DIJK, 

steeds in voorraad oud B o o d - en « c e l K o p e r , Brons en M e t a a l , in verschillende 
,1 compositie H u i d s p i j k e r s , Spiauter hersmolten gezuiverd B iokz iuk ; Banca 
[blokken en staven ; L o o d , loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

F A B R I E K " V - A J N " 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Juitensingel bij de Utrechtsclie barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 

M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 
Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 

tra. 

i o n . Stoomfabriek 
LINK- EN KOPERWERKEN. 
IENHUIS & Co., ARNHEM. 

Raamroeden in stukken en gekruist. 
I ' s , Dakramen, Consoles, Vazen, 
I l e n , Fonteinen, Rosetten. Verder 
Vten van bouwkundige Ornementen, 
•.koppen, gegolfd Zink, enz. 

lalqueerlinnen. 
deuwe soort, hetwelk in bewerking even 
als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 

luijnvan Teekenbehoeften voor Bouw-
Bn van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

ouds gevestigde Fabrieken 
M U M , W E R K L U S T E N DE CONCÜRENT, 
E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 

VAN 

: . v a n Borgon, 
ialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 
-composition. Metalen TORENKLOK
TOREN-UURWERKEN, BRAND-

'EN-MACHINES en GROFSMEDE-
Schte Hennippen en Gom-Elastique 
DSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
k r o o n d tc Arnhem, Amsterdam,'s Hage, 
n, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 

Veendam , enz 
11e courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-
F A B R I B K E N 

itende qualiteit Dakpannen, Brai-
neerbuizen en Metselsteenen. 

A . II. VAST B E R G E » . 

Verbeterde 
EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te Poole en Londen. 
luitende Vertegenwoordigers voor Neder-

Oost-Indië 
I HOVEN c*3 ZOON, 
Gravenhage en Rotterdam. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

C. L. BRINKMAN te Amsterdam geeft uit : 
V A N GENDT e n BRINKMAN'S 

I. H. P. Vogel, Grondbeginselen der Schoone 
Bouwkunst. Met 134 houtgravures. . ƒ 1 . 7 5 

II. Algemeene Voorschriften voor de uitvoe
ring en het onderhoud van werken, onder beheer 
van het Depart, van Binn. Zaken. Vastgesteld 
1 Maart 1860. Met aanteekeningen.. f 1.— 

III. J. J. Pas, Beplantingen van Wegen. 
(Ter perse.) 

De Technische Bibliotheek zal ver
schijnen in deelen van 7 tot 12 vellen 

druks. De prijs daarvan zal zijn 10 ct. voor elk 
vel druks zonder houtgravuren, en van 12 ' tot 
17? ct. per vel druks met houtgravuren. Voor 
de tabellen zal naar verhouding van den meer
deren of minderen omvang eenige verhooging 
worden in rekening gebracht. 

Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar. 

De Kunst in de Handwerksnjjverheid. 
E L E M E N T E N DER VEKSIEEINGSKÜNST. 

TOEGELICHT E N G E T E E K E N D DOOIt 

C. M U Y S K E N . 
Ten dienste van het onderwijs aan Industrie-, 

Ambachts- en Burger-avondscholen, en voor allen 
die het bouwvak beoefenen. 

le A F L E V E R I N G 
Dit werk zal compleet zijn in 5 afleveringen 

ieder van 12 platen. Het zal bestaan uit : 
a. De versiering, dienende bij omsluitende, 

begrenzende en dragende geleden. 
6. Versiering van dc zoldering, den wand en 

den vloer. 
c. De versiering van vlakke velden door de 

constructie ontstaan, maar daarmede in geen 
verband staande. 

d. Voortbrengselen der Kunst-nijverheid. 
De prijs van elke aflevering is f 1.80 j de in-

teekening geschiedt voor het geheele werk , waar
toe gratis titel en algemeene omslag worden toe
gevoegd. Eene nette portefeuille tot bewaring 
der platen is tegen 30 cent bij de l e aflevering 
gevoegd. 

IJZERGIETERIJ 
V A N 

JOSEPH & C°. te Maastricht, 
leveren cn vervaardigen alle soorten van GIET
WERK, tot de billijkste prijzen. 

S o l i e d e b e d i e n i n g . 
Specialiteit van Ornamenten. 

ZELFWERKENDE SPAAR-KEGLLATEUR 
VOOR 

GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W . HOVEN Sc ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

N00RDB1UBANT. 
Bij staking van handel in hout, wordt UIT 

DE HAND TE KOOP gepresenteerd: ruim 50 
stuks zware Kanadasche Boomen, staande 
digt bij het buitenwater; Iepen, Beuken, Lin
den , Kanadasche , bruine Willige liggende 
Boomen; 3000 ellen Kanadasche, 50o Iepen 
en Olmen Kruideelen , Kruiwagens, hout 
om wagens te maken, gezaagde Essen, Iepen 
en Beuken Platen van 1 tot 13 duim dik. 

Kanadasche toppen voor brandhout, 1500 
Takkebossen, 15000 Talhout. 

Te bevragen bij J. GELEIJNS, Brieven franco. 

Üe Ondergeteekende verlangt voor den tijd van 
vier weken te huren, om onmiddelijk ter be
schikking te worden gesteld E E N W A 

T E R P A S I N S T R U M E N T van TUOUGIITON en 
SIMMS, in goeden staat, en twee zelfaflezende 
baken in Centimeters verdeeld. Aanbiedingen 
franco in te zenden aan 

P. MAAS GEESTERANUS, 
Ing'. Hoofdopzichter van Rijnland. 

Leiden, 14 Aug. 1872. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad f 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

: 
eeker &. Buddinirh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterre inen te koop aan dc Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t & C°. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en Lijs tenfabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabriek teMW, bij Antwer
pen, van J .F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

B e d e k e r A €"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

heel u ,111' I •liirslellell Mier lll'liiiliu I'll , nlanteliLlssni , enz. 
Calques. Pauspapier van f8.10 en f8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
.Ine*. P l e y s i e r , te Schcveningen, fabrikant 

van cenient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r i n n e n eu de B o u d e , Slooiiitrasliibrick, Delft. 

I I . J . W o l t e r . Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam, 
B..%. H i ldebrand . Stoointiasfubriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 

ven te Arnhem bij D. A. THIEME.- Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O», te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & O», 

Z a t e r d a g 17 A u g u s t u s 1873. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 19 A u g . 

'•-Hage, te 11% uren, door het prov. be
stuur : de lichting en opruiming van een wrak 
van een in de Boven-Merwede tegenover Sleeu-
wijk gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofding. 
van den waterstaat aldaar, den arrondissenients-
ingenieur te Gorinchem, en bij den opzichter 
Koorevaar, aldaar. 

Nijmegen, te 12 uren, ten huize van E. P. 
J. Janssen, aan het Valkhof: het opbouwen van 
het te Milligen afgebrande boerenhuis, achter
huis, schuur en varkenshuis, bewoond geweest 
door Van der Kamp cn Bless. Inl. bij den veer
man Staaijcn, te Milligen en bij Janssen boven
genoemd. 

Helvoirt, te 12 uren, door het kerk best. 
der Herv. gemeente, bij J. Bcrkelmans: het her
stellen en verven der kerk, in twee perc. Aanw. 
's morgens 9 uren. 

Llerop (Noord-Biab.), te 2 uren, door het 
gemeentebestuur: het bouwen eener nieuwe school 
met bergplaats en privaten. 

Philippine, te 3 uren, door het bestuurder 
waterkeering van den calamiteusen polder Stad-
Philippine, in De Gouden Leeuw: het gedurende 
een jaar onderhouden van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerkcn van den zeedijk van 
bovengenoeniden polder, benevens het uitvoeren 
van eenige herstellingen en vernieuwingen daar
aan , met de leveringen van al de daartoe be
noodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. Inl. bij 
voornoemd bestuur. Aanw. op den dag der 
besteding, van 9—12 uren. 

Dinsdag, 20 Aug. 
Utrecht, te 10 uren, door den kommandant 

der genie : het maken van 2 bergloodsen in het 
fort aan de Biltstraat. 

Roermond, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: de levering vóór 30 April 1873 van 
144,000 paveisteenen naar de aangeduide afme
tingen. 

Amsterdam, te 12 uren, door dc directie 
der Ned. Handelmaatschappij, de levering van: 

7507 stukken blauw doorverf] katoen. 
400 » gezuiverd en gecilindreerd katoen. 

2110 K G . staal en staaldraad. 
2500 bladen huidkoper. 
3500 K G . roodkoperen huidspijkers. 

11600 » lood. 
450 » tin-ijzer soldeer. 
675 » compositiebuizen. 

Diverse bouwmaterialen. 
3450 riem divers papier. 

10000 K G . pek. 
350000 stuks enveloppen. 
In 25 perceelen. Inl. dagelijks, van 10—3 uren, 
aan het kantoor der Maatschappij te Amsterdam, 
en bij de agentschappen te Rotterdam, Dordrecht, 
Middelburg en Schiedam, en wat de katoenen 
betreft ook te Nijverdal. 

Amsterdam , te 12 uren, in het Hotel Café 
Francais: het bouwen van drie heerenhuizen 
aldaar, bij de Wecsper-barrière. Inl. bij den 
architect Y. Bijvoets Gz., aldaar. 

Burgh (Zeeland), te 12 uien, door het dijks
bestuur van Burgh en Westland , in de gemeen
te-raadkamer : de aarde-, kram-, rijs- en stcen-
glooiingwerken van dien polder, voor den dienst van 
1872/3. Aanw. gedurende 8 dagen vóór de besteding. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: l o . 
het maken en uitvoeren van grond- en andere 
werken voor den nieuw aan te leggen toegangs
weg naar het stationsgebouw te Gouda; 2o. dc 
levering van 50,000 harde Veohtsche Straatklin
ker-moppen; 3o. De levering van 07,000 bazalt-
keien. Bil j . inzenden uiterlijk 19 Aug., vóór 5 uren. 

Delft, tc 3 uren, door burg. cn weth.: eene 
verbouwing der beide bruggen van Binnenwater-
sloot en Oude-Dell't, nabij de gesloopte koren
beurs. Aanw. 19 Aug., te 12 uren. 

Woensdag, 21 Aug . 
Willemstad, te 11 uren, door den eerst

aanwezend ingenieur, in Du Hoop: het maken 
van een zolder in de steenen all'uitloods aldaar. 
Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Onderdendam, tc 11 uren, in het waterschaps
huis van Hunsingo: lo . het opgraven van het 
Potmaar , lang 2109 M.; 2o. hot verven enteren 
van eenige bruggen, in 8 perceelen. Inl. bij 
den deskundige van het waterschap te Onderden
dam. Aanw. van n°. 1, 19 Aug. te 10 uren. 

Nieuwolda, te 3 uren, door het waterschap 
Oldambt, bij l i . Crenier: l o . hel onder proflei 
brengen der kaden cn het baggeren van het 
Hondshalster- en Lutjemaar, in 3 perc; 2o het 
graven der Noorder Bouwte Watering te Noord-
broek ; 3o. het van 2 bruggen en 4 duikers over 
eu in laatstgenoemde watering ; 4o. het bouwen 
van ccn duiker in den provincialen kunstweg 
van Noord broek naar Scheenida, voor bovenge
noemde watering. Inl. bij den opzichter te 
Nieuwolda. Aanw. van n°. 1 , 17 Aug., te 9 
uren; samenkomst op liet land van Geertserna 
te Westfalen, onder Noordbroek. 

Finstcrwolde, tc 3 uren, door het bestuur 
van het waterschap de Reiderwolder-Polder, in 
het gemeentehuis: het graven en sehoonen der 
wateringen iu dien polder. 

Donderdag, IS Aug . 
Groningen, tc 121/, uren, door burg. en 

weth.: het verrichten van eenige verf-, teer- en 
witwerken aan de gebouwen der Manége aan de 
Kruidgracht, met bijlevering der bouwstoffen, 
arbeidsloonen, transporten enz. Bilj. inzenden 
uiterlijk 21 Aug. Aanw. 19 Aug., te 10 uren. 

Vri jdag , 23 A u g . 
Arnhem, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 

lo . de uitvoering van eenige werken tot norma
liseering van de Waal te Loenen, tusschen de 
kilometerraaien 24 en 27. De uit te voeren 
wei ken zijn : a. het maken van een aarden dam 
met rijsbeslag op de zoogenaamde Loenensehe 
W e l ; b. het maken van een rijzen strekdam 
bovenwaarts cn in aansluiting met sub a ge
noemden aarden dam; c. het verlengen tot aan 
de linker norniital-oeverlijn van de Grootes Bur-
gerskrib, in 1809 aangelegd; d. het maken van 
een piasberm, bestaande uit een aaneengesloten 

. bezinking van den rivierbodem ; e. het bevorderen 
I van de opruiming van de Loenensehe Wel voor 

zooveel deze binnen de normaallijn gelegen is. 
Inl. bij den hoofding. van den waterstaat Van 
Opstall te Arnhem, bij den ing. Van Manen en 
bij den opzichter Laurentius, beiden te Nijme
gen. Raming / 33,300. 

2o. de herstellingen, vernieuwingen en het 
onderhoud der Rijks-rivierwerken in Gelderland , 
in 13 perc. l e perc. De landsrijswerken op den 
onverdeelden Boven-Rijn, benevens de landsdijken 
langs die r ivier , van het punt van verdceling 
tusschen de Waal en den Neder-Rijn (Panncr-
densch kanaal) tot aan de grens van Pruisen, 
in de gemeenten Herwen, Aerdt, Pannerden en 
Milligen: bleeslaag 3930 M2, deklaag 4000 M2, 
staakrij 4050 M. , grint 1320 M 3 , steenpuin 700 
M 3 , zuilenbazalt 000 scheepston, balaststeen 480 
scheepston. Raming f 18,200 

2e perc. De werken van het Pannerdensche 
kanaal benevens de lands-dijken langs dit kanaal, 
met inbegrip van den dam aan het punt van 
verdeeling, tot aan den uitloop van den Ouden-
Rijn bij Kandia in de gemeenten Doornenburg 
en Pannerden : baard- of pakwerk 700 M 3 , dek
laag 330 M 2 , gestrate puinglooiing tusschen 
staakrijen 1695 M 2 , staakrij 3050 M . , grint 
1500 M 3 , steenpuin 1000 M2, ballaststeen 900 
scheepston. Raming f 13,500. 

3e perc. De werken op den Neder-Rijn van 
den uitloop van den Oudon-liijn bij Kandia tot 
het Opheusdenscbe veer in de gemeenten Bemmel, 
Duiven, Westervoort, Huissen, Arnhem, Eist, 
Itenkuin, Beteren, Opbeusden en Wageningen: 
baard- of pakwerk 20 M3, bleeslaag 700 M 2 , 
deklaag 505 M 2 , rijsbeslag 20 M 2 , staakrij 4340 
M., grint 700 M3, steenpuin 2400 M 3 , zuilen
bazalt 300 scheepston. Raming ƒ 10,300. 

4e perc. Dc werken op den Neder-Rijn en Lek 
langs den linkeroever van het Opheusdensche 
veer tot de grens der provincie Zuid-Holland te 
Everdingen beneden Kuilenburg, in de gemeenten 
Kesteren (Opbeusden), Maurik (Eck-en-Wiel), 
Beusichem en Kuilenburg: baard- of pakwerk 
885 M 3 , bleeslaag 800 M 2 , deklaag 1487 M 2 , 
gestrate puinglooiing tusschen staakrijen 50 M 2 , 

staakrij 2165 M . , vlechttuin 590 M. , grint 404 
M 3 , steenpuin 1230M3, ballaststeen 550scheeps 
ton. Raming ƒ 10,900. 

5e perc. Dc werken van den Gelderschen IJsel 
van den Kop te Westervoort tot het veer te 
Dieren in de gemeenten Huissen, Westervoort 
Rheden (Dieren), Angerlo (fluhr-rn-Lathiim) en 
Doesburg: baard- of pakwerk 1700 M3 , deklaag 
750 M 2 , gestrate puinglooiing tusschen staakrijen 
1250 M 2 , stiakrij 1005 M . , grint 400 M3 
steenpuin 730 M3 , zuilenbazalt 000 scheepston. 
Raming f 11,100. 

Oe perc. De werken van den Gelderschen IJsel 
van het veer te Dieren tot de schipbrug te 
Deventer in de gemeenten Rheden (Dieren), 
Steenderen . Brummen , Zutfen , Gorsel, Voorst 
en Deventer: baard- of pakwerk 95 M 3 , blees
laag 820 M2, gestrate puinglooiing tusschen 
staakrijen 50 M 2 , staakrij 1265 M., steenpuin 
350 M 3 . zuilenbazalt 250 scheepston. Raining 
ƒ 8000. 

7c perc. De werken op de Waal van kilometer-
raai n°. 3 te Huihuizen, beneden het punt van 
verdceling tusschen de Waal en den Neder-Rijn 
(Pannerdensche kanaal), tot kiloiueterraai n°. 35 
bij Druten in de gemeenten Ubbergen (Lent), 
Bemmel, Nijmegen, Valburg (Oosterhout), Ewijk, 
Dodewaard (Uien), Druten (Dcest) en Echteld 
(Ochten): baard of pakwerk 550 M 3 , bleeslaag 
1250 M 2 , rijsbeslag 000 M 2 , staakrij 880 M. , 
vlechttuin 100 M. , steenpuin 910 M3, ballaststeen 
000 scheepston. Raming ƒ 8000. 

8e perc. De werken op de Waal van kilome-
terraai n". 35 bij Druten, tot kiloiueterraai n°. 
52 bij Dreumel, in de gemeenten Druten , IJzen-
doorn, Wamel , Echteld, Tiel, Wadenoijen 
(Drumpt), Ophemert en Dreumel: baard of pak
werk 920 M 3 , bleeslaag 000 M2, deklaag 1330 
M 2 , rijsbeslag 200 M 2 , staakrij 2175 M. , grint 
431 M 3 , steenpuin 915 M l , ballaststeen 500 
scheepston. Raming / 9700. 

9e perc. De werken op de Waal van kiloiue
terraai n". 52 bij Dreumel tot kiloiueterraai n°. 
02 te Opijnen, in de gemeenten Ophemert, 
Dreumel, Heerewaarden, Varik en Rossum : baard-
of pakwerk 040 M 3 , bleeslaag 250 M 2 , deklaag 
660 M 2 , staakrij 2170 M. , vlechttuin 740 M., 
steenpuin 520 M 3 , ballaststeen 700 scheepston. 
Raming f 8000. 

10e perc. De werken op de Waal van kilo-
meterraai n". 62 te Opijnen tot de vereeniging 
met de Maas te Loevestein , in de gemeenten 
Opijnen, Hurwenen, Waardenburg, Zalt-Bommel, 
Haaften, Herwijnen, Gameren, Zuilichein, Brakel 
en Poederogen: baard- of pakwerk 881 M 3 , 
bleeslaag 750 M 2 , deklaag 4245 M 2 , staakrij 
5390 M. , vlechttuin 1165 M . , steenpuin 1010 M3, 
ballast steen 1000 scheepston. Raming ƒ 15,500. 

11e perc. De werken langs den rechteroever 
van de Maas van de Limburgsche grens bij Mook 
tot het voetveer tc Lithoijen, in de gemeenten 
Over-Asselt, Balgoij, Wijchen, Batenburg en 
Appcltern (Gelderland) en- Oijen (Noord-Brabant): 
baard- of pakwerk 77'J M 3 , bleeslaag 250 M 2 , 
deklaag 1024 M 2 , staakrij 1355 M . , steenpuin 
450 M 3 , ballaststeen 500 scheepston. Raming 
f 0000. 

12e perc. De werken op dc Maas van het 
voetveer te Lithoijen tot aan de vereeniging van 
Maas en Waal bij de schutsluis te St. Andries, 
in de gemeenten Appcltern (Alfen), Heerewaar
den, Rossum en Driel (Gelderland) en Lith 
(Noord-Brabant:) baard- of pakwerk 905 M 3 , 
bleeslaag 400 M 2 , deklaag 1520 M 2 , staakrij 
2090 M. , vlechttuin 745 M., steenpuin 400 M 3 , 
ballaststeen 100 scheepston. Raming /' 5600. 

13e perc. De werken langs den rechteroever 
van de Maas van de schutsluis te St. Andries 
tot aan de vereeniging met de Waal te Loeve
stein, in de gemeenten lledel, Wel l , Ammerzo-
den, Neder-Hemert, Aalst en Poederoijen: baard-
of pakwerk 753 M 3 , deklaag 1833 M2, staakrij 
2308 M . , vlechttuin 40(1 M. , steenpuin 400 M3, 
ballaststeen 100 scheepston. Raming/* 5300. Inl. 
bij den hoofding. van den waterstaat, te Arnhem, 
bij den ingenieur Van Ittersuiu, te Zutfen, voor 
het üe perc, bij den ing. Van Manen te Nijme
gen voor het 4e, 7e, «e , 9e, 10, H e , 12 en 
13e perc, en bij den ing. Van der Slejjden, te 
Arnhem, voor het Ie, 2e, 3e en 5e perc 

3o. het opruimen van een in de richting 

west ten noorden van Elburg in de Zuiderzee 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofding. F. W. 
II. Van Opstall, aldaar, en bij den ingenieur 
Van Ittersum, te Zutfen. (Herbesteding.) 

's-Hage, te 12 uren , door burg. en weth. : 
het graven van de kanalen cn het maken van de 
daarmede in verband staande werken, ten be
hoeve der duinwaterleiding. Inl. aan het bureau 
der waterleiding in de Verlengde Balistraat. 

Slikkerveer, te 12 uren, door P. Smit Jr . : 
het bouwen van een koetshuis, koetsierswoning, 
paardenstalling, enz. met daartoe benoodigde 1c-
verantiën cn arbeidsloonen. Inl. bij den architect 
C. Pannevis, te Oudshoorn. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. be
stuur : het doen van onderscheidene herstellin
gen en verbeteringen aan de zeeweringen weders-
zijds Delfzijl. Inl. bij den provincialen ingenieur 
en den adjunct-ingenieur van den waterstaat, 
beiden te Groningen, en bij den opzichter B. K. 
Nienbuis, te Delfzijl. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
best.: het vervangen der tol- of spuideuren in 
den middelkoker der zeesluis de Nieuwe zijlen , 
onder Engwierum, door een paar gewone schut-
deiiren. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat. P . I. II. Hay ward, en den ingenieur 
Jhr. A. O. van den Santheuvel, beiden te Leeu
warden. Aanw. den 4den dag vóór de best. 

Sneek, te 12 uren, door den burg. van Wijm-
britseradeel: lo . het bouwen van een nieuwe 
school en het vergrooten van eene lmizinge tot 
onderwijzerswoning te Oppenhuizen ; 2o. het af
breken van den ouden en het opbouwen van een 
nieuwen toren te Uitwellingerga. Inl. ter Secre
tarie van Wijmbritseradeel, te Sneek. Bilj . in
zenden uiterlijk voor 1 1 % uren. Aanw. 22 Aug., 
te 11 uren, te beginnen bij het werk te Oppen-
huizen. 

Zaterdag, 24 Aug . 
Walzoorden, (gemeente Hontenisse), te 10 

uren, door het bestuur der waterkeering van 
het calamiteuse waterschaap Walzoorden, bij J. 
F. Adriaansens: bet vernieuwen of nieuw leggen 
van : 
3400 M' 2 rijsbeslag met vlechttuinen ; 

600 M * idem met staakrijen; 
2300 M 1 glooiing van nieuwe gesorteerde V i l 

voordsche steen , dik 25 c.M. op nieuw puin ; 
2020 M' 2 bezetting met masten paaltjes; 
0000 M' 2 winterkrainmat; 
1500 M - zomermat; 
400 M' 2 dunne bezoding; 

het leveren cn verwerken van 6500 stuks eiken 
perkoenpalen; 

het doen der noodige grondaanvullingen ; 
het aanbrengen van een buitenberm aan den 

zeedijk over 40 M. lengte; 
het verhoogen van een bestaanden buitenberm 

over 300 M . lengte, en 
het leveren van wintermaterialen en het doen 

van verdere werkzaamheden in het bestek om
schreven. Inl. bij J. van Sikkelerus, lid van 

voornoemd bestuur, te Kloosterzande. Aanw. 
23 Aug. 

Sexbierum, te 12 uren, door het gemeente
best, van Barradeel, ter secretarie: de levering 
van 500 stère grint; bilj. inz. vóór 's m. 11 ure. 

Meerkerk in het Brughuis: l u . het zesjarig 
onderhoud van de timmer- en sinidswerken der 
vijf watermolens enz. van de vereenigde polders 
Middelbroek c a . ; 2°. de levering en het vervoer' 
van p. m. 180 stère grintzand. 

Maandag, 26 Aug . 
s-Hage. tc 11% uren, door het prov. be

stuur: l o . het afbreken en opruimen der bestaande 
ophaalbrug over het kanaal door Voorne, te 
Nieuwesluis, het maken van een wachthuisje en 
kantoor en verdere daarmee in verband staande 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur te 's-llage 

n bij den ingenieur te Brielle. Raming /' 1050. 
2o. het aanleggen van rijwerken tot ver

dere verbetering der Ileneden-Merwede, onder 
le gemeenten Hardinxveld, Giesendam en Slie

drecht, van de Giesendamsche plaat tot de Helsluis. 
De uit te voeren werken zijn : het maken van 
2 kribben op den rechteroever en van eene krib 
op den linkeroever der Beneden-Merwede; het 
verleggen van 2 kribben op den rechteroever en 
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van 5 kribben op den linkeroever der Beneden-
Mervede; het inkorten van 2 kribben ; het aan
brengen van 4000 M 2 zinkstuk; het leveren en 
verwerken van 1940 scheepston ballaststeen en 
120 M " grove harde steenpuin en het leveren 
cn plaatsen van 3 eikenhouten kribbakens. Inl. bij 
den hoofdingen. van den waterstaat in het 10 J t 

district te 's-Gravenhage, den arrondissements-
ingenieur te Gorinchem, den ingenieur Welcher 
aldaar, cn den opzichter Looijen te Werkendam. 
Aanw. den 7d"> dag vóór de besteding. Raming 
f 47,500. 

Wageningen, te 12 uren, door het polder
bestuur van den Bovensten Polder, in Dc Wereld; 
het maken van eene nieuwe inlaatsluis en het 
vernieuwen van den duiker in den veerdam naar 
het Lcxkesveer, in genoemden polder. Aanw. 
24 Aug., te 1 uur, door den architect .1. II. 
Keurschot. 

Oroningen, tc 12'/2 uren, door burg. en 
weth.: l o . het plaatsen van een gebouw voor een 
stoom-pompwerktuig aan het westeinde der Schuite-
makersstraat; 2o. het bestraten der gemeente
gronden op- en in de verlenging van het St. Jans
park , beide met bijlevering der bouwstoffen, 
arbeidsloonen, transporten enz. Bilj. inzenden 
24 Aug. 

Middelburg tc 1 uur , door burg. en weth.: 
het uitdiepen der binnenhavens en het dempen 
van een gedeelte der stadsvest en van de Zoute-
gracht. Aanw. 22 en 24 Aug., telkens te 1 uur, 
te beginnen aan de stadsschuur. 

Dinsdag, 27 Aug. 
Reeuwijk. door burg. en weth.: het bouwen 

eener openbare lagere school met onderwijzers
woning in de afdeeling Nieuwdorp , en het ver
grooten der openbare lagere school met vernieuwing 
der onderwijzerswoning in de afdeeling Sluipwijk. 
Inl. bij den architect A . Koorevaar , te Gouda. 
Aanw. 20 Aug. te 2 uren, aanvangende in de 
afdeeling Sluipwijk. 

Woensdag 28 Aug . 
Bolsward, te 12 uren, door het gemeente-

best.: het maken van eene walbeschoeiing langs 
de groote Kampen, ter lengte van 80 II., bene
vens een gedeelte bestrating met balsteenen 
aldaar. 

Vrijdag, 30 Aug . 

Middelburg, te 10 uren, door het prov. be
stuur : het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
aan de zeeweringen te Vlissingen en te Veere, 
met de levering der vereischte bouwstoffen, in 
2 perceelen. Aanw. den Oden en 4den dag vóór 
de besteding. Raming : perc. 1 , f 0230, perc. 
2 , f 1039. 

Oroningen, te 11 uren, door curatoren der 
hoogeschool, in het academiegebouw: a. het 
verven van eenige academische gebouwen; b. het 
bouwen van eene tweede turfloods bij-, en het 
doen van eenige werkzaamheden aan het alge
meen ziekenhuis en de bibliotheek, benevens het 
gedeeltelijk vernieuwen van de oostelijke warme-
kas in den Hortus Medicus. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Assen, bij den 
ingenieur te Groningen, en bij den opzichter 
II. Raammaker, aldaar. Aanw. den 7den dag 
vóór de besteding. 

Maandag 2 Sept. 

Leeuwarden , door voogden van de Stads
armenkamer in de Ivobrouwersteeg: de levering 
van 2500 M . ruw katoen en 1000 id. pillow. 
Monsters liggen aan gezegd lokaal. 

Dinsdag, 3 Sept. 
Delft, te 1 uren, door den directeur van 

'sRijks magazijn van militaire kleeding, uitrus
ting enz.: de levering van 2500 linnen bedlakens, 
1000 katoenen hemden, 1500 dito mutsen, 1000 
halfblank linnen pantalons, 2400 paren wollen 
sokken, 1200 id. vctlederen muilen, 800 linnen 
handdoeken en S00 M . groen gestreept gor-
dijndoek, voor den hospitaaldienst. Modellen op 
genoemd bureau ter bezichtiging. 

Donderdag, 6 Sept. 
's-Hage, t e i l 1 / , uren, door de commissie 

van beheer cn toezicht over de droogmaking dei-
plassen in Schielrnd , beoosten Rotterdam, inl iet 
gebouw van het prov. bestuur : de levering van 
lo . materialen eu het verstrekken van arbeiders 
voor het doen van herstellingen enz. aan de wer
ken der droogmaking, gedurende 1872 en '73. 
(Bestek no. 44): en 2o. ten minste 12000 en ten 
hoogste 15000 liectol. steenkolen, ten behoeve 
der Beneden-Stoomgemalen. (Bestek no. 45). 
Deze aanbesteding bij enkele inschrijving volgens 
g 434 Alg. Voorschriften. Inlicht, bij den hoofd-
ing. van den waterst. te 's-Gravenhage, lid dei-
commissie, en bij den ing. W. J. Backer, te 
Rotterdam. Bestekken enz. ter lezing aan het 
ministerie van binn. zaken, aan het prov. be
stuur, en op franco aanvr. en betaling der kosten 
verkrijg!), bij M. M. Couvée, te 's-Gravenhage. 

Harlingen, te 12 uren, door het dijksbestuur 
van Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, in De Ne
derlanden : het maken van 308 M. beschermwerk 
voorlangs het Buitenland bij Dijksboek , ten noor
den van Harlingen, uit te voeren in 1873, met 
bijlevering van alle materialen. Biljetten inzen
den uiterlijk 4 Sept. bij den secretaris van het 
waterschap. Anr.w. 3 Sept., te 3 uren. 

Dinsdag, 10 Sept. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 

oorlog : de leveling van het, voor de dienst van 
1873, bij de landmacht benoodigde ordinaire-, 
onderofficiers- en uitmonstering-laken, als: 

Ordinaire lakens. 
00,000 M. donkerblauw, in 15 perc. elk van 4000 M . ; 
21,000 M. lichtblauw, in 7 perc. elk van3000M.; 

5000 M. groen, bestemd voor bet regement 
grenadiers en jagers, in 2 perceelen, elk van 
2500 M . 

Onilerofliciers-lakens. 
3,000 M, donkerblauw, in 0 perc. elk van 000 M. ; 
2,400 M. lichtblauw, in 0 perc. elk van 400 M. 

350 M. groen, bestemd voor het regement 
grenadiers en jagers, in ééne party, 

Uitmonstering-lakens. 
1,200 M . geel, in 4 perceelen, elk van 300 M. ; 

420 » rood, » 2 » » » 210 » 
75 » lichtblauw, in ééne partij. 

Lakens, bestemd voor het Koloniaal Werfdepot: 
3,000 JL donkerblauw keper, 
2,000 » grijs keper, | in ééne partij. 

50 » lichtblauw uitmonstering, 

Afloop van Aanbestedingen. 

Oversohie: liet verhoogen en bestraten der 
Zestienhovenschc kade, over eene lengte van 
810 M . ; minste inschr. was J. van Dam, aldaar, 
voor ƒ 5499. 

Amsterdam, 30 J u l i : het bouwen eener 
broodbakkerij met een pakhuis en zes woningen. 
Ingekomen 13 biljetten, als: 
L . van Opstal en Zn . , te Amsterdam, ƒ 17,777. 
G. Lex , » » » 17,300. 
J. Koster, » » » 17,000. 
II. A . Labohm, » » » 10,950. 
J. J. lioekholts, » » > 10,905. 
G. H . Schevel en II. J. 

Meekers, » » » 10,000. 
W. Jansen, » » » 10,520. 
A. Aalders, » » » 10,430. 
C. J. Maks Jz. » » » 15,888. 
R. CruijlT, » » » 14,977. 
F. J . Fobbc, » » » 14,175. 
D. Limper, » » » 14,125. 

Gegund aan R. Cruijfl', voor f 14,977. 
Amersfoort, 5 A u g . : perc. 1, het verven 

eener kamer op het raadhuis; minste inschrijver 
was W. van Groenestein , voor f 98.50 ; perc. 2, 
de vernieuwing van het HIauwbrugje ; minste in
schrijver was W. van Doornik , voor ƒ 575 , 
beiden aldaar. 

Dordrecht, 6 A u g . : l o . het verhoogen van 
een gedeelte kaaimuur langs de Taankade ; inge
komen 9 biljetten, als: 
P. A. van Rije, ƒ 1590. 
F. v. d. Net, » 1400. 
P. Verhoeven & Zn . , » 1400. 
J. J. van Sluisdam , » 1385. 
P. van Dongen, » 1204. 
A . Blok, te 's Gravendeel , » 1111.11. 
H . G. Waanders, » 'P ie l , » 1111. 
A . du Vijn , » 1073. 
M . Kranendonk, » 1055. 

2o. het herstellen der beschoeiing bij de brug 
in de Lijnbaan ; ingek. 7 biljetten , als : 

F. W. v. d. Net, ƒ 500. 
P. Verhoeven & Zn. , » 400. 
J, .1. van Sluisdam', » 450. 
P. A. van Rije, » 422. 
P. van Dongen , » 411. 
H. G. Waanders, » 333. 
D. A . Baart, » 275. 

Overigen aldaar. 
Gorinchem , 7 Aug . : het doen van aarde

werken op de steenplaats van Janse en Molen
burg ; ingekomen 8 biljetten, als : 
II. Kamsteeg, te Hardinxveld, / 3950. 
J. Sterk , » Heukelom, » 3790. 
J. de Geus, » Hardinxveld, » 37G0. 
J . van 't Verlaat, » idem, » 3559. 
C. van E s , » Vuren , » 3280. 
H. Pannekoek, » Herwijnen, » 3289. 
C. Brouwer, » Hardinxveld, » 3175. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 2850. 

Rotterdam, 8 A u g . : het maken van 50 tong
bewegingen met stalen tongen voor wissels; één 
biljet ingekomen van L . J. Enthoven & Co. , te 
's Hage, voor ƒ 10,900. 

's-Hage, 8 Aug . : de werken op de Rijks-
stapelplaats tc Dordrecht, met het 3jarig onder
houd; ingekomen 8 biljetten, als: 
J . v. d. Vlugt J r . , te Rozenburg, ƒ 17,000. 
H. Vei heul , » Ililligersberg, » 10,800. 
G. Dekker, » Dordrecht, » 15,800. 
C. Hoogendoorn Kz. , » Giesendam, » 15,700. 
Van der Made & Gips , » Dordrecht, » 14,980. 
P. Verbruggen, » Waddinxveen,» 14,218. 
A. Blok, » 's-Gravendcel, » 13,900. 
D. Volker, » Dordrecht, » 11,950. 

Eist , 8 Aug. : het maken eener kantonnale 
gevangenis in dc benedenlokalen van het ge
meentehuis: ingekomen 5 biljetten, als: 

G. J. van Burk, ƒ 830. 
H. Hoorneman, » 759. 
C. Eykelen , te Lent, » 750. 
J. H. van Holten , » 745. 
A . Brans, » 095. 

Overigen aldaar. 
De Beemster, 8 A u g . : het vergrooten der 

school aan den Jisperweg nabij den Hobrederweg; 
ingekomen 0 biljetten, als: 

J. Lakeman, te Beemster, f 2G82-
,1. Dikker , » Schermeihorn, » 2450. 
P. Meijers, » Beets, » 2289. 
Gebr. van der Molen , » Beemster , » 2284. 
C. Smit , o Avenhorn, » 2201. 
.1. Nat Cz , » Beemster, » 2149. 

Oldclamer, 8 A u g . : hel amoveeren der oude 
en het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning; 
ingekomen 11 biljetten, als: 

J. Mulder , te Niordwolde, f 7244. 
J. Nijholt, » Wolvega, » 0791. 
D. Hoogkamp, » Wolvega, » 0709. 
K . Bruggen, i> Slijkenburg, » 6039. 
H . Visscher, » Kuinre, » 0590. 
G. Bruggen, » Kuinre , » 0498. 
.1. Engelmoer, » Oldetrijne, » 0427. 
H. Hoogkamp, » Nijlamcr, » 5801. 
J. v. d. Meer, » Nijholtwolde, » 5555. 
S. Lenstra, » Wolvega, » 5397. 
L . Visser, » Oldelainer, i> 4991. 
Gegund. 
Arnhem, 9 Aug . : het leveren en inhangen 

van twee paar houten deuren en het maken van 
een londs tot berging van reservedeuren voor de 
schutsluis te St. Andries ; minste inschrijver was 
G. Looijen , te Herwijnen, voor f 8449. Raming 
f 8200. 

Z w o l l s , 9 Aug . : het bouwen van hocvenaars-
woningen , met bijbehoorende gebouwen , op dc 
hoeven van het Rijksgesticht Ommerschans. In
gekomen 4 biljetten , als.: 

H . G. Waanders, te 'I ' iel, f 40,000. 
S. II. v. d. Veen, » Meppel, » 43,580. 
R. K. v. d. Meer, » Oldeschans, » 43,447. 
J. W. Dieberink , » Kampen, » 41,200. 
Leeuwarden, 9 A u g . : lo . het maken van 

riolen, een zinkput en dertien kolken op he ter
rein der uitbreiding; gegund aan I'. G. Jansma 
voor ./ 2900; 

2o. het doen van verfwerken, aan veertien 
perceelen; aannemers zijn geworden : perceel 1 , 
G. J . van der W a l , voor f 38 ; perceelen 2 en 
3 , S. Eernstman , te zamen voor ƒ 04 ; perceel 
4 , W. Swart, voor f 42; perceelen 5 , 7, 9 en 
12, O. Kamstra, te zamen voor / 493 ; percee
len 0 cn 10, J . Wcsterholf, te zamen voor fi 79; 
perceelen 8, 11 en 14 , P. Kiestra, te zamen 
voor /' 300 en perceel 13, T. L . Veening, voor / 150. 

Utrecht, 10 Aug . : het aanleggen van 0 
nieuwe en het verlengen van 5 kribb n , ter 
verbetering van de L e k , onder de gemeente 
Tull-en-'t Waa l ; ingekomen 7 biljetten , als : 
A. G. Huijskes , te Hedel, ƒ 20,708. 
5. J . M o l l , » Kuilenburg, » 25,978. 
II. van Wijngaarden, i> Vianen , » 25,300. 
C. de Jongh Cz. Sr . , » Ameide, » 25,139. 
J. Baars, » T i e l , » 21,983. 
A. J . de Groot, » Giesendam, » 21,480. 
A. van Buren, » Honswijk, » 20,958. 

Raming f 23,000. 

Wehe, 1*2 Aug . : het maken van twee einden 
grintweg, van het tolhuis bij Roode liaan tot 
aan Schouwen, en van Maarslag tot Mensinge
weer, ter lengte van 2390 M . ; ingekomen 11 
biljetten , als : 
A. Benninga, te Bedum, ƒ 9580. 
E. Clason, » Zuurdijk, » 9490. 
P. Dopheide, » Groningen, » 9200. 
J. van Dellen, » Leens, » 9185. 
G. Danhof, » Uithuizen, » 0172. 
E. Hazelhot Wicherts, » Euvelgunne, » 9149. 
T. de Jong, » Sappemeer, » 9140. 
J. Doornbos, » Oldeboorn, » 9085. 
II. B . Harkema, » Warfhuizen, » 9044. 
II. Kroon , » Groningen, » 8999. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 8980 
gegund. 

Utreoht, 13 Aug . : het opruimen van het be
staande remmingwerk, van dc steunpijlers cn van 
3 dukdalven bij de spoorwegbrug over het ka
naal door Zuid-Beveland , en het maken van 
nieuwe, ten behoeve van den spoorweg Rosen
daal—Vlissingen; ingek. 5 bil j . , als: 
G. J . Herfkens, te Veere, ƒ 30,800. 
D. Volker, » Dordrecht, •• 20,750. 
B. Voordendag A z . , » Strijen, » 29,700. 
C. Bosman, » Rotterdam, » 28,200. 
C. Kuijk, > Breda, » 22,990. 

Zevende jaargang 35. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C". 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N O K N D T JG-z. , 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBURGH, C. J . VAN DOORN, D. GROTHK, .1. H . MIUM A N , H. L I N S E , S. E .W. ROORDA V A N KYSINGA, 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij I». A . T H • i ; te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1,65. 
Men abonneert zich voor ecu jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooruitbcstelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1872. 
Dc adverteuticu van een 

( 1.— en voor eiken regel 
ij elke advertentie 10 ce; 

courant betaald. — Abonue 
regels per jaargang worden 
genomen en groote letters : 

HOE DE EXPLOITATIE DER NED. IND. SPOOR
WEG-MAATSCHAPPIJ BESTUURD WORDT. 

Onder bovenstaanden titel komt in de Locomo
tief van 10 Juli een artikel voor, dat ons een 
blik doet slaan in de wijze van exploitatie der 
Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij. 

«Gisteren vermeldden wij met een paar woorden 
een ongeval, dat den trein van den 5den tus
schen Solo en Djokja overkwam; wij beloofden 
toen nadere bijzonderheden. Ziehier wat een mede
reiziger ons schrijft: 

»«Vrijdagmorgen vertrok ik op het gewone uur 
van Semarang met bestemming naar Djokja. Zonder 
ongeval bereikten wij Klatten. Nauwelijks hadden 
wij deze plaats een paar kilometers achter den rug, 
of men stond eensklaps stil. Het was maar een 
zuigerstang, die gebroken was, en het beduidde 
niets, heette het. Werkelijk gingen wij dan ook 
weer spoedig vooruit, maar om een oogenblik 
later weder te hokken, 't Geval was ernstiger 
dan men aanvankelijk meende. Na eenig opont
houd werden wij wederom verzocht in te stappen 
en met de uiterste behoedzaamheid, zoo langzaam 
mogelijk, reden wij door naar het naaste station 
Srowot, dat wij eerst te 5 uren bereikten. De 
machinist keek alles na cn pretendeerde dat het 
nog wel gaan zou, hetgeen te meer een welkome 
tijding was, daar men Srowot uit zuinigheid 
niet van een telegraaftoestel voorzien heeft. De 
vreemde redeneeringen van den machinist wek
ten echter de achterdocht van den stations-chef 
op, die daarom besloot den trein te doen ontkop
pelen en de locomotief alleen een proefrid te la
ten maken. 

»»Het bleek dan ook dadelijk, dat de machine 
niet vooruit wilde; het was nu niet alleen de 
zuigerstang, maar de geheele zuiger die defect 
was; er moest dus een bode — te voet — naar het 
naaste station Prnmbanan gezonden worden , om 
van daar naar Solo te tclegrapheeren, want de 
eenige machinist, die te Djokja was, lag ziek en 
te Solo staat er, zooals ik vernam, gedurende de 
diensturen steeds een locomotief gereed om te 
vertrekken, maar te Djokja niet. 

»»De koelie kwam op zijn tijd te l'rambanan aan, 
bracht de tijding over, en onmiddellijk werd er 
naar Solo geseind. Maar jawel, daar was het 
telegraaf-kantoor gesloten , verbeeld u , dus vóór 
men nog bericht had , dat de trein te Djokja was 
aangekomen; het seinen hielp niets; men kreeg 
geen antwoord. 

»»Toen telegrapheerde men naar Djokja, doch 
daar moest nog eerst stoom opgemaakt worden, en 
aangezien er geen machinist was, kwam de statoins-
chef van Djokja met een stoker eindelijk onzen on-
gelukkigen trein te hulp, zoodat wij tegen elf uren 
's avonds behouden te Djokja arriveerden."" 

»»Tot dusverre onze berichtgever. Het boven
staande geeft een treurig denkbeeld van de wijze 
waarop de exploitatie van den spoorweg bestuurd 
wordt. Gepaste zuinigheid, daarop hebben wij 
steeds aangedrongen, doch schrielheid, die zoo ver 
gaat dat het verlies van menschenlevens daarvan 
het gevolg kan zijn, dat is het goede wat ver 
pousseeren. 

«Wat zou er geschied zijn bij een ernstig on
geluk, waarbij dooden en gewonden gevallen 
waren? Het duurde nu toch zes volle uren eer 
er hulp op kwam dagen. Is het niet onverant

woordelijk , dat op een hoofdstation als Djokja, 
bij ziekte van één enkelen machinist, de stations
chef zelf zijn post moet verlaten om een loco
motief te begeleiden.' Wat zegt men van het feit, 
dat toen den volgenden dag tegen half tien de 
eerste trein van Djokja te Solo aankwam, de 
stations-chef aldaar van al het gebeurde onkun
dig was en het nieuws van de passagiers moest 
vernemen 1 

«Dat een zuigerstang of iets dergelijks breekt, 
is iets dat dagelijks kan gebeuren , en ook in de 
toekomst wel veelvuldige!- gebeuren zal, want 
verscheidene locomotieven beginnen er oud uit te 
zien; maar dat men op tusschenstations als Klat
ten niet de minste ressource heeft, dat er op 
vele halten geen telegraaf-toestellen zijn, dat men 
op de eenige plaats, waar een locomotief gereed 
staat om te hulp te snellen als het noodig is , 
het kantoor sluit vóór dat men het bericht heeft 
ontvangen, dat de treinen behoorlijk zijn aange
komen — dat zijn zaken die niet onder force 
majeure mogen gerekend worden. Wat is er tot 
dusver in de zaak gedaan? Heeft men den ma
chinist, de conducteurs en den halte-chef van 
Srowot onder eede gehoord? Wij hopen het; 
passagiers heeft men tot op heden nog niet las
tig gevallen om een verklaring. Wij vertrouwen 
dat in deze zaak een ernstig onderzoek zal plaats 
hebben, en dat in het belang der spoorwegrei
zigers de schuldigen hun verdiende straf niet 
zullen ontgaan." 

PRIJSVRAGEN, 
uitgeschreven in het jaar 1872, door de Maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
De Maatschappij stelt voor als : 

Duitengewone en Eerste Prijseraag: 
E E N UEURSGEI10UW. 

Het terrein wordt ondersteld geheel vrij te zijn. 
De oppervlakte, die geheel often deele bebouwd 
mag worden, moet zich regelen naar het aantal 
beursbezoekers, dat op 5000 bepaald wordt, 
waarbij 000 bezoekers voor den graanhandel. 
Het beursgebouw zal zoowel dienstig zijn voor 
den eifecten- en graan-, als voor eiken anderen 
groot- en kleinhandel. 

De platte grond moet de standplaatsen der ver
schillende afdeelingen aangeven. 

Het gebouw zal minstens vier toegangen moe
ten hebben met voorportalen en gelegenheden 
tot afgifte van parapluiën, jassen, enz., benevens 
een overdekten in- of doorgang voor rijtuigen. 

Rondom de beurszaal zullen de volgende loca-
liteiten moeten zijn, als: 

Een groot telegraafbureau of meerdere van 
kleinere afmeting. 

Een woning voor den concierge, bestaande uit 
drie woonkamers, slaapkamer, keuken, kelder, 
bergplaats, privaat, enz. 

Een zaal voor het beurscomité. 
Een zaal voor het lezen der dagbladen. 
Een zaal voor het lezen der zeetijdingen. 
Een zaal voor het lezen van handelstelegrammen. 
Een zaal voor de uitstalling van monstergoederen. 
Een zaal voor het nazien der efl'ectenkoerseu. 
Een zaal tot het plaatsen eener handelsbibli-

otheek. 
Veertig a vijftig kantoren om te verhuren. 

Een hulppostkantoor 
heden tot het ontvangen) 
en monsters. 

Minstens vier ruime 
die geen kantoor in 
brieven te schrijven. 

Een vergaderkamer 
handel. 

Een vergaderkamer 
den graanhandel met a 
monsterkasten. 

Een vergaderkamer 
den handel in publieke 

Voorts moet voor a l 
handel in het algemee 
bedienden, schippers, 
enz., eene bepaalde en ' 
aanwezig zijn. 

De verwarming van h 
treilend geschieden. V 
voer van verscho en a/ 
moet op voortreffelijke, 
dragen. 

De aanwijzing van de 
den tijd, welke laatste ( 
vordert, moet op duidel 
van de beurszaal te zie 

Zitbanken, die verhu 
nen worden , mogen in 
bestemd, niet ontbreke 

Gelegenheden tot het 
jetten en kaarten, welke 
schilderingen kunnen 
den zijn. 

De dagverlichting be 
te zijn. 

Bij de beurszaal zui l 
kleine koffiekamers moe 

Privaten en urinoirs 
onmiddellijk met de bui 

Er worden verlangd d 
Een plan van de be 

zalen en dat eener ve 
wordt geacht. 

De voor-, achter- en 
Doorsneden over len 
Dit alles op de sch 

terwijl de détails, die 
lijking van de constructi 
en versiering op eene 
moeten geteekend wor 

Bij de teekeningen 
morie van toelichting 

Dc lokalen moeten 
worden aangewezen ; 
vooi op de teekenin 
schrijving verduidelijkt. 

De behandeling de 
vrijgelaten. 

Aan den vervaardi 
waardig gekeurde ont 
het getuigschrift der in 
van vijflionderd guide 

Ter mededinging w 
nen- en buitenlandsch 

Tweede 
EEN 

te plaatsen bij gelege 
viering, vóór of in ee 
15 meters. 



S . i 
>SEL VAN DE OPMERKER 

Z a t e r d a g 17 A u g u s t u s 1873. 

KO 
vu 

tderdag, 6 Sept. 
11'/, uren , door de commissie 
•eziclit over de droogmaking der 

Hebben steed."") - beoosten Rotterdam , in het 
qualiteiten; cof lP™ h e s t u u l ; ; d e '«vering van 
T i n , in blokke1 h e t verstrekken van arbeiders 

Bevelen zich :» bestellingen enz aan de wer-
ikitif,', gedurende 1872 en 73. 

"en 2o. ten minste 120(10 en ten 
ïectol. steenkolen, ten behoeve 
omgemalen. (Bestek no. 45). 

bij enkele inschrijving volgens 
hriften. Inlicht, bij den hoofd-

terst. te 's-Gravenhage, lid dei-
ij den ing. W. .1. Backer, te 

ekken enz. ter lezing aan het 
>inn. zaken, aan het prov. be-
ïco aanvr. en betaling der kosten 
M . Couvée, te 's-Gravenhage. 
s 12 uren, door het dijksbestuur 
ïcdijken Binnendijks , in De Ne-
laken van 308 M . beschermwerk 

Bui teBi len land bij Dijkshoek , ten noor-
en , uit te voeren in 1873, met 
die materialen. Biljetten inzen-
Sept. bij den secretaris van het 

^w. 3 Sept., te 3 uren. 
In het Magazr«dag, 10 Sept. 

geëxposeerd. 1 uur, door het ministerie van 

„ng van het, voor de dienst van 
_ _ ndiiiueh! benoodigde ordinaire-, 
J i O n . uitmonstering-laken, als: 

- „ ' r d i n a i r e lakens. 
V A N ZiINlv l a u w. in 15perc.elkvan4000M.; 

n A n T \T T T ' " w ' ' n ' perc. elk van 3000 M.J 
ft U D L IN l l n , bestemd voor het regement 

Zinken Raamagers, in 2 perceelen, elk van 
Palbala's, Da 
Kapiteelen, Berofficiers-lakens. 
alle soorten vablauw, in 0 perc. elk van 000 M.; 
Paardenkoppeiauvv , in G perc. elk van 400 M. 
, -— bestemd voor het regement 

f<t m agers, in ééne partij. 
I I f]| aonstering-lakens. 
V C f c A V J i , , 4 perceelen , elk van 300 M.j 

» 2 » » » 210 » Het nieuwe | a ( J W i n é ë n e p a i . t i J 

goed is als pap v ( ) 0 ] . h g t K o l o n i n a l Werfdepot: 
het Magazijnvai 1 ) l a u w k 

kundigen van e D e r l in ééne partij. eper, 
i\v uitinonsterinc 

Van ouds 
Te H E I L I G 

Specialiteit 
metaal-compot 
K E N , T O B E 1 
SPUITEN-MA 
RIJ. Echte He 
BRANDSPUIT 
enz. B e k r o o n d 
Zuidhorn, Groni 
Beerta, Veendan 
Van alle coui 

Aan de STEEK-, 
F A 

uitmuntende -
neerbuü 

J\ 

POT- E N ! 
LIT 

Q E O R 
te 1 

Uitsluitende A 
land en Oost-hu 
•W. HO" 

Afloop van Aanbestedingen. 

O v e r s c h i e : het verhoogen en bestraten der 
Zestienhovensche kade, over eene lengte van 
810 M . J minste inschr. was .). van Dam, aldaar, 
voor ƒ 5490. 

Amsterdam, 30 J u l i : het bouwen eener 
broodbakkerij met een pakhuis en zes woningen. 
Ingekomen 13 biljetten, als: 
L . van Opstal en Zn . , 
G. Lex , 
J. Koster, 
H. A. Labohm, 
J. .1. Bockholts, 
O. H . Schevel en H. J. 

Meekers, 
W. Jansen , 
A. Aalders, 
C. J. Maks Jz. 
R. CruijlT, 
F. J Fobbe, 
D. Limper, 

Gegund aan R. Cruijlf, voor f 14,077. 
Amersfoort, 5 Aug. : perc. 1 , het verven 

eener kamer op het raadhuis; minste inschrijver 
was W. van Groenestein, voor f 98.50; perc. 2, 
de vernieuwing van het Blauwbrugje ; minste in
schrijver was W. van Doornik , voor ƒ 575 , 
beiden aldaar. 

Dordrecht, 6 Aug . : 1 o. het verhoogen van 
een gedeelte kaaimuur langs de Taan kade ; inge
komen 9 biljetten, als : 
I'. A. van Rije, 

te Amsterdam ƒ 17,777. 
» * 17,300. 
B B 9 17,000. 
» » 9 10,950. 
» • » 10,905. 

B B D 10,600. 
B B 9 10,520. 
B B ,. 1G.430. 
B B 9 15,888. 
B B 9 14,977. 
B B B 14,175. 
B B 9 14,125. 

v. d. Net, 
Verhoeven & Zn. 

J. van Sluisdam , 
van Dongen, 

te 's Gravendeel 
» Tiel , 

ƒ 1590. 
> 1400. 
> 1400. 
» 1385. 
» 1204. 
» 1111.11. 
» 1111. 
» 1073. 
» 1055. 

le brug l M.i 
als: 

ƒ 500. 
4(10. 
450. 
422. 
411. 
333. 
275. 

het doen van aarde-
van Janse en Molen-

Blok , 
G. Waanders 
du Vijn , 

M . Kranendonk , 
2o. het herstellen der beschoeiin 

in de Lijnbaan ; ingek. 7 biljetten , 
F. W. v. d. Net , 
P. Verhoeven &. Zn. , 
J. J . van Sluisdam', 
P. A. van Rije, 
P. van Dongen , 
H. G. Waanders, 
D. A. Baart, 

Overigen aldaar. 
G o r i n c h e m , 7 Aug. : 

werken op de stcenplaats 
burg ; ingekomen 8 biljetten , als : 
II. Kamsteeg, te Hardinxveld, / 3950. 
.1. Sterk, » Heukelom , s 3790. 
J. de Geus, » Hardinxveld, » 3700. 
J . van 't Verlaat, » idem, » 3559. 
C. van E s , » Vuren , > 3289. 
H. Pannckoek, » Herwijnen, » 3289. 
C. Brouwer, » Hardinxveld, » 3175. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 2850. 

Rotterdam, 8 A u g . : het maken van 50 tong
bewegingen met stalen tongen voor wissels; één 
biljet ingekomen van L . J. Enthoven & Co. , te 
's Hage, voor ƒ 10,900. 

's-Hage, 8 Aug . : dc werken op de Rijks
stapelplaats te Dordrecht, met het Sjarig onder
houd; ingekomen 8 biljetten, als: 

v. d. Vlugt Jr . , 
Vei heul , 
Dekker, 
Iloogcndoorn Kz. 

te Rozenburg, ƒ 17,000. 
» llilligersberg, > 10,800. 
» Dordrecht, » 15,800. 
» Giesendam, » 15,700. 
» Dordrecht, » 14,980. 
» Waddinxveen,» 14,218. 
» 's-Gravendeel, » 13,900. 
9 Dordrecht, » 11,950. 

het maken eener kantonnale 
benedenlokalen van het ge-

biljetten , als: 
ƒ 830. 

Van der Made & Gips 
P. Verbruggen, 
A. Blok, 
D. Volker, 

Eist , 8 Aug. : 
gevangenis in de 
meentehuis; ingekomen 

G. J. van Burk, 
II. Hoorneman, » 759. 
C. Eykelen , te Lent , » 750. 
J. H . van Holten , » 745. 
A . Brans, » 695. 

Overigen aldaar. 
De Beemster, 8 A u g . : het vergrooten dei-

school aan den Jisperweg nabij den Hobrederweg; 
ingekomen 0 biljetten, als: 

J. Lakeman, 
.1. Dikker , 
P. Meijers, 
Gebr. van der Molen , 
C. Smit , 
.1. Nat Cz , 

Oldolamer, 8 Au 

te Beemster, 
Schcrmei horn, 
Beets, 
Beemster , 
Avenhorn , 
Beemster , 

: hel amoveeren der oude 
cn het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning; 
ingekomen 11 biljetten, als: 

f 2082-
., 2459. 
» 2289. 
» 2284. 
» 2201. 
» 2149. 

J. Mulder, te N jordwolde , f 7244. 
J. Nijholt, 9 Wolvega, » 0791. 
D. 1 f ui" Kamp , B Wolvega, 9 67G9. 
K . Bruggen, I I Süjkenburg, i 6039. 
H . Visscher , » Kuinre, » 6590. 
G. Bruggen, 9 Kuinre , 9 0498. 
.1. Engelinoer 1 Oldetrijne, i 0427. 
11. Hoogkamp » Nijlamer , » 5801. 
J. v. d. Meer Nijhultwohlc, » 5555. 
S. Lenstra, 9 Wolvega, i) 5397. 
L . Visser, B Oldelamer, i 4091. 
Gegund. 
Arnhem, 9 Aug. het leveren en inhangen 

van twee paar houten deuren en het maken vau 
een loods tot berging van reservedeuren voor dc 
schutsluis te St. Andries ; minste inschrijver was 
G. Looijen , te Herwijnen, voor f 8449. Raming 
f 8^00. 

Z w o l l e , 9 Aug. : bet bouwen van hoevenaar*-
woningen , met bijbehoorende gebouwen , op de 
boeven vau het Rijksgesticht Ommerschans. In
gekomen 4 biljetten , als.: 

H . O. Waanders, te T i e l , f 40,000. 
S. 11. v. d. Veen , » Meppel, » 43,580. 
R. K. v. d. Meer, » Oldesehans, » 43,447. 
J. W. Dicberink , » Kampen, » 41,200. 
Leeuwarden, 9 A u g . : lo . het maken van 

riolen, een zinkput en dertien kolken op he ter
rein der uitbreiding; gegund aan P. G. Jansma 
voor / 2900; 

2o. het doen van verfwerken, aan veertien 
perceelen; aannemers zijn geworden : perceel 1 , 
G. .1. van der W a l , voor f 38 ; perceelen 2 en 
3 , S. Eernstman , te zamen voor ƒ 04 ; perceel 
4 , W . Swart, voor f 42; perceelen 5 , 7, 9 en 
12, O. Kamstra, te zamen voor / 493 ; percee
len 6 en 10, J. Westerhoil', te zamen voor fi79 j 
perceelen 8, 11 en 14 , P. Kiestra, te zamen 
voor/'300 en perceel 13, T. L . Vecning, voor/150. 

Utrecht, 10 Aug . : het aanleggen van 0 
nieuwe en het verlengen van 5 kribb n , ter 
verbetering van de L e k , onder de gemeente 
Tull-en-'t Waal ; ingekomen 7 biljetten , als : 
A. G. Huijskes, 
S. J. M o l l , 
H. van Wijngaarden, 
C. de Jongh Cz. Sr . , 
J. Baars, 
A. J . de Groot, 
A. van Buren, 

Raming f 23,000. 

Weke, Ï 2 Aug . : 
grintweg, van het 

te Hedel , 
» Kuilenburg , 
» Vianen , 
» Ameide, 
» T i e l , 
» Giesendam , 
» Honswijk, 

ƒ 20,768. 
25,978. 
25,360. 
25,139. 
21,983. 
21,480. 
20,958. 

het maken van twee einden 
tolhuis bij Roode Haan tot 

aan Schouwen, en van Maarslag tot Mensinge-
weer, ter lengte van 2390 M . ; ingekomen 11 
biljetten , als : 
A. Benninga, te Bedum, ƒ 9580. 
E. Clason, » Zuurdijk, » 9490. 
P. Dopheide, » Groningen, » 9200. 
J. van Dellen, » Leens, » 9185. 
G. Danhof, » Uithuizen, » 9172. 
E. Bazelhol Wichcrts, » Euvclgunnc, » 9149. 
T. de Jong, » Sappemeer, » 9140. 
J. Doornbos, » Oldeboorn, » 9085. 
II. B. Harkeina, » Warfhuizen, » 9044. 
II. Kroon , » Groningen, » 8999. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 8989 
gegund. 

Utreoht, 13 Aug. : liet opruimen van het be
staande remmingwerk, van de steunpijlers en van 
3 dukdalven bij de spoorwegbrug over het ka
naal door Zuid-Bevcland, en het maken van 
nieuwe, ten behoeve van den spoorweg Rosen
daal—Vlissingen; ingek. 5 bilj . , als: 
G. J . Ilerfkens, 
D. Volker, 
B. VoorUendag Az. 
C. Bosman, 
C. Kuijk, 

te Veere, 
ii Dordrecht, 
» Strijen, 
» Rotterdam, 
f Breda, 

ƒ 30,800. 
» 29,750. 
» 29,700. 
» 28,200. 
» 22,990. 

's Qravenbuoiycorrespon.lcnten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C". 

Uitgegeven te Am 

Zevende jaargang 35. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G K K f V ' D T , r G z „ 

met medewerking van Dr. T. VAN DOKSBÜRGH, C. J. VAN DOORN, ÏUJROTHK, .1. H. I,EMMAN, H. MNSE, S. E. W. ROORDA VAN KYSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A. TIIIEME te Arnltem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per pust /1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Knkelc nomniers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1872. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— cn voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

iij elke advertentie 10 eeuts voor eeu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 5U0 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

HOE DE EXPLOITATIE DER NED. IND. SPOOR
WEG-MAATSCHAPPIJ BESTUURD WORDT. 

Onder bovenstaanden titel komt in de Locomo
tief van 10 Juli een artikel voor, dat ons een 
blik doet slaan in de wijze van exploitatie der 
Ncd.-Ind. Spoorwegmaatschappij. 

«Gisteren vermeldden wij met een paar woorden 
een ongeval, dat den trein van den 5den tus
schen Solo en Djokja overkwam; wij beloofden 
toen nadere bijzonderheden. Ziehier wat een mede
reiziger ons schrijft: 

»»Vrijdagmorgen vertrok ik op het gewone uur 
var. Semarang met bestemming naar Djokja. Zonder 
ongeval bereikten wij Klatten. Nauwelijks hadden 
wij deze plaats een paar kilometers achter den rug, 
of men stond eensklaps stil. Het was maar een 
zuigerstang, die gebroken was, en het beduidde 
niets, heette het. Werkelijk gingen wij dan ook 
weer spoedig vooruit, maar om een oogenblik 
later weder te hokken, 't Geval was ernstiger 
dan men aanvankelijk meende. Na eenig opont
houd werden wij wederom verzocht in te stappen 
en met de uiterste behoedzaamheid, zoo langzaam 
mogelijk, reden wij door naar het naaste station 
Srowot, dat wij eerst te 5 uren bereikten. De 
machinist keek alles na en pretendeerde dat het 
nog wel gaan zou, hetgeen te meer een welkome 
tijding was, daar men Srowot uit zuinigheid 
niet van een telegraaftoestel voorzien heeft. De 
vreemde redeneeringen van den machinist wek
ten echter de achterdocht van den stations-chef 
op, die daarom besloot den trein te doen ontkop
pelen en de locomotief alleen een proefrid te la
ten maken. 

»»Het bleek dan ook dadelijk, dat de machine 
niet vooruit wilde; het was nu niet alleen de 
zuigerstang, maar de geheele zuiger die defect 
was; er moest dus een bode — te voet — naar het 
naaste station Prambanan gezonden worden , om 
van daar naar Solo te telegrapheeren, want de 
eenige machinist, die te Djokja was, lag ziek en 
te Solo staat er, zooals ik vernam, gedurende de 
diensturen steeds een locomotief gereed om te 
vertrekken, maar te Djokja niet. 

»»De koelie kwam op zijn tijd te Prambanan aan, 
bracht de tijding over, en onmiddellijk werd er 
naar Solo geseind. Maar jawel, daar was het 
telegraal'-kantoor gesloten , verbeeld u , dus vóór 
men nog bericht had , dat de trein te Djokja was 
aangekomen; het seinen hielp niets; men kreeg 
geen antwoord. 

»»Toen telegrapheerde men naar Djokja, doch 
daar moest nog eerst stoom opgemaakt worden, en 
aangezien er geen machinist was, kwam destatoins-
chef van Djokja met een stoker eindelijk onzen on-
gelukkigen trein te hulp, zoodat wij tegen elf uren 
's avonds behouden te Djokja arriveerden."" 

» »Tot dusverre onze berichtgever. Het boven
staande geelt een treurig denkbeeld van dc wijze 
waarop de exploitatie van den spoorweg bestuurd 
wordt. Gepaste zuinigheid, daarop hebben wij 
steeds aangedrongen, doch schrielheid, die zoo ver
gaat dat het verlies van menschenlevcns daarvan 
het gevolg kan zijn, dat is het goede wat ver 
pousseeren. 

«Wat zou er geschied zijn bij een ernstig on
geluk , waarbij dooden en gewonden gevallen 
waren? Het duurde nu toch zes volle uren eer 
er hulp op kwam dagen. Is het niet onverant

woordelijk, dat op een hoofdstation als Djokja, 
bij ziekte van één enkelen machinist, de stations
chef zelf zijn post moet verlaten om een loco
motief te begeleiden 1 Wat zegt men van het feit, 
dat toen den volgenden dag tegen half tien de 
eerste trein van Djokja te Solo aankwam, de 
stations-chef aldaar van al het gebeurde onkun
dig was en het nieuws van de passagiers moest 
vernemen ? 

«Dat een zuigerstang of iets dergelijks breekt, 
is iets dat dagelijks kan gebeuren , en ook in de 
toekomst wel veelvuldiger gebeuren zal, want 
verscheidene locomotieven beginnen er oud uit te 
zien; maar dat men op tusschenstations als Klat
ten niet de minste ressource heeft, dat er op 
vele halten geen telegraaf-toestellen zijn, dat men 
op de eenige plaats, waar een locomotief gereed 
staat om te hulp te snellen als het noodig i s , 
het kantoor sluit vóór dat men het bericht heeft 
ontvangen, dat de treinen behoorlijk zijn aange
komen — dat zijn zaken die niet onder force 
majeure mogen gerekend worden. Wat is er tot 
dusver in de zaak gedaan? Heeft men den ma
chinist, de conducteurs en den halte-chef van 
Srowot onder eede gehoord? Wij hopen het; 
passagiers heeft men tot op heden nog niet las
tig gevallen om een verklaring. Wij vertrouwen 
dat in deze zaak een ernstig onderzoek zal plaats 
hebben, en dat in het belang der spoorwegrei-
zigers de schuldigen hun verdiende straf niet 
zullen ontgaan." 

PRIJSVRAGEN, 
uitgeschreven in het jaar 1872, door de Maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
De Maatschappij stelt voor als : 

Buitengewone en Eerste Prijsvraag: 
E E N 11EURSGEUOUW. 

Het terrein wordt ondersteld geheel vrij te zijn. 
De oppervlakte, die geheel of ten deele bebouwd 
mag worden, moet zich regelen naar het aantal 
beursbezoekers, dat op 5000 bepaald wordt, 
waarbij 000 bezoekers voor den graanhandel. 
Het beursgebouw zal zoowel dienstig zijn voor 
den effecten- en graan-, als voor eiken anderen 
groot- en kleinhandel. 

De platte grond moet de standplaatsen der ver
schillende afdeelingen aangeven. 

Het gebouw zal minstens vier toegangen moe
ten hebben met voorportalen en gelegenheden 
tot afgifte van parapluiën, jassen, enz., benevens 
een overdekten in- of doorgang voor rijtuigen. 

Rondom de beurszaal zullen de volgende loca-
liteiten moeten zijn, als : 

Een groot telegraafbureau of meerdere van 
kleinere afmeting. 

Een woning voor den concierge, bestaande uit 
drie woonkamers, slaapkamer, keuken, kelder, 
bergplaats, privaat, enz. 

Een zaal voor het beurscomité. 
Een zaal voor het lezen der dagbladen. 
Een zaal voor het lezen der zeetijdingen. 
Een zaal voor het lezen van handelstelegrammen. 
Een zaal voor de uitstalling van monstergoederen. 
Een zaal voor het nazien der elfect en koersen. 
Een zaal tot het plaatsen eener handelsbibli

otheek. 
Veertig a vijftig kantoren om te verhuren. 

Een hulppostkantoor met verschillende gelegen
heden tot het ontvangen cn afgeven van brieven 
en monsters. 

vier ruime vertrekken voor personen, 
huur hebben , om hunne 

voor de kamer van koop-

Minsten 
die geen kantoor in 
brieven te schrijven. 

Een vergaderkamer 
handel. 

Een vergaderkamer voor commissarissen van 
den graanhandel met afzonderlijke weegkamer en 
monsterkasten. 

Een vergaderkamer voor commissarissen van 
den handel in publieke fondsen. 

Voorts moet voor alle personen, die bij den 
handel in het algemeen betrokken zijn, zooals 
bedienden, schippers, werkers voor den handel, 
enz., eene bepaalde en overdekte vergaderplaats 
aanwezig zijn. 

De verwarming van het gebouw moet zeer doel
treffend geschieden. Voor een voldoenden aan
voer van versche en afvoer van bedorven lucht 
moet op voortreffelijke wijze worden zorg ge
dragen. 

De aanwijzing van den wind, benevens die van 
den tijd, welke laatste een uurwerk met slagwerk 
vordert, moet op duidelijke wijze op alle punten 
van de beurszaal te zien zijn. 

Zitbanken, die verhuurd en neergeslagen knn-
nen worden, mogen in de ruimte , voor de beurs 
bestemd, niet ontbreken. 

Gelegenheden tot het plaatsen van aanplakbil
jetten en kaarten, welke laatsten tevens als muur
schilderingen kunnen dienen, moeten voorhan
den zijn. 

De dagverlichting behoort overal zeer voldoende 
te zijn. 

Bij de beurszaal zullen één groote of meerdere 
kleine koiiiekainers moeten gevonden worden. 

Privaten en urinoirs moeten goed verlicht en 
onmiddellijk met de buitenlucht in aanraking zijn. 

Er worden verlangd de navolgende teekeningen : 
Een plan van de beurszaal met de omliggende 

zalen en dat eener verdieping, als die noodig 
wordt geacht. 

De voor-, achter- en zijgevels. 
Doorsneden over lengte en breedte. 
Dit alles op de schaal van 7 ' / J m M . per meter, 

terwijl de détails, die noodig zijn tot verduide
lijking van de constructie, verwarming, ventilatie 
en versiering op eene schaal van 5 cM. per M . 
moeten geteekend worden. 

By de teekeningen moet eene uitvoerige me
morie van toelichting worden gevoegd. 

De lokalen moeten op de plannen door letters 
worden aangewezen ; die letters worden als ren
vooi op de teekeningen herhaald en door om
schrijving verduidelijkt. 

De behandeling der teekening wordt geheel 
vrijgelaten. 

Aan den vervaardiger van het der bekroning 
waardig gekeurde ontwerp zal worden uitgereikt 
het getuigschrift der maatschappij met eene premie 
van vijfhonderd gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bin
nen- en buitenlandsche bouwkundigen. 

Tweede prijsvraag : 
E E N EEREUOOQ, 

te plaatsen bij gelegenheid eener nationale feest
viering , vóór of in eene straat, ter breedte van 
15 meters. 
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Dc eereboog moet herinneren aan eenig his
torisch Nederlandsch feit, om het even of de 
viering er van al of niet heeft plaats gehad, en 
zoodanig zijn samengesteld, dat rijtuigen en voet
gangers , van beide zijden ongehinderd daaronder 
kunnen doorgaan. Men wenscht, dat het geheel 
een monumentaal en smaakvol aanzien heeft, en 
dat het decoratief het voor te stellen feit duide
lijk doet uitkomen. De ontwerper moet eene 
avondverlichting aanduiden en het geheel duide
lijk omschrijven. 

Het ontwerp moet worden voorgesteld op eene 
schaal van 4 cM. per meter. Eene perspectie-
vischc voorstelling in kleur behoort het geheel 
te verduidelijken. 

Men verlangt eene teekening van het voor- en 
achteraanzicht, benevens eene doorsnede cn alle 
détails, die noodig kunnen zijn, zoowel voor eene 
beoordeeling der constructie als der decoratie, 
op eene schaal van 10 cM. per M . 

Aan het der bekroning waardig gekeurde ont
werp wordt toegekend het getuigschrift der maat
schappij met de som van honderd cn vijftig 
gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle 
bouwkundigen, in Nederland geboren of aldaar 
woonachtig. 

Derde prijsvraag: 
E E N 11ADKAMER IN E E N DEGTIG WOONHUIS. 

Deze kamer moet eene lengte hebben van 5 
M. bij eene breedte van 4 M . Aan de smalle 
zijde moet de dagverlichting worden aangebracht. 

De ingang der badkamer, de plaatsing van het 
badtoestel, voorzien van aan voerpfjpen voor warm 
en koud water, benevens de wijze der verwar
ming van het water en van het vertrek, het 
plafond en de wandversiering wenscht men dui
delijk aangetoond cn omschreven tc zien op den 
platten grond en op de doorsneden over de lengte 
en breedte, alles op eene schaal van 5 cM. per 
M. geteekend. 

Dc hoogte van de kamer en de wijze der ver
siering zijn den ontwerper vrijgelaten , mits deze 
laatste vooral smaakvol cn reëel zij. Voor het 
der bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt 
uitgeloofd het getuigschrift der maatschappij met 
de som van vijftig gulden. 

Ter mededinging worden alleen uitgenoodigd 
de leden van de maatschappij. 

A L G E M E E N E l iEPALINQEN. 

Art . 1. Alle stukken, ter beantwoording van 
deze prijsvragen, worden vrachtvrij ingewacht 
vóór, of op primo November 1873, aan het ar
chief der Maatschappij, Wijde Kapelsteeg, E 131, 
te Amsterdam, vergezeld van een adres, om, 
zoo noodig, met den inzender te kunnen corres-
pondeeren, zonder den naambrief te openen. 

Art . 2. Ieder in te zenden ontwerp moet zijn 
gemerkt met een spreuk of motto, en voorzien 
van een naambrief, waarop van buiten dat motto 
is herhaald, benevens een geheim tceken ter 
terugvordering , en van binnen vermeldende den 
naam, voornaam, de betrekking en woonplaats 
van den inzender. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten 
ramen gespannen zijn. 

Het schrift der iiiemüricn , alsmede het letter
schrift op de teekeningen, moeten door een an
dere hand dan die des vervaardigers geschreven 
zijn. 

Bij niet behoorlijke nakoming dezer bepaling, 
of bij aldien de vervaardiger zich op deze of 
gene wijze kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp — 
al mocht dit ter bekroning zijn voorgedragen — 
buiten aanmerking voor eenige onderscheiding. 

Art . 4. De ingezonden ontwerpen worden in 
handen gesteld eener commissie van beoordeeling, 
bestaande uit vijf deskundigen. 

Het rapport, door deze commissie opgemaakt, 
ingevolge art. 27 der wet, wordt ter algemeene 
vergadering, te gelijk met de expositie der ont
werpen, voor belanghebbenden ter kennisneming 
gedeponeerd, en daarna achter het jaarverslag 
gedrukt. 

Art. 5. De bekroonde ontwerpen, benevens die 
waaraan acccssits worden toegekend, blijven, in
gevolge art. 33 der wet, bet eigendom der Maat
schappij. 

Het bestuur heeft het recht, van de vervaar
digers , aan wie volle bekroningen zijn toegekend, 
de verkleining hunner ontwerpen te vorderen, 
op zoodanige schaal en wijze als voor de uitgave 
zal blijken noodig te zijn. 

Art. G. Na de algemeene vergadering wordt 

dc uitslag der beoordeeling hekend gemaakt in 
bet Algemeen Handelsblad, de Amsterdamsche 
Courant en de Opmerker. 

De niet bekroonde ontwerpen moeten binnen 
drie weken na die bekendmaking worden afge
haald bij de heeren L . van Bakkcncs & O'. , 
boekhandelaars, lleerengracht bij de Wolvenstraat, 
K K 104, te Amsterdam, die belast zijn niet de 
afgifte der stukken , op vertoon van het in ai ti-
kel 2 vermelde geheime tceken. Aan de inzen
ders buiten Amsterdam woonachtig worden hunne 
stukken binnen genoemd tijdsbestek , op franco 
opgave van een adres, cn tegen overlegging van 
het geheime tecken, door genoemde heeren boek
handelaars teruggezonden. 

In naam des hestuurs: 
Amsterdam, Juli 1872. 11. W. NACIIENIUS, 

Secretaris. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— De commissie, onlangs door de regeering 
op aandringen van het Lagerhuis benoemd, tot 
onderzoek der klachten over de hooge tarieven 
der spoorwegen en over vele verkeerdheden in 
het spoorwegbeheer, heeft haar verslag uitge
bracht. Gelijk men weet, is indertijd van vele 
zijden a ingedrongen op het nemen van maatrege
len van regeeringswegc tot samensmelting van 
vele der bestaande spoorwegmaatschappijen in 
één of meer groote administration, welke aan 
een streng toezicht van den Staat onderworpen 
zouden zijn. Van dien maatregel wachtte men 
aanzienlijke bezuinigingen en dus vermindering 
van exploitatiekosten , welke van zelf aanleiding 
zou geven tot verlaging der tarieven. In be
ginsel kan de commissie zich met dergelijke 
samensmelting vereenigen, maar acht daartoe 
een herziening noodig dei' in 1844 ingevoerde 
parlementsacte. De commissie geeft verder in 
overweging een vast college van toezicht op het 
binnenlandsch verkeer in te stellen, met uitge
breide macht tot beslissing van alle punten, 
welke op dit onderwerp betrekking hebben. Naar 
het oordcel der commissie zullen, de door haar 
aanbevolen maatregelen ten gevolge hebben: l o . 
handhaving der concurrentie van het vervoer ter 
zee met het spoorwegvervoer; 2o. opbeuring, voor 
zooveel mogelijk, van de concurrentie der binen-
landsche waterwegen; 3o. betere gelegenheid 
voor het publiek, om hekend te worden met de 
vrachtprijzen, en waarborg (door het in te stellen 
regeeringscollegie) tegen onbehoorlijke handelingen 
der maatschappijen; 4o. uitbreiding en ontwikke
ling van spoorwegen en kanalen. De commissie 
ontveinst zich niet, dat hare voorstellen niet zul
len voldoen aan hen, die beteugeling van het 
monopolie der spoorwegmaatschappijen en een 
onmiddellijke verlaging de: tarieven verlangen, 
maar langzamerhand zou men daartoe komen. 

— Verleden Zondag heeft te Leeds een gewel
dige brand gewoed , waardoor het goederenstation 
van den Noordoostspoorweg in de asch is gelegd. 
A l de magazijnen met hunnen inhoud zijn eene 
prooi der vlammen geworden. Dc schade wordt 
op 200,000 p. st. geschat. 

B I N N E N L A N B . 

' s -Gravenhage. Door dc heeren Maas, tc 
Scheveningen en mr. Kool , te Amsterdam is con
cessie aangevraagd voor den aanleg van eene ha
ven te Scheveningen, volgens plan van den inge
nieur Caland. 

— Omtrent het bericht uit het N. v. d. D., 
dat vermoedelijk vóór 1 Mei 1S73 de Rijnspoor
weg tot Scheveningen verlengd zal worden, meldt 
men aan het U~. D., dat dit laatste zeker niet zoo 
spoedig zal plaats hebben, en dat hier ook slechts 
van een zeer los plan sprake is. 

— Bij ministerieele beschikking is de vergun
ning voor een stoombootdienst tot vervoer van 
personen, goederen, vee en geldswaarde van 
Aalsmeer naar Amsterdam en Leiden en terug, 
vroeger verleend aan J. Knijfl' A z . , te Zocter-
woude, verklaard te zijn vervallen. 

— Bij resolutie van 19 Juni j l . heeft de M i 
nister van Financien goedgevonden een aantal 
voorschriften te geven omtrent de inrichting der 
kranen en aftappings-toestellen voor de zuivering
ketels en verzamelbakken in de beetwortel-sui
kerfabrieken. 

Amsterdam. De stoomvaartmaatschappij . V -
dcrland heelt Dinsdag 27 dezer eene algemeene 
vergadering gehouden , die door den heer C. J . 
A. den Tcx werd gepresideerd , en waarin tot 
de benoeming van drie directeuren werd over
gegaan. Hiervoor werden door commissarissen 
de navolgende drie dubbeltallen voorgedragen : 
1°. J Boissevain , thans fungeerend directeur der 
maatschappij, cn G. A. Croockewit, directeur 
der Amsterdamsche Rijnstoombootmaatschappij ; 
2°. M. L . J. van Aspercn , kapitein-luitenant ter 
zee, en P. van Blijswijk Bis , directeur der grof
smederij te Leiden; 3°. C. W. J . Bamann , di
recteur der Kon. Nederl. Stoombootmaatschappij, 
cn E. W. Fabritius , oud-gezagvoerder. De voor
zitter deed de mededeeling dat de heer Viehoff, 
thans nog een der directeuren van de maat
schappij , verzocht had voor de voordracht niet 
in aanmerking te komen, cn dat de heer G. A . 
Croockewit, tweede kandidaat op het 1"" dub
beltal , den wensch had tc kennen gegeven om 
hij de benoeming buiten aanmerking te worden 
gelaten. Verder berichtte de voorzitter dat de 
heer Ramann , ingeval van benoeming, t e v e n s 
de betrekking zou blijven bekleeden van direc
teur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
maatschajtpij. 

Na eenige discussie omtrent de voordracht, 
ging de vergadering tot de stemming over. Be
noemd werden de heeren J. Boissevain inet 200 
van de 273 geldige stemmen (de heer Croocke
wit verkreeg 73), M. L . J . van Asperen met 
257 van de 273 geldige stemmen (de heer P. 
van Blijswijk Ris erlangde 12 stemmen), en C. 
W. .1 Ramann met 142 van de 282 geldige 
stemmen (de heer E. W . Fabritius bekwam 134 
stemmen). 

De heer N . J . den Tcx verzocht hierop het 
woord, om hulde te brengen aan den zeer ver
dienstelijken afgetreden directeur Ch. Viehoff, 
die niet in aanmerking had wenschen te komen 
voor een herbenoeming. Hij achtte het een eer
ste plicht der dankbaarheid om den kundigeu 
man dank toe te brengen voor hetgeen hij voor 
de Maatschappij «Nederland" gedaan had. Hij was 
overtuigd , dat zijne diensten door de aandeel
houders op prijs werden gesteld , en dat zij in 
het vervolg meer en meer gewaardeerd zouden 
worden, naarmate het voor ieder duidelijker 
werd , wat de Maatschappij aan zijne technische 
kunde te danken had. Een groot aantal der 
aanwezigen toonde door toejuichingen , met deze 
woorden in te stemmen. 

Amsterdam. Deze weck had in tegenwoor
digheid van Burgemeester en Wethouders, eenige 
led ' i i van den Baad, commissarissen van den 
Schouwburg, bet bestuur der kunstbroederschap
pen Apollo en Caecilia, der Hollandsche Maat
schappij , Felix Mcr i t i s , benevens der Amster-
duuische dagbladpers cn eenige andere genoodig
den, op in haar eenvoud indrukwekkende wijze 
de gedenksteenlegging plaats van den Stads
schouwburg. 

Alvorens tot de bescheiden plechtigheid over 
te gaan, hield de heer Joh. Hibnan, eene kern
achtige toespraak. De gedenksteen is van mar
mer met een opschrift in gouden letters en werd 
in het gevelvlak geplaatst door den tweeden zoon 
van den Burgemeester der hoofdstad. Na de steen
legging nam de heer Hilman andermaal het woord 
om hulde te brengen aan de ontwerpers der ver
bouwing, de architecten de Greef en Springer, 
eu aan den aannemer van der Kleij. De Bur
gemeester bracht dank zoo voor zich zeiven als 
zijnen zoon voor de hun te beurt gevallen onder
scheiding, en bij de aanbieding van den eerewijn 
werden vele wenschen voor het welslagen der on
derneming uitgebracht. 

Leiden. Het Leidsche Dagblad schrijft, verno
men te hebben dat aan de heeren De Bordes, te 
's-Gravenhage, Wiggers van Kerchem en baron 
Sloet van de Beele, te Leiden concessie is ver
leend voor het aanleggen en exploiteercn van een 
spoorweg van Leiden naar Woerden. 

Het doel is Leiden langs den kortsten, en dus 
goedkoopsteu weg met het groote spoorwegver
keer naar het noorden en oosten van ons land 
en naar Duitschland in verbinding te brengen , 
cn de vruchtbare en welvarende Rijnstreek te
vens in de voordeelen daarvan te doen deelen , 
alsmede in de voordeelen van met Leiden, Woer
den , Utrecht en Amsterdam rechtstreeks in spoor-
wegaanraking te zijn. Dit doel wijst dc richting 
aan, die gevolgd moet worden. Zij kan geene 
andere zijn dan langs de zuidzijde van den Rijn. 

Het voornemen is het station te Leiden te 
plaatsen buiten de voormalige Koepoort aan den 
weg naar Souterwoude , dicht hij de stad. 

Daarbij zal, behalve al hetgeen wat tot een 
goed ingericht station bij eene aanzienlijke stad 
behoort, aangelegd worden een haven, door een 
kanaal te verbinden met de stadssingelgracht. 
Aan de haven zullen gebouwd worden magazijnen 
of bergplaatsen voor tc verzenden of te ontvan
gen goederen , steenkolen-loodsen , laad- en los
plaatsen voor vee, weegtoestellen, douaneugc-
bouw, enz. 

Door eenige verandering aan de brug voor 
de Hooge Woerdsche poort is geheel Leiden door 
schepen en schuiten met het station verbonden. 

Dit station zal in verbinding gebracht worden 
•net dat van den Hollandschen spoorweg. 

Zooveel dc kronkelende loop van den Rijn het 
maar eenigszins toelaat, t r i de weg er zoo dicht 
mogelijk langs gelegd worden. 

Stations zullen geplaatst worden te Alfen en 
Bodegraven, halten over Koudekerk en Zwam
merdam. 

Een paar mijlen ten zuiden van Woerden valt 
de weg in den Nederlandschen Rijnspoorweg. 

Het ligt in den aard der zaak, dat bij eene 
meer bepaalde opmeting, dan tot nu toe kon 
plaats hebben , in een cn ander verandering kan 
komen ; doch dit meenen wij reeds te mogen be
weren , dat het tot stand komen van dezen spoor
weg èn voor Leiden èn voor de Rijnstreek eene 
hoogst gewenschte zaak is. 

Het is het voornemen der concessionarissen 
niet, den spoorweg, die eene lengte zal hebben 
van ongeveer 30 mijlen , zelf te exploiteeren , 
maar te trachten een exploitatie-contract met den 
Nederlandschen Rijnspoorweg te sluiten. 

Heerenveen. Volgens het Handelsblad heb
ben de gedane opmetingen voor den geprojec-
teerden spoorweg Lemmer—Joure—Heerenveen 
gunstige resultaten opgeleverd, zoodat de uitvoe
ring als vrij zeker is te beschouwen. Ook heb
ben er dezer dagen opmetingen plaats gehad, 
onder 't ressort van de dorpen Knijpc, Nieuwe-
horne, Gorredijk enz., 't welk in verhand moet 
staan met de daarstelling eener spoorweglijn Hee
renveen — Goi redijk — Dragten —Bergum—Veen-
wouden , in aansluiting met de lijn Leeuwarden— 
Groningen. 

Zierikzee. Er is hier sprake van een spoor
weg van Brouwershaven langs deze stad naar 
Zevenbergen (Noord-Brabant), waarvoor het plan 
op het getouw is gezet door den heer Verster, 
kantonrechter tc Boxtel. De som van ƒ 4500, be
noodigd tot het maken van het project met opme
tingen , peilingen enz. is volteekend. Dc conces
sie zal weldra worden aangevraagd, zoodat men 
eene belangrijke schrede nader is aan de verwe
zenlijking van een lang gekoesterden wensch ook 
hier een verbinding aan het spoorwegnet te er
langen. 

Arnhem. In dit nommcr zijn, ten verzoeke 
van eenige belangstellenden, de prijsvragen der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op
genomen. Wij hopen dat onze poging om aan 
het programma de noodige publiciteit te geven, 
met een goeden uitslag bekroond mag worden en 
dat vele bouwkundigen lust tot mededinging zul
len gevoelen. 

— Te Seniarang is voor eenigen tijd eene 
quacstie ontstaan tusschen het hoofd van gewes
telijk bestuur en den eerstaanwezend ingenieur 
der Burgerlijke Openbare Werken, doordien de 
Resident vermeende de macht te hebben om aan 
een, den boofd-ingenieur ondergeschikt water
staatsambtenaar, opdrachten te doen buiten diens 
directen chef om. Deze quacstie is thans uitge
maakt. Iu het onlangs uitgekomen Bijblad op 
het Staatsblad van Ned.-hidié' komt een circulaire 
voor van den directeur der Burgerlijke Openbare 
Werken, waarbij aan de Residenten wordt uiedegc 
ducld, dat zij dc bevoegdheid daartoe niet bezitten, 
hetgeen bljjkt, zooals wordt aangetoond, wan
neer men de voorschriften, in Staatsblad 18G7 
no. 85 nedeigelegd, niet uit hun verband rukt , 
zoodat zij voortaan steeds den eerstaanwezend 
ingenieur hebben uit te noodigen om voorstellen 
te doen en den waterstaatsambtenaar of beambte 
aan te wijzen, die met het oog op de belangen 
van den aan hem toevertrouwden dienst en op 
de voor de commission gevorderde technische be
kwaamheden, naar zijn inzien daarmede het best 
kan worden belast, dan wel de commission aan 
den eerstaanwezend ingenieur hebben op te 
dragen, met vrijlating aan hem om ze zelf te j 

verrichten of door zijne ondergeschikten te floen 
verrichten. 

Deze beslissing kan ook voor Nederland leer
rijk zijn en het ware te wenschen dat door ge
meentebesturen eene dergelijke circulaire in het 
leven geroepen werd, waarbij het den leden van 
Gemeenteraden verboden werd orders te geven 
aan ambtenaren, die den gemeente-architect zijn 
toegevoegd. Dit gebeurt, helaas, te veel en kan 
niet anders dan ten nadeele van liet algemeen 
belang werken. Om bevelen te geven moet men 
in de eerste plaats daartoe de bevoegdheid en 
voorts dc noodige kennis hebben; het zal ons 
niet euvel geduid worden, als wij het meerendeel 
der edelachtbare leden van Gemeenteraden de 
kennis ontzeggen, om in technische zaken een 
oordeel te vellen. Wie daaraan mocht twijfelen, 
wone een twaalftal raadszittingen bij en zijne 
opinie zal gevestigd zijn. 

— Wij ontleenen aan het mail-overzicht, ge
plaatst in het Bataviaasch Handelsblad van 17 
Jul i , dat door de Regeering een oproeping is 
gericht tot de officieren van de genie en de in
genieurs van den waterstaat, waarbij zij, diege
negen zijn zich tijdelijk te verbinden bij het op
nemen voor de spoorwegen , uitgenoodigd worden 
zich aan te melden. Zij zullen dan bij de ka
ders, waartoe zij behooren, voor non-actief ge
voerd worden, om na afloop van hunne detachee-
ring bij de opneming weder in te vallen. Voor 
de officieren is bepaald, dat zij de volgende 
traktementen zullen genieten: een luitenant ƒ 500, 
een kapitein ƒ 750, een majoor ƒ1000 'smaands, 
ulsmede een reisgeld voor ieder hunner van ƒ 200 
's maands. De zaak der spoorwegen schijnt dus 
met energie doorgezet te zullen worden. Men 
zegt, dat dit geschiedt naar aanleiding van een 
pas ontvangen telegram van den Minister van 
Koloniën. 

Het gerucht meldt, dat de heer Maarschalk 
chef zou worden van de opneming. 

Met den aanleg van den spoorweg naar Bui
tenzorg vordert men goed. Dagelijks worden 
ongeveer 550 a 000 meters rails gelegd, zoodat 
inen rekent, dat de weg omstreeks half Septem
ber zoover in orde zal zijn , dat hij met de loco
motief geheel kan worden afgereden. De exploi
tatie zal dan wel spoedig volgen. Hoe goed de 
zaken nu ook gaan, kunnen wij niet ontkennen , 
dat het tijd wordt dat de weg afkomt. 

Advertentiën. 

Getrouwd : 

G. J . V A N G E N D T , 
Architect, te Arnhem, 

en L . G. I M M I N K . 
DEN HAAG , 28 Augustus 1872. 

Eenige kennisgeving, 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

bevordering der Bouwkunst. 
Het Bestuur heeft de eer Heeren leden nader 

te herinneren aan de 21"" Algemeene Bijeen
komst, die op H September te 'sGravenhagc 
in de Sociëteit de Vereeniging zal plaats hebben. 

AMSTERDAM, 28 Augustus 1872. 
Namens het Bestuur, 

J. H. L E L I M A N , Voorzitter. 
11. VV. NACHENIUS, Secretaris. 

IHI\\V\lKI(IKI[H\i,\Hi,i M.lïAVKVIMa 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 's Gra

venhage zijn bereid inschrijvingen te ontvangen 
voor de levering, het stellen en gedurende 
één jaar onderhouden van de Stoompomp
werktuigen en hetgeen er bij behoort, ten be
hoeve der duinwaterleiding. 

Beschrijving en voorwaarden kunnen verkregen 
worden op daartoe gedane aanvraag aan het 
bureau van den Ingenieur der waterleiding, Ver
lengde Balistraat te 's Gravenhage. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 5ncu September IS72, des mid

dags te twaalf uren, zal door Burgemeester en 
Wethouders van loeiden, in tegenwoordigheid der 
Commissie van Fabricage, op het Raadhuis aldaar, 
aanbesteed worden: 

lo. Het bouwen van een taplokaal, ten 
behoeve der Liernurrioleering. 

2o. Het leveren en plaatsen der be
noodigde ijzerwerken tot station-
naire exploitatie van de Liernur
rioleering , alhier. 

De bestekken en teekeningen liggen ter in
zage enz. aan deStads-Tinnner-wcrf, op eiken werk
dag de besteding voorafgaande, van 's voormid
dags 10 tot 's namiddags 4 uren cn zijn aldaar 
ad ƒ 0 . 1 0 verkrijgbaar. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij den Ge
meente-Architect te bekomen, terwijl Dingsdag 
den 3cu September aanwijzing in loco zal ge
daan worden , des voormiddags te tien uren , aan 
de St. Jacobsgracht. Zegt het voort. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 5 September 1872, zal door 

Heeren COMMISSARISSEN van den Grindweg 
van Zutphen naar Emmerik, des middags 
ten 12 ure, aan het Gemeentehuis te Zutphen, 
in het openbaar worden aanbesteed: 

Het vernieuwen van de in genoemden 
grindweg gelogen Brug te Laag-Kep
pel, met houten Landhoofden, dito 
Jukken, enz. 

De bestekken zullen ter lezing liggen in de 
volgende Logementen: te Keppel in de Gouden 
Leeuw, te Doetinchem in het Heeren Logement, 
te Doesburg bij I1E1DEMAN, te Dieren bij WEST
HOF , te Wehl bij S T O K M A N , te ZiUphcn bij 
L E E N D E B S , te Arnhem bij MA V E N , te Panner
den aan het Veer, te Deventer bij V A N DER 
STOK, te Groen lo in de Moriaan, te Lochem in 
het Wapen van Leiden en zijn verder te beko
men op franco aanvrage tegen overzending van 
25 cents in postzegels bij de Boekhandelaars 
W. J. THIEME & C°. te Zutphen. 

Nadere informatien zijn te bekomen bij den 
Hoofdopzigter van genoemden weg te Zutphen. 

AANBESTEDING^ 
De BURGEMEESTER der gemeente Arnhem, 

zal Woensdag 11 September 1872, 's namiddags 
12 3 / 4 ure, ten Raadhuize aanbesteden: 

1°. Het bouwen van een LOKAAL aan 
de Middelbare School voor Meisjes. 

2°. Het graven en metselen van een 
WATERLOOP nabij den Klarendal-
schen weg. 

3°. Het afgraven en onder talud brengen 
van eene APRID aan de Haven; en 

4'. Het maken en leveren van 2 IJzeren 
WATER WAGENS. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatscliappij. 

O O S T E R S P O O R W E G . 
AANBESTEDING. 

Op Maandag 10 September 1872, des namid
dags te half twee ure, zal in het Stationsge
bouw buiten dc Willemspoort te Amsterdam, wor
den aanbesteed: 

Het M A K E N van de Kunstwerken 
met een gedeelte der Aardebaan en 
eenige andere werken tusschen Hil
versum en Amersfoort en tusschen 
Hilversum en Utrecht. 

Raming ƒ 297,000. 
Bestekken met teekeningen zijn van den 5dcn 

September tegen betaling van ƒ 3 tc verkrijgen 
op het Hoofdbureau der Maatschappij te Amster
dam. (Vijgendam.) 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Eerstaan
wezend Ingenieur van den Oosterspoorweg te 
Uilversum. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Dinsdag 
10 September, en Donderdag 12 September 1872, 
des voormiddags te elf ure, uitgaande van het 
bureau van den Oosterspoorweg te Hilversum en 
eindigende te Utrecht. 



DE OPMERKER — Zaterdag 31 Augustus 1872. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen. Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

8 T O O . M - T R A S S T A M P E R I J 

„ N x j v x a u s x n r , 

van W. 0 . DE WETSTEIN PUISTER, 
GALGENWATER nabij LEIDEN. 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

M H M K E 1 E M R - R E G I M T E Ü R 
voon 

GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

STOOMKETEL. 
Wordt TE KOOP aangeboden een goed gecon

serveerde en voor een groot deel vernieuwde 

IJzeren Stoomketel 
met 204 ijzeren V L A M P I J P E N en wegende 
approximatief 15,000 a 10,000 kilogrammen, van 
70 paardekrachten en van de navolgende afme
tingen : 

Lengte 9' 4" Eng. , breedte 11' 7", hoogte 8' 
6" zonder stooinkap, hoogte stoonikap 0' 0", mid
dellijn idem 5' 10' , verwarmende oppervlakte der 
pijpen 774 vierk. Eng. voeten, overige idem 214 
dito, te zamen 988 vierk. Eng. voeten, gemid
delde plaatdikte £ Eng. duim, dikte der pijpen 
platen jj Eng. duim, stoomdruk 20 Eng. ponden 
op den vierk. Eng. duim; staande onder een af
dak aan de Fabriek van Stoomwerktuigen te Fijcn-
oord, en aldaar voor gegadigden te bezichtigen. 

De verkoop zal geschieden bij inschrijving, en 
worden gegadigden verzocht hunne inschrijvings
biljetten franco in te leveren vóór of op 21 Sep
tember aanstaande , onder het motto Stoomketel, 
aan het Advertentie-bureau van N1JGH & V A N 
D1TMAR te Rotteidam. De opening der biljetten 
zal plaats hebben in tegenwoordigheid van be
langstellenden op Maandag 23 September ten 
één ure, in het hotel ADLER , Korte Hoogstraat 
te Rotterdam. 

De betaling geschiedt dadelijk bij de toewijzing, 
waarna de ketel ter beschikking en voor risico 
van den kooper staat. 

Nadere inlichtingen te bekomen hij den Make
laar JAC. DE KANTER te Middelburg. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Tb. J. DOBBE, te Utrecht. 

ZANDVORMERS 
gevraagd op stukwerk aan de Emmeriksche 

Machinenfabriek en Ijzergieterij te Emme
rik. Q. (4474—1084.) 

S . A . V L E S & Z O N E N , 

Hebben steeds in voorraad oud Bood- cn G e e l k o p e r . Broun en M e t a a l . in verschillende 
qual i te i t™; compositie Hui i l -p i j k e r s . Spiauter hersmolten gezuiverd B lokz ink : Bancs 
T i n , in blokken en staven; Lood . loodgieters en blikslagers So ldeer , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

FABRIEK "V-A.N" 

- W B O U W O R N E M E N T E N , 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Bliksemafleiders 
WORDEN GEPLAATST DOOR 

A. Y A N EMDEN, AMSTERDAM. 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Het Bestuur heeft de eer bekend te maken, 

dat de navolgende prijsvragen zijn uitgeschreven: 
Eerste en buitengewone prijsvraag. 
Een Beursgebouw voor 5000 personen, die

nende voor den groothandel, den handel in effec
ten, en den graanhandel. Ter mededinging wor
den uitgenoodigd alle binnen- en buitenlandsche 
bouwkundigen. 

2o. Een Eereboog. bij gelegenheid eener 
nationale feestviering. Ter mededinging worden 
uitgenoodigd alle b( uwkundigen geboren of woon
achtig in het koningrijk der Nederlanden. 

3o. Een Badkamer in een deftig woonhuis. 
Ter mededinging worden uitgenoodigd de leden 
der Maatschappij. 

Aan de vervaardigers van de, der bekrooning 
waardig gekeurde ontwerpen zal worden uitge
reikt: Een vereerend getuigschrift, benevens 
respectievelijk: l o . Het bewijs van eerelidmaat
schap met vijfhonderd galden ; 2o. Honderdvijf
tig gulden en 3o. Vijftig gulden. 

Het programma is op franco aanvrage te be
komen aan bet Bureau der Maatschappij, Wijde 
Kapelsteeg E 131 en bij hare Uitgevers, de Boek
handelaars L . V A N B A K K E N E S & C"., Heeren
gracht bij de Wolvenstraat K. A'. 194 te Am
sterdam. 

Namens het Bestuur, 
H. W. NACHENIUS, 

l e Secretaris. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR N O R T O M E L f f i 
i ^ o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. HOVEN en ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

BINNEN- EN BUITEN M O U S I f t 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot het 

leveren van Binnen- cn Buiten Jalousiën voor 
f2 .25 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. Ge
maakt Jalousieband te verkrijgen ix 15 Cents 
de Ned. el. 

H . J . SLINKERS, 
JALOUSIEFABRIEKANT te Utrecht. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FAUU1EKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
"W. HOVEN cto ZOON, 

's Gravenhage eu Rotterdam. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

R D 
eeker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van B r i e s t 4 C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Sp iege l -en l i i J M l e n l a b r . Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teMei.bg Ant wer

pen, van J .F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
B e d e k e r d> C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

lieelwatertoestcllcii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 
Calques. Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
Jac". IMeysler , te Scheveningcn, fabrikant 

vau cenient-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Verinnen en de B o u d e , Slootntrasliiliriek, Helft. 

H . J . W o l t e r . Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . B i l d e b r a n d . Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C«. te Amsterdam. - Boekdruk-kerij van G. W. V A N DER WIEL & C°. 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMEEKEK. 
Z a t e r d a g 31 A u g u s t u s 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag 2 Sept. 
Grootegast. t e i l uren, door burg. cn weth. 

der gemeenten Grootegast en Grijpskerk, ten ge-
ineentehuize: het aanleggen van grintwegen, als: 

a. In de gemeente Grootegast: 
lo . Weg van de Zandemerklap naar Lutje-

gast, lang 4140 M. 
2o. Weg van de Dorpsterdraaibrug naar 

Doezuni, lang 5340 M. 
3o. Hilmahuistcrvveg, hing 1450 M. 

b. In de gemeenten Grootegast en Grijpskerk : 
lo . Weg langs het Wolddiep , lang 3102 M. 
2o. Visvlieterwcg, lang 3900 M. 
3o. Westerhornerweg, lang 2110 M . 

Hieuwolda, te 3 uren, door het waterschap 
Oldambt, bij l i . Cremer: lo. bet graven der 
Noorder Bouwwatering te Noordbroek ; 2o. het 
bouwen van twee bruggen en vier duikers, over 
en in bovengenoemde watering; 3o. het bouwen 
van een duiker in den provincialen kunstweg van 
Noordbroek naar Scheenida, voor die watering. 
Inl. bij den opzichter van het waterschap. 

M a r u m , te 3 uren , door het gemeentebestuur : 
het afbreken van de kap en een gedeelte der 
muren van het schoolgebouw te De Wilp en het 
aanbrengen eener nieuwe kap met plafonneering 
en eenige andere vertimmeringen, benevens bet 
verven. Aanw. 's morg. 11 uien. 

St.-Anna-Parochie, tc 4 uren, door het 
gemeentebestuur van Het Bildt: eene aanzienlijke 
vertimmering van het voormalig armhuis te Vrou
wen-parochie. Aanw. op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Leeuwarden, door voogden van de Stads
armenkamer iu de Ivobrouwersteeg: de levering 
van 2500 M. ruw katoen en 1000 id. pillow. 
Monsters liggen aan gezegd lokaal. 

Dinsdag, 3 Sept. 
Delft, te 1 uren, door den directeur van 

'sRijks magazijn van militaire kleeding, uitrus
ting enz.: de levering van 2500 linnen bedlakens, 
1000 katoenen hemden, 1500 dito mutsen, 1000 
half blank linnen pantalons, 2400 paren wollen 
sokken, 1200 id. vetlederen muilen, 800 linnen 
handdoeken en 500 M. groen gestreept gor-
dijndoek, voor den hospitaaldienst. Modellen op 
genoemd bureau ter bezichtiging. 

Slagharen, te 4 uren, door het R. K. paro
chiaal kerkbestuur, bij F. Wiebier: het bouwen 
eener kerk met toren. Inl. bij den architect A. 
Tepe, te Utrecht. Aanw. één uur voor de be
steding. 

Deventer, te 5 uren, door de vereeniging 
tot opbouw of verbetering van arbeiderswoningen, 
iu De Pauw aan de Beestenmarkt: het doen van 
eenig verfwerk. 

Woensdag, 4 Sept. 
s H a g e , te 1 uur , door het prov. bestuur : 

het level en van brandstollen, ten dienste van 
gemeld bestuur over bet jaar 1872 op '73; bilj. 
inz. des morgens te 10 uren. 

Dordrecht, te • % uren, door dc schouw-
burgverecniging, bij Van der Horst: het maken 
van eene koffiekamer met bijbehoorende vertrek
ken, benevens vier kleedkamertjes. Aanw. 2 
Sept., te 12 uren. Bil j . inz. 3 Sept. 

Donderdag, S Sept. 
Zalk , te 10 uren , bij Van Aalderen : het ver

grooten der school. 
Ezlnge, tc 11 uren, door het gemeentebe

stuur van Ezinge en Aduard : het leggen van 
kunstwegen in die gemeente : a. in de gemeente 
Ezinge, lang 7239 M.; 6. in de gemeente Aduard, 
720 M . Aanw. 4 Sept., te 10 uren. 

's-Hage, te 11% uren, door de commissie 
van beheer en toezicht over de droogmaking der 
plassen in Schieland , beoosten Rotterdam, in het 
gebouw van het prov. bestuur: de levering van 
lo . materialen en het verstrekken van arbeiders 
voor het doen van herstellingen enz. aan de wer
ken der droogmaking, gedurende 1872 en '73; 
2o. ten minste 12000 en ten hoogste 15000 
hektol. steenkolen, ten behoeve der Beueden-

stoomgemalen, Inlicht, bij den hoofding. van den 
waterst. te 's-Gravenhage, lid der commissie, en 
bij den ing. W. J. Backer, te Rotterdam. 

Zu t fen . te 12 uren , door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik , aan bet 
gemeentehuis; het vernieuwen van de in ge
noemden grintweg gedegen brug te Laag-Keppel 
niet bouten landhoofden, dito jukken , enz. Inl. 
bij den hoofdopzichter van genoemden weg te 
Zutfen. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
l o . het bouwen van ccn laplokaal, ten behoeve 
der Licrnur-rioleering; 2o. bet leveren en plaat
sen der benoodigde ijzerwerken, tot stationaire 
exploitatie van dc Liernur-rioleei ing aldaar. Inl. 
bij den gemeente-architect. Aanw. 3 Sept., te 10 
uren, aan de St.-Jacobsgracht. 3o. het reinigen 
der Langebrug. 

H a r l i n g e n , te 12 uren, door het dijksbestuur 
van Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, in De Ne
derlanden : bet maken van 308 M. beschermwerk 
voorlangs bet Buitenland hij Dijkshoek , ten noor
den van Harlingen, uit te voeren in 1873, met 
bijlevering van alle materialen. Biljetten inzen
den uiterlijk 4 Sept. bij den secretaris van het 
waterschap. Aanw. 3 Sept., te 3 uren. 

Hoog k a r s p e l . te 3 uren, door C. Brander, 
bij den kastelein P. Ham: het bouwen van eene 
geheel nieuwe boerderij met boet in die gemeente. 
Inl. bij den opzichter K. Swagerman Pz., te Bo-
venkarspel. 

Lemmer, door het dijksbestuur van bet water
schap üe Zeven Grietenijen en Stad Sloten: de 
levering van 25 stère mac-adam , nabij het Spo-
kenbok bij Pasveer, ten oosten de Lemmer, te 
leveren 15 Sept. e. k. Inl. ter secretarie van 
voornoemd waterschap. 

V r i j d a g , 6 Sept. 

' s - B o s c h , te 10% uren, door het prov. be
stuur: l o . het maken van een gebouwtje, peil-
put enz. voor eene zelfregistreerende peilschaal 
op het stationsterrein van den Staatsspoorweg 
aan het Holl. Diep, te Moerdijk. Raming f2700 ; 
2o. het maken van een gebouwtje voor eene zelf
registreerende peilschaal op den bestaanden peil-
put aan het Oudo-Maasje bij Keizersveer, tc 
Raamsdonk. Raming f 1870. Inl. voor beide 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat, a l
daar en bij den ingenieur De Bruijn Kops, te 
Breda. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Zwijndrechtschen Waard, 
in De Harmonie: het leveren van 800 & 1000 
hektoliter Ruhr-machine-steenkolen, in de berg
plaats van het stoomgemaal , bij de uitwatering
sluis van den Boezem de Waal , te Heerjansdam. 
Inl. bij den fabrieklandmeter van dien waard , 
G. P . Sehreuders, te Zwy'ndrecht. 

D o r d r e c h t , ten kantore van M r . C. W. O. 
van Uorsser: het bezinken cn niet steen bezetten 
van den oever van den polder De Ronduit, onder 
Sliedrecht. Aanw. 0 Sept., t 9 uren. 

Za t e rdag . 7 Sept. 

B e r g e n - o p - Z o o m , te 12 uren, door den 
ontv. der rcg. en dom., in het Nederlandsch 
Koffiehuis: het aanvullen van het overgebleven 
deel vestinggracht tusschen den uitgang aan het 
ld 'uinvischstraatje en den Oranjeheer te Bergen-
op-Zoom ; het maken eener beschoeiing en rijzen 
berm met het amoveeren der landhoofden aan 
.Ie voormalige Hamhrug aid. en het verle'r<ren 
van een deel der bestrating in den straatweg van 
Bergen-op-Zoom naar Breda. De teekening voor 
de rectificatie van den straatweg lif:t ter inzage 
in de directiekeet, aldaar. Aanw. 4 Sept., te 
10 uren. 

R h e d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: 
de levering van 40,000 straatklinkers. Bilj. in
zenden, met monsters, ter secretarie aldaar. 

M a a n d a g , 9 Sept . 
' • - H a g e , te 11% uren, door liet prov. be

stuur : het voorzien en herstellen van de door 
winter- en stormschade verzakte en weggestroomde 
oevervoorziening langs den rechteroever der Nieu
we-Merwede, aan bet boveneinde der kade over 
den Hond en de Kat, onder de gemeente Slie

drecht. Inlichtingen bij den hoofding. van den 
waterstaat, te 's-llage, den arrondissements
ingenieur te Gorinchem, tien ingenieurWelcker, 
aldaar en den opzichter Looijen , te Werkendam, 
Raming f 5600. 

Dinsdag, 10 Sept. 
Amsterdam, tc 12 uren, door de directie 

dei Ned. Handelmaatschappij: de levering van 
diverse katoenen, ijzerwaren, houtsoorten en 
andere artikelen, in 57 perc, als : 

Diverse ijzerwaren, olién, enz. 
Gereedschappen tot ambachten cn verdere 

werktuigen. 
Divers borstelwerk. 

» glaswerk. 
» leder. 

2(1 stuks blaasbalgen. 
Lampen en lantaarns. 
Diverse ijzerwaren, hang- en sluitwerk. 

» ijzerwaren. 
23090 K .G. ijzeren en vertinde spijkers. 
15080 stuks vijlen. 

Brandspuiten en brandspuitslangen. 
Diverse houtsoorten. 

» schoppen. 
Maten en gewichten. 
Slijpsteenen enz. 
Blik en zink. 

100 M. peortlaken. 
Divers koperwerk. 

» papier. 
10000 vel dubbel huidpapier. 

Lampepitten. 
Koper, koperen spijkers, koperdraad en 

soldeer. 
10000 stuks geweven katoenen sarongs. 
22300 » gestreept katoenen spreien. 

1550 » bont katoen. 
1000 » verbandkatoen. 

33500 M. katoen voor ziekenjassen (cotonnettcs.) 
2000 » oogjesgoed. 
1358 stukken imitatie-katoen. 
3000 M. singelkatoen. 
3221 stukken gezuiverd en gecilindreerd katoen. 
8000 M . blank linnen. 
8921 stukken imitatie-katoen. 

Inl. aan het departement van Koloniën, aan het 
koloniaal magazijn te Amsterdam, en op eiken 
werkdag van 10 tot 3 uur, ten kantore van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij en van hare 
agenten te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en 
Schiedam en wat betreft de katoenen ook te 
Nijverdal. 

s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de levering van het, voor den dienst van 
1873, bij dc landmacht benoodigde ordinaire-, 
onderofficiers- en uitmonstering-laken. (Zie de 
verdere omschrijving in het Bijvoegsel bij no. 33 
en dat bij no. 34.) 

Woensdag, 11 Sept. 
Arnhem, te 123/, uren, door den burgem.: 

lo . het bouwen van een lokaal aan de middel
bare school voor meisjes; 2o. het graven en 
metselen van een waterloop nabij den Klarendal-
schen weg; 3o. het afgraven en onder talud 
brengen van een afrit aan de haven; 4o. het 
maken en leveren van 2 ijzeren waterwagens. 

Donderdag, 12 Sept. 
Breskens, te 11 uren, door het waterschap 

Oud en-Jcng-Breskens, in het Hof van Holland: 
het verbeteren en onderhouden der aaide-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerkcn aan de waterkeering 
van het calamiteuse waterschap Oud-en-Jong-
Breskens, niet bijlevering der bouwstoffen en 
arbeidsloonen. Aanw. 9, 10 en 11 Sept., dooi
den waterbouwkundige B. Blok. 

Schiedam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het maken vau een kaaimuur van zuilenbazalt 
langs de buitenhaven en de schutkolk aan de 
buitensluis, alsmede het verlagen van een ge
deelte van den aau die haven reeds bestaanden 
kaaimuur. Inl. op de stads-timmerwerf, aldaar. 

Haarlem, te 2% uren, door het prov be
stuur : bet doen van eenige bestratingen op den 
grooten weg der l e klasse no. 4 tusschen Am
sterdam en Haarlem. Het werk bestaat i n : het 
vernieuwen van 2 vakken klinkerbestrating, ge
zamenlijk lang 145 M. , breed 3 M . ; het eerste 

gedeelte lang 105 M., 
piiinbandlagcn, gemidJ 
7 Sept. lianiing ƒ 090, 

Vrijdag, 
's-Bosch , te 10% \ 

van finantien, aan hs 
bestuur: het onderhoud 
telegraafkantoor te Kol 
goedkeuring van de hcsl 
Inl. hij den ingenieur 
en bij den ingenieur 
den opzichter Hermans! 
den 4en dag vóór de 

Zwolle, te 12 ii rei 
binnenl. zaken, aan 
bestuur: het bouwen I 
met bijbehoorende gebl 
het liijksgi'sticlit C)mnoj 
Inl. bij den lioofilingenl 
te Zwolle en bij den in 
besteding. De kosten | 
men mede ten laste 

Maandal 
Amsterdam, te ï ' j 

der Holl. IJzcren-spool 
stationsgebouw : het 
met een gedeelte der 
werken, tusschen HilJ 
tusschen Hilversum 
aanwezend ingenieur 
tc Hilversum. Aanw. 
11 uren, uitgaande 
Raming ƒ 2 9 7 , 0 0 0 . 

Maastricht, te 101 
stuur : de uitvoering vfl 
stellingen aan de KiJ 
Maas in Limburg 
tot 31 Juli ' 73 , in 2 

Vrijdag 
's-Bosch, te 10 % | 

stuur : het uitvoeren 
verrichten van bagger! 
het Oude-Maasje en de l 
Made en Drimmelen. 

's-Hage. Voor le 
gedurende één jaar 
pompwerküiigen enz., | 
terleiding, worden in 
weth. ingewacht. V o l 
reau van den ingeniJ 
lengde Balistraat, aldJ 

Allooi.» van] 

Philippine, 12 A l 
l o . aan den kleinen S i 
ver was J. Koole, te] 
aan den Visartpuldei 
Tholens, tc Neuzen, 

Boggel, 13 Aug. 
van 1528 M " kiezel; 
F. van Wijlick, 
P. H . Vogels, 
H. Jennissen, 
J. Ki l len, 
Gegund. 

Muntendam, 
het schoollokaal 

14 
al daaj 

G. l'ruinniel, te Voenl 
Twello, 15 A u g | 

steenen duikers; min 
miggeit Jr., te Voorsl 

2o. het verven van] 
inschr. was G. A. Sii 

3o. de herstellij 
minste inschrijver 
Deventer, voor f197 

Schoonhoven, l i 
gemeen tegebouw 
voor perc. 1 , 
respectievelijk voor f 
inschrijver voor per 

2o. het inrichten 
bestemd tot het opne; 
ingekomen 3 bilj., al 
11. Woudenberg, 
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Stoomfabriek 
IK- EN KOPERWERKEN. 
[HUIS & Co., ARNHEM. 
Etmroeden in stukken en gekruist. 

[ D a k r a m e n . Conso les , V a z e n , 
F o n t e i n e n , Rose t t en . Verder 

[van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
fepen, gegolfd Z i n k , enz. 

M - T R A S S T A M 1 J E R IJ 

L W I J V E B H E I » " , 
DE WETSTEIJN PFI8TER, 

INWATER nab i j LEIDEN. 
| n P l a t t e P a n n e n met dubbe le 

on qualiteit T r a s tot billijken prijs, 
a n e n , Tege ls en S t e e n e n , Jos-
ad C e m e n t , deugdzame qualiteit, 

I e d e r l a n d uitsluitend aan boven-
| verkrijgbaar. 

VOOR 

JIIU1ZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMll 

lg steampipe regulator." 
| u s t r e c r d e p r i j s c o u r a n t e n , be-

J iniuYre bijzonderheden gelieve men 
•tegen tot de uitsluitende vertegen-

lor Nederland en Oost-Indic 
W. HOVEN & ZOON, 

Rotterdam en 's Gravenhaye. 

I0MKETEL. 
K O O I 1 aangeboden een goed gecon-
Ivoüi' een groot deel vernieuwde 

ï r e n Stoomketel 
len V L A M P I J P E N en wegende 
115,000 a 10,000 kilogrammen, van 
Chten en van de navolgende afme-

\" Eng. , breedte 11' 7", hoogte 8' 
omkap, hoogte stoomkap 6' 6", mid-
I' 10' , verwarmende oppervlakte der 
erk. Eng. voeten, overige idem 214 
en 988 vierk. Eng. voeten, gemid-
kte % Eng. duim, dikte der pijpen 
{. duim, stoomdruk 20 Eng. ponden 

Eng. duim; staande onder een af-
ibriek van Stoomwerktuigen te Fijen-
tar voor gegadigden te bezichtigen. 

zal geschieden bij inschrijving, en 
igden verzocht hunne iuschrijvings-
b in te leveren vóór of op 21 Sep-
ande, onder het motto Stoomketel, 
Irtentie-bureau van NUGI1 N; V A N 
otteidam. De opening der biljetten 
bben in tegenwoordigheid van be-

op Muunilay 23 September ten 
iet hotel Ai i I.K, Korte Hoogstraat 

geschiedt dadelijk bij de toewijzing, 
>tel ter beschikking en voor risico 
Br staat. 
entingen te bekomen bij den Make-
| K A N T E H te Middelburg. 

queerlinnen. 
soort, hetwelk in bewerking even 

lapier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
van T e e k e n b e h o e f t e n v o u r B o u w -

Th. J. DÜBBE, te Utrecht. 

NDVORMERS 
stukwerk aan de E m m e r i k s c h e 

•riek en I jze rg ie te r i j te E m m e 
ry. (4474—1084.) 

S . A . V L E S & Z O N E N , 

Hebben steeds in voorraad oud I t o o i l - en O r e l H o p e r , I l i o n » iin T l e l i u i l . in verschillende 
qualiteit,'ii : compositie l I u i d N p i J k e r w . M p i i i u t e r hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; B a n c a 
T i n , in blokken eu staven; L o o d , loodgieters en blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

FABRIEK VAN 
1 

i ÏEN 
-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 

M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn vau de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n eu B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

Bliksemafleiders 
WOUDEN GEPLAATST DOOR 

A. Y A N EMDEN, AMSTERDAM. 

J M A A T S O I I A P J P I J 
TOT 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Het Bestuur heeft de eer bekend te maken, 

dat de navolgende prijsvragen zijn uitgeschreven: 
E e r s t e e n bu i t engewone pr i j svraag . 
E e n B e u r s g e b o u w voor 5000 personen, die

nende voor den groothandel, den handel in effec
ten , en den graanhandel. Ter mededinging wor
den uitgenoodigd alle binnen- en buitenlandsche 
bouwkundigen. 

2o. E e n E e r e b o o g . bij gelegenheid eener 
nationale feestviering. Ter mededinging worden 
uitgenoodigd alle Inuwkundigen geboren of woon
achtig in het koningrijk der Nederlanden. 

3o. E e n B a d k a m e r in een deftig woonhuis. 
Ter mededinging worden uitgenoodigd de leden 
der Maatschappij. 

Aan de vervaardigers van de, der bekrooning 
waardig gekeurde ontwerpen zal worden uitge
reikt: E e n v e r e e r e n d ge tu igschr i f t , benevens 
respectievelijk : l o . Het bewijs van eerelidmaat-
seluip met vijfhonderd gulden ; 2o. Honderdvijf-
tig yidden en 3o. Vijftig galden. 

liet programma is op franco aanvrage te be
komen aan bet Bureau der Maatschappij, Wijde 
Kapelsteeg E 131 en bij hare Uitgevers, de Boek
handelaars I.. V A N B A K K E N E S & O . , Heeren-
gracht bij de Wolvenstraai K. A'. 194 te Am
sterdam. 

Namens het Bestuur, 
11. W. NACHENIUS, 

le Secretaris. 

Oubevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P o m p e n 
VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W. HOVEN en ZOON. 
's Gravenhage en Rotterdam. 

BINNEN- EN BUITEN JALOÜSfi 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot het 

leveren van B i n n e n - en B u i t e n J a l o u s i ë n voor 
f 2.25 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. Ge
m a a k t J a l o u s i e b a n d te verkrijgen a 15 Cents 
de Ned. el. 

H. J. SLINKERS, 
JA LOUSIEFA BRIEKANT te Utrecht. 

Verbeterde 
POT- E N DRAINEERBUIZEN 

UIT IIE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te P o o l e en L o n d e n . 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder-
land en Oost-Indië 
ATV. HOVEN cfc ZOON, 

's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

e r k e r A H u d d i i i g h , Arnhem. Wate rpas -
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

t a n D r i e g t A C . A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fab r i ek , schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

K o n i i i k l . S p i e g e l - e n L i J N l e i i f a b r . Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN IJK BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek te.ViW,bipln<u>er-
pen, van J . F . V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

Itedeker A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 
lieetwatertucstcllen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

1 ' n l q u e a . Pauspapier van /8.10 en ƒ8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J n c « . l ' l e y u i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-rioten, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r u i a e s e n d e H o n d o , Stooiutrastiibrick, Delft. 
H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
fabriek aan dc Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . IIildi'lirand. Stoomtraslabriek, Haarlem. 

B' 
: 

rnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL & C». 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 31 A u g u s t u s 1873. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag 2 Sept. 
Grootegast. t e i l uren, door burg. en weth. 

der gemeenten Grootegast cn Grijpskerk, ten ge
meentehuize: het aanleggen van grintwegen, als: 

" In de gemeente Grootegast: 
l o . Weg van de Zandemerklap naar Lutje-

gast, lang 4140 M. 
2o. Weg van de Dorpsterdraaibrug naar 

Doezum, lang 5340 M. 
3o. Hilmahuisterweg, lang 1450 M. 

6. In de gemeenten Grootegast en Grijpskerk : 
lo . Weg langs het Wolddiep, lang3102 M. 
2o. Visvlieterweg, lang 3000 M. 
3o. VVesterhornerweg, lang 2110 M . 

Nieuwolda, te 3 uren, door het waterschap 
Oldanibt, bij II. (Jrcnier: 1o. het graven der 
Noordcr Douwwutering te Noordbroek ; 2o. het 
bouwen van twee bruggen en vier duikers, over 
en in bovengenoemde watering; 3o. het bouwen 
van een duiker iu den provincialen kunstweg van 
Noordbroek naar Scheenida, voor die watering. 
Inl. bij den opzichter van het waterschap. 

Marum , te 3 uren , door het gemeentebestuur : 
het afbreken van de kap en een gedeelte der 
muren van het schoolgebouw tc De Wilp en het 
aanbrengen eener nieuwe kap met plafonneering 
en eenige andere vertimmeringen, benevens het 
verven. Aanw. 's morg. 11 uren. 

S t . - A n n a - P a r o c h i e tc 4 uren, door het 
gemeentebestuur van liet Bildt: eene aanzienlijke 
vertimmering van het voormalig armhuis te Vrou
wen-parochie. Aanw. op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Leeuwarden, door voogden van dc Stads
armenkamer iu de Ivobrouwersteeg: de levering 
van 2500 M. ruw katoen en 1000 id. pillow. 
Monsters liggen aan gezegd lokaal. 

Dinsdag, 3 Sept. 
Delft, tc 1 uren, door den directeur van 

's Rijks magazijn van militaire kleeding, uitrus
ting enz.: de levering van 2500 linnen bedlakens, 
1000 katoenen hemden, 1500 dito mutsen , 1000 
halfblank linnen pantalons, 2400 paren wollen 
sokken, 1200 id. vetlederen muilen, 800 linnen 
handdoeken en 500 M . groen gestreept gor
dijndoek , voor den hospitaaldienst. Modellen op 
genoemd bureau ter bezichtiging. 

Slagharen, te 4 uren, door het R. K. paro
chiaal kerkbestuur, bij F. Wiebier: het bouwen 
eener kerk met toren. Inl. bij den architect A. 
Tepe, te Utrecht. Aanw. één uur voor de be
steding. 

Deventer, te 5 uren, door dc vereeniging 
tot opbouw of verbetering van arbeiderswoningen, 
in De Pauw aan de Beestenmarkt: het doen van 
eenig verfwerk. 

Woensdag, 4 Sept. 
's-Hage, tc 1 uur, door het prov. bestuur : 

het leveien van brandstollen, ten dienste van 
gemeld bestuur over het jaar 1872 op '73; bilj. 
inz. des morgens te 10 uren. 

Dordrecht te 2' , uren, door dc schouw-
burgverceniging, bij Van der Horst i het maken 
van eene koffiekamer met bijbehoorende vertrek
ken, benevens vier kleedkamertjes. Aanw. 2 
Sept., te 12 uren. Bil j . inz. 3 Sept. 

Donderdag, 6 Sept. 
Zalk , te 10 uren , bij Van Aalderen : het ver

grooten der school. 
Ezinge, te 11 uren, door het gemeentebe

stuur van Ezinge en Aduard : het leggen van 
kunstwegen in die gemeente : «. in de gemeente 
Ezinge , lang 7239 M.; b. in de gemeente Aduard, 
720 M . Aanw. 4 Sept., te 10 uren. 

's-Hage, te 11'/, uren, door dc commissie 
van beheer en toezicht over de droogmaking der 
plassen in Schieland, beoosten Rotterdam, in het 
gebouw van het prov. bestuur: de levering van 
lo . materialen en het verstrekken van arbeiders 
voor het doen van herstellingen enz. aan de wer
ken der droogmaking, gedurende 1872 en '73; 
2o. ten minste 12000 en ten hoogste 15000 
hektol. steenkolen, ten behoeve der Beneden-

stoomgemalen. Inlicht, bij den hoofding. van den 
waterst. te 's-Gravenhage, lid der commissie, en 
bij den ing. W. J. Backer, te Rotterdam. 

Zutfen , te 12 uren , door commissarissen van 
den grintweg van Zutfen naar Emmerik, aan het 
gemeentehuis: het vernieuwen van de in ge
noemden grintweg gelegen brug te l.aag-Keppel 
met houten landhoofdcn, dito jukken , enz. Inl. 
bij den hoofdopzichter van genoemden weg te 
Zutfen. 

Leiden , te 12 uren , door burg. en weth.: 
l o . het bouwen van een taplokaal, ten behoeve 
der Liei nur-iioleering; 2o. het leveren en plaat
sen der benoodigde ijzerwerken, tot stationaire 
exploitatie van dc Liernur-rioleering aldaar. Inl. 
bij den gemeente-architect. Aanw. 3 Sept., te 10 
uren, aan de St.-Jacobsgracht. 3o. het reinigen 
der Langebrug. 

Harlingen, te 12 uren, door het dijksbestuur 
van Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, in De Ne
derlanden : het maken van 308 M. beschermwerk 
voorlangs hel Buitenland bij Dijkshoek , ten noor
den van Harlingen, uit te voeren in 1873, met 
bijlevering van alle materialen. Biljetten inzen
den uiterlijk 4 Sept. bij den secretaris van het 
waterschap. Aanw. 3 Sept, te 3 uren. 

Hoogkarspel, te 3 uren, door C. Brander, 
bij den kastelein P. Ham : het bouwen van eene 
geheel nieuwe boerderij met boet in die gemeente. 
Inl. bij den opzichter K. Swagennan Pz., te Bo-
venkarspel. 

Lemmer, door het dijksbestuur van het water
schap Dc Zeven Grietenijen en Stad Sloten: de 
levering van 25 stère niac-adam, nabij het Spo-
kenliok bij Pasveer, ten oosten de Lemmer, te 
leveren 15 Sept. e. k. Inl. ter secretarie van 
voornoemd waterschap. 

Vrijdag, 6 Sept. 

's-Bosoh, te 10'/2 uren, door bet prov. be
stuur: lo . het maken van een gebouwtje, peil-
put enz. voor eene zelfregistreerende peilschaal 
op het stationsterrein van den Staatsspoorweg 
aan het Holl. Diep, te Moerdijk. Raming /"2700; 
2o. het maken van een gebouwtje voor eene zelf
registreerende peilschaal op den bestaanden peil-
put aan het Oude-Maasje bij Kcizersveer, te 
Raamsdonk. Raming f 1870. Inl. voor beide 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat, a l
daar en bij den ingenieur De Bruijn Kops, te 
Breda. 

Dordrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van den Zwijndrcchtschen Waard, 
in Do Harmonie : bet leveren van 800 a 1000 
hektoliter Ruhr-niachine-steenkolen, in de berg
plaats van het stoomgemaal , bij de uitwatering-
sluis van den Boezem de Waal , te Heerjansdam. 
Inl. bij den fabriek landmeter van dien waard , 
G. P . Schreuders , te Zwijndrecht. 

Dordrecht, ten kantore van M r . C. W. O. 
van Dorsser: het bezinken en met steen bezetten 
van den oever van den polder De Ronduit, onder 
Sliedrecht. Aanw. 0 Sept., t 9 uren. 

Zaterdag, 7 Sept. 

Bergen-op-Zoom , te 12 uren, door den 
ontv. der reg. en dom., in het Ncderlandsch 
Koffiehuis: het aanvullen van het overgebleven 
deel vestinggracht tusschen den uitgang aan het 
Bruinvischstraatje en den Oranjeheer te Bergen-
op-Zoom; het maken eener beschoeiing en rijzen 
berm met het amoveeren der landhoofden aan 
de voormalige Hambrug aid. en het verleggen 
van een deel der bestrating in den straatweg van 
Bergen-op-Zoom naar Breda. De teekening voor 
de rectificatie van den straatweg ligt ter inzage 
in de directiekeet, aldaar. Aanw. 4 Sept., te 
10 uren. 

Rheden , te 12 uren, door burg. en weth.: 
de levering van 40,000 straatklinkers. Bilj. in
zenden, met monsters, ter secretarie aldaar. 

Maandag , 0 Sept. 
'••Hage , te 11% uren , door het prov. be

stuur : het voorzien en herstellen van de door 
winter- en stormschade verzakte en weggestroomde 
oevervoorziening langs den rechteroever der Nieu
we-Merwede, aan het boveneinde der kade over 
den Hond en de Kat , onder de gemeente Slie

drecht. Inlichtingen bij den hoofding. van den 
waterstaat, te 's-llage, den arrondissements-
ingenieur te Gorinchem, den ingenieur Wekker , 
aldaar en den opzichter Looijen , te Werkendam. 
Raming / 5000. 

Dinsdag, 10 Sept. 
Amsterdam, tc 12 uren, door de directie 

dei Ncd. Handelmaatschappij: de levering van 
diverse katoenen, ijzerwaren, houtsoorten en 
andere artikelen, in 57 perc, als : 

Diverse ijzerwaren, oliën, enz. 
Gereedschappen tot ambachten en verdere 

werktuigen. 
Divers borstelwerk. 

» glaswerk. 
» leder. 

20 stuks blaasbalgen. 
Lampen en lantaarns. 
Diverse ijzerwaren, hang- en sluitwerk. 

» ijzerwaren. 
23090 K.G. ijzeren en vertinde spijkers. 
15080 stuks vijlen. 

Brandspuiten en brandspuitslangen. 
Diverse houtsoorten. 

» schoppen. 
Maten en gewichten. 
Slijpsteenen enz. 
Klik en zink. 

100 M. peortlaken. 
Divers koperwerk. 

» papier. 
10000 vel dubbel huidpapier. 

Lampepitten. 
Koper, koperen spijkers, koperdraad en 

soldeer. 
10000 stuks geweven katoenen sarongs. 
22300 » gestreept katoenen spreien. 

1550 » bont katoen. 
1000 » verbandkatoen. 

33500 M . katoen voor ziekenjassen (cotonnettes.) 
2000 » oogjesgoed. 
1358 stukken imitatie-katoen. 
3000 M . singelkatoen. 
3221 stukken gezuiverd en gecilindreerd katoen. 
8000 M . blank linnen. 
8921 stukken imitatie-katoen. 

Inl. aan het departement van Koloniën, aan het 
koloniaal magazijn te Amsterdam, en op eiken 
werkdag van 10 tot 3 uur, ten kantore van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij en van hare 
agenten te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en 
Schiedam en wat betreft de katoenen ook te 
Nij verdal. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog : de levering van het, voor den dienst van 
1873, bij de landmacht benoodigde ordinaire-, 
onderofficiers- en uitmonstering-laken. (Zie de 
verdere omschrijving in het Bijvoegsel bij no. 33 
en dat bij no. 34.) 

Woensdag, 11 Sept. 
Arnhem, te 12% uren, door den burgem.: 

lo . het bouwen van een lokaal aan de middel
bare school voor meisjes; 2o. het graven en 
metselen van een waterloop nabij den Klarendal-
schen weg; 3o. het afgraven en onder talud 
brengen van een afrit aan de haven; to. het 
maken en leveren van 2 ijzeren waterwagens. 

Donderdag, 12 Sept. 
Breskens, te 11 uren, door het waterschap 

Oud en-Jeng-Breskcns, in het Hof van Holland: 
het verbeteren en onderhouden der aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering 
van het calamiteuse waterschap Oud-en-Jong-
Breskens, met bijlevering der bouwstoffen en 
arbeidsloonen. Aanw. 9, 10 en 11 Sept., door 
den waterbouwkundige B. Blok. 

Schiedam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het maken van een kaaimuur van zuilenbasalt 
langs de buitenhaven cn de schutkolk aan de 
buitensluis, alsmede het verlagen van een ge
deelte van den aan die haven reeds bestaanden 
kaaimuur. Inl. op de stads-timmerwerf, aldaar. 

Haarlem, tc 2' , uren, door het prov be
stuur : bet doen van eenige bestratingen op den 
grooten weg der l e klasse no. 4 tusschen Am
sterdam en Haarlem. Het werk bestaat i n : het 
vernieuwen van S vakken klinkerbestrating, ge
zamenlijk lang 145 M. , breed 3 M . ; het eerste 

gedeelte lang 105 M., tevens met wederzijdsche 
pninbandlagen, gemiddeld breed 40 M. Aanw. 
7 Sept. Raming ƒ G90. 

Vrijdag;. 13 Sept. 
's-Bosch . te 10'/2 uren, door het ministerie 

van finantien, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van het Rijks post-cn 
telegraafkantoor te Rosendaal, van den dag der 
goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. 1874. 
Inl. bij den ingenieur van den waterstaat aldaar , 
en bij den ingenieur A. L . de Bruijn Kops en 
tien opzichter Hermans, beiden te Breda. Aanw. 
den 4en dag vóór de besteding. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministeriJ van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van hoevcnaarswoningen 
met bijbehoorende gebouwen op de Hoeven van 
het Rijksgesticht Ommerschans, prov. Overijsel. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Zwolle en bij den ingenieur te Kampen (Her-
besteding. De kosten der eerste besteding ko
men mede ten laste van den aannemer.) 

Maandag, 16 Sept. 
Amsterdam, te 1' uren, door de directie 

der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw : het maken v.,n de kunstwerken 
met een gedeelte der aardebaan en eenige andere 
werken, tusschen Hilversum cn Amersfoort en 
tusschen Hilversum en Utrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg, 
te Hilversum. Aanw. 10 en 12 Sept., telkens te 
11 uren, uitgaande van het bureau te Hilversum. 
Raming ƒ 2 9 7 , 0 0 0 . 

Maastricht, te 10 uren , door het prov. be
stuur : de uitvoering van vernieuwingen en hér
stellingen aan de Rijks-rivierwerken langs de 
Maas in Limburg, met het onderhoud daarvan 
tot 31 Juli ' 73 , in 2 perceelen. 

Vrijdag, 20 Sept. 
's-Bosch. te 10'/, uren, door het prov. be

stuur: het uitvoeren van eenige werken en het 
verrichten van baggervverk bij de vereeniging van 
het Oude-Maasje en deDonge, onder de gemeenten 
Made en Drimmelen. 

's-Hage. Voor de levering, het stellen en 
gedurende een jaar onderhouden van de stoom-
pompwerktuigen enz., ten behoeve der duinwa
terleiding, worden inschrijvingen bij burg. en 
weth. ingewacht. Voorwaarden enz. aan het bu
reau van den ingenieur der waterleiding, Ver
lengde lialistraat, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Philippine, 12 Aug . : het doen van werken : 
10. aan den kleinen Stellepolder; minste inschrij
ver was .1. Koole, te Hoek, voor ƒ 1 9 7 9 ; 2o. 
aan den Visartpolder: minste inschr. was D. 
Tholens, te Neuzen, voor ƒ 2295. 

Roggel, 13 Aug. : het leveren en aanvoeren 
van 1528 M 3 kiezel; ingekomen 4 biljetten, als: 
F. van Wijlick, te Kessel, ƒ 4987. 
P. II. Vogels, i) Wessem, » 4850. 
H. Jennissen, » Roermond, » 4730.80 
J. Ilillen, » Blerick, > 4074. 
Gegund. 

Muntendam, 14 Aug. : het vergrooten van 
het schoollokaal aldaar; minste inschrijver was 
G. Prummel, te Veendam, voor ƒ1038. 

Twello, I S Aug . : l o . het metselen vau 4 
steenen duikers; minste inschrijver was II. Car-
miggelt Jr., te Voorst, voor ƒ 1 2 9 . 

2o. het verven van het gemeentehuis; minste 
inschr. was G. A . Simons, te Twello, voor /°32. 

3o. de herstelling van de torenspits te Voorst; 
minste inschrijver was G. J . Hoogenkamp, te 
Deventer, voor /197 . 

Sohoonhoven. 16 A u g . : l o . het verven van 
gemeentegebouwen, in 4 perc; minste inschrijver 
voor perc. 1, 2 en 3 was P. Pinse v. d. A a , 
respectievelijk voor ƒ 1 1 3 , f39 en ƒ 1 5 3 ; minste 
inschrijver voor perc. 4 was P. Turk , voor ƒ 2 0 . 

2o. het inrichten der Veerpoort voor een lokaal, 
bestemd tot het opnemen en verplegen van zieken ; 
ingekomen 3 bilj., als: 
11. Woudenberg, ƒ 325, 
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le Gouda, » 2G0. 
» 229. 

H . Boer, 
M . Verdonk, 
Overigen aldaar. 

Lonneker, 17 Aug. : de vergrooting der 
school in do Dickmanstceg; minste inschrijver 
was G. W. Wcgereef, aldaar, voor ƒ 1 0 5 0 . 

Broek-in-Waterland, 17 Aug . : dc amovce-
ring en vernieuwing van de school voor 70 kin
deren cn onderwijzerswoning tc Uitdam; ingeko
men 10 biljetten, als : 
C. Tolk, te Broek-in-Waterland, ƒ G325. 
C. Hellings, » idem » 0125. 
G. v. Wijngaarden, » idem » 5579. 
J. op 't Land, » Edam, » 5555. 
J. S. Oosterhout, » idem » 5412. 
P. Kuiper, » idem » 5390. 
C. Steen, » Volendam, » 5208. 
J . D. Kramer, » Edam, « 5190. 
L . de Oude, » Broek-in-Waterland, » 5100. 
C. Hoen , » Nieuwendam, » 4948. 
Niet gegund. 

St.-Anna-Faroohie, 17 Aug . : lo . het ge
deeltelijk afbreken en wederopbouwen van het 
huis no. 39 aldaar; minste inschrijver was J. G. 
Hacqucbord, te Berlicum, voor ƒ 897. 

2o. het maken van 190 M . walmuur aldaar; 
minste inschrijvers waren F. Brouwer, te Corn-
jum, en H . J . Poetser, te Oude-Biltzijl, voor 
ƒ 1152. 

Zaamslag, 17 Aug. : de onderhoudswerken 
aan de calamiteuse polders Margaretha, Kleine 
Huissens en Eendracht; minste inschr. was D. 
Tholens, teNeuzen, voor ƒ 2 1 , 4 0 0 ; gemijnd door 
denzelfde, voor ƒ 1 9 , 0 5 0 . 

Helvoirt, 19 Aug . : het herstellen en verven 
der kerk, in 2 perc : l e perc. H. Hermans, te 
Vught, /"1388; 2e perc. J . Varossieau, te lleus-
den, ƒ 1GG; gegund. 

Lierop. 19 Aug . : het bouwen eener nieuwe 
school met bergplaatsen en privaten; ingekomen 
11 biljetten, als : 
Van der Velden, te Helmond, ƒ 3389. 
P. J. v. d. Velden, » Eindhoven, » 3208. 
O. Lammers, » Someren, » 3250. 
De Kooij, i> Helmond, » 3200. 
A. Mecuws, » Someren, » 3172. 
H . van Asten, » Helmond . » 3020. 
F. van den Berg, » Hceze, » 2997. 
J. Rakels, » Helmond, » 2880. 
F. van der Laak, » Mierlo, » 2850. 
W. Damen, » Someren, » 2840. 
W. de Bur r i , » idem » 2825. 

Nijmegen, 19 Aug . : l o . het maken van een 
bouwhof te Milligen; ingekomen 6 bilj., a ls: 
W . Pauw , f 24,000. 
S. C. S. Schoemaker, te Lobith, » 23,300. 
P. H . in den Bosch, » 20,800. 
C. Verburg Jr., » 20,330. 
H. W . v. d. Waarden, » 20,000. 
A. Beuming, » 19,800. 
Overigen aidaar. 

2o. het bouwen van een schuur en varkens
huis , enz.; ingekomen 4 biljetten, als: 
C. Verburg Jr., ƒ 8300. 
S. C. S. Schoemaker, te Lobith, l 7997. 
P. H . in den Bosch, » 7G60. 
H . W. v. d. Waarden, » 7300. 
Overigen aldaar. 

Philippine, 19 Aug . : het doen van werken 
aan den calamiteusen polder Stad-Pbilippine; 
minste inschrijver was D. Tholens, te Hoek, 
voor ƒ 1 4 9 9 . 

Roermond, 20 Aug . : de levering van vier
kant bekapte paveisteenen, als: 

o. 140,000, den bovenkant 0.10 bij 0.10: G. 
Battaké J r , te Brussel, a ƒ 4 8 . 1 9 » ; A . Bon-
homme Schols, te Maastricht, ii ƒ 47.10; J . Stié-
xon, te Roermond, a ƒ 3 0 . 5 0 ; J. Koopmans, te 
Ooi (Herten), a ƒ3G; H. Janssen Stoffels, te 
Roermond, ii ƒ 3 4 . 8 9 . 

b. 4000, den bovenkant 0.14 bij 0.1G: J. 
Stiéxon, a ƒ 1 1 0 ; L . GotTin, te L u i k , a fiOi; 
J. Koopmans, a ƒ 1 0 0 ; II. Janssen Stoffels, a 
/MOO; A . Bonhommc Schols, a ƒ 9 8 . 7 3 ; G. Bat-
teké Jr., a /"92.14 per 100 stuks; buiten de 
voorwaarden voor paveisteenen 0.12 bij 0.12: 
L . Goffin voor 2 soorten, a ƒ 4 4 . 9 0 en a 53.10 
per 1000 stuks. 

Gonda, 20 Aug.' 1o. het aanleggen van een 
toegangsweg naar lie s tationsgebouw ; ingekomen 
0 biljetten, als : 
W . A . O. Jansen cn 

K. den Hollander, te Utrecht, ƒ 04,000. 
J. Mulder, » Gouda, a 51,500. 
W . de Jong, » idem » 49,000. 
G. Luijendijk , » idem » 40,974. 
P . Verbruggen, » Waddinxv., » 44,438. 
N . A . Swancnburg, » Woerden , » 38,740. 

2o. de levering van 97,000 bazaltkeien ; inge
komen 5 biljetten, als: 
A . Kooper en Zn., te Schiedam, ii ƒ 73. 
De Erven H. T r i p , » Utrecht, » » G3.47 
A. M . Langeveld, » Hardinxveld, » •> 03. 
Kloos en v. Limburgh, » Rotterdam, i> » 01.80 
F. J . Smits, » Dordrecht, » » 50.05 
per 1000. 

3o. 50,000 straatklinkers; minste inschrijvers 
waren Van den Berg en Co., te Montfoort, a 
ƒ 1 5 . 4 5 per 1000. 

Bruinisse , 20 A u g . : de verbetering cn ver
grooting der haven ; ingekomen 0 biljetten , als : 
II. dc Groot, te Sliedrecht, ƒ 27,000. 
A . J . Visser, » idem » 2G,500. 
J. de Rijke, » Stavenisse, » 20,000. 
J. v. d. Linde, » Zierikzee, i> 24,500. 
L . van Popering, » Dreischor, » 23,900. 
C. Bolier, » Bruinisse, » 22,800. 

Onderdendam, 21 Aug . : lo . het opgraven 
van het l'otmaar, ter lengte van 2109 M . ; in
gekomen 12 biljetten, als: 
H. B. Harkema, te Warfhuizen, ƒ 2003. 
J. Timmer, » Obergum, t 1973. 
J. Veendijk, » Groningen, » 1909. 
G. Danhof, » Uithuizen, » 1850. 
T. Bos, » Bedum, > 1831. 
A. J. Bennega, » id. » 1795. 
1'. II. Dopheide, » Kloosterburen, » 1700. 
.1. v. d. Veen, » Mensingeweer, » 1754. 
T. de Jong, » Sappemeer, » 1727. 
J. G. Doorenbos, » Oldeboorn, » 1089. 
J. Veltkamp, » Bedum, » 1589. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 1570. 
Raming ƒ 1500 ; gegund. 

2o. hel vernieuw n van twee brnggen over het 
l'otmaar ; ingekomen (i biljetten , als : 
C. R. Danhot, te Baflo, ƒ 1875. 
A. .1. Bennega, » Bedum, » 1733. 
II. J. v. d. Berg, » Winsum, » 1096. 
T. Bos, » Bedum, » 1000. 
J . v. d. Veen, » Mensingeweer, » 1509. 
H. K. Huizinga, i> Middelstum, » 1453. 
Raming ƒ1000 . 

3o. het verven en teren van bruggen en an
dere objecten, in acht perceelen; in massa aan
genomen door L . van Dingen, te Sauwert, voor 
ƒ 1 3 3 1 . Raming ƒ1350 . 

Groningen, 22 A u g . : het verrichten van 
eenige verf-, teer- en witwerken aan de gebou
wen der manége aan de Kruitgracht; minste 
inschrijver was II. Jonkhoff, aldaar, v o o r / 198; 
de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 3 3 0 . 

Goes, 22 Aug . : het bouwen van een koffie
huis; minste inschr. was W. de Jonge, aldaar, 
voor /"3200. 

s Bosch, 23 Aug . : het vernieuwen van 500 
M . klinkerbestrating op het 10e perc. der prov. 
wegen van Noord-Brabant, loopende van's-Bosch 
naar Helvoirt met den zijtak Nieuwkuik-Drunen; 
minste inschr. was H. R. Hendriks, te Oss, 
voor ƒ 2 5 0 0 . 

's-Hage, 23 Aug . : het graven van kanalen 
cn het maken van de daarmede in verband staande 
werken, ten behoeve der duinwaterleiding al
daar ; ingek. 0 bil j . , als: 
J . W. Bijl en 

J. Blokland, te Hardinxveld , ƒ 352,000. 
P. A . Bos, » Sliedrecht, » 298,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, i> 297,800. 
C. de Jong, » idem » 297,700. 
L . Kal i s , » idem i> 290,800. 
F. II. v. Malscn, » 's-Hage, » 233,320. 
Raming / 209,000. 

Slikkerveer, 23 A u g . : het bouwen van een 
koetshuis, koetsierswoning enz., volgens de plan
nen van den architect C. Pannevis, te Oudshoorn j 
ingekomen 9 biljetten , als : 

J. Staat, tc Krimpen a/d Lek, ƒ 13,915. 
A. .1. Baumann, » N.-Lekkcrland, » 13,900. 
E. Dorsman , r> Vlaardingen, » 13,900. 
C. A . Kusters, » idem » 13.097. 
L . v. Breeningen, » Krimpen a/d L e k , » 13,500. 
J. Lagendijk , » Rijsoord . » 13,350. 
A . Helleman, » Ridderkerk, » 13,180. 
C. A. Karsseboom, » idem » 13,088. 
P. van Schagen, » idem » 13,080. 

Groningen, 23 Aug . : het doen van onder
scheidene herstellingen en verbeteringen aan de 
zeeweringen wederszijds Delfzijl; ingekomen 2 
biljetten, als : 
J . II. Rottinghuis, te Delfzijl, ƒ 5695. 
H. K. van Buren, » idem » 4G00. 

Leeuwarden. 23 A u g . : het vervangen der 
spuideuren in den middelkoker der zeesluis De 
Nieuwe Zijlen, onder Engwierum , door gewone 
schutdeuren; minste inschr. was Auke Lieuwes 
van der Werff, te Dokkum, voor ƒ2324. 

Sneek , 23 Aug. : het bouwen van eene nieuwe 
school en het vergrooten van eene huizinge tot 
onderwijzerswoning te Oppenhuizen; minste in
schrijver was A. van den Velde, te Kollgare, 
voor ƒ5174 . 

Arnhem, 23 Aug. : l o . de uitvoering van 
eenige werken tot normaliseering van de Waal 
te Loenen ; ingekomen 10 bilj., als : 
J . Baars, te T i e l , ƒ 41,500. 
W. A. Peters, » Pannerden , » 40,000. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 38,000. 
II. van Wijngaarden , » Vianen , » 37,848. 
W. P. de Vr ies , » Rossum , » 34,517. 
M . B. Terwindt, » 34,000. 
Th. Hoijinck, » Pannerden, » 34,000. 
R. A . v. d. Berg, » idem » 33,200. 
C. v. d. Plas, » Hardinxveld, » 32,500. 
A. G. Huijskes, » Hedel, i 31,900. 

2o. de herstellingen, vernieuwingen cn het 
onderhoud der Rijks-r iviervverken op den Hoven-
Rijn , het Pannerdensche kanaal, den Neder-Rijn, 
de Lek, den Use l , de Waal en de Maas, in 
13 perc. 

l e perc. II. W. Jansen, telluissen, ƒ 1 8 , 2 0 0 ; 
D. Stokman, tc Lobith, ƒ 1 7 , 7 7 7 ; VV. A. Peters, 
ƒ 1 7 , 0 7 4 ; M . B. Terwindt, ƒ 1(1,790; G. H. 
Reijmer, te Herwen, ƒ 10,450. 

2e perc. P. Terwindt, te Pannerden, /14,900; 
H. W. Jansen, ƒ 14,300; R. A. v. d. Berg , 
f 13,344; M . B. Terwindt, ƒ13 ,295 ; H. Hoijinck, 
ƒ 1 2 , 9 8 0 . 

3e perc. Th. Hoijinck, ƒ 1 1 , 0 0 0 ; H. W. Jan
sen, ƒ 1 0 , 9 9 4 ; M . B. Terwindt, ƒ 9 5 5 0 . 

4e perc, H. W . Jansen, ƒ 12,000; .1. Ha ar 
te T ie l , ƒ 1 1 , 4 5 2 ; II. v. Wijngaarden, ƒ 1 1 , 1 1 1 ; 
A. Volker Lz., ƒ 1 0 , 8 0 0 ; G. J. M o l l , te Kuilen
burg, ƒ 10,328; M . 11. Terwindt, ƒ10,100. 

5e perc. II. W. Jansen, ƒ11 ,700 ; R. A. v. d. 
Berg, ƒ 11,538, J. Baars, ƒ 11,474; M . B. Ter
windt, ƒ 1 0 , 7 5 0 ; A. M. Langeveld, te Hardinx
veld, ƒ 1 0 , 1 0 0 . 

Oe perc. II. W. Jansen , ƒ 9940; G. H . Wun-
derink, te Steenderen, ƒ 8 2 0 0 ; J. Baars, ƒ 7 9 3 9 ; 
R. A. v. d. Berg, ƒ7475. 

7e perc. H . W. Jansen, ƒ 9280; J. Baars, 
ƒ 8 0 8 9 ; C. v. d. Plas, ƒ 8 4 0 0 ; A . G. Huijskes, 
ƒ 7 9 9 9 ; Th. Hoijinck, ƒ 7 9 9 0 ; J. Hoeflake, tc 
Hedel, ƒ 7 3 9 8 ; W. A. Peters, ƒ 7 3 4 8 ; M . B. 
Terwindt, ƒ 0950. 

8ste perc. II. W. Jansen, ƒ 1 0 . 4 8 0 ; J. Baars, 
ƒ 9 9 7 4 ; P. Terwindt, ƒ 9 4 4 4 ; M. B. Terwindt, 
ƒ 8050. 

9de perc. H. W. Jansen, ƒ 1 0 , 0 0 0 ; J. Baars, 
ƒ 8 0 0 8 ; P. Pannekoek, te Herwijnen, ƒ 7905: 
M. B. Terwindt, ƒ 7 8 0 0 ; W. P. de Vries, ƒ7380. 

10de perc. II. W. Jansen, ƒ 1 0 , 9 4 0 ; A. Vol
ker L z . , ƒ 1 5 , 4 0 0 ; W. P. de Vries, ƒ 1 5 , 2 0 0 ; 
.1. Hoeflake, ƒ 14,807; A. G. Huijskes, ƒ 14,700; 
P. Pannekoek, ƒ14,539; A . M . Langeveld, ƒ14,480; 
M . B. Terwindt, ƒ 13,850. 

11de perc. J. Hil len, tc Grave, ƒ 7350; II. v. 
Wijngaarden, ƒ 7 0 0 0 ; .1. Hoeflake, ƒ 5 9 4 5 . 

12de perc. H. v. Wijngaarden, ƒ 0 0 0 0 ; A . G. 
Huijskes, ƒ 5 4 9 0 ; P. Pannekoek, ƒ 5 1 4 5 ; W . P. 
de Vries, ƒ 5049. 

13de perc. A . G. Huijskes, ƒ 5 1 8 0 ; P. Panne
koek, ƒ 5 0 5 5 ; L . M o l l , te Hedel, ƒ 4 9 7 9 . 

3o. het opruimen van een bij EIburg in de 
Zuiderzee gezonken vaartuig ; minste inschr. was 
M . Boerendans, te EIburg, voor ƒ 1895. 

Walzoorden, 26 A ug. : de uitvoering der 
werken ten behoeve van het calamiteuse water
schap Walzoorden; minste inschr. was W. Rink, 
aldaar , voor ƒ 23,800. 

Amsterdam, 26 Aug . : l o . het vernieuwen 
van de waterslooven af en tevens verbreeden der 
brug over de Lauriergracht aan de Lijnbaans
gracht; minste inschrijver was G. Duijns, voor 

ƒ 4200. 
2o. het geheel vernieuwen van de vaste gedeel

ten der houten ophaalbrug over de Brouwers
gracht voor de Dommerstraat; minste inschr. was 
dezelfde, voor ƒ 3 0 0 0 . 

's-Hage, 26 Aug. : l o . het afbreken en op
ruimen der bestaande ophaalbrug te Nieuwesluis, 
het maken van een wachthuisje en kantoor enz.; 
minste inschr. was II. Verheul, te Hillegersberg, 
voor ƒ 1849. 

2o. hot aanleggen van rijswerken tot verdere 
verbetering der Beneden-Merwede, van de Gie-
sendamsche plaat tot de Helsluis; minste inschr. 
was A. Volker, te Sliedrecht, voor ƒ 4 7 , 4 0 0 . 

Wageningen, 26 A u g . : het maken van eene 
nieuwe inlaatsluis en bet vernieuwen van den 
duiker in den veerdam naar het Lexkesveer, in 
genoemden polder ; ingek. 5 bilj., als : 

A. G. ten Boertens, ƒ 2500. 
T. Wessels. » 1600. 
W. van Burk , » 1650. 
G. Brussen, » 1647. 
F. C. Herberts, » 1549. 
J. Haan Hz., » 1549. 
H . Klaassen , » 1500. 
P. de Leeuw, » 1488. 

Allen aldaar; gegund. 
Groningen, 26 Aug . : lo. het plaatsen van 

een gebouw voor een stoom-pompwerktuig in de 
Schuitenmakersstraat; minste inschr. was II. Of
fringa, aldaar, voor ƒ 1 4 , 9 7 3 ; de hoogste in
schrijving bedroeg J 17,585. 

2o. het bestraten der gemeentegronden in de 
verlenging van het St.-Janspark; minste inschr. 
was N . Koop, aldaar, voor ƒ 1 1 2 9 . 

Kuinre 26 Aug. : l o . het herstellen van paai
en rijswerk : minste inschr. waren De Lange & Co., 
aldaar, vojr ƒ 500. 

2o. het heien en leggen van nieuwe kistdam
men in den buitenpolder achter Kuinre; minste 
inschrijvers waren W. Schimmel & Co., voor 
ƒ 1 9 4 0 . 

Middelburg, 26 Aug . : het uitdiepen der bin
nenhavens en het dempen van een gedeelte der 
Stadsvest en van de Zoutegracht; ingek. 3 bil j . , 
als: 
L. Kalis , te Sliedrecht, ƒ 0 0 , 8 0 0 . 
J. F i l i s , » Vlissingen, » 55,000. 
A. D. v. Seters, » Middelburg, » 44,800. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L & O-
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WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T JGrx., 

met medewerking van Dr. T. VAN D0B8BURGH, C. J. VAN DOOEN, D. ÜEOTHE, J. H. LELIMAN, II. LIN8E, 8. E. W. UOOUDA VAN EYSINi 

Oe abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij ]>. A. TIIIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele uommers 
worden alleen bij vooruitbestclling aau den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën 

{ 1.— en voor eiken n 
ij elke advertentie 

courant betaald. — Abt 
regels per jaargang wor 
genomen en groote lettl 

SMAL SPOOR. 
De beweging voor smal spoor neemt meer en 

meer toe. Ook in Zwitserland begint de goede 
zaak veld te winnen. In de kantons Bazel en 
Waadt zullen o. a. banen van ééne el breedte 
worden aangelegd, de laatste op den rand van 
een bestaanden gewonen weg, tot afvoer van 
landbouwvoortbrengselen. De oud-voorzitter der 
Republiek Dubs heeft zich in verbinding gesteld 
met eene geldmaatschappij voor den bouw van 
smalle banen. Eveneens wordt in Noord-Amerika 
ijverig gestreefd naar eene oplossing. Dewijl in 
Nederland enkelen, die evenveel weten van een 
spoorweg als van den toestand der maan, het 
vraagstuk, waarmede de welvaart van onzen ak
kerbouw en vooral die van Indië zoo nauw ver
bonden zijn, trachten te verlagen tot een ver
meend partij- en persoonsbelang, zal ik nog eens 
mijne stem voor smal spoor verheffen, en daar
voor mij gronden op een verslag van het comité, 
bonoemd door dn Narrow-Gauge Convention, voor
komende inden Missouri Democrat van 29 Juni j l . 

I. BEHOEFTE AAN SPOORWEG-GEMEENSCHAP, 
De behoefte aan spoorweg-gemeenschap wordt 

door ieder erkend, en de reden, waarom zoo vele 
plaatsen er nog van misdeeld zijn, is meestal 
cene quaestie van geld. Zij zouden ze bezitten, 
zoo zij de middelen hadden of tegen matige rente 
de fondsen daarvoor konden leenen. Smalle ba
nen zullen dus voor vele streken eene groote 
weldaad zijn, aan alle eischen beantwoorden bij 
minder schuld, geene hooge vrachten behoeven 
te heffen, de producten beter doen verkoopen, 
nieuw voedsel geven aan de bestaande hoofdlij
nen en, door uitbreiding, doorgaande banen van 
drie voeten breedte (0.915 M.) vormen. 

II. VERGELIJKING VAN DE KOSTEN VAN AANLEG. 
a) In zeer moeilijke, bergachtige streken, 

waar zware ertsen, kolen, andere delfstoffen, 
hout enz. vervoerd moeten worden en waar geene 
groote snelheid noodig i s , zullen de aanlegkos-
ten voor een spoorweg van drie voeten niet meer 
dan een vijfde bedragen van die van lijnen als de 
Erie, Pennsylvania Central en Baltimore and Ohio. 

b) In geaccidenteerd terrein, gelijk dat van onze 
meeste banen, is de besparing ongeveer de helft. 

c) In flauw golvend of vlak terrein zullen de 
aanlegkosten van eene smalle baan voor druk 
vervoer van reizigers en goederen niet meer dan 
drie vijfden beloopen van wat noodig is voor eene 
breede, bij gelijke veiligheid en gemak als op 
de drie groote spoorwegen: Union Pacific, Kan
sas Pacific en Central Pacific. 

III. MIDDELEN TOT DEN A A N L E G . 
De vervaardiging van spoorstaven, locomotie

ven, wagens enz. voor de lijn Denver and Rio-
Grande en andere bijna voltooide banen van 
twintig tot honderd vijftig Eng. mijlen lengte 
heeft minder tijd gevordeid dan die voor de 
meeste breede spoorwegen. 

(Kosten van exploitatie.) 
IV. DOOD GEWICHT. 

Eene smalle baan met dubbel spoor zal niet 
zooveel kosten als eene breede met enkel, 

a) Personen-rijtuigen. 
l ïewiehl , » T rjjtulg 

in Kou, I"'»'1 

Breed spoor 38000 
Smal i 12000 30 333 

Geul personen Lij 
Hllle I .lillll.). 

56 

Dood gewicht 
per per-o. ui. 

678 

Verschil 26000 20 345. 
Het getal ponden dood gewicht per reiziger, 

werkelijk vervoerd op de banen in Massachusetts 
en Nieuw-York in 1870, bedroeg: 

Massach. Nieuw-York 
Breed spoor 1250 2784 

Laat ons onderstellen, dat er acht en dertig 
personen moeten vervoerd worden, dus twee meer 
dan een rijtuig voor smal spoor bevatten kan, 
zoodat men twee wagens zal moeten bezigen. 
Zelfs dan nog is het dood gewicht op de smalle 
baan minder: 

Breed spoor 38000 : 38 = 1000 « 
Smal » 2 x 12000 : 38 = 034 » 

Verschil 14000 36G » 
Onderstellen wij nu eens, dat er twee en ze

ventig passagiers moeten vervoerd worden, dan 
zullen in beide gevallen twee rijtuigen noodig zijn : 

Breed spoor 2 X 38000 : 72 = 1055 « 
Smal D 2 X 12000 : 72 = 333 » 

Verschil 52000 722 » 
Het doode gewicht per reiziger in 1870 op de 

banen in Nieuw-York steeg, gelijk wij reeds za
gen, tot 2784 ponden; er waren gemiddeld 13 
personen in eiken wagen. Op de meeste banen 
is het gemiddelde doode gewicht veel grooter. 
In dien staat zijn dus de rijtuigen gemiddeld 
slechts voor een vierde gevuld. Laat ons, tot 
voortzetting van de vergelijking, een gelijk ge
middelde aannemen voor het getal reizigers op 
het smalle spoor: 

Getal por- Heulend Gemidd. dood 
sooen. Totaal now. yew. yew. |i. pers. 

Breed spoor 13 38000 + 1950 1950 2923 
Smal » 13 12000 + 1950 1950 923 

Verschil 26000 2000 
A l stellen wij het gewicht van een rijtuig voor 

breed spoor op slechts 30,000 ponden of vijftien 
tonnen, is het voordeelig verschil voor de smalle 
baan toch nog 18,000 ponden, of per reiziger 1384. 

Het reizende publiek betaalt dus jaarlijks voor 
noodeloos dood gewicht millioenen dollars, 

bj Goederen-wagens. 
Gewicbt per kar in ponden. Laadvermoyon dito. 

Breed spoor 18500 20000 
Smal D 8000 10000 
Het gemiddelde getal ponden dood gewicht per 

ton betalende vracht beliep in 1870: 
in Massachusetts . . . 3136 ponden 
» Nieuw-York. . . . 3091 > 

Het gemiddelde doode gewicht van wagens voor 
breed spoor in de noordelijke Staten is 20,000 
ponden; het laadvermogen eveneens 20,000 pon
den. In de zuidelijke Staten is het doode gewicht 
18,500 ponden en het laadvermogen slechts 10,000. 

Wij hebben echter het minimum dood gewicht cn 
het maximum laadvermogen gerekend, om het voor
deel van smal spoor zoo laag mogelijk te schatten. 

Hierboven heeft men gezien, dat de wagens 
in Massachusetts en Nieuw-York slechts een zesde 
van hun laadvermogen vervoeren. In het wes
ten , noordwesten en vooral het zuiden is de ver
houding nog veel ongunstiger; wat tot hooge 
tarieven dwingt en de ontwikkeling belemmert. 

Onderstellen w i j , dat een wagen laadt 1 , 2 , 
3 , 4 enz. tonnen, dan is de verhouding tusschen 
dood gewicht en betalende vracht: 

1 Ton - Ton 
_ , 18600 „ „ „ 1850O . . „ . 
Breed spoor - j — = 9,250 =: 4,625 

Smal 

18500 
4000 
8000 
4000 ' 

3 Ton 4 Ton 

3,083 2,312 

= 2,000 

2,625 

1,333 1,000 

U6Ö î Sia 

Gaan wij zelfs bol 
'16,000 ponden) bij 
11 enz. tonnen, zot 
zijn, dan nog blijf) 
voordeel der minst 

9 Ton 
o , 18500 
Hreetl spoor —;rr-==:l 

1 18000 
„ , 16000 „ „ 
Smal „ = 0 $ 

" 18000 ' 
Verschil. . . 0,1J 

«) 
Zoo wij rekenen, 

evenredig zijn aan 
voor het rollend mal 
zou de besparing bij 
honderd zijn. Maar 
dat de onderdeelen 
sterker en de schok] 
zooveel zwakker zijn 
tieven veel minder, 
dan men in het alg< 

Locomotieven vooi 
tot achttien tonnen, 
dien zij te verrichte! 
wijst de voornaams 
aan van onderdeele 
tieven voor smal spt 
kunnen vervoeren o{ 
goeden staat verkeel 
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Gouda, 20 Aug.' to. liet aanleggen van een 
toegangsweg naar he s tationsgebouw ; ingekomen 
O biljetten, als: 
W. A . G. Jansen en 

K. den Hollander, te Utrecht, ƒ 04.000. 
J . Mulder, » Gouda, » 51,500. 
W . de Jong, » idem » 40,000. 
G. Luijendijk , » idem » 40,974. 
P . Verbruggen , » Waddinxv., » 44,438. 
N . A . Swanenburg, » Woerden, » 38,740. 

2o. de levering van 97,000 bazaltkeien ; inge
komen 5 biljetten, als: 
A. Kooper en Zn., te Schiedam, a ƒ 73. 
De Erven H. T r i p , » Utrecht, » » 03.47 
A. M . Langeveld, » Hardinxveld, » » 63. 
Kloos en v. Limburgh, » Rotterdam, » » 61.80 
F. J . Smits, i) Dordrecht, » » 50.05 
per 1000. 

3o. 56,000 straatklinkers: minste inschrijvers 
waren Van den Berg cn Co., te Montfoort, a 
ƒ 1 5 . 4 5 per 1000. 

Bruinisse, 20 Aug . : dc verbetering en ver
grooting der haven ; ingekomen 0 biljetten , als : 
II. dc Groot, te Sliedrecht, ƒ 27,000. 
A . J . Visser, » idem » 20,500. 
J. de Bijke, » Stavenisse, » 20,000. 
J. v. d. Linde, » Zierikzee, » 24,500. 
L . van Popering, » Dreischor, » 23,900. 
C. Bolier, » Bruinisse, » 22,800. 

Onderdendam, 21 Aug . : lo . het opgraven 
van het Potmaar, ter lengte van 2109 M . ; in
gekomen 12 biljetten, als: 
H. B. Harkema, te Warfhuizen, ƒ 2003. 
.1. Timmer, » Obergum, » 1973. 
J. Veendijk, » Groningen, » 1909. 
G. Danhof, i> Uithuizen, » 1850. 
T. Bos, » Bedum, » 1831. 
A. J. Bennega, » id. » 1795. 
P. H . Dopheide, » Kloosterburen, » 1700. 
J. v. d. Veen, » Mensingeweer, » 1754. 
T. de Jong, » Sappemeer, » 1727. 
J. G. Doorenbos, » Oldeboorn, » 1089. 
J. Veltkamp, » Bedum, » 1589. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 1570. 
Raming ƒ 1500 ; gegund. 

2o. het vernieuw n van twee brnggen over het 
Potmaar ; ingekomen 6 biljetten , als : 
C. R. Danhoi, te Baflo, ƒ 1875. 
A. .1. Bennega, » Bedum, n 1733. 
II. J. v. d. Berg, » Winsum, » 1096. 
T. Bos, » Bedum, » 1006. 
J . v. d. Veen, » Mensingeweer, » 1509. 
H. K . Huizinga, » Middelstum, » 145.1. 
Raming f1600. 

3o. het verven en teren van bruggen en an
dere objecten, in acht perceelen; in massa aan
genomen door L . van Dingen, tc Sauwert, voor 
f1331. Raming f1350. 

Groningen, 22 Aug . : het verrichten van 
eenige verf-, teer- en witwerken aan de gebou
wen der manége aan de Kruitgracht; minste 
inschrijver was H . Jonkhofl", aldaar, voor j 198; 
de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 3 3 0 . 

Goes. 22 Aug. : het bouwen van een koffie
huis; minste inschr. was W. de Jonge, aldaar, 
voor ƒ3200 . 

s-Bosch. 23 Aug. : het vernieuwen van 500 
M . klinkerbestrating op het 16e perc. der prov. 
wegen van Noord-Brabant, loopende van's-Bosch 
naar Helvoirt niet den zijtak Nieuwkuik-Di unen ; 
minste inschr. was H. R. Hendriks, te Oss, 
voor ƒ 2 5 0 0 . 

s-Hage. 23 Aug. : het graven van kanalen 
en het maken van de daarmede in verband staande 
werken, ten behoeve der duinwaterleiding al
daar; ingek. 0 bilj., als: 
J . W. Bijl en 

J. Blokland, te Hardinxveld, f 352,000. 
P. A . Bos, » Sliedrecht, » 298,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, i> 297,800. 
<J. de Jong, » idem » 297,700. 
L . Kal is , » idem i> 290,800. 
F. H . v. Malsen, » 's-liage, » 233,320. 
Raming / 209,000. 

Slikkerveer, 23 Aug . : het bouwen van een 
koetshuis, koetsierswoning enz., volgens de plan
nen van den architect C. Pannevis, te Oudshoorn ; 
ingekomen 9 biljetten , als : 

.1. Staat, te Krimpen a/d Lek, ƒ 13,915. 
A. ,1. Baumann, » N.-Lekkerland, » 13,900. 
E. Dorsman, t Vlaardingen, » 13,900. 
C. A . Kusters, » idem n 13.697. 
L. v. Breeningen, > Krimpen a/d L e k , » 13,500. 
J. Lagendijk , » Bijsoord. » 13,350. 
A . Helleman, » Ridderkerk, » 13,180. 
C. A. Karssehoom, » idem » 13,088. 
P. van Schagen, » idem » 13,086. 

Groningen, 23 Aug . : het doen van onder
scheidene herstellingen en verbeteringen aan de 
zeeweringen wederszijds Delfzijl; ingekomen 2 
biljetten, als : 
J . II. Rottinghuis, le Delfzijl, ƒ 5695. 
H. K. van Buren, » idem v 4066. 

Leeuwarden, 23 Aug . : het vervangen der 
spuideuren in den middelkokcr der zeesluis De 
Nieuwe Zijlen, onder Engwierum , door gewone 
schutdeuren; minste inschr. was Auke Lieuwes 
van der Werft", te Dokkum, voor ƒ2324. 

Sneek , 23 Aug. : het bouwen van eene nieuwe 
school cn het vergrooten van eene huizinge tot 
onderwijzerswoning te Oppenhuizen; minste in
schrijver was A. van den Velde, te Follgare, 
voor ƒ5174 . 

Arnhem, 23 Aug . : l o . de uitvoering van 
eenige werken tot normaliseering van de Waal 
te Loenen ; ingekomen 10 bilj., als : 
.1. Baars, te T i e l , ƒ 41,500. 
W. A . Peters, » Pannerden , » 40,000. 
A. Volker Lz., i> Sliedrecht, r> 38,000. 
H. van Wijngaarden , » Vianen, » 37,848. 
W . P. de Vries , » Rossum, » 34,517. 
M. B. Terwindt, » 34,000. 
Th. lloijinck, » Pannerden, » 34,000. 
R. A . v. d. Berg, » idem » 33,200. 
C. v. d. Plas, » Hardinxveld, » 32,500. 
A. G. Huijskes, » Hedel, » 31,900. 

2o. de herstellingen, vernieuwingen en het 
onderhoud der Rijks-rivier werken op den Boven-
Rijn, het Pannerdensche kanaal, den Neder-Rijn, 
de Lek, den I.lscl, de Waal en de Maas, in 
13 perc. 

l e perc. H . \ V . Jansen, te Huissen, ƒ 1 8 , 2 0 0 ; 
D. Stokman, te Lobith, ƒ 1 7 , 7 7 7 ; VV. A. Peters, 
ƒ 1 7 , 0 7 4 ; M. B. Terwindt, ƒ 1(1,790; G. H. 
Reijmer, te Herwen, ƒ16,450. 

2e perc. P. Terwindt, te Pannerden, ƒ14,900; 
H. W. Jansen, ƒ14 ,300; R. A. v. d. Berg , 
ƒ 1 3 , 3 4 4 ; M. B. Terwindt, ƒ13 ,295 ; H. lloijinck, 
ƒ 1 2 , 9 8 0 . 

3e perc. Th. lloijinck, ƒ 1 1 , 0 0 0 ; H. W. Jan
sen, ƒ 1 0 , 9 9 4 ; M. B. Terwindt, ƒ 9 5 5 0 . 

4e perc, II. W. Jansen, ƒ 12,000; J. Ba nr 
te T ie l , ƒ 1 1 , 4 5 2 ; 11. v. Wijngaarden, ƒ 1 1 , 1 1 1 ; 
A. Volker Lz., ƒ 1 0 , 8 0 0 ; G. J. M o l l , te Kuilen
burg , ƒ 10,328; M. B. Terwindt, ƒ10,100. 

5c perc. II. W. Jansen, ƒ11 ,700; B . A. v. d. 
Berg, ƒ 11,538, J. Baars, ƒ 11,474; M . B. Ter
windt, ƒ 1 0 , 7 5 0 ; A. M. Langeveld, te Hardinx
veld, ƒ 1 0 , 1 0 0 . 

Ge perc. H . W. Jansen, ƒ 9 9 4 0 ; G. H . Wun-
derink, te Steenderen, ƒ 8 2 0 0 ; J. Baars, ƒ79:19; 
R. A . v. d. Berg, ƒ7475 . 

7e perc. H . W. Jansen, ƒ 9280; .1. Baars, 
ƒ 8 0 8 9 ; C. v. d. Plas, ƒ 8 4 0 0 ; A . G. Huijskes, 
ƒ 7 9 9 9 ; Th. lloijinck, ƒ 7 9 9 0 ; J. Hoeflake, tc 
Hedel, ƒ 7 3 9 8 ; W. A . Peters, ƒ 7 3 4 8 ; M . B. 
Terwindt, ƒ 0950. 

8ste perc. H. W. Jansen, ƒ 1 0 . 4 8 0 ; J. Baars, 
ƒ 9 9 7 4 ; P. Terwindt, ƒ 9 4 4 4 ; M. B. Terwindt, 
ƒ 8050. 

9de perc. H. W. Jansen, ƒ 1 0 , 0 0 0 ; J. Baars, 
ƒ 8008 ; P. Pannckoek , te Herwijnen , ƒ 7905 : 
M. B. Terwindt, ƒ 7 8 0 0 ; W. P. de Vries, ƒ7380. 

10de perc. H. W. Jansen, ƒ 1 0 , 9 4 0 ; A . Vol
ker L z . , ƒ 1 5 , 4 0 0 ; W. P. de Vries, ƒ 1 5 , 2 0 0 ; 
.1. Hoeflake, ƒ 14,867; A . G. Huijskes, ƒ 14,700; 
P. Pannckoek, ƒ14,539; A . M. Langeveld, ƒ14,480; 
M . B. Terwindt, ƒ13 ,850 . 

11de perc. J. Hillen, te Grave, ƒ 7 3 5 0 ; II. v. 
Wijngaarden, ƒ 7 0 0 0 ; J. Hoeflake, ƒ 5 9 4 5 . 

12de perc. H. v. Wijngaarden, ƒ 6 0 0 0 ; A . G. 
Huijskes, ƒ 5 4 9 0 ; P. Pannckoek, ƒ 5 1 4 5 ; W. P. 
de Vries, ƒ 5049. 

13de perc. A. G. Huijskes, ƒ 5 1 8 0 ; P. Punnc-
kock, ƒ 5 0 5 5 ; L . M o l l , tc Hedel, ƒ 4 9 7 9 . 

3o. het opruimen van een bij Elburg in de 
Zuiderzee gezonken vaartuig; minste inschr. was 
M. Boerendans, te Elburg, voor ƒ 1895. 

Walsoorden. 26 Aug. : de uitvoering der 
werken ten behoeve van het calamiteuse water
schap Walzoorden; minste inschr. was W. Rink, 
aldaar, voor ƒ 23,800. 

Amsterdam, 26 Aug . : l o . het vernieuwen 
van de waterslooven af en tevens verbreeden der 
brug over de Lauriergracht aan de Lijnbaans
gracht ; minste inschrijver was G. Duijns, voor 
ƒ 4200. 

2o. het geheel vernieuwen van de vaste gedeel
ten der houten ophaalbrug over de Brouwers
gracht voor de Dommelstraat; minste inschr. was 
dezelfde, voor ƒ 3 6 0 0 . 

's-Hage, 26 Aug. : 1o. het afbreken en op
ruimen der bestaande ophaalbrug te Nieuwesluis, 
het maken van een wachthuisje en kantoor enz.; 
minste inschr. was II. Verheul, te Hillegersberg, 
voor ƒ 1849. 

2o. het aanleggen van rijswerken tot verdere 
verbetering der Beneden-Merwede, van de Gie-
sendamsche plaat tot de Helsluis; minste inschr. 
was A. Volker, te Sliedrecht, voor ƒ 4 7 , 4 0 0 . 

W a g è n i n g e n , 26 A u g . : het maken van eene 
nieuwe inlaatsluis en het vernieuwen van den 
duiker in den veerdam naar het Lexkesveer, in 
genoemden polder; ingek. 5 bilj., als: 

A. G. ten Boertens, ƒ 2500. 
T. Wessels. » 1660. 
W. van Burk , » 1650. 
G. Brussen, » 1647. 
F. C. Herberts, » 1549. 
.1. Haan Hz., » 1549. 
H . Klaassen , » 1500. 
P. de Leeuw , » 1488. 

Allen aldaar; gegund. 
Groningen, 26 A u g . : lo . het plaatsen van 

een gebouw voor een stoom-pompwerktuig in dc 
Schuitenmakersstraat; minste inschr. was II. Of-
fringa, aldaar, voor ƒ 1 4 , 9 7 3 ; de hoogste in
schrijving bedroeg J 17,585. 

2o. het bestraten der gemeentegronden in de 
verlenging van het St.-Janspark; minste inschr. 
was N . Koop, aldaar, voor ƒ 1129. 

Kuinre , 26 Aug. : 1 o. het herstellen van paai
en rijswerk : minste inschr. waren De Lange 8c Co., 
aldaar, voor ƒ 500. 

2o. het heien en leggen van nieuwe kistdam
men in den buitenpolder achter Kuinre; minste 
inschrijvers waren W. Schimmel & Co., voor 
ƒ 1940. 

middelburg, 26 Aug . : het uitdiepen der bin
nenhavens en het dempen van een gedeelte dei-
Stadsvest en van de Zoutegracht; ingek. 3 bil j . , 
als : 
L. Kal is , te Sliedrecht, ƒ 6 0 , 8 0 0 . 
J. F i l i s , » Vlissingen, » 55,000. 
A. D. v. Setcrs, » Middelburg, » 44,800. 

D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & O", te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L & C * . 

W E E K B L A D ' 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T V Q - K N D T J G z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBURGII, C. J . V A N DOORN, I). (IR0THE, J . H . L E L I M A N , H. LINSf i , & K. W. R00KDA V A N E Y S I N i M , II. P . VOttEL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I). A . T H I E M E te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /* 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nonuners 
worden alleen bij vooruitbeatelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc advertentiën vau een tot vijf gewone regel» kosten 
1.— cn voor eiken regel meer f -JBOj bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen vermiuderden prijs aan
genomen eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

SMAL SPOOR. 
De beweging voor smal spoor neemt meer en 

meer toe. Ook in Zwitserland begint de goede 
zaak veld te winnen. In de kantons Bazel en 
Waadt zullen o. a. banen van ééne el breedte 
worden aangelegd, de laatste op den rand van 
een bestaanden gewonen weg, tot afvoer van 
landbouwvoortbrengselen. De oud-voorzitter der 
Republiek Dubs heeft zich in verbinding gesteld 
met eene geld maatschappij voor den bouw van 
smalle banen. Eveneens wordt in Noord-Amerika 
ijverig gestreefd naar eene oplossing. Dewijl in 
Nederland enkelen, die evenveel weten van een 
spoorweg als van den toestand der maan, het 
vraagstuk, waarmede de welvaart van onzen ak-
kerhouw en vooral die van Indië zoo nauw ver
bonden zijn, trachten te verlagen tot een ver
meend partij- en persoonsbelang, zal ik nog eens 
mijne stem voor smal spoor verheffen, en daar
voor mij gronden op een verslag van het comité, 
benoemd dnnr d « Narrow-Gauge Convention, voor
komende in den Missouri Democrat van 29 Juni j l . 

I. BEHOEFTE AAN SPOORWEG-GEMEENSCHAP. 

De behoefte aan spoorweg-gemeenschap wordt 
door ieder erkend, en de reden, waarom zoo vele 
plaatsen er nog van misdeeld zijn, is meestal 
eene quaestie van geld. Zij zouden ze bezitten, 
zoo zij de middelen hadden of tegen matige rente 
de fondsen daarvoor konden leenen. Smalle ba
nen zullen dus voor vele streken eene groote 
weldaad zijn, aan alle eischen beantwoorden bij 
minder schuld, geene hooge vrachten behoeven 
te hellen, de producten beter doen verkoopen, 
nieuw voedsel geven aan de bestaande hoofdlij
nen en, door uitbreiding, doorgaande banen van 
drie voeten breedte (0.915 M.) vormen. 

II. VERGELIJKING VAN DE KOSTEN VAN A A N L E G . 

a) In zeer moeilijke, bergachtige streken, 
waar zware ertsen, kolen, andere delfstoffen, 
hout enz. vervoerd moeten worden en waar geene 
groote snelheid noodig i s , zullen de aanlegkos-
ten voor een spoorweg van drie voeten niet meer 
dan een vijfde bedragen van die van lijnen als de 
Erie, Pennsylvania Central en Baltimore and Ohio. 

b) In geaccidenteerd terrein, gelijk dat van onze 
meeste banen, is de besparing ongeveer de helft. 

c) In flauw golvend of vlak terrein zullen de 
aanlcgkosten van eene smalle baan voor druk 
vervoer van reizigers en goederen niet meer dan 
drie vijfden beloopen van wat noodig is voor eene 
breede, bij gelijke veiligheid en gemak als op 
de drie groote spoorwegen: Union Pacific, Kan
sas Pacific en Central Pacific. 

III. MIDDELEN TOT DEN AANLEG. 

De vervaardiging van spoorstaven, locomotie
ven, wagens enz. voor de lijn Denver and Rio-
Orande en andere bijna voltooide banen van 
twintig tot honderd vijftig Eng. mijlen lengte 
heeft minder tijd gevordeid dan die voor de 
meeste breede spoorwegen. 

(Kosten van exploitatie.) 
IV. DOOD GEWICHT. 

Eene smalle baan met dubbel spoor zal niet 
zooveel kosten als eene breede met enkel, 

a) Personen-rijtuigen. 
liewicht per rjjtuig Getal portonen L>fj Dood gewicht 

in J-,i.pond. vollelading. p»r M M . 

Breed spoor 38000 56 678 
Smal > 12000 36 333 

Verschil 26000 20 345. 
Het getal ponden dood gewicht per reiziger, 

werkelijk vervoerd op de banen in Massachusetts 
en Nieuw-York in 1870, bedroeg: 

Massach. Nieuw-York 
Breed spoor 1250 2784 

Laat ons onderstellen, dat er acht en dertig 
personen moeten vervoerd worden, dus twee meer 
dan een rijtuig voor smal spoor bevatten kan, 
zoodat men twee wagens zal moeten bezigen. 
Zelfs dan nog is het dood gewicht op de smalle 
baan minder : 

Breed spoor 38000 : 38 = 1000 « 
Smal i> 2 x 12000 : 38 = 634 » 

Verschil 14000 360 r> 
Onderstellen wij nu eens, dat er twee en ze

ventig passagiers moeten vervoerd worden, dan 
zullen in beide gevallen twee rijtuigen noodig zijn : 

Breed spoor 2 X 38000 : 72 = 1055 ttf 
Smal » 2 X 12000 : 72 = 333 » 

Verschil 52000 722 » 
Het doode gewicht per reiziger in 1870 op de 

banen in Nieuw-York steeg, gelijk wij reeds za
gen, tot 2784 ponden; er waren gemiddeld 13 
personen in eiken wagen. Op de meeste banen 
is het gemiddelde doode gewicht veel grooter. 
In dien staat zijn dus de rijtuigen gemiddeld 
slechts voor een vierde gevuld. Laat ons, tot 
voortzetting van de vergelijking, een gelijk ge
middelde aannemen voor het getal reizigers op 
het smalle spoor: 

Geul per- Betalend Gemidd. dood 
sonen. Totaal ijew. g.w. gew. p. per*. 

Breed spoor 13 38000 + 1950 1950 2923 
Smal » 13 12000 + 1950 1950 923 

Gaan wij zelfs boven het uiterste laadvermogen 
'16,000 ponden) bij smal spoor, dus tot 9, 1 0 , 
11 enz. tonnen, zoodat er twee wagens noodig 
zijn, dan nog blijft de schaal overslaan in het 
voordeel der minst breede baan: 

10 Ton 
18500 

11 Ton 

18500 X 2 Breed spoor — — = 1,028 ^^=0,925 
1 18000 ' 20000 ' 22000 

Smal 1 6 0 0 0 r,oo„ 1 0 0 0 0 „„„„ 'O 0 0 0 

1 8 Ö Ö 0 - 0 ' 8 8 9 2ÖÓÖÖ = ° ' 8 0 0 2200-0 

= 1,682 

0,727 

0,'J55 

Verschil 26000 2000 
A l stellen wij het gewicht van een rijtuig voor 

breed spoor op slechts 30,000 ponden of vijftien 
tonnen, is het voordeelig verschil voor de smalle 
baan toch nog 18,000 ponden, of per reiziger 1384. 

Het reizende publiek betaalt dus jaarlijks voor 
noodeloos dood gewicht millioenen dollars, 

b) Goederen-wagens. 
Gewicht per kar in ponden. Laadvermogen dito. 

Breed spoor 18500 20000 
Smal » 8000 16000 
Het gemiddelde getal ponden dood gewicht per 

ton betalende vracht beliep in 1870: 
in Massachusetts . . . 3136 ponden 

» Nieuw-York. . . . 3091 » 
Het gemiddelde doode gewicht van wagens voor 

breed spoor in de noordelijke Staten is 20,000 
ponden; het laadvermogen eveneens 20,000 pon
den. In de zuidelijke Staten is het doode gewicht 
18,500 ponden en het laadvermogen slechts 16,000. 

Wij hebben echter het minimum dood gewicht en 
het maximum laadvermogen gerekend, om het voor
deel van smal spoor zoo laag mogelijk te schatten. 

Hierboven heeft men gezien, dat de wagens 
in Massachusetts en Nieuw-York slechts een zesde 
van hun laadvermogen vervoeren. In het wes
ten , noordwesten en vooral het zuiden is de ver
houding nog veel ongunstiger; wat tot hooge 
tarieven dwingt en de ontwikkeling belemmert. 

Onderstellen wi j , dat een wagen laadt 1 , 2 , 
3 , 4 enz. tonnen, dan is de verhouding tusschen 
dood gewicht en betalende vracht: 

Breed spoor 

Smal 

18500 
2000 1 

8000 
2000 : 

Verschil. . 

: 9,250 

: 4,000 

1^60 

18500 
4000 
8000 
l ö ö ö 

= 4,625 
3 Ton 

3,088 
l Ton 

2,312 

= 2,000 

•2725 

1,333 1,000 

1/760 ï^jïjj 

Verschil. . . 0,130 0,126 
c) Slijting. 

Zoo wij rekenen, dat de kosten van herstelling 
evenredig zijn aan die van aanmaak (namelijk 
voor het rollend materieel en de machinerieën), 
zou de besparing bij smal spoor reeds vijftig ten 
honderd zijn. Maar men kan gerust aannemen, 
dat de onderdeden bij smal spoor betrekkelijk 
sterker en de schokken, waaraan zij blootstaan, 
zooveel zwakker zijn, zoodat wagens en locomo
tieven veel minder herstelling zullen behoeven 
dan men in het algemeen schat. 

Locomotieven voor smal spoor wegen van zes 
tot achttien tonnen, naar gelang van den dienst, 
dien zij te verrichten heoben. De volgende tafel 
wijst de voornaamste afmetingen en gewichten 
aan van onderdeelen van verschillende locomo
tieven voor smal spoor, met de ladingen, die zij 
kunnen vervoeren op een recht baanvak, dat in 
goeden staat verkeert: 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 7 September 1872. DE OPMERKER. — Zaterdag, 7 September 1872. 

Vestigen wij nader de aandacht op het vraag
stuk der slijting door eene tafel, die het gewicht 
op elk wiel , zoowel hij breed als bij smal spoor, 
aanwijst: 

Personen-treinen. Snelheid: vijf-en-twintig 
Eng. mijlen in het uur. 

Spoor ran Tier voeten. SpoorTan drie Toeten. 
Gewicht op één Gewicht op één 

enkel wiel. enkel wiel 
Drijfwiel 8000 ® 6250 « 
Truck der locom. 5000 2500 
Tender 7650 (?) 3500 
Bagage-wagen. . 4000 3000 
Personen-rijtuig . 4700 1780 

De schokken en slagen bij den overgang van 
de zware lasten bij groote snelheid werken zeer 
vernielend op den bovenbouw van de baan. De 
lichtste wagen bij breed spoor weegt ongeveer 
16 ton of 32,000 ponden ledig, en hamert de 
spoorstaven en hare verbindingen met een gewicht 
van vier duizend ponden op elk wiel. Bij eene 
snelheid van 25 tot 30 Eng. mijlen in het uur 
wordt de beste spoorstaaf binnen vijf of zes jaren 
vernield. Een personen-rijtuig voor een spoor 
van drie voeten daarentegen zoude de staaf slechts 
beuken met 1500 ponden per rad. Hetzelfde 
geldt voor de locomotief. Deze weegt dertig ton
nen en haar tender geladen ongeveer zeventien 
tonnen: gezamenlijk gewicht cc . 47 ton, of bijna 
zes ton op elk drijfwiel. 

Het Fairlie-stoomwerktuig, vervaardigd voor 
smalle banen, draagt zijne geheele lading, hout 
en water er onder begrepen, op de drijfwielen. 
In stede van eene machine, die 47 tot 50 ton 
weegt om een vermogen van 20 te verkrijgen, 
hebben wij er eene van slechts 20 tonnen ge
wicht, dat, verdeeld over acht raderen, 2% ton 
druk per wiel geeft in plaats van 6, zooals bij 
het breede spoor. Niet alleen op de baan, maar 
ook op het rollend materieel oefenen de schok
ken nadeelige werking uit. Het rad ontvangt 
een slag van gchjk gewicht als dien het toebrengt 
aan de spoorstaaf en die overgebracht wordt op 
de as, behalve wat opgenomen wordt door de 
veren. Besparing van dood gewicht is evenveel 
vermindering van het vernielend vermogen, en 
door geringeren druk op elk wiel kan bij het 
smalle spoor geen enkele schok worden verwekt, 
zoo ontzettend als bij het breede. De schrijver 
beweert dat, als een trein van vijftig reizigers 
over eene baan loopt, waar eene verbinding tus
schen twee spoorstaven bezweken is , de trein bij 
breed spoor eene reeks van schokken zal hebben 
teweeggebracht, beloopende 6,891,840 ponden, 
terwijl hij bij smal spoor slechts eene kracht zal 
ontwikkelen van 3,248,640 ponden. Brandstof, 
olie en slijting verminderen in gelijke verhou
ding. De posten: beambten, algemeen beheer, 
winst en verlies, bureeluitgaven, enz. worden 
niet eens gerekend. 

De besparing op verschillende uitgaven kan 
geschat worden als volgt: 

Verhouding Pcrcentsgewijxe 
der hesparing door 

uitgaTea. smal spoor. 
Herstelling van de baan . 0,160 0,055 
Ijzer voor vernieuwingen. 0,129 0,065 
Herstelling van gebouwen 0,037 
Belastingen 0,038 
Herstell. van machine cn 

wagens 0,200 0,070 
Algem. uitgaven, beamb

ten 0,123 
Brandstof, olie, slijting. . 0,125 0,011 
Verlies, schadevergoe

ding, beheer 0,030 
Diversen 0,052 0,017 

" 0,900 (•) 0,248 
Het smalle spoor zal dus voor een vierde der 

kosten minder kunnen geëxploiteerd worden dan 
het breede, en waar de verhouding van dc uit
gaven tot de bruto-inkomsten zeventig ten hon
derd beloopt, zoude zij dus dalen tot 52 ' / , , j a , 
bij de uiterste spaarzaamheid, gelijk het comité 
beweert, zelfs tot 45%. 

Het verbruik van kracht volgt bij goederen
treinen de verhouding 35 : 54, en bij personen
treinen 11: 30. 
V. KUNNEN DE LOCOMOTIEVEN VOOR SMAL SPOOR 

VERMOGEN EN SNELHEID GENOEG HEBBEN 
OH AAN DE ALGEMEENE EISCHEN 

T E BEANTWOORDEN? 

Het comité antwoordt op deze vraag zonder 
aarzeling ja, om de volgende redenen: 

{*) Ju de decimalen der eerste kolom schijnt eene fout te 
rijn geslopen, daar liet totaal wel 1,000 iu plaat, vau 0,900 
zul in A u-u bedragen. 

1°. omdat zij het dagelijks doen, en ieder, die 
het vraagstuk wenscht te bestudeeren, slechts de 
wegen behoeft te bezoeken, waar zij in ge
bruik zijn; 

2". omdat de bestuurders van de breede banen 
hunne zwaarste locomotieven wegnemen, zoodra 
dit zonder verkwisting gedaan kan worden, de 
voorkeur gevende aan een grooter getal treinen 
boven de buitengewoon zware, daar het breken 
van zoovele ijzeren onderdeden, als stangen, ban
den, stroppen enz. en het ontzettend beuken van 
de spoorstaven, dwarsliggers, als anderszins, de 
kosten hooger doen stijgen dan de vermeerdering 
van het getal treinen en beambten; 

3°. omdat, bij doelmatigen vorm van construc
tie, dc locomotieven vermogen genoeg kunnen 
hebben om zooveel wagens te trekken als naar 
de regelen van voorzichtigheid en spaarzaamheid 
in één trein kunnen worden saamgevoegd, en 
omdat zulk een trein even veilig kan worden 
bestuurd op smal spoor als op breed; daar de 
verhouding van het dood gewicht veel minder is, 
zal hetzefde getal trein-beambtcn op het smalle 
spoor meer betalende vracht beheeren, als de 
tonnenlast bij beide sporen gelijk is; 

4". al de advocaten, zoowel van breed spoor 
als van smal, erkennen, dat de treinen te snel 
loopen, tegen het belang van dc banen en van 
het publiek, en dat snelle treinen niet beant
woorden aan den eisch der zuinigheid; 

5". dat het niet moeilijk is bij smal spoor even 
snel te loopen als op de meeste breede sporen, 
zijnde dit alles, wat het publiek verlangt, en dat 
men, door op dit punt inzonderheid spaarzaam
heid aan te bevelen, het ware belang van het 
algemeen behartigt; 

6". dat de locomotieven van den smalle Rio-
Grande and Denver volkomene voldoening geven, 
zoowel wat snelheid als vermogen betreft. Eene 
goederen-locomotief van zeventien tonnen heeft 
met gemak een trein van vier en twintig wagens 
gesleept over een hellend baanvak van zeven 
Eng. mijlen lengte, dat gemiddeld veertig voeten 
per mijl steeg, terwijl vier mijlen daarvan eene 
helling hadden van vijf en zeventig voeten per 
mijl. Ziehier de ontleding: 

Druto-gewicht van den trein. 
4 ledige achtraderige 
hooge wagens, elk . . 8000 pd. 32000 
12 ledige achtraderige 
platte wagens, elk . . 0000 » 72000 
8 geladen achtradige 
platte wagens, elk . . 6000 • 48000 
Lading dezer 8 wagens, 

op elk 16000 » 128000 176000 
280000 

of 140 tonnen. Locomotief 17 tonnen. Totaal 
157 tonnen. 

Eene personen-locomotief van 12 tonnen heeft 
op dezelfde helling, met eene snelheid van vijf
tien Eng. mijlen in het uur, getrokken : 
5 platte wagens, elk 0000 pd 30000 

lading (spoorstaven), op elk 16000 pd. 80000 
110000 

of 55 ton. Locomotief 12 ton. Totaal 67 ton. 
Maar een nog merkwaardiger tocht was die 

van eene der personen-locomotieven, die 181 Eng. 
mijlen liep met slechts 2340 ponden kolen, den 
gewonen trein sleepende van twee personen-rijtui
gen en één bagage-wagen. Van dezen afstand 
hadden 102 mijlen eene gemiddelde klimming 
van veertig voeten per Eng. mijl en 8 mijlen eene 
klimming van vijf en zeventig voeten per mijl. 

De personen-treinen op die baan hebben dik
wijls , bij volkomene veiligheid, ccne snelheid be
reikt van dertig Eng. mijlen in het uur, en met 
minder schommeling dan op breede nieuwe banen 
waar te nemen valt. 

De bouw en exploitatie van den smallen Den
ver and Rio-Grande zijn met zorg door experts 
onderzocht geworden, waaronder vele voorstan
ders van het breede spoor, die zullen toestem
men , dat de onderneming voortreffelijk geslaagd 
is , en dat de locomotief voor smal spoor «ver
mogen en snelheid genoeg heeft om aan de alge
meene eischen te beantwoorden." 

VI. PERSONEN-RIJTUIGEN. 

De personen-rijtuigen op de smalle banen in 
Europa en Amerika zijn , in overeenstemming met 
de verschillende spoorwijdten, bewonderenswaar
dig ingericht, wat afmetingen en ruimte betreft, 
allen overeenkomende in het gewichtigste punt: 
de verhouding van dood gewicht tot eiken vervoer
den reiziger is veel geringer dan bij breed spoor. 

De eerste Amerikaansche rijtuigen voor smal 
spoor, vervaardigd door de heeren Jackson en 
Sharp, te Wilmington in Delaware, en in ge
bruik op den Rio-Grande and Denver, zijn 
veertig voeten hing, zeven voeten breed buiten
werks, zeven voeten en zes duimen hoog, met 
twee stellen van vier raderen; elk wiel is 24 E. 
duimen in middellijn. Zij wegen 12,000 pd. en 
kunnen elk 30 passagiers bevatten. De bodems 
zijn slechts 27 E. duimen boven de spoorstaaf, 
zoodat het zwaartepunt zeer laag kan vallen. 
Hierdoor hebben de wagens veel vastheid of stabi
liteit, en schommelen onder het rijden minder 
heen en weer of op en neer dan hij het breede 
spoor. De zitplaatsen zijn dubbel aan de eene 
zijde en enkel aan de andere, hebbende de eene 
helft der lengte van het rijtuig de dubbele zit
plaatsen rechts en de andere helft links, zoodat 
het gewicht gelijkelijk verdeeld is. De enkele 
zitplaatsen zijn negentien E. duimen breed of 
lang, de dubbele zes en dertig, de gang zeven
tien. Zoo het raadzaam wordt geacht, kan er 
geen ernstig bezwaar tegen zijn de breedte van 
het rijtuig op acht voeten te brengen, en dus 
de enkele zitplaats op 22 dm., de dubbele op 
39 en den gang op 23. 

Deze rijtuigen zijn uitstekend bewerkt, ver
sierd en bekleed, en even goed als de beste van 
de eerste klasse op de breede banen. Zij geven 
besparing in dood gewicht, slijting en onderhoud. 

liet is gemakkelijk enkele tot slaapvertrek in 
te richten. 

Rolle, aan het meer van Genève, 
31 Aug. , 1872. 

S. E. W. ROORDA VAN EYSINUA. 

(Wordt vervolgd.) 

VIJF-EN-TWINTIGJARIG BESTAAN V A N HET 
KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

Het hcrinneringfeest van het vijf-en-twintigjarig 
bestaan van het koninklijk Instituut van Ingeni
eurs werd 30 en 31 Augustus II. gevierd. 

De eerste dag was bestemd tot een bezoek dei-
werken van de Kanaalmaatschappij te Velsen. 

Ten 12 ure vertrokken met een extra trein 
uit 's Hage de leden van den raad, de feestcom
missie en vele leden van het Instituut, terwijl te 
Haarlem nog een groot aantal, van verschillende 
richtingen te zamen gekomen, werden opgeno
men. De leden werden te Velsen door den direc
teur der maatschappij Boelen, den Engelschen 
aannemer Lindsay en den hoofd-ingenieur der 
maatschappij J. Dirks ontvangen, en in de gele
genheid gesteld eerst de Noordzeesluizen en daarna 
den zuidelijken havendam te bezichtigen. Nadat 
door de zorgen van den heer Boelen eenige ver-
frisschingen waren gebruikt, ging men met een 
trein, daartoe door den aannemer beschikbaar 
gesteld, naar Velsen en later naar Zandpoort 
terug, van waar men zich tot het gebruiken van 
een collation naar Velserend begaf. Onder den 
indruk van de kolossale werken, die men zoo even 
bezichtigd had en onder gezelligen kout zaten de 
leden spoedig, gedeeltelijk binnen 's huis en ge
deeltelijk onder het groen, aan een drietal tafels 
om het collation te gebruiken, waarbij de aange
name stemming door eene verlichting a la giorno 
verhoogd werd. De president van het Instituut, 
Jhr. Klerck, bracht een woord van dank aan 
maatschappij en ondernemers en een wensch uit 
tot gelukkige voltooiing van het grootsche werk. 

Het weder begunstigde den goeden gang van 
het feest, waarbij de zorg der feestcommissie 
om het zeerste werd geprezen. 

De feestvierenden vertrokken voor het grootste 
deel des avonds naar 's Gravenhage. 

Onder den diepen indruk van den vorigen dag, 
met een der grootsche uitvoeringen op het ge
bied van den ingenieur nog helder voor oogen, 
stroomde een steeds toenemend getal feestgenoo-
ten door onze schoone residentie naar den Zoolo-
gisch-Botanischen tuin , waar een sierlijk uitge-
doschte feestzaal ons verbeidde. 

De Nederlandsche driekleur boven den ingang, 
waartegenover van binnen, tusschen de schoonste 
voortbrengselen der levende natuur en de onver
getelijke jaartallen 1847 en 1872, het borstbeeld 
van Z. M . onzen geëerbiedigden Koning, als Prins 
van Oranje reeds de beschermheer van het Insti
tuut, en de drie portretten der overleden oprich
ters , onze mannen van eer Conrad, Simons en 
Van der Kun prijkten, terwijl de wapens onzer 
provinciën, met vlaggen omkranst, de zaal om
singelden en zich boven den prcsidialen zetel 

oplosten in een bundel oranjevanen, waartusschen 
op een blauw veld geschreven stond : «Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, 25 jarig bestaan" . . . 
dat alles gaf voor den denkenden en gevoelenden 
aanschouwer de overtuiging, dat het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs feestvierde en niet min
der Nederland met hem. 

Geen wonder dan ook dat te 11 uren de ge
achte voorzitter de vergadering opende en in 
warme, eenvoudig ware taal schetste wat wij 
allen gevoelden en waarop de feestcommissie in 
bovengenoemde symbolieke taal reeds met talent 
gewezen had. 

Spreker gaf een beknopt overzicht over de ge
schiedenis van het Instituut sedert het tijdstip 
zijner wording en herinnerde aan bet 20jorig 
feest te Arnhem, waarop door zooveel werken op 
het gebied der industrie, wetenschap en kunst, 
zoo krachtig was getoond, wat de menschelijke 
geest vermocht te scheppen en in stof te verwe
zenlijken. 

Hetzij in vrede of in oorlog, steeds toonde die 
geest zijn schitterend vermogen, en bewoog zich 
zoowel op den vasten bodem als op den wiege
lenden oceaan en den daarboven steeds voortbe-
wegenden luchtstroom. 

Werken des vredes waren het gelukkig deel 
van Nederland geweest, terwijl groote Staten om 
ons heen werken der vernieling schiepen. Hier, 
onder velen, een grootsche verbinding tot stand 
gebracht, wat vroeger door een nootlottigen Elisa-
betsvloed was gescheiden ; elders een Mont-Cenis 
doorgeboord; daar vernieling, doch ook wederom, 
pijlsnelle opbouwing van tunnels, bruggen, ves
tingwerken enz. 

Daarom had het Nederlandsche volk dubbel 
recht om op 1 April 1872 een schoon feest te 
vieren en zich te verheugen over zijn roemrijk 
verleden, dat het met zijn geliefd Stamhuis, het 
Huis van Oranje, had doorgeleefd. 

Ten slotte wees spreker nog op een aantal 
grootsche werken op het gebied van den ingeni
eur, die óf onderhanden of voor de toekomst 
bewaard waren en door onderlinge samenwer
king een heerlijk vooruitzicht openden. Die samen
werking vooral was noodig om den bloei van het 
Instituut te doen toenemen, waartoe het behan
delen van belangrijke onderwerpen in het tijd
schrift, het bespreken en een welwillende discus
sie daarover in de vergaderingen, krachtig kon
den bijdragen. Dan zou zeker het getal leden, 
dat nu reeds tot 713 geklommen was, steeds 
stijgen en zoowel binnen als buiten onze gren
zen de roem van het Instituut worden verhoogd. 

Een daverend applaudissement getuigde van het 
gunstig oordeel der leden over deze zoo waardige 
openingsrede. 

Na goedkeuring der notulen en voorlezing van 
ontvangen giften, stelde de president voor, dit
maal af te wijken van den gewonen regel en 
vóór, in plaats van aan het einde, der te behan
delen onderwerpen de voorgestelde nieuwe leden 
te balloteeren en een raadslid te benoemen in de 
plaats van het lid Beijerinck, die als zoodanig 
voor de in de vergadering van 13 Juni j l . op 
hem uitgebrachte keuze bedankt had. 

De eersten werden met algemeene stemmen 
aangenomen, en als raadslid gekozen het lid L . 
C. van Kerkwijk, die onder toejuiching der ver
gadering onmiddellijk in het bestuur zitting nam. 

Onder de mededeeling van ingekomen stukken 
behoorden: 

Een brief van don minister van Binnenlandsche 
Zaken, ten geleide van eene herinnerings-medaille 
met diploma, namens het in Augustus 1871 te 
Antwerpen gehouden aardrijkskundig congres aan 
het Instituut toegekend. Het Instituut had zich 
destijds aldaar doen vertegenwoordigen door het 
raadslid, den kolonel Bezier. 

Brieven van den hoofd-ingenieur van den water
staat in Noord-Holland, ten geleide van waarne
mingen aan den Helder, gedurende de maanden 
Mei , Juni en Juli 1872. 

Mededeeling van het raadslid N . T. Michaëlis 
over de pneumatische fundeering van de spoor
wegbrug te Rotterdam. Spreker lichtte deze 
mededeeling door duidelijke teekeningen , die in 
de zaal waren opgehangen, toe, waarvan de le
den weldra in druk de bewijzen zullen ontvangen. 

Nota van den heer J. L . Terneden over pud-
delen van ijzer met uit de hand bewogen ge
reedschappen. 

Op de vraag van den voorzitter of een dei-
leden ook nog iets ter tafel wenschte te brengen, 
gaf het lid C. de Groot nog een kieine uitbrei
ding aan zijne voordracht over mijnontginning in 

Nederl.-Indië, om die in de eerstvolgende notulen 
in druk op te nemen, en vroeg het lid De Bruyn 
Kops wanneer het alphabetisch register van de 
werken van het Instituut, dat reeds zoolang op 
zich liet wachten , . verschijnen zou ; waarop de 
voorzitter antwoordde, dat ook de raad daarmede, 
onafhankelijk van zijn pogen, gedupeerd was, 
doch trachten zou dat zooveel mogelijk te ver
haasten. 

Na voorstelling van nieuwe leden sloot de pre
sident te 1 uur de vergadering. 

Door de zorgen der feestcommissie wachtte ons 
nu, in een aangrenzend lokaal, een kleine doch 
smaakvol bereide ochtenddisch, en gingen we, 
daardoor inwendig versterkt, en corps naar de 
societeitstent in het Bosch, om onze opwachting 
te maken aan onzen zoo gevierden Dunkier, die 
met zijn krachtvol personeel zich bereid had ver
klaard , ons feest op te luisteren. Een schoon 
programma werd meesterlijk uitgevoerd en zou 
zeker ook het zoo beweeglijke Haagsche publiek 
wel in talrijker schare tot zich hebben getrok
ken, ware het niet dat een telkens dreigende 
lucht en regen, nu en dan , hen daarvan hadden 
teruggehouden. 

Toch hadden deze weinige doch genotvolle uren, 
onder dien scboonen boomrijken hemel van het 
Haagsche Bosch, de leden van het feestkorps aan
genaam gestemd, om vroolijk en opgewekt een 
niet minde] schoon gedeelte der gemeente's-Gra
venhage te bezoeken, waartoe de feestcommissie 
de noodige wagens der tramway-maatschappij had 
afgehuurd. 

Na eenige oogenblikken op het terras van het 
Gemeente-badhuis aan het zoo welbekend en ge
vierd strand van Scheveningen te hebben door
gebracht, wachtte ons te 5% uren een welbe-
reiden disch, en zaten we allen onder het genot 
van spijs en drank, gezellige kout en (wel wat 
schelklinkende) muziek in een der zalen van ge
noemde inrichting. 

Onder toasten op den Koning, de stichters van 
het Instituut, zijn eereleden, het bestuur, de 
feestcommissie en verdere lichamen en personen, 
die aan den opbouw van het feestvierend korps 
hadden gewerkt of nog werkten, begeleid door 
het bezielend Wilhelmuslied en het Wien Neer-
landsch bloed enz., vloog de avond om en was er 
weer een van die genoeglijke .dagen doorleefd 
die er van tijd tot tijd bepaald noodig zijn, om 
geur en kleur te geven aan het in den regel zoo 
ingespannen werkzaam leven. 

Uw verslaggever keerde hoogst voldaan huis
waarts , en hoopte bij zich zeiven, dat de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst bij hare 
algemeene vergadering, mede in de residentie, 
op den li**" dezer maand, te houden, evenzoo 
talrijk en in een niet minder opgewekte stem
ming mocht worden bezocht als steeds met het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs plaats heeft. 

Daartoe wekken wij ook alle leden van het 
Instituut, die tevens leden dier Maatschappij zijn, 
ten krachtigste op, omdat er vooral grooter on
derling verkeer en samenwerking noodig is tus
schen den architect en den ingenieur. 

Duitschland heeft een nArchitekten- und Inge-
nieure-Verein", met een eigen gemengd orgaan 
dat wekelijks verschijnt. Dat Verein houdt even
zoo gemeenschappelijke en feestelijke bijeenkom
sten, waarvan de schrijver dezes er een met een 
1500 leden heeft bijgewoond. 

Waarom zou dit ook niet in Nederland moge
lijk zijn? 

B E R I C H T . 

De berichten uit het binnenland zijn ditmaal 
in het bijvoegsel opgenomen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Voor eenige jaren is door Dr. Muller als een 

afdoend middel tegen de vernieling door den 
Boletus destructor — Zwam — van het hout, het ge
bruik aanbevolen van een vloeistof, bestaande uit: 

100 deelen water. 
50 » zoutzuur. 
30 » glauberzout. 
15 » chloorcalcium. 
1.2 » kwikzilverchloride. 

Enkele Duitsche wetenschappelijke bladen kon
digen thans onder den naam van mycothanaton 
(mycothanatom ? zwamvernieler) een middel voor 
dat zelfde doel aan. Waarschijnlijk zal dit wel 
naar bovenvermeld voorschrift vervaardigd zijn. 

Ik moet uwe aandacht echter vestigen op het 
gebruik van een verdunning van chloorzink en 
water in een verhouding van 1 deel ZnCl op 40 
dln. water = spec: gew: = 1.021. Zie J . L . 
Terneden, Houtconservatie, bl. 60 — welke bij 
een goedkoopere aanwending, evenzeer het voor
gestelde doel veroorzaakt. 

Met de opname dezer regels zult gij verplichten 
UEd. Dw. Dienaar. 

JAN L . TERNEDEN. 

Kinderdijk 24 Aug. 1872. 

Correspondentie. 

Vele stukken, ons ter plaatsing toegezonden, 
moeten voor dit nommer worden ter zijde ge
legd. 

In het volgende weekblad zal het verslag der 
Haagsche afdeeling van de maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst worden besproken. 

Aan A. tc II. Uwe bijdrage is voor ons week
blad minder geschikt. 

Aan I. te A. Het gevraagde zal u worden toe
gezonden. 

Advertentiën. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van tien Slaat der Nederlanden). 

Op Dingsdag den 17''"" September 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek n°. 78. 
Het M A K E N van een verhoogde Los-

en Ladingplaats, het LEQQEN van 
Sporen en Wissels met bijlevering 
van het Wisselhout, het MAKEN 
van Keibestratingen en eenige ver
dere werken op het station Venlo. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 22 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2*™ September 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan , en aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Venlo, en is op franco aanvrage op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
10»en September 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 31»ten Augustus 1872. 

DÜI\WATERLEIDL\G VOOR SGRAVEMFAGE. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 'S Gra

venhage zijn bereid inschrijvingen te ontvangen 
voor de levering, het stellen en gedurende 
één jaar onderhouden van de Stoompomp
werktuigen en hetgeen er bij behoort, ten be
hoeve der duinwaterleiding. 

Beschrijving en voorwaarden kunnen verkregen 
worden op daartoe gedane aanvraag aan het 
bureau van den Ingenieur der waterleiding, Ver
lengde Balistraat te 's Gravenhage. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 

P o m p e n 
VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O HVT. JP O JVt F E HXT-

W . H O V E N en Z O O N . 
'sGravenhage en Rotterdam. 



DE OPMERKER — Zaterdag 7 September 1872. BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Maatschappij tot Exploitatie Tan 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van de Köln-Mindener-Eisenbahn-Gesellscball). 

Op Dingsdag den 173'" September 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek N ' . 77. 
Het MAKEN van eenige aardewerken, 

van een nieuwen toegangsweg naar 
het hoofdgebouw en van afsluitingen 
op het station Venlo. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 19 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2 d e n September 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan, cn aan het bureau van den Sectie-
Ingenieur te Venlo, en is op franco aanvrage op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 10 d e n September 1872, des namiddags ten 
12 ure. 

Utrecht, den 31"™ Augustus 1872. 

OPEN BRIEF N°. 365 
Aan den WelEd. Heer A. H. VAN BERGEN, 

Fabrikant van Brandspuiten, etc. etc. 
te Heiligerlee, provincie Groningen. 

Wij hebben de eer bij dezen UWelEd. te be-
rigten, dat de door UEdele aan deze Gemeente 
geleverde Brandspuit, Zuig- en pers vermo
gen met metalen Zuigers , niet alleen uitmunt 
door eene nette bewerking, maar dat hare wer
king bij uitnemendheid heeft voldaan; waarom 
wij uw fabrikaat van Brandspuiten ten volle kun
nen aanbevelen. 

REEUWIJK, den 21 Augustus 1872. 

Burgemeester en Wethouders van Reeuwijk , 
provincie Zuid-Holland, 

T. H. BULAËN B R A C K , Burgemeester. 
De Wethouder, loco Secretaris, 

J. PEEKENS. 

KROM, EVEKINK & NACIKINALHÏ 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Btoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , cn Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
tc Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
W. HOVEN cfc ZOON, 

's Gravenhage en Rotterdam. 

FABEIEK VAJST Z a t e r d a g 7 S e p t e m b e r 1872. 

ÏSWERKEN, GIS- EI BODWORNEHHIÏH 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SCHIEnAMSCHEN itt.lls. 

R O T T E R D A Tb/K* 
Hebben steeds in voorraad oud R o o d - en G e e l K o p e r , B r o n s en M e t a a l , in verschillende 

qualiteiten ; compositie H u i d N p i j k i ' r a , S p i a u t c r hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; B a n c a 
T i n , in blokken en staven ; L o o d , loodgieters en blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matbemathische en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Ooten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C». 

S T O O M - T R A S S T A M l ^ E R I J 

van W. C. DE WET8TETN PFISTER, 
GALGEN WATER nabij LEIDEN. 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

GELEIDBU1ZEN, CYLINDERS, ENZ. 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W . HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

Bij D. A . THIEME, te Arnhem, is deze week 
verschenen, in roy. 8vo. (prijs ƒ ! . ) : 

r. J. 8. 
Mr. W. C. D. OLIVIER. 

Deze Herinneringen doen THORBECKE kennen 
van de zijde, van welke hij het minst bekendis: 
T. als leermeester, op het college, op het exa
men, op de promotie, T. in zijn huis en in den 
huiselijken kring, als een gelukkig echtgenoot en 
vader, als een gul en opgeruimd gastheer, T. 
als vriend en als mensch; naar de Schry ver 
meent, eene nieuwe kennismaking voor het pu
bliek , welke het misschien niet zonder eenig ge
noegen maken zal. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels s » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
e e k e r & B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B I I E N - EN BUITEN JALOUSIËN. 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot het 

leveren van Binnen- en Buiten Jalousiën voor 
f 2.25 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. Ge
maakt Jalousieband te verkrijgen a 15 Cents 
de Ned. el. 

H . J . SLINKERS, 
JALOUSIEFABRIEKANT te Utrecht. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straf i. te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n B r i e s t <t C". Arnhemsche Machinale 
Lijst enfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n l i l j a t e n f n b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek teAïe<,bij.dntuKr-

pen, van J. F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
R e d e k e r eV C " . , Amsterdam, leveren en plaatsen 

beelwaterloestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van /'8.10 en fü.90, a con-
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

J » f " . P l e y g i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n a e s e n d e R o n d e , Stoomtrasfabriek, Delft. 
H. J. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Hock Faving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- cn Willemspoort, te Amsterdam. 
B. .%. fllldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnnem by D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C° 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, 9 Sept. 
'S-Hage, tc 11' , uren, door het prov. be

stuur: het voorzien cn herstellen van de door 
winter- en stormschade verzakte en weggestroomde 
oevervoorziening lan^s den rechteroever der Nieu
we-Merwede, aan het boveneinde der kade over 
den Hond en de Kat , onder de gemeente Slie
drecht. Inlichtingen bij den hoofding. van den 
waterstaat, te 's-llage, den arrondissements
ingenieur te Gorinchem, den ingenieur Welcker, 
aldaar en den opzichter Looijen , te Werkendam. 
Raming / 5000. 

Brielle, te 11% uren, door het gemeente'ie-
stuur: het op de diepte onderhouden van de 
haven, van den dag der besteding tot 1 Juli '74. 
Inl. bij- en aanw. door den gemeente-opzichter 
J, van der Schoor. 

Noordhorn, te 3 uren, door voogden over 
de minderjarige kinderen van wijlen Jan ten Post 
van Hoorn, bij K. de Vries: het bouwen eener 
nieuwe schuur bij de behuizing in huur bewoond 
door J. Crans in de Kornhorn , onder Öldenhove. 
Aanw. des morgens te 9 uren. 

Pieterzijl , te 5 uren, door het bestuur van 
het wntersehap De Vereeniging in de gemeente 
Grijpskerk, bij J. Berghuis: l o . het leggen van 
eene polderkade, over eene lengte van p. m. 230 
strekkende M . , op het land van D. Wiersma, te 
Pieterzijl; 2o. het schoonen der tochten van het 
waterschap, zijnde de Noorder- en Zuiderwaard-
ster tochten, in twee perc. Aanw. 9 Sept., te 
10 uren. Briefjes inz. vóór 5 uren. 

Dinsdag, 10 Sept. 
Loenen a/d Vecht, te 11 uren, bij den loge

menthouder Van Dillen: het doen van eenige 
boezem- en aardewerken in de waterschappen 
Holland, Sticht en Voorburg, gemeente Loenen 
en Vreeland. Inl. bij den waterbouwkundige B. 
de Vries, te Wilnis. 

Amsterdam , te 12 uren, door de directie 
der Ned. Handelmaatschappij: de levering van 
diverse katoenen, ijzerwaren, houtsoorten en 
andere artikelen, in 57 perc. (Zie de omschrij
ving der perceelen in het Bijvoegsel bij no. 35.) 
Inl. aan het departement van Koloniën, aan het 
koloniaal magazijn te Amsterdam, en op eiken 
werkdag van 10 tot 3 uur, ten kantore van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij en van hare 
agenten te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en 
Schiedam en wat betreft de katoenen ook te 
Nijverdal. 

Dordreoht, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : het afbreken en vernieuwen van een 
gedeelte van den kaaimuur langs de Wolwevers-
haven; bilj. inz. vóór 12 uren. 

Brummen, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het ophoogen der aardebaan, met het maken van 
een gedeelte nieuwe en oude klinkerbestrating, 
in de Ambachtstraat te Brummen, ter lengte van 
287.50 M. Inl. bij den gemeente-opzichter W. R. 
Willemsen, aldaar. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van 
oorlog: de levering van het, voor den dienst van 
1873, bij de landmacht benoodigde ordinaire-, 
onderofficiers- en uitmonstering-laken. (Zie de 
verdere omschrijving in het Bijvoegsel bij no. 33 
en dat bij no. 34.) 

Zijpe, door T. Lanser: bet bouwen van een 
woonhuis aldaar. Aanw. 9 Sept., des morgens 
te lo 1 / , uren. 

Woensdag, 11 Sept. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het verbeteren en onderhouden van den 
klinkerweg van Goes naar 's-Gravenpolder, gedu
rende 1872 tot en met 1874 Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te Middelburg, en 
bij den ingenieur te Goes. 

Zierikzee, te 10 uren, door de Wed. A. 
Gudde: het afbreken cn weder opbouwen van een 
woonhuis. Aanw. 5 Sept., te 4 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het doen van verfwerken aan de woning, 
brug en bijbehoorende werken te Irnsumerzijl. 
Inl. bij den gemeente-architect. 

Arnhem , te 123/4 uren, door den burgem.: 
lo . het bouwen van een lokaal aan de middel
bare school voor meisjes; 2o. het graven en 

metselen van een waterloop nabij den Klarendal-
schen weg; 3o. het afgraven en onder talud 
brengen van een afrit aan de haven; 4o. het 
maken en leveren van 2 ijzeren waterwagens. 

Joure, door den burgemeester van Haskcrland : 
het vertimmeren en vergrooten van het school
gebouw te Nijehaske. Briefjes inleveren ter secre
tarie der gemeente Joure. Aanw. 9 Sept., te 
10 uren, te Haskerdijken. 

Donderd\>. 12 Sept. 
Breskens, te 11 uren, door het wntersehap 

Oud-en-Jcng-Breskens, in het Hof van Holland: 
het verbeteren en onderhouden der aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering 
van het calamiteuse waterschap Oud-en-Jong-
Breskens, met bijlevering der bouwstoffen en 
arbeidsloonen. Aanw. 9, 10 cn 11 Sept., door 
den waterbouwkundige B. Blok. 

Schiedam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het maken van een kaaimuur van zuilenbazalt 
langs de buitenhaven en de schutkolk aan de 
buitensluis, alsmede het verlagen van een ge
deelte van den aan die haven reeds bestaanden 
kaaimuur. Inl. op de stads-timinerwerf, aldaar. 

Haarlem, te 2% uren, door het prov be
stuur : het doen van eenige bestratingen 0 p den 
grooten weg der l e klasse no. 4 tusschen Am
sterdam en Haarlem. Het werk bestaat i n : het 
vernieuwen van 2 vakken klinkerbestrating, ge
zamenlijk lang 145 M., breed 3 M . ; het eerste 
gedeelte lang 105 M . , tevens met wederzijdsche 
puinbandlagen, gemiddeld breed 40 M. Raming 
/ 0 9 0 . 

Vrijdag, 13 Sept. 
Dinteloord, te 10 uren, door de administr. 

van het kroon-domein, in De Gouden Leeuw: 
het doen van eenige vernieuwingen en herstel
lingen aan de gebouwen en getimmerten van tien 
bouwhoeven onder Dinteloord, in 3 perc. 

Nieuwvliet, te 10 uren, door het bestuur 
van den calamiteusen polder Adornes, in het ge
meentehuis : het verbeteren en onderhouden der 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan 
den calamiteusen polder Adornes, met bijlevering 
der bouwstoffen en arbeidsloonen over den dienst 
1872—'73. Bilj . inzenden uiterlijk Donderdag, 
12 Sept., te 12 uren, ten kantore van den secre
taris-ontvanger M . M . Meijer S r . , te Breskens. 
Aanw. Maandag en Dingsdag vóór de besteding. 
Inl. bij den dijksopzichter J. de Vriend, te 
Kadzand. 

Maastricht, te 10 uren, door den eerstaan
wezend ingenieur , in de kazerne aan de Roer-
mondsche Poort: het maken vim een duiker uit 
de Zweminrichting naar de Molenbeek boven den 
Lohofraolen te Venlo. Inl. bij genoemden inge
nieur en bij den opzichter van fortificatiën te 
Venlo. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Sept. tusschen 
9 en 12 uren, aan genoemden ingenieur, of aan 
den opzichter te Venlo. 

's-Bosch , te 10 l/j uren, door het ministerie 
van finantien, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van het Rijks post-en 
telegraafkantoor te Rosendaal, van den dag der 
goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. 1874. 
Inl. bij den ingenieur van den waterstaat aldaar , 
en bij den ingenieur A. L. dc Bruijn Kops en 
den opzichter Hermans, beiden te Breda. Aanw. 
den 4en dag vóór de besteding. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine: het doen van eenige werkzaamhe
den aan gebouwen enz. van het maritieme eta
blissement te Willemsoord. Aanw. 11 en 12 
Sept., telkens te 10 uren. 

Andijk, te 11 uren, door de commissie tot 
kerkstichting aan den Oosterdijk, bij V. Visser: 
het bouwen van eene kerk, toren en pastorie, 
aan den Oosterdijk (gemeente Andijk). Inl. bij den 
den opzichter van Drechterland A . Stoutjesdijk , 
nabij Enkhuizen. Aanw. op den dag der beste
d ing , te 9 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministeih van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van hoevenaarswoningeii 
met bijbehoorende gebouwen op dc Hoeven van 
het Rijksgesticht Ommerschans, prov. Overijsel. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Zwolle en bij den ingenieur te Kampen (Her-
besteding. De kosten der eerste besteding ko
men mede ten laste van den aannemer.) 

's-Hage, te 1 uur , door het ministerie van 
binnenl. zaken : de levering van 00,000 K .G. 
schaalkolen , of zooveel minder of meer, als 
blijken zal benoodigd te zijn, voor het tijdvak 
ingaande met de goedkeuring der aanbesteding 
tot 31 Aug. 1873. Inl. aan het lokaal van ge
noemd ministerie. 

W e i d u m , door het gemeentebestuur van Baar-
deraileel : het bouwen van een nieuw schoollo
kaal te Huins, met bijlevering der materialen. 
Aanw. 9 Sept., te 11 uren. 

Blaandag, 16 Sept. 
Amsterdam, te l ' / j uren, door de directie 

der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het 
stationsgebouw : het maken v.in de kunstwerken 
met een gedeelte der aardebaan en eenige andere 
werken, tusschen Hilversum en Amersfoort en 
tusschen Hilversum en Utrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg, 
te Hilversum. Aanw. 10 en 12 Sept., telkens te 
11 uren, uitgaande van het bureau te Hilversum. 
Raming ƒ 2 9 7 , 0 0 0 . 

Maastricht, te 10 uren , door het prov. be
stuur : dc uitvoering van vernieuwingen en her
stellingen aan de Rijks-rivierwerken langs de 
Maas in Limburg, met het onderhoud daarvan 
tot 31 Jul i ' 73 . in 2 perceelen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en de ingenieurs van den water
staat te Maastricht en te Roermond. Aanw. 10 
en 13 Sept. 

Dinsdag, 17 Sept. 
Dordreoht, te 12 ure, door burg. en weth., 

het verrichten van eenige herstellingen a a n - en 
het uittrekken van oude benevens het leveren en 
inheien van nieuwe meerpalen en dukdalven in de 
havens dier gemeente. Aanw 14 Sept., to3 uren. 

Aarlanderveen, te 12 uren, door het ge
meentebestuur : het maken van een grintweg in 
die gemeente, van de Keislraat aan de lage zijde 
over Alfen langs den lagen Rijndijk tot aan de 
Bruggestraat te Zwammerdam. 

Utreoht. te 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : l o . het maken van eenige aarde
werken , van een nieuwen toegangsweg naar het 
hoofdgebouw en van afsluitingen op het station 
Venlo; So, het maken van eene verhoogde los-en 
ladingplaats, het leggen van sporen en wissels 
met bijlevering van het wisselhout, het maken 
van keibestratingen en eenige verdere werken 
op het station Venlo. Inl. voor beide werken 
bij den sectie-ingenieur te Venlo. Aanw. 10 
Sept., te 12 uren. 

Vrijdag, 20 Sept. 
's-Bosch, te 10% uren, door het prov. be

stuur : het uitvoeren van eenige werken en het 
verrichten van baggervverk bij de vereeniging van 
het Oude-Maasje en de Donge, onder de gemeente 
Made-en-Driinnielen. Het werk bestaat i n : het 
uit de rivier opruimen van 0000 kub. M. grond, 
het vernieuwen van 241 M . rijslaag en van tui
nen op den strekdam, het bestorten van dien 
dam met voorhanden brik, het maken en plaatsen 
van een rijzen zinkstuk, het verhoogen van den 
strekdam over 140 M. tot 0.15 M. boven peil , 
en het uitvoeren van eenige werken aan de peil-
boot cn bakens. Aanw. den 8en dag voor de 
besteding. Raming ƒ 7400. 

Aalsmeer, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het bouwen van eene openbare school 
in wijk 2, en van een brandspuithuis in wijk 1 
dier gemeente. 

Haandag 23 Sept. 
Kampen, te 1 ure, door burg. en weth.: 

het eerste perceel van het daarstellen der nieuwe 
gemeentelijke gasfabriek, zijnde het maken der 
directeurswoning benevens fabriekgebouwen en 
gashouderkuipen. Aanw, 10 Sept. 

Vri jdag , 27 Sept. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het jagen of door stoombooten sleepen 
der schepen, vaartuigen, vlotten enz. door het 
Zuidbevelandsche kanaal, met inbegrip van de 
voorhavens der schutsluizen te Hansweert en 
Wemeldinge, van 1 Nov. '73—31 Oct. '75. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van eene doorgraving in den kapitaal 
van bastion Friesland, tot verbinding van de 
Lutterhoofdwijk met de binnengracht der Stad 
Koeverden. Aanw. 20 Sept. 



Bijvoegsel van DE OPMERKER van Zaterdag 7 September 1872. Bijvoegsel van DE OPMERKER van Zaterdag 7 September 1872. 

Woensdag, 2 Oot. 
'•-Hage, te 12 uren, door dc hoofd-admini-

stratie van het reg. grenadiers en jagers, bij den 
kapitein-kwartiermeester, Balistaat: dc levering 
van nachleger-voorwerpen, in 5 perc., als: 

Perc. 1. 500 eenmans linnen bedzakken: en 
50 tweemans linnen stroozakken : 

» 2. 1000 eenmans linnen bedlakens; 
» 3. 500 eenmans wollen dekens; 
» 4. 200 tweemans linnen bedlaken; 
» 5. 100 tweemans wollen dekens. 

Inl. bij genoemden kapitein-kwartiermeester ge
durende 14 dagen voor de aanbesteding van 0—12 
uren. Modellen in het magazijn van klecding. 

Donderdag, 3 Oot. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Fijenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Aanw. 20 en 25 Sept, telkens 
te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Amsterdam, 20 Aug. : de levering van ver
schillende artikelen ten behoeve der Nederl. Han
delmaatschappij , in 25 perc. 

Perc. 1—3, blauw doorvorfd katoen: Gebr. 
Scholten en Co. te Almelo, ƒ 32,102.37; II. P. 
Gelderman cn Zn. te Oldenzaal, ƒ 30,570.75; 
Visser Eijcken de Booij, te Geldrop, ƒ 30,000.09; 
Arntzenius Jannink en Co. te Goor, ƒ29 ,309.10; 
Ankersmit en Co. te Deventer, ƒ28 ,785.03 . 

Perc. 4—7, idem: Gebr. Scholten en Co., 
ƒ 7 1 , 2 5 1 ; Arntzenius Jannink en Co., ƒ00 ,050 ; 
H. P. Gelderman en Zn., ƒ 60,435 ; Ankersmit en 
Co., ƒ03 ,124 . 

Perc. 8—10, idem: Gebr. Scholten en Co., 
ƒ 20,851.02 ; Vissers Eijcken de Booij, ƒ 20,243.34; 
Arntzenius Jannink en Co., ƒ18 ,838 .08 ; Anker
smit en Co., ƒ18,300.36. 

Perc. 11 , gezuiverd en gecilindreerd katoen: 
Ankersmit en C o , ƒ 8 1 1 . 5 3 ; Arntzenius Jannink 
en Co., / 745.49. 

Perc. 12 , idem: Arntzenius Jannink en Co., 
ƒ590 .40 ; Ankersmit en Co., ƒ559 .08 . 

Perc. 13, idem: Ankersmit en Co., ƒ 1 5 6 7 ; 
Arntzenius Jannink en Co., ƒ1454. 

Perc. 14, staal en staaldraad: A. M . de Groot, 
te Rotterdam, ƒ 1 4 9 8 . 1 0 ; H. Wijnmalen, idem, 
ƒ 1 2 5 1 . 8 4 ; W. Bernet en Co. te Amsterdam, 
ƒ 1 1 0 7 . 7 5 ; Van Noorden en Schwerzel, te 
Rotterdam, ƒ 1 0 5 9 ; G. Watson en Zn., idem, 
ƒ 1 0 5 7 . 5 1 . 

Perc. 15 , huidkopcr en koperen spijkers: F. 
Brand en Zn., te Amsterdam, ƒ 9 7 3 0 ; A. M . de 
Groot, te Rotterdam, ƒ 9 1 3 5 ; L . J. Enthoven en 
Co. te 's-Hage, f 7490; II. de Heus en Zn., te 
Rotterdam, ƒ 7 3 6 7 . 5 0 ; Simons enStuvc, te Am
sterdam, ƒ7348.60. 

Perc. 10, idem : L . J. Enthoven en Co., ƒ18,090; 
W . van Houten en Zn., te Rotterdam, ƒ17,933.40; 
H. de Heus, ƒ 17,842.95. 

Perc. 17, lood en soldeer: Rouppc v. d. Voort 
en Zn., te 's-Bosch, ƒ 3684; A. D. Hamburger, 
te Utrecht, ƒ 3 4 0 2 . 2 0 ; L . .1. Enthoven en Co., 
ƒ 3 1 9 8 . 8 0 . 

Perc. 18, compositiebuizen: Rouppe v. d. Voort 
en Zn., ƒ 2 3 0 . 2 5 ; A . M . de Groot, ƒ 221.40; 
Gompertz en Zn., te Amsterdam, ƒ 1 9 9 . 7 5 ; L . J. 
Enthoven en Co., ƒ 1 8 0 . 9 0 . 

Perc. 19, diverse bouwmaterialen: Van Noor
den en Schwerzel, ƒ 5574; Folkers en Co., te 
Amsterdam, ƒ4892 .85 ; de Erven H. T r i p , te 
Utrecht, ƒ 4 2 0 1 . 5 0 ; A . N . de L i n t , te Delft, 
ƒ 4 2 3 1 . 9 5 . 

Perc. 24, pek: Schmitz en Tasbender, te Rot
terdam , ƒ 1 0 7 7 ; ilaasbaart en van Orsoij , te Am
sterdam, ƒ 1 2 0 6 ; Broms en Uhlenbroek, idem, 
ƒ 1 2 3 5 . 

Perc. 25, enveloppen: Maas en Reess, te 
Rotterdam, ƒ 1564.50; J . Smulders en Co., te 
's-Hage, ƒ 1127; Wed. E. Spanier en Zn., id., 
ƒ1116.50. 

Noordhorn, 23 Aug . : het bouwen eener 
pastorie bij de herv. kerk ; ingek. 7 bilj., als: 

Nijhoff, ƒ 4986. 
(Ildekamp, » 4950. 
Wibbels, » 4050. 
Portheine, » 4025. 
Wehrmeijer, » 4610. 

Gunnemann, ƒ 4500. 
G. Kolk , » 4385. 

Allen aldaar. 
Var ik , 24 Aug. : het doen van vernieuwingen 

en herstellingen aan de R. C. kerk; ingekomen 
5 bilj., als: 
A. Schoonenberg, tc T i e l , ƒ 1400. 
II. J. van Haaff, » idem » 1215. 
G. van Hoofd, » idem » 1185. 
B . van Hoofd, » Varik, » 999. 
W. van Leeuwen, » Druten, » 908. 

'•-Hage, 26 Aug. : lo . het aanleggen van 
rijswerken tot verdere verbetering der Benetten-
Merwede; ingek. 0 bilj., als: 
C. Bot Czn., te Sliedrecht, ƒ 05,980. 
P. de Groot, » Giesendam, » 04,800. 
T. Volker Czn., » Sliedrecht, » 56,500. 
W. Verschoor Kz., » idem i> 56,200. 
J. A . Dekker, » Hardinxveld, » 55,555. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 47,400. 

2o. het afbreken en opruimen der bestaande 
ophaalbrug over het kanaal door Voorne, enz.; 
ingek. 4 biljetten, als : 
A. Hogerzeil, te Dordrecht, ƒ 2500. 
G. Dekker, » idem i 2200. 
P. Veenenbos, » Briel le , » 1895. 
H. Verheul, » Hillegersberg, » 1849. 

Hoogwoud, 26 Aug . : het vergrooten dei-
school in de Wecre; ingek. 5 bilj . , als: 

J. N . Vlaming, ƒ 1461. 
J. Frankenhout, » 1300. 
P. Langedijk, » 1299. 
C. Gutter, » 1177. 
S. den Beemster, o 1176. 

Allen aldaar. 
Ezinge, 26 Aug . : de vergrooting der school 

te Feerwerd; minste inschr. was II. Vogelzang, 
te üldehove, voor ƒ 1038; gegund. 

Walsoorden, 26 Aug . : do uitvoering der 
werken ten behoeve van het calamiteuse water
schap Walzoorden; ingek. 9 bilj., als: 
G. van de Vrede, te Neuzen, ƒ 30,000. 
A. Rinders, » Breskens, » 28,700. 
M . Paauwe, » Hoedekcnskerke, » 27,719. 
J. van Male Dz., » Breskens, » 27,400. 
D. Tholens, » Neuzen, » 26,550. 
W . Ringhout, » Hontenisse, » 25,490. 
C. Wisse, a Zaamslag, » 25,100. 
P. J . v. Remortel Nz., » Hontenisse, » 24,997. 
D. Tholens, » Hoek, » 24,200. 
Gegund aan W. Ringhout, voor » 23,800. 

BeeuwiJk, 27 Aug . : l o . het vernieuwen van 
het schoolgebouw met onderwijzerswoning in de 
afd. Nieuwdorp; ingek. 10 bilj., a ls: 
K . Hollander, te Utrecht, ƒ 19,918. 
D. Leeuwenburg, » Zegwaart, » 19,100. 
J. Mulder, » Gouda, » 18,800. 
W. de Jong, » idem » 18,685. 
J. Nederhorst, • idem » 18,669. 
G. Luijendijk, s idem » 18,290. 
A . Zaal, s Bodegraven, » 17,810. 
J. van der Stal, » idem » 17,800. 
W . van der Roest, » üudewater , » 17,797. 
T. Scheer, » Bodegraven, » 17,789. 

2o. het vergrooten van het schoolgebouw met 
vernieuwingen der onderwijzerswoning in de afd. 
Sluipwijk; ingek. 8 bilj., als : 
K . Hollander, ƒ 10,727. 
W. de Jong, » 10,295. 
H. J . Nederhorst, » 9,842. 
J. Mulder, » 9,820. 
D. Leeuwenburg, » 9,721. 
C. Groeneschreij, » Reeuwijk, » 9,085. 
W . van Ingen, » Bodegraven, » 9,625. 
W. van der Roest, » 9,377. 

Nuenen , 27 A u g . : het bouwen eener onder
wijzerswoning , stal en bergplaats te Gerwen; 
ingekomen 7 bilj., als: 
J. van der Velden, te Helmond, ƒ 2784. 
C. Jansen, » 2595. 
P. J . v. d. Velden, » Eindhoven, » 2326. 
M. de Vries, » 2054. 
Joh. van Overbruggen, » 2041. 
Lambert Raassens, » 1984. 
Th. de Vries, i 1950. 
Gegund; overigen aldaar. 

Hoorn, 28 Aug . : het doen van vernieuwingen 
en herstellingen aan l o . de verhuurde stadsgc-
bouwen; ingekomen 8 bilj., als : 
A. Molenaar, ƒ 1190. 
P. Kroon, » 1181. 
J. v. d. Berg, » 1000. 
J. Peereboom, » 999. 
M . Godvliet, » 850. 

J . Zeijlemaker, ƒ 835.49 
J. Gleijsteen, » 813. 
Lakeman en Blaauw, » 753. 
Allen aldaar. 

2o. de onverhuurde stadsgebouwen; ingekomen 
7 bilj., als : 
A. Molenaar, ƒ 2008. 
J. Peereboom, « 1550. 
J. v. d. Berg, » 1300. 
J. Gleijsteen, » 1215. 
J. Zeijlemaker, » 1119.74 
Lakeman en Blaauw, » 1053. 
M . Godvliet, » 1D39. 
Allen aldaar. 

3o. het raadhuis; ingekomen 9 bilj., als: 
J. Wijnands, ƒ 935. 
A. Molenaar, » 005. 
P. Kroon, » 547.25 
J. Peereboom, » 530. 
J. Zeijlemaker, » 500. 
J. v. d. Berg, » 500. 
M . Godvliet, • 442. 
J . Gleijsteen , » 439. 
Lakeman en Blaauw, » 427. 
Allen aldaar. 

Bolsward, 28 Aug. : het maken van eene 
walbeschoeiing langs de groote kampen ter lengte 
van 80 M . , benevens ee.i gedeelte bestrating met 
balsteencn; minste inschr. was B K. Feenstra, 
aldaar, voor ƒ 3 2 0 . 

Nieuwendam , 28 Aug . : lo . het amoveeren 
van de bestaande vaste houten brug te Zunder-
dorp en het maken van eene nieuwe ophaalbrug 
met vleugelbeschoeiingen enz.; ingekomen 9 bil
jetten , als : 
R. Kroon, te Buiksloot, ƒ 1447. 
J. Kater Az., • Purmerend, » 1385. 
G. Honijk, . idem » 1311. 
P. van Essen, » Houtryk-en-

Polanen, » 1289. 
A . Pet, » Purmerende, » 1183. 
C. Hoon, » Nieuwendam, » 1168. 
A. Rijneveld , » Ouderkerk a/d 

Amstel, » 1113. 
B. Jansen, » Amsterdam, » 1080. 
D. Lafèbre, « Zundcrdorp, » 958. 

•In. het leveren en inheien van twee nieuwe 
dukdalven met schoren en het uithalen van twee 
oude dito; ingekomen 0 bilj., als : 
R. Kroon, ƒ 1547. 
G. Honijk, „ 1496. 
J. Kater Az., » 1475. 
P . van Essen, » 1136. 
B. Jansen, » 1000. 
W. en A. H. Meursing, te Nieuwendam, > 922.25 

Wierden, 28 Aug . : het bouwen van een 
schoolgebouw , in 3 lokalen , voor 300 kinderen ; 
ingekomen 8 bilj., a ls: 
K . Spoor, te Almelo , f 9320. 
C. Eckhardt, » idem » 9064. 
I. H . Vos, » idem » 8890. 
A. Scholten, i> idem » 8790. 
H . Ii . Koers, » Wierden , » 8443. 
H. Meijer, < idem » 8439. 
G. H . Meijer, » idem » 8184. 
J . Kamphuis , » Almelo , » 8100. 
Gegund. 

Cortgene, 28 Aug. : de onderhoudswerken 
aan den zeedijk van den calamiteusen polder 
Anna , dienst 1872/73; minste inschr. was A. 
M . van Oosten, te Colijnsplaat, voor ƒ 3 8 2 5 . 

Oroningen, 30 A u g . : l o . het verven van 
eenige academische gebouwen te Groningen; in
gekomen 3 bilj., als : 
J. Eelsing, ƒ 1395. 
G. K . de Jonge, » 1130. 
W. R. Tiddens, » 1092. 
Allen aldaar. 

2o. het bouwen van een turfloods bij en het 
doen van eenige werkzaamheden aan het alge
meen ziekenhuis en de bibliotheek , benevens het 
gedeeltelijk vernieuwen van de oostelyke warme-
kas in den Hortus medicus; ingekomen 6 b i l 
jetten , als : 
J. Werkman, ƒ 2757. 
J. II. Hillebrands, » 2720. 
N . Koop, » 2571. 
R. Meijer, » 2523. 
J. H . Cones, » 2519. 
J. F . Lüber ing , » 24»0. 
Allen aldaar. 

Kijf wijk, 30 A u g . ; het maken van riolen 
met zinkputten in de Heerenstraat en het Smids
slop ; ingeschreven door : 

per str. M . 

Idem Riolen Heeren-
straat. 

C. T o m , 
Bergman , 
Boom , 
Veth, 
J . Samwel, 
Kraan, 

's-Hage, 

idem 

2.72' 
2.44 
2.25 

1.81 

Elke 
Smids- zinkput. 

slop. 
ƒ 3.18 ƒ 

2.44 
2.50 

1.53 

7.00 
10.45 
8.— 

7.70 

Overigen aldaar. Alles gegund aan Veth , Sam
wel en Kraan. 

Hiddelburg, 30 A u g . : l o . het uitvoeren vnn 
eenige vernieuwingen aan de zeeweringen te 
Vlissingen ; minste inschr. was A. Rinders , te 
Breskens, voor ƒ 0 3 0 0 . 

2o. idem aan idem tc Veere ; minste inschrij
vers waren Van Dorsscr en Terhorst, te Dor
drecht, voor ƒ 1125. 

Borselen , 30 Aug. : de verbetering en het 
onderhoud der gewone aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiingwerken aan het waterschap Elle-
woutsdijk , in 2 perceelen, l e perc. polder Bor
selen; ingekomen 13 bilj., als: 

M. de Vriend, ƒ 27,000. 
P. den Boer , » 27.000. 
G. van de Vrede, » 25,000. 
P. J. Visser Pz., I 25,000. 
Dan. Tholens, » 25,000. 
H. J. Visser, I 23,000. 
P. J. van Remortel, » 22,400. 
Joh. Koole, » 22,222. 
M Paauwe, » 22,000. 
D. Tholens, » 22,000. 
A. Rinders, i 22,000. 
C. Wisse, » 21,580. 
lz. van Male, i 21,400. 

Bij opbod gemijnd door Marinus de Vriend voor 
ƒ 21,200. 

2e perc, watering Ellewoutsdijk; ingekomen 
15 bilj., als: 

W. A . Visser, 
P. den Boer, 
Jan Leijs, 
G. van de Vrede , 
P. J. Visser Pz., 
M. de Vr iend , 
A. Rinders, 
J . Koole, 
II. J . Visser 
D. Tholens, 
Dan. Tholens, 
P. J . van Remortel, 
lz. van Male, 
C. Wisse, 
M . Paauwe , 

ƒ 35,000. 
• 26,000. 
» 25,000. 
i 25,000. 
» 24,000. 
» 24,000. 
» 23,900. 
» 22,222. 
» 21,500. 
» 21,500. 
» 21,000. 
» 20,897. 
» 20,700. 
» 19,600. 

18,500. 
Bij opbod gemijnd door Marinus Paauwe voor 

ƒ 18,200. 
Onderdendam , 31 A u g . : het afbreken van 

de klapbrug en daarvoor in de plaats stellen 
te Westerwijtwerd ; ingekomen eener draaibrug 

8 biljetten, als i 
S. H . Kremer, 
G. P . Danhof, 
J. v. d. Veen, 
J. Lubsen , 
B. Jansen, 
J. v. d. Veen, 
J. Pot, 
D. P. Kuipers, 
Raming ƒ 2 3 0 0 ; 

Oroningen, 

te Bedum, 
Uithuizen, 
Zoutkamp, 
Zuidwolde, 
Westerwijtwerd, 
Mensingeweer > 
Stedum, 
ten Boer, 

ƒ 2950. 
» 2553. 
» 2518. 
i 2493. 
» 2479. 
» 2460. 
» 2456. 
» 2386. 

gegund. 
2 Sept.: het plaatsen van een 

gebouw voor een stoom-pompwerktuig aan het 
westeinde der Schuitenmakersstraat; ingekomen 
2 bilj., waarvan het hoogste ƒ 1 5 , 9 0 5 ; de minste 
inschrijver was A. v. d. Nap, aldaar, voor 
ƒ 14,757. 

Orootegast, 2 Sept.: het maken van zes 
grintwegen, ter gezamenlijke lengte van 19,121 
M . ; minste inschrijver voor de massa was H. B. 
Harkema, voor ƒ02 ,024 ; de hoogste inschrijving 
bedroeg ƒ 80,700. 

'•-Hage, 5 Sept.: de levering van steenkolen 
aan het provinciaal bestuur; minste inschr. wa
ren : voor grove vette Ruhr-schaalkolen J. G. Bor-
dewijk, aldaar, & ƒ 1.49 per 100 K. G . ; voor 
vette Ruhr-kachelkolen J. van Vollenhoven, te 
Rotterdam en 's-Hage, a ƒ 1 . 1 5 per hekt.; voor 
Newcastle schapkolen J. J. Wessels, aldaar, a 
ƒ 1 . 3 5 per hekt. 

'•-Hage, 5 Sept., 1°. de levering der mate
rialen en het verstrekken van arbeiders voor de 
werken der droogmaking van de plassen in Schie-

land; minste inschr. was C. .1. Ophuyssen, te 
Giesendam, voor 3 pCt. boven tarief. 

2o. de levering van minste 12.000 en hoog
stens 15.000 hekt. steenkolen voor de stoomge
malen dier droogmaking; een geldig biljet inge
komen van A. Zellekens, tc Venlo, voor 95 ets. 
per hektoliter. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Bij beschikking van don Minis

ter van Koloniën is de heer C. L . M. A. Seubert, 
gewezen kwcekeling der polytechnische school te 
Carlsruhc, gesteld ter beschikking van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, om te 
worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het 
boschwezen daar te lande. 

Amsterdam. Zaterdag II., den 31 Augustus, 
is alhier, ten overstaan van den notaris Claasen, 
opgericht de Nederlandsche Zuid-Ooster-spoorweg-
maatschappij, die zich ten doel stelt het maken 
en exploiteeren van den spoorweg van Til burg
's llertogenbosch-Nijmegen volgens de concessie, 
verleend aan den heer Alex. Brogden te Londen. 
Als commissarissen zijn benoemd de heeren: F. A. 
Muller, te Rotterdam, J. H. Diepen, te Tilburg, 
.1. G. Jiiger, te Amsterdam, A . T. Paull en Major 
F. Brachett Beaumont, te Londen; cn als direc
teuren de heeren: J. P. de Bordes, mr. W. van der 
Jagt, te 's-Gravenhage, Joh. Graadt van Roggen, 
te Nijmegen en mr. Verheijen, te 's-Hertogenbosch. 
Voor het geheele maatschappelijk kapitaal is bij 
de akte van oprichting deelgenomen. 

— De Schippersvereeniging Schutlevaêr heeft 
zich opnieuw tot den minister van Binnenlandsche 
Zaken gewend, naar aanleiding van den toestand 
der Oranjesluizen bij Amsterdam. Zij blijft per-
sisteeren bij datgene, waarop zij volgens de con
cessie aanspraak vermeent te hebben, namelijk 
een veilige haven aan de zeezijde der sluizen tot 
berging van 300 schepen, en aan den binnen-
of IJ kant zoodanige haven naar evenredigheid; 
tevens verzoekt zij, dat bij aankomst van schepen 
met alle weer en wind betere veiligheid worde 
aangebracht, wat aangaat den gebrekkigen en 
ongenoegzamen toestand der loopplanken op de 
remmingswerken. Zij hoopt, dat de Regeering 
geen verdere subsidie aan de Kanaalmaatschappij 
zal verleenen, voor en aleer de opgenoemde haven
werken hun volledig beslag zullen verkregen 
hebben. 

Verder verzoekt de Vereeniging om dadelijke 
voorziening in de gebrekkige seinregeliug voor 
den vrijen in- en uitloop der sluizen; om beteu
geling in het belang der scheepvaart van de 
draaistrooming, voortkomende uit de machine en 
spuisluis; en eindelijk dat de Regeering de Maat
schappij verplichte om, zoolang de havenwerken 
niet tot stand gekomen zijn , stoombooten beschik
baar te stellen, die de vaartuigen kosteloos door 
de Oranjesluizen sleepen, en dat het personeel 
of de bedienden geheel onafhankelijk blijven van 
de scheepvaart. 

Amsterdam. Het voorstel van den heer Van 
Nierop c. s., om burgemeester en wethouders uit 
te noodigen een voorstel in te dienen tot instel
ling van eene vaste raadscommissie van bijstand 
en het beheer der publieke werken, is na be
langrijke discussie met 19 tegen 8 stemmen aan
genomen. 

Arnhem. De Herinneringen aan Mr. J. R. 
Thorbecke van Mr. W. C. D. Olivier hebben de
zer dagen het licht gezien en zijn der lezing 
overwaardig, niet alleen om den schoonen vorm, 
waarin die herinneringen door den schrijver zijn 
opgesteld, maar ook om de schildering die ons 
van den grooten staatsman in zijnen huiselijk, n 
kring gegeven wordt. De schrijver zegt het vol
gende in zijn voorbericht, aan een ongenoemde 
gericht: «Daarom trok het mij aan, ook in 
»Thorbecke niet den grooten staatsman, den man 
»van het Kabinet en van het Parlement, den 
»Thorbecke in costuum te schetsen , maar den 
«Thorbecke in huisgewaad, den huiselijken en 
«gezelligen Thorbecke, zooals gij en ik hem 
«gekend hebben." 

Het geschrift leert ons Thorbecke kennen, zoo
als hij werkelijk was eu er blijft niets over van 
de droge figuur, waarin die staatsman door velen 
geschilderd werd. De «Herinneringen" geven tal 
van bijzonderheden uit het leven van Thorbecke, 
en wij kunnen ons niet onthouden daaruit een 

brief over to nemen, waaruit duidelijk blijkt hoe 
Thorbecke in oogenblikken van droefheid ge
voelde en dacht. Bij het overlijden van den 
verdienstelijken ingenieur L . J. A . van der Kun, 
hoofd-inspecteur van den waterstaat, schreef 
Thorbecke, weinige uren na het overlijden, aan dc 
weduwe het navolgende: 

»Ik ben zoo diep getroffen door hetgeen ik 
«vernam, dat ik mij telkens afvraag: kan het 
«waar zijn 'l Niemand zal naar waarde zeggen, 
«wat wij in den man verliezen, die voor 's lands 
«dienst een zoo helder stralend licht was; wij 
«zullen het gevoelen; en gelief mij , mevrouw, ' 
«onder hen te tellen, bij wie het gevoel der a l -
«gemeene ramp steeds levendig zal blijven. Van 
«ll en der uwen leed mag ik niet spreken; men 
«wordt bij de gedachte daaraan stil en wendt 
«zich hooger, van waar alleen de kracht om het 
«leed te dragen komen kan." 

— Uit de Ned.-lnd. dagbladen putten wij het on
derstaande bericht, ten bewijze, hoe de bepalingen 
en voorwaarden van eenige Gouvernementscon
tracten worden nageleefd. 

Bij de uitbesteding der leverantie van grint 
ten behoeve van den waterstaat, werd de voor
waarde gesteld dat de aannemer verplicht zal zijn 
grint volgens een bepaald monster te leveren. 

Dat monster bestond uit riviergrint. 
Volgeas de voorwaarden dus zou de waterstaat 

slechts riviergrint mogen ontvangen; in stede 
daarvan echter levert de aannemer den water
staat een soort van verharde aarde (pados ge
naamd) die, zoodra zij met water in aanraking 
komt, spoedig tot modder overgaat. 

Wanneer de groote inschikkelijkheid van den 
waterstaat wat het nakomen der contractsvoor
waarden aangaat vóór de uitbesteding van alge
meene bekendheid was geweest, hadden verschei
dene liefhebbers gaarne op bedoelde leverantie 
tegen lagere prijzen dan den tegenwoordigen 
aannemingsprijs ingeschreven. 

Woerden. In de zitting van den Gemeente
raad tien 30 Augustus gehouden, werd eene com
missie benoemd tot het tloen van een onderzoek, 
waarvan men met belangstelling den uitslag te 
gemoet ziet. Een der raadsleden namelijk had 
in eene vergadering, 14 dagen geleden, het dage
lijksch bestuur beschuldigd pressie te hebben uit
geoefend ten opzichte van het leveren van straat-
steenen ten behoeve der gemeente, tengevolge 
waarvan de benoodigde steen aan tien aannemer 
der bestrating geleverd was door eene firma, 
wier ééne lid wethouder dezer gemeente is. Daar 
gemeld raadslid deze beschuldiging volhield, be
sloot de Raad, op voorstel des Voorzitters, eene 
commissie van drie leden te benoemen, teneinde 
die zaak te onderzoeken. Bij dc opneming van dit 
bericht kunnen wij ons niet onthouden daaraan 
toe te voegen, dat als het doen van leveringen 
aan de gemeente door eenige firma, waarvan 
een der leden lid van den Gemeenteraad is , eene 
ongeoorloofde handeling is, deze dikwerf bedre
ven wordt. Het is te hopen dat het onderzoek 
omtrent dit punt volledig worde ten uitvoer ge
legd en dat daaruit vooral blijke of de handeling 
al dan niet geoorloofd is. 

In de raadsvergadering van 3 Sept. is van de 
commissie, welke benoemd was tot een onderzoek 
van de beschuldiging, door een raadslid tegen het 
dagelijksch bestuur ingebracht, eene missive in
gekomen , waarbij zij hare demissie verzoekt, daar 
zij geene dan zeer onvolledige inlichtingen had 
kunnen bekomen en ook afgestuit was op den 
onwil van den klager, die genoemde commissie 
niet bij zich had willen ontvangen. De Raad 
nam genoegen in dit ontslag, en besloot die zaak 
nu te laten rusten, daar niemand, zelfs de kla
ger niet, het woord er meer over verlangde. 
Gedeputeerde Staten zijn echter ook reeds met 
de zatk bekend, zoodat het laatste woord daarin 
misschien nog niet gesproken is. 

Drachten. Op de onlangs alhier gehouden 
Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid is eene 
circulair-kachel bekroond, gemaakt door den heer 
K. de Jong, naar het stelsel van den heer Wier-
da, te Amsterdam. 

Deze kachels verdienen ten zeerste de aan
dacht, wegens de zuinigheid in brandstof en de 
spoedige verwarming. Het eerst werd dit stelsel 
door den heer Wierda toegepast in eene school 
voor ± 200 leerlingen, met een kub. inhoud van 
900 M». In % uur tijds werd met 10 bagge-
laars (eene turfsoort die wel '/, kleiner is dan 
de bekende sponturf) in de gausche school eene 
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aangename warmte verspreid, terwijl dan vóór 
H uren (de school begint te 9 uren) het niet 
noodig is, er verder naar om te zien. 

Het blijkt daaruit, dat genoemd stelsel ten volle 
aan de verwachting beantwoordt en dus zeer 
aanbevelenswaard is. 

— Wij herinneren de leden van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst aan de 21ste 
algemeene bijeenkomst, die den 11 den September, 
des voormiddags te 10' / 2 uren, zal gehouden wor
den in de Sociëteit »de Vereeniging" te 's-Gra
venhage. 

Tilburg. De Raad heeft tot gemeente-architect 
benoemd den heer C. 11. Goyarts, timmerman en 
leeraar in het bouwkundig teekenen aan de bur
ger-avondschool. 

Uitgegeven te ylrnhem hij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten I,. V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O 

Zevende jaargang 37. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G r K N D T J G Ï - z . , 

met medewerkiiiK van Dr. T. VAN DOESBURG!!, 0. J, VAN DOOKX, D.OB0THK, ... H. L B U M A N , H. LINSB, S. E. W. R00RDA VAN BY8INGA, H. P. VOGKI. en anderen. 

Ue abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
lederen Zaterdag bij i>. A. T i n t i n t : te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.05. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele iiorniners 
worden alleen bij vooruitbestclliiig aan den uitgever eu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG H SEPTEMBER 1872, 
De ndvertenticu van een tot vijf gewone regels kosten 

{ 1.— cn voor eiken regel meer /' -.20; bovendien wordt 
U elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50Ü en 1000 
regels per jaargang worden tegeu verminderden prijs uan-
genomeu eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

SMAL SPOOR. 
(Vervolg van N". 3G). 

VII. GOEDEREN-WAGENS. 

De Denver and Rio-Grande heeft nu een al-
gemcenen goederen- en personendienst en ver
voert levensmiddelen, w o l , hout cn allerlei la
ding, en de beheerders van de lijn geven zonder 
beperking de meening te kennen, gegrond op 
dagelijkschc ervaring en bevestigd door de onder
vinding op aansluitende breede banen, dat zij in 
elk geval winnen, waar de grootte van den wa
gen in het spel komt, en dat in geen geval de 
meerdere ruimte bij breed spoor voordeel geelt 
tegenover de besparing aan dood gewicht. Hunne 
wagens houden negen stuks van het zwaarste 
rundvee in en wegen minder dan acht duizend 
Eng. ponden, terwijl de breede niet meer dan 
veertien stuks kunnen bevatten en twintigduizend 
ponden wegen, ten minste achttien duizend. De 
wagens van den Denver and Rio-Grande heb
ben vierwielige trucks of ramen, zijn vier en 
twintig voeten lang en hebben de deur ter zijde, 
maar nabij het einde in plaats van het midden, 
en aan de tegenovergestelde zijde bij het andere 
einde. Voor zwaar en kostbaar vee hebben zij 
twee deuren, die, niet in gebruik zijnde, tegen 
de zijde van den wagen worden gevouwen. Dit 
maakt drie ruimten van (> X 8 ! i voeten; in elke 
worden drie stuks rundvee geborgen, wat voor 
elk geeft 2 X 8 vierk. voeten. 

Het breede spoor zet veertien stuks van hetzelfde 
vee in eene kar van acht en twintig voeten lengte. 

Breed spoor. 
Smal 

Gewicht 
van den 
wagen in 

Eng. 
ponden. 

Stuk. 
rundvee 

per wagen. 

Gewicht 
ran liet 
vee in 
Eng. 

ponden. 

Totaal 
of bruto
gewicht 
van deu 
wagen. 

Dood 
gewicht 
per 8tuk 
ruudvce. 

18000 
8000 

u 
9 

19600 
•12G00 

37G00 
20000 

1285 
888 

Voordeelig verschil voor smal spoor 397 
Eng. ponden, of 3573 per wagen, of 71400 pon
den per trein van twintig wagens, dus 35 ton. 

Groote veehandelaren verklaren reeds, dat zij 
de voorkeur geven aan smalle spoorwagens voor 
het vervoer naar de markt. Het gevaar bij het 
lossen is ook veel geringer, terwijl de beesten on
derweg beter kunnen worden verzorgd en gevoed. 

Volgens den heer Fairlie vervoert een smalle 
spoorwagen van de East India, in Hindustan, 
die drie duizend(71) Eng. ponden weegt, 10800 
ponden katoen of betalend gewicht, terwijl de 
breede spoorwagen in de Zuidelijke Staten van 
Noord-Amerika, 18500 ponden wegende, slechts 
10000 ponden vervoert. 

Nemen wij eerst aan, dat het katoen saamge-
perst is , zoodat er zoo weinig mogelijk van het 
laadvermogen verloren gaat, en dat een katoen-
trein gemiddeld vijf en twintig wagens telt: 

Gewicht 
rau eeu 
wagen in 
poudeu. 

Getal 
wagens 

per trein. 

Dom. ge
wicht der 
wagens iu 

Eng. 
ponden-

Betalende 
vrucht iu 

Eng-
ponden. 

Totaal of 
bruto- go-
wichtin 

Eng. 
poudeu-

Breed spoor. 
Smal » 

18500 
(!) 3000 

25 
37 

402500 
111000 

400000 
400000 

802500 
511000 

351500 

of 175 tonnen. 

Onderstellen wij nu , dat het katoen niet saam-
geperst is, en dus in den toestand, waarin het 
doorgaans wordt verscheept. De gewone breede 
wagen heeft 2 7 X 8 = 210 vierkante voeten bo
dem, weegt 18500 ponden en vervoert 24 balen, 
elk van 450 ponden. De betalende vracht per 
wagen is dus 10800 ponden en bij gevolg het 
dood gewicht voor elke baal 770 ponden. De 
smalle wagen heeft, een vloer van 102 vierkante 
voeten, weegt 8000 ponden, cn kan 18 balen ka
toen laden, die te zanien 8000 ponden wegen. 
Het doode gewicht per baal is derhalve 444 ponden. 

Gewicht 
van een 
wagen in 

Eng. 
penden. 

Getal 
wagens 

per trein. 

Dood ge
wicht der 
wngens iu 

Eng-
ponden. 

•tetalriirie 
rracht iu 

Eng. 
ponden. 

Totaal of 
bruto-ge-
wicht in 

Eng-
I tl i' n 

Breed spoor. 
Smal » 

18500 
8000 

25 
34 

402500 
272000 

270000 
270000 

732500 
542000 

190500 
of 95 tonnen. 

VIII. LAGE VRACHTEN. 
De Veieenigdc Staten van Noord-Amerika heb

ben in dezen oogenblik ongeveer zestig duizend 
Eng. mijlen breed spoor in exploitatie, die ge
middeld veertig duizend dollars de mijl gekost 
hebben en dus een kapitaal vertegenwoordigen 
van vier en twintig honderd millioen dollars. 

Had men aanvankelijk hot smalle spoor aange
nomen tegen de helft der aanlegkosten , dan zou 
men twaalfhonderd millioen dollars bespaard heb
ben , die men in fabrieken of andere onderne
mingen had kunnen steken. Of wel , men had 
voor de bestede som honderd twintig duizend Eng. 
mijlen smal spoor kunnen bouwen, waardoor de 
hulpbronnen van het land nog sneller zouden 
ontwikkeld zijn geworden dan nu reeds het geval 
was. Ook behoeft het geen betoog, dat men die 
smallere banen goedkooper zou hebben geëxploi
teerd en dus ook hierdoor het algemeen belang 
bevorderd. 

Hoe goedkooper de baan, de locomotieven, de 
wagens, enz., mits zij voldoen aan de eischen, 
des te lager de vrachten , des te sneller de ont
wikkeling. 

De groote behoefte van onzen tijd is goedkoo
per vervoer, en men kan dit niet verkrijgen 
zonder goedkooper spoorwegen. 

De gemiddelde kosten van vervoer bij breed 
spoor kunnen geschat worden op l ' / 2 Amer. cent 
(.'P/4 cent Ned.) per ton en per Eng. mijl en bij 
smal spoor op 1 cent (f 0.02°), zoodat het laatste 
eene besparing geeft van 33"/„. Alleen op het 
vervoer van de vier millioen balen katoen 's jaars 
in de Zuidelijke Staten, ad drie dollars per baal, 
zoude dit eene besparing geven van vier millioen 
dollars op één artikel, of honderd millioen in 25 
jaren, eene som, voldoende om 10000 E. mijlen 
smal spoor te bouwen, ad 10000 dollars de mijl, 
of 5000 mijlen, ad 20000 dollars. 

The East India Company, bedacht op uitbrei
ding van de katoen-cultuur in haar spoorwegge
bied, heeft 10000 E. mijlen smal spoor ontwor
pen, en dat nog wel in een land, veel dichter 
bevolkt dan dc Verccnigde Staten. Bovendien 
verandert zij enkele hater breede banen in smalle, 
teneinde de vervoerkosten op katoen genoeg te kun
nen vei lagen om niet de Noord-Amerikanen in de 
voortbrenging van dat stapel-artikel te wedijvoren. 

De uitgestrekte Westelijke en Noordwestelijke 
Staten van Noord-Amerika verlangen voor hun
nen grooten voorraad landbouw-productcn goed
kooper vervoer dan het breede spoor vermag te 
bewerkstelligen. Zij verlangen een vervoer, zoo 
goedkoop, dat punten, te ver van de kust om 
hun koren in te schepen, zoodat zij dit nu als 
brandstof bezigen, in staat zijn op de wereld
markt als mededingers op te .treden. Dat ver
langen is billijk. Ieder heeft belang bij goedkoop 
voedsel. In het voedingsvraagstuk, zegt Virchow 
(Nahrungs- und Gcnuszmittel), wortelt het maat
schappelijk vraagstuk. Met goedkoop brood en 
vleesch bereikt men meer dan met een congres 
tegen de Internationale en met geteem over 
werkstakingen. 

IX. OVERLADEN 
De tijd voor overladen behoeft niet veel lan

ger te duren dan die voor onderzoek en kleine 
herstelling van de wagens op de stations bij 
groote reizen. Men kan wel een klein uitstel 
lijden, als men daardoor vrachtprijs bespaart. 

In Engeland bedragen de kosten van overladen 
telkens ongeveer een dubbeltje per ton, op de gren
zen van Canada f 0.12-\ 

De gemiddelde kosten van vervoer kunnen ge
schat worden op f 0 .03 7 5 per Eng. mijl en per 
ton voor breed spoor, maar bij smal spoor zijn 
de exploitatie-kosten 25°/ 0 minder. Ééne ton, 
vervoerd over 200 Eng. mijlen tegen f 0.03 7 ' ' 
per mijl, zou kosten / 7 . 5 0 ; eene besparing van 
25°/ 0 voor smal spoor zou geven f l . 8 7 5 ; al be
steedt men nu ƒ 0 . 2 5 voor overladen, zoo wint 
men toch nog 1.025 per ton, of 10.25 per wa
gen van tien tonnen netto, of ƒ 4 0 0 . 2 5 per trein 
van 25 wagens. 

Wij komen beneden op het vraagstuk van over
laden terug, naar aanleiding van hetgeen het Zwit-
sersche blad Der Rund over smalle banen gezegd 
heeft. 

X . MEENINGEN VAN ZAAKKUNDIGEN. 
Het verslag van den Eestiniog-spoorweg over 

1809 bericht: 
Vervoerd netto gewicht van goederen 130132 ton. 

bruto » (zonder de 
locomotief 242000 

Getal reizigers . . . . 97000 
Inkomsten in ponden sterling. . . 23070 
Uitgaven 13053 

Winst 10023 
of ongeveer 45° / 0 . 

In Noorwegen heeft men spoorbanen van 4 voet 
S'/j dm. en van 3 voet 0 duim wijdte: 

Kosten ran 
aanleg, per 

Eng. mijl, 
in ponden 

sterl. 

Inkomsten 
per Eng. 

mul iu ji- st. 

Onderhoud 
per E- m. in 

p. st. 

Locomotief-
uit ga ren 

per E. m. 
in 

P- st. 

Breed spoor. 
Smal » 

20343 
17143 

27000 
27000 

7173 
0505 

9420 
5700 

Verschil. . . . 9200 0 008 3000 

De heer Spooner, bestuurder van den Eesti-
niog, schreef in Dcc. 1870: 

»Uit de ervaring, opgedaan bij het spoor van 
»1 voet l i y , dm., leid ik af, om te toonen, dat 
»het spoor van 2 voeten 9 duim voldoende is : 

•le. De kosten van aanleg, van aardewerken, 
•bruggen, tunnels enz. hangen af van de spoor-
i> wijdte; 
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»2e. de kosten van onderhond van het rollend 
«materieel zullen gering zijn , als de last op elk 
•wiel gering is ; 

»3e. men kan gemakkelijk en veilig sloomen 
»met eene snelheid van veertien Eng. mijlen in 
«het uur." 

De heer Spooner heeft het vraagstuk tien jaren 
lang bestudeerd. 

In Juni 1809 benoemde het Britsche gouver
nement eene commissie van ingenieurs tot vaststel
ling van de wijdte der spoorwegen in de Indus-
vallei en van andere ontworpene banen in Indië. 
In het verslag van de meerderheid leest men: 
»Het is duidelijk , dat spoorwegen van drie voe-
»ten zes duimen met evenveel gemak kunnen 
•worden beheerd als het breedste spoor, en dat 
»de rijtuigen voor personen en dc wagens voor 
«goederen aan alle eischen zullen kunnen voldoen." 

X I . ONTWIKKELING VAN DE HULPBRONNEN. 
ü i t is een vraagstuk van het hoogste belang, 

waarmede alle belangen verbonden zijn. Gemak
kelijk en goedkoop vervoer is dus een algemeene 
zegen. Een treilend voorbeeld van het nadeel 
der hooge vrachten leveren de Zuidelijke Staten 
van Noord-Amerika. Hun voorraad kolen cn ijzer 
is onuitputtelijk, en wat de hoedanigheid betreft 
onovertroffen, zoowel als ten aanzien van het ge
mak en de goedkoopheid, waarmede de mijnen 
kunnen worden bewerkt, maar door de hooge 
tarieven van het breede spoor blijven zij opge
sloten in de heuvelen en bergen. 

De uitgestrekte vlakten en prairieën van het 
Westen en Noordwesten, ongeëvenaard in hare 
vruchtbaarheid, gevoelen evenzeer de belemme
ring van hooge vrachtprijzen. De verlaging bier
van door invoering van smal spoor zoude den 
bewoners jaarlijks millioeneri dollars meer inko
men bezorgen en tevens een voordeel zijn voor 
de verbruikers. 

Wij nemen hiermede van den Missouri Demo
crat en den verslaggever-president Erastas Wells 
afscheid, onder opmerking, dat de laatste ons 
toeschijnt niet trouw te zijn gebleven aan zijne 
gezindheid het smalle spoor niet te hoog te 
schatten en eerder een pleidooi dan een verslag 
geleverd heeft. 

Aan het Berner dagblad Der Bund van 31 
A u g . , 1 en i Sept. j l . ontleenen wij nog: 

De heer Dubs heeft een prospectus rondgezon
den van het ontwerp tot vestiging van eene 
Zwitsersche maatschappij voor den bouw van smalle, 
plaatselijke banen. Daarin wordt o. a. gezegd: 

De spoorwegen bobben in ons maatschappelijk 
organisme groote veranderingen teweeggebracht. 
Men heeft te recht gezegd: «waar eene spoorbaan 
verschijnt, ontstaat nieuw leven." Langs den 
weg stijgt de waarde van den grondeigendom, 
wijl de afzet van de landbouw-voortbrengselen 
gemakkelijker wordt gemaakt. Handel en nijver
heid groepeeren zich om de nieuwe middelpun
ten van verkeer. Vooral de steden worden grooter. 
Daarmede gaan hand aan hand vermeerdering 
van dc welvaart, aanwakkering van den onderne
mingslust, verfijning van de genietingen, in het 
algemeen meerdere bloei van het maatschappelijke 
leven. Maar geen licht zonder schaduw. Twee 
verschijnselen vooral treilen iederen waarnemer. 

Terwijl de spoorbaan de streken , die zij door
snijdt, tot nieuw leven wekt, vertoonen daaren
tegen de verwijderde streken dikwijls het beeld 
van een wegstervend, althans van een stilstaand 
leven. In deze streken hoort men de klacht, 
dat de prijzen van den grondeigendom dalen en 
vermogen en krediet daardoor kwijnen; dat de 
vestiging van gegoede personen ophoudt en het 
nijvere publick met het arbeiderspersoneel in
tegendeel wegtrekt. Wel is waar zijn de spoor
wegen in Zwitserland nog geene twintig jaren 
oud en dus al de werkingen van dit zich allengs-
kens ontwikkeld verarniings-proces nog niet in 
het licht getreden ; het vertoonde zich tot heden 
meer als stilstand. Niettemin heeft men in de 
bedoelde streken het bewustzijn van achter te 
blyven, en het verlangen om spoorwegen open
baart zich het luidst, waar men ze iu den aan
vang niet wenschte. Men is bereid er oilers voor 
te brengen, die geëvenredigd zijn aan de te ver
wachten voordeden. 

Maar zelfs in die gelukkige gordels, die met 
spoorwegen gezegend zijn, is niet alles licht. De 
spoorwegen hebben de onderlinge verhouding dei-
bevolking sterk gewijzigd. Vroeger had men in 
Zwitserland slechts kleine steden, cn zeker droeg 
deze omstandigheid er veel toe bij, dat de zeden 
en instellingen eenvoudiger gebleven waren dan 

onder de naburen. De hoofdkracht lag in het 
platteland, en niet in de steden. Dit is op 
vele plaatsen andets geworden: de steden nemen 
meer en meer het karakter van groote steden 
aan. Maar daartoe was een groote omkeer noo
dig. Straten, scholen, kerken, fonteinen, kana-
lisatiën vorderden ontzettende sommen. De zwaar
dere belastingen, de steeds stijgende huishuur, 
de hoogere loonen van bedienden en werklieden 
hebben het leven zeer veel kostbaarder gemaakt. 
Voor dat gedeelte der bevolking, welks inkomen 
in verhouding tot de uitgaven wies, kon dit bij 
slot van rekening onverschillig zijn; echter niet 
voor hen, die eene vaste bezoldiging trokken. 
De begeerte naar verhooging van loon werd re
gel van den hoogsten staatsbeambte tot den ge-
ringsten arbeider, en de tegenwoordige werk
stakingen zijn slechts uitvloeisels eener beweging, 
waarvan de oorsprong hooger ligt. Om aan de 
behoefte aan woningen tc gemoet tc komen, 
grijpt men naar het hulpmiddel van de arbeiders-,, 
kwartieren, en bereidt daarmede die ongelukkige 
plaatselijke afzondering der standen voot , die zoo 
machtig heeft bijgedragen tot de ramp van Pa
rijs. De hoogere eischen uan den Staat worden 
gevolgd door de hoogere eischen van den Staat, 
in den vorm van hoogere belastingen, die echter 
gelijkmatig drukken op de achterlijk gebleven 
streken en alzoo daar het kwaad verdubbelen. 
Hierin ligt voor een groot deel de oorzaak van 
de maatschappelijke, politieke onvoldaanheid , die 
de ziekte van onzen tijd is. 

De eenzijdige, onvolkomcne ontwikkeling run 
de spoorwegen heeft dat euvel doen ontstaan, en 
men moet streven het te genezen door volle ont
wikkeling van dat voortreffelijk middel van verkeer. 

Het vraagstuk is duidelijk afgebakend: het dooi
de tot heden aangelegde ijzerbanen verstoorde 
evenwicht in de omstandigheden van bevolking, 
huisvesting, verrijking, moet worden hersteld. Als 
het gelukt het wegstroomen van de landbouwende 
bevolking naar de steden te matigen en eene 
terugstrooming te bewerken. zal een groot ge
deelte van het kwaad verdwijnen. 

üe plaatselijke spoorbaan kan als een der werk
zaamste middelen worden beschouwd tot berei
king van dit maatsehappelijk-staatkundig doel. 
De bestaande groote aderen van verkeer moeten 
door een net van kleine zijbanen zóó worden ver
bonden en ondersteund, dat, waar niet buiten
gewone bezwaren zich voordoen, elke streek van 
het land gemeenschap met het net verkrijge. 

Dit is natuurlijk een ideaal, waarvan de ver
wezenlijking de arbeid van tientallen van jaren 
zijn zal. 

Men moet zich echter bij de betreding van dit 
nieuw arbeidsgebied wel doordringen van de ge
dachte, dat het beoogde doel niet kan worden 
bereikt met de tot heden aangewende middelen, 
maar dat geheel andere wegen dan de gevolgde 
moeten ingeslagen worden. 

De tot dusverre gebouwde spoorwegen in Zwit
serland kosten gemiddeld per mijl of kilometer 
'200,000 tot 300,000 franken voor aanleg, en 8000 
tot 12,000 franken voor exploitatie. Om vijf ten 
honderd rente van dat kapitaal te trekken is eene 
bruto-opbrengstper kilometer van 18,000 tot 27,000 
franken 's jaars noodig. Plaatselijke banen kun
nen, onder de gunstigste voorwaarden, bijna on
mogelijk zulk een inkomen opleveren, /.ij moeten 
dus, blijft men aan de oude spoorwijdte vasthou
den, door Staat of gemeente worden gesubsidieerd. 
Wi l men langs anderen weg het doel treffen, zoo 
behooren de eischen gematigd , bouw en beheer 
zóó ingei icht te worden, dat eene som van 5000 
tot 10,000 franken per mijl nog billijke winst 
geeft. Dit is mogelijk niet smal spoor. De voor--
deelen hiervan worden in het prospectus in het 
licht gesteld op gezag van den heer Joseph Oes-
terreicher, directeur der Industrie-, Forst- und 
Monlaneiscnbuhngescllschuft te Weenen, die de 
zaak uit ervaring kent. 

Plaatselijke banen kunnen niet met de wijdte 
van 1.40 el worden gebouwd, tenzij er uitzicht 
besta op eene bruto-opbrengst van 12,000 fran
ken per kilometer en het terrein geene bezwaren 
oplevere. In den regel echter zal de breedte 9 
tot 10 palmen moeten bedragen en soms zelfs tot 
6 dolen. Zulke banen zullen iu Zwitserland 50,000 
tot 100,000 franken p e r kilometer kosten cn met 
2500 tot 5000 fr. jaarlijksche uitgaven per kilom. 
geëxploiteerd kunnen worden: dat is bij eene 
bruto-opbrengst van ten minste 50110 fr. per 
mijl, wat overeenkomt met 14 fr. per dag. Het 
is dan niet noodig, dat Slaat cn gemeente zich 

groote offers getroosten. Alleen de eerste vijf 
jaren b. v. zou een geringe subsidie moeten ge
geven worden, om het kapitaal te lokken en aan 
te moedigen. 

Men moet er echter van afzien een wedstrijd 
aan te gaan met dc groote lijnen. Deze plaatse
lijke banen hebben niet de bestemming den door
voerhandel tot zich te (rekken of het publiek in 
sneltreinen op groote afstanden te vervoeren. Zij 
hebben ten doel aan de plaatselijke behoeften tc 
vuldoen door een groot getal stations en treinen, 
alzoo aan het publiek de voordeelen te bezorgen 
van eene snelle omnibus-verbinding en van goede 
aansluiting bij de groote lijnen. De smalle baan 
is echter geen bezwaar tegen eene snelheid, die 
weinig verschilt van de gewone bij breed spoor. 

In het belang van de arbeiders zal men lage 
tarieven kunnen invoeren. 

Het overladen is voor het personen-vervoer 
geene belemmering. Alleen, waar de baan op 
eene breede lijn uitloopt, komt het voor goede
ren in aanmerking. Maar het bezwaar is toch 
van minder gewicht dan men doorgaans meent. 
Omtrent dit punt hebben zeer nauwkeurige on
derzoekingen plaats gehad. Aan een bericht der 
Fransche ingenieurs Molinos en Pronnier, bouw
meesters van de smalle baan Travaux-Portseri-
cuui-t wordt ontleend: 

Als wij aannemen, dat de lijn zal worden aan
gelegd iu eene provincie, die zich zoowel aan de 
fabriek- als aan de landbouw-nijverheid wijdt, 
zullen wij bevinden, dat de ladingen hoofdzakelijk 
bestaan in granen, suiker, melasse, wijn en mout, 
die in zakken of vaten vervoerd worden, en in 
hout, ijzer, ijzerwaren, steenkolen, mest en an
dere niet ingepakte waren. Zakken en vaten 
echter kunnen niet behulp van kranen gemakke
lijk worden overgeladen. Deze verrichting kost 
weinig tijd cn geld. 

Wat de niet-ingepakte vrachten betreft, kun
nen ook deze gemakkelijk overgeladen worden, 
als men zorg draagt voor den aanleg van laad-
kaden en sporen van verschillende hoogte. Te
genwoordig kost het lossen en overladen van een 
kolenwagen, alzoo eene dubbele cn nog zeer 
primitieve bewerking, 25 centimes de ton(fO.I2). 
Op betere wijze uitgevoerd, komt zij op 17 cen
times tc staan, en met behulp van de zooeven 
aangewezene inrichting zou de prijs stellig ver
minderen tot 12 of 15 centimes de ton. 

Wat het tijdverlies betreft, door het overladen 
veroorzaakt, zou dit bij lijnen met een vervoer 
van 30,000 tonnen in het jaar (of 80 per dag), 
nauwlijks eenige uren bedragen. 

De bezwaren zijn dus gering en drukken niet 
het publiek, maar de spoorwegmaatschappij. De 
meerdere uitgave komt neer op liet vervoer over 
één kilometer meerderen afstand. 

Maar als de smalle banen algemeen zullen zijn, 
zal men er ook in slagen zo beter te exploiteeren. 
Men mag verwachten, dat de daarlangs gelegene 
werken er zich mede iu verbinding zullen stellen 
door sporen van gelijke wijdte, waardoor reeds 
céne overlading voorkomen wordt. 

Men kan ook op de smalle banen losse wagen
bakken invoeren, die op de onderstellen der 
breede lijn kunnen worden geplaatst eu alzoo de 
goederen naar hunne bestemmingsplaats voeren. 

De smalle banen hebben nog hel voordeel, dat 
bare wagens iu oorlogstijd niet weggenomen zul
len worden om te dienen voor doeleinden , waar
voor zij niet werden bestemd. Ook behoeven zij 
niet eene zoo groote wagen-reserve als de groote 
lijnen. 

In Duitschland, Engeland, Zweden, Noorwegen, 
Rusland, Canada, Chi l i , Japan, Australië, Indië, 
de Vereenigde Staten, Mexiko, Brazilië en Alge-
rië breidt het smalle spoor zich meer eu meer uit. 

Dolle, 7 Sept. '72. l i . v. E. 
(Wordt vervolgd.j 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— De Russische dagbladen vernielden de spoe
dige opening van een technisch museum, uitslui
tend voor kinderen bestemd, waarin zij op de 
hoogte worden gesteld van de vorderingen der 
fabricage van de verschillende voorwerpen, die in 
liet dagelijksch leven gebruikt worden. 

— De Cornwall Hailwaij snijdt bij St. Ger
mans, op tien mijlen van Plymouth, de rivier 
Notter en te dier plaatse zijn twee viaducten ge

bouwd, waarvan de eene dezer dagen bezweken 
is. Het eenige ongeval bestond in het oponthoud 
van verschillende treinen. 

— Als het stadhuis te Parijs niet spoedig wordt 
opgebouwd, is het de schuld niet der architecten, 
daar tot dit oogenblik niet minder dan 422 zijn 
ingeschreven om deel te nemen aan den uitgeschre
ven wedstrijd. 

— Een der maatschappijen, die Londen van 
drinkwater voorziet, en wel ie Lambeth Com
pany heeft zich eene uitgave van 50,000 pond 
sterling getroost om water van betere hoedanigheid 
te bekomen, en zij zal nog 70,000 ponden sterling 
moeten uitgeven, om dit denkbeeld geheel te 
verwezenlijken, üe kwaliteit van het water is 
aanmerkelijk verbeterd, daar het nu op een hoo
ger punt van dc rivier, nabij Hampton Court, 
verkregen wordt en tengevolge daarvan is de 
waterleiding 3 % mijlen langer geworden. 

— De Gemeenteraad van Antwerpen heeft in 
zijne jongste zitting, op voorstel van een der 
schepenen, den heer Van der Taelen, het voor
stel goedgekeurd, een monument op te rich
ten om de vrijmaking der Schelde tc vereeuwi
gen. Er zal eene inschrijving worden geopend 
en de onthulling zal den lOden Augustus 1873 
plaats hebben. Op dien datum zal het tien jaren 
geleden zijn dat dit heugelijke feit plaats had. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij ministerieels beschikking 
is de vergunning voor een stoomsleepdienst in de 
provinciën Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, 
vroeger verleend aan F. A. van Lange J.Jz., te 
Gouderak, met ingang van 0 October aanstaande, 
verklaard te zijn vervallen. 

— Bij ministerieele beschikking van 9 Septem
ber is aan L . van Ouwerkerk, te Gorinchem, 
tot wederopzegging vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst in de provinciën Noord-Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zee
land, Utrecht, Friesland, Overijsel, Groningen 
en Limburg. 

— Volgens de Middetburgschc Courant, zal 
niet den aanvang van den wihterdienst voor de 
Staatsspoorwegen, op 1 Nov. a.s , de spoorweg 
van Middelburg naar Vlissingen voor hel publiek 
verkeer worden geopend. 

— Wij ontleenen het volgende aan het mail-
overzicht van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad: 

De werkzaamheden aan den spoorweg Batavia-
Buitenzorg vorderen goed en daarom herbalen 
wij de meest stellige verzekering, dat de werken 
nog in dit jaar voltooid zullen wezen en de lijn 
in haar geheel in exploitatie zal kunnen komen. 

Zoo naderen dan de beide eerste spoorwegen 
op Java hunne voltooiing. 

Wij vertrouwen dat de eerste zorg van den 
tegenwoordigen Minister van Koloniën zal zijn 
ons meer spoorwegen te bezorgen. 

's-Gravenhage. Naar aanleiding van een dooi
den architect C. Outshoorn aan B. en W. alhier 
ingezonden nader plan voor de bebouwing van 
het terrein ten noord-oosten van het gemeente-
badhuis te Scheveningen, hebben B. en W. den 
Gemeenteraad voorgesteld om — daar de onder
nemer reeds dadelijk een aanvang met zijn werk 
wenschte tc maken, zoodoende dat in 1873 het 
grootste gedeelte der gebouwen aan de zeezijde 
in gereedheid zij — vanwege de gemeente, in 
dit jaar nog, op het daartoe door den onderne
mer gedaan verzoek, de wegen gelijk te maken 
en te bestraten, waarvoor dit jaar eene som wordt 
gevorderd van f 14,000, terwijl voor het volgend 
jaar f 10,000 voldoende zal zijn. Ten vervolge 
op het raadsbesluit van 10 Juli heeft het dage
lijksch bestuur nog eenige — voor den onder
nemer niet te bezwarende — voorwaarden aau 
den llaad voorgesteld, waarvan de behandeling 
in de eerste zitting wordt tc gemoet gezien. 

Amsterdam. Uit het jaarverslag van het 
Kon. Oudheidkundig Genootschap alhier blijkt, 
dat in den toestand geen noemenswaardige ver
andering is gekomen. In plaats van den heer 
Franken, die na zijne herbenoeming bedankt bad, 
is de heer J. Gosschalk tot secretaris gekozen. 
Wegens den gunstigen staat der geldmiddelen kon
den voor ongeveer f 700 belangrijke aankoopen 
worden gedaan, vooral aan kamerbetimmering uit 
de 17de eeuw. Ook zijn vele geschenken ont
vangen. Het stichten van een gebouw voor een 
museum blijft nog altijd het streven van het Ge
nootschap. Het aantal contribueerende leden be
draagt 100. Bij het verslag zijn gevoegd fraaie 

afbeeldingen, door den heer .1. Taanman vervaar
digd, van houtsnijwerk aan het orgel in de kerk 
te Naaiden. 

Rotterdam. Van eene commissie uit de Ka
mer van Koophandel alhier, bestaande uit de 
heeren F. J. Plate, J. G. Betz. M. Mees en W. 
Ruys Wz. , is eene circulaire uitgegaan, ten doel 
hebbende, om met spoed de voltooiing van den 
waterweg van hier naar zee te bewerken, en wel 
door een vaartuig, voorzien van 2 schroeven, die 
door stoom bewogen cn op den bodem neergc-
gelaten, dezen loswerken, terwijl de stroom dooi
de eb veroorzaakt, dien losgewerkten grond naar 
zee zal voeren. Ontworpen door de heeren Van 
Rietschoten & Houwens, en kostende van aanbouw 
ƒ 2 3 , 0 0 0 en voor I jaar werking cn reparatie 
ƒ 2 7 , 0 0 0 , te zamen ƒ 5 0 , 0 0 0 , is dit werktuig 
gunstig door deskundigen beoordeeld en schijnt 
verre verkieslijk boven de mogelijke verwijdering 
der bank door den zeker langzamen weg, die 
door ingenieurs nog steeds is gevolgd, namelijk 
de verlenging van dammen in zee en de natuur
lijke werking von den afkomenden stroom. Door 
dit werktuig wordt de hoop verlevendigd, ten be
hoeve van de Maassteden een diep vaarwater te 
verkrijgen. Mei het oog op de concurrentie van 
Vlissingen, Nieuwediep en andere havens, is 
het voural voor Rotterdam te hopen, dat in deze 
spoedig worde gehandeld. 

Arnhem. De Arnh. Courant deelt mede, dat 
de te Amsterdam woonachtige medeoprichters der 
te Keulen gevestigde «Rheinische Wasserleitung-
Gesellschaft" , onder dc firma J. L. Eltzba • 
cher & C"., zich ook aanbevolen hebben bij het 
Gemeentebestuur van Arnhem, zeker met het oog 
op het reeds jaren aanhangige plan van riolee
ring der stad. Men betwijfelt echter of hetgeen 
hier gevorderd wordt wel tot den eigenlijken 
werkkring dier Maatschappij behoort. 

Betwijfelt de Arnhemsche Courant of de ver
wezenlijking van eenig stelsel van rioleering door 
deze aanbeveling zal worden bevorderd, wij voor 
ons betwijfelen of die lang gewenschte uitvoering 
deze eeuw zal tot stand komen. Het is een feit 
dat men verscheidene jaren bezig is om opne
mingen te doen. 

Leiden. In de vereenigde vergadering van 
Rijnland, gehouden den 29sten Augustus j l . , is 
o. a. besloten: om, naar aanleiding van het slot 
van het jongste rapport van de heeren Conrad 
c. s. over de middelen tot verbetering van Rijn
lands waterlossing, door een deskundige te doen 
vervaardigen plannen en begrooting van kosten 
van de werken, welker aanleg door genoemde 
heeren wordt aangeraden. 

Omtrent het adres van mr. J. P. Amersfoordt 
werd besloten het te renvoyeeren aan bet Dage
lijksch Bestuur, ten fine vau advies; intusschen 
meent de vergadering dat het door genoemden 
heer aangegeven denkbeeld, om het kanaal ook 
dienstbaar te maken voor de groote scheepvaart, 
niet in aanmerking kan komen, omdat zulks niet 
tot de bevoegdheid van het hoogheemraadschap 
behoort. 

— Het verslag van de bijeenkomst der maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, den 11 
dezer te 's Gravenhage gehouden, is in het bij
voegsel opgenomen. 

Correspondentie. 
Hen heere J. L. te Kinderdijk. Het toegezon

den stuk zul geplaatst en de drukpoevc u toege
zonden worden. 

— Verschillende stukken kunnen ditmaal niet 
opgenomen worden. 

Advertentiën. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
P o m p e n 

VOOIt 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

VV. H O V E N en Z O O N . 
's tiravenhage eii Rotterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAOESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden). 

Op Donderdag den i§ic* September 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek N" . 79. 
Het BOUWEN van eene wachtkamer 

met bureau op de halte Tietjerk en 
het V E R B R E E D E N en V E R L E N 
GEN van het begrind trottoir al
daar, ten behoeve van den spoor
weg van Harlingen naar de Pruis-
sische grens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 22 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 7*" September 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau , bij de Mo
reelse Laan, en aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen, en is op franco aan
vrage op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
13 a™ September 1872, des middags ten 12 ure. 

Utrecht, den 7 u e " September 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

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

Op Dingsdag den 24"'° September 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek N" . 80. 
Het M A K E N van eene keibestrating 

en bijkomende werken, op het station 
's Heer Arendskerke, ten behoeve 
van den spoorweg van Roosendaal 
naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 24 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 9<>cn September 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan, en aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Roosendaal, en is op franco aan
vrage op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Roosendaal. 

Dc aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
17 d l !" September 1872, des middags ten 12 ure. 

Utrecht, den 9 d t » September 1872. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Vuor rekening van den Staat der Nederlanden). 

Op Donderdag den 19'1'» September 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

. Bestek N ' . 81. 
Het UITDIEPEN en VERBREEDEN 

der noordelijke sloot langs den spoor
weg van Horst tot Blerick, het MA
K E N van twee Syphonduikers en 
eenige verdere werkzaamheden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 23 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 7 d c " September 1872 
ter lezing aan bet Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan, en aan het bureau van den Sectie-
Ingenieur te Venlo, en is op franco aanvrage op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

Üe aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
13 u en September 1872, des middags ten 12 ure. 

Utrecht, den 7*>'» September 1872. 



DE OPMERKER — Zaterdag 14 September 1872. 

ZELFWERKENDE SPAVUREGLLATELR 
VOOIt 

GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-act ing steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be-

sclirijring en nadere bijzondei lieden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland cn Oost-Indië 

W . HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken cn gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
St. P A D I J 1 S , W E R K L U S T E N DE C O N C U R E N T , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
V A N 

A.. H . v a n Borgen, 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Ecbte Hennippen en Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
enz. B e k r o o n d tc Arnhem, Amsterdam,'s Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz. 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

F A B E I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . II. V A M B E R G E N . 

S T O O M F A B R I E K 
VOOR 

M I M E HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERI.I EN HOUTHANDEL, 

V A N 

O. n O G Q E N K A M P 
TE A P P I N G E D A M . 

PauscouRANT op aanvrage franco. 
Een gclithografeiTil modelboek met volledige l'rijscouraiil 

a 75 Cent. 
B E W E R K T E P L A N K E N . | A M E U B L E M E N T . 

FABRIEK VAJN" 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

HAKIlEKI.KEDINIi. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

IILINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T P U IJ E N. 
PARQUETVLOEHEN. 

L IJ S T W E R K . 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E G I. IJ s T E N. 

INSLUITI.IJSTEN. 
T O N G N A A I. II E N . 

SPIEGEL- EN 
SC1I1I.1IEKIJ1.IJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN RANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È U E S . 
U R O E 1 K A S S E N . 

11 R O E I R A M E N. 
IIEKI.ATIEN. 

H I . O E . M S T O K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCIIOOLHANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N II O R D E N. 

O IJM N A S T U K -
W E R K T U I G E N 

1 1 1 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
m i n a t * a JEHI'IIKX n i . / i * . 

Hebben steeds in voorraad oud K o o i l - en « f e l k o p e r , B r o u n en M e t a a l , in verschillende 
Dualiteiten; compositie B u i d N | > i j k c r N , S n i n u t c r hersmolten gezuiverd B l o k z i n k ; B a n c a 
T i n , in blokken eu staven; l..io«l . loodgieters cn blikslagers S o l d e e r , enz. enz. 

Bevelen zich aan tot levering van genoemde artikelen. 

mm- EN BUITEN M O l J S l f t 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot het 

leveren van Binnen- en Buiten Jalousiën voor 
f 2.25 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. Ge
maakt Jalousieband te verkrijgen ii 15 Cents 
de Ned. el. 

H . J . S L I N K E R S , 
JALOUSIEFABR1EKANT te Utrecht. 

Calqueerlinnen. 
1 Iet nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht 

STOOMKETEL. 
Wordt TE KOOP aangeboden een goed gecon

serveerde cn voor een groot deel vernieuwde 

IJzeren Stoomketel 
met 204 ijzeren V L A M P I J P E N en wegende 
approximatief 15,000 ii 10,000 kilogrammen, van 
70 paardekrnchten en van dc navolgende afme
tingen : 

Lengte 0' 4" Eng. , breedte 11' 7", hoogte 8' 
6" zonder stoomkap, hoogte stoomkap 6' 0", mid
dellijn idem 5' 10' , verwarmende oppervlakte der 
pijpen 774 vierk. Eng. voeten, overige idem 214 
dito, te zamen 988 vierk. Eng. voeten, gemid
delde plaatdikte .. Eng. duim, dikte der pijpen 
platen J { Eng. duim, stoomdruk 20 Eng. ponden 
op den vierk. Eng. duim; staande onder een af
dak aan de Fabriek van Stoomwerktuigen te Fijen-
oord, en aldaar voor gegadigden te bezichtigen. 

De verkoop zal geschieden bij inschrijving, en 
worden gegadigden verzocht hunne inschrijvings
biljetten franco in te leveren vóór of op 21 Sep
tember aanstaande, onder het motto Stoomketel, 
aan het Advertentie-bureau van NI.IGII Sc V A N 
DITMAR te Rotterdam. Pe opening der biljetten 
zal plaats hebben in tegenwoordigheid van be
langstellenden op Maandag 2.1 .September ten 
"•én ure, in het hotel ADI.ER, Korte Hoogstraat 
te Rotterdam. 

De betaling geschiedt dadelijk bij de toewijzing, 
waarna de ketel ter beschikking en voor risico 
van den kooper staat. 

Nadere inlichtingen tc bekomen bij den Make
laar JAC. DE KANTER te Middelburg. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement 

W. HOVEN & ZOON. 
's G ravenhage en R o t t e r d a m . 

S T O O M M A C H I N E . 
Door omstandigheden wordt T E KOOP aan

geboden eene g o e d w e r k e n d e , Engelsche 
S T O O K M A C H I K E , van drie paardenkrachten, 
met vier paardenkraebts K E T E L en geheel inge
richt naar dc nieuwste wetsbepalingen. Franco 
aanvragen worden ingewacht onder 't motto 
Stoom bij den Boekhandelaar C. L . V A N L A N -
GENIIUIJ/.EN te Amsterdam. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FA1IRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 
•W. HOVEHO- cfc ZOON, 

's Gravenhage en Rotterdam. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B erker A Uiuldingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen tc koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkcrslaan en de nieuw geprojecteerde straat tc 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Vnn Briest A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaalt ook architraven, etc. etc. 

Hoiiinïil . Spiegel- en liiJNteninur. Gcfocl. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 
Dakpannen-en Steenfabriek ieNiei,\>\y\ntwer-

pen, van J. F. V A N RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 
Beilcker A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

liectwatertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Cnlqucs. Pauspapier van /8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, tc 's Hage. 

Jnc>. IMeysier, te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinnen cn de Boude, Sloomlrasfabriek, Delft. 

' ÏÉ7"j .~~»o l t erT Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan dc Katteusloot, tusschen de Zaag
molen- en Willcmspoort, te Amsterdam. 
B. A. Bildcbrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te irnhem bij D . A. TIIIEME - Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G . W . V A N DER WIEL Sc C » 
B V 
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Aaiikoniliüiiiüi'ii van Aaiilicslcdinncii. 

Zondag, 15 Sept. 
Leeuwarden, bij Jac. Zeper cn Zn., kantoor 

Nieuwe Buren: de levering van 1000 kub. M . 
droog rivierzand. 

Olaandag, 16 Sept. 
Maastricht, te 10 uren , door het prov. be

stuur : de uitvoering van vernieuwingen en her
stellingen aan de Rijks-rivierwerken langs de 
Maas in Limburg, met het onderhoud daarvan 
tot 31 Jul i ' 73 . in 2 perceelen. Inl. bij den 
hoofdingenieur cn de ingenieurs van den water
staat te Maastricht en te Roermond. I laming 
l e perc. ƒ 1 2 , 9 5 0 ; 2e perc. f 10,000. 

Lochera , te 12 uren, door burg. en weth.: 
het vergrooten der school met nieuwe onderwij
zerswoning in de stad, om tc beginnen met de 
afbraak 15 Maart of 1 April 1873. (Herbest.) 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in bet 
stationsgebouw : het maken v..n de kunstwerken 
met een gedeelte der aardebaan en eenige andere 
werken, tusschen Hilversum en Amersfoort en 
tusschen Hilversum en Utrecht. Inl. bij den eerst
aanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg , 
te Hilversum. Aanw. 10 cn 12 Sept., telkens te 
11 uren, uitgaande van het bureau te Hilversum. 
Raming ƒ 2 0 7 , 0 0 0 . 

Helmond, te 2 uren, in De Roskam: het 
bouwen van een woonhuis. Aanw. op den dag 
der besteding, te 10 uren. 

Kampen, door het gemeentebestuur : de le
vering van 30,000 a 32,000 stuks kubiekmi mig 
behakte I.uiksche Ourthe-keien. 

Dinsdag:, 17 Sept 
Hoofdplaat, te 10 uren, door het bestuur 

der waterkeering van den calamiteosen Hoofd-
plaatpolder, in Het wapen van Zeeland: het ver
nieuwen en verbeteren van eenige aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerkeii, en het onderhoud 
van al de werken aan de zeewering vau dien 
polder, met de levering der bouwstoffen en ar
beidsloonen. Aanw. 10 Sept. 

L-ordrecht. te 12 uren, door burg. en weth., 
het verrichten van eenige herstellingen aan- en 
het uittrekken van oude benevens het leveren en 
inheien van nieuwe meerpalen en dukdalven in de 
havens dier gemeente. 

Aarlanderveen, te 12 uren, door het ge
meentebestuur : het maken van een grintweg in 
die gemeente, van de Keistraat aan de lage zijde 
over Alfen langs den lagen Rijndijk tot aan de 
Bruggestraat te Zwammerdam. 

Haarlemmermeer, te 1 uur, door burg. en 
weth.: het maken en stellen van 2 ijzeren hek
ken, op gemetselden voet, voor de begraafplaat
sen te Nieuw-Vennep en te Hoofddorp, in 2 perc. 
Aanw. op de begraafplaats aan het Hoofddorp 
10 Sept., te 10 uren. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatsch. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het Cen
traalbureau : lo . het maken van eenige aarde
werken, van een nieuwen toegangsweg naar het 
hoofdgebouw en van afsluitingen op het station 
Venlo. Raming / 10,050. 2o. het maken van 
eene verhoogde los-en ladingplaats, het leggen 
van sporen en wissels mot bijlevering van het 
wisselhout, het maken van keibestratingen en 
eenige verdere werken op het station Venlo. 
Raming f 29,000. Inl. voor beide werken bij 
den sectie-ingenieur te Venlo. 

Zijpe, (gem. Bruinisse), te 3 uren, door het 
calamiteuse waterschap Bruinisse, in de directie-
kanier: het vernieuwen en onderhouden der ge
wone aarde-, kram-, rijs- en stecnglooiingwerken 
enz. aan den zeedijk van dat waterschap. Inl. 
bij den waterbouwkundige van het waterschap. 

Donderdag, 19 Sept. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot 

exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau : l o . het uitdiepen en verbreeden 
der noordelijke sloot langs den spoorweg van 
Horst tot Blerick, het maken van twee syphon-

duikers en eenige verdere werkzaamheden. Inl 
bij den sectie-ingenieur te Venlo. 2o. het bou
wen van eene wachtkamer met bureau op de 
halte Tictjerk, en het verbreeden en verlengen 
van het begrint trottoir aldaar, ten behoeve van 
den spoorweg Harlingen -Pruisische grens. Inl. 
hij den sectie-ingenieur te Groningen. 

Vrijdag;, 20 Sept. 
's-Bosch, te 10Vu uren, door het prov. be

stuur : het uitvoeren van eenige werken en het 
verrichten van baggerwerk bij de vereeniging van 
het Oude-Maasje en de Donge, onder de gemeente 
Made-en-Drimmelen. Het werk bestaat i n : het 
uit de rivier opruimen van 0000 kub. M . grond, 
het vernieuwen van 241 M. rijslaag en van tui
nen op den strekdam, het bestorten van dien 
dam met voorhanden brik, het maken cn plaatsen 
vau een rijzen zinkstuk, hel verhoogen van den 
strekdam over 140 M . tot 0.15 M. boven peil , 
en het uitvoeren van eenige vverken aan de peil-
boot en bakens. Inl bij den hoofdingenieur vau 
den waterstaat te 's-llusch, bij den ingenieur De 
Bruijn Kops, te Breda en bij den opzichter 
Huysers, te Oosterhout. Raming /"7400. 

Waarde, te 11 uren, door het dijksbestuur 
van het calamiteuse waterschap Waarde, in het 
gemeentehuis: het verbeteren en onderhouden der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steonglooiingwer-
keu aan den zeedijk van den calaiuiteusen polder 
Waarde, met bijlevering der bouwstoffen en ar
beidsloonen. Inl. bij den dijksopzichter J. Blok 
St., aldaar. Aanw. 18 eu 10 Sept. 

Aalsmeer, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het bou.ven van eene openbare school 
in wijk 2, en van een brandspuithuis in wijk I 
dier gemeente. 

Stavenisse, le 4 uren, ten kantore van den 
secretaris-ontvanger en van het calamiteuse wa
terschap Stavenisse: het vernieuwen cn onder
houden van de gewone aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiingwerken enz., aan de waterkeering 
van dat waterschap, met bijlevering der bouw
stoffen cn arbeidsloonen, voorden dienst 1872/73. 
Aanw. 10 en 20 Sept., telkens te 8 uren. 

Zaterdag, 21 Sept. 
Wilhelminadorp , te 11 uren, door het dijks

bestuur van den calamiteuscn polder Oost-Beve
land : het verbeteren en onderhouden der ge
wone aarde-, rijs-, steenglooiingwerken enz. aan 
den zeedijk van genoemden polder voor het dienst
jaar 1872. Aanw. gedurende twee dagen vóór 
de besteding door den waterbouwkundige L . Lau-
ret, aldaar. 

Maandag 23 Sept. 
Kampen, te 1 ure, door burg. en weth.: 

het eerste perceel van het daarstellen der nieuwe 
gemeentelijke gasfabriek, zijnde het maken der 
directeurswoning benevens fabriekgebouwen en 
gashouderkuipen. Aanw. 10 Sept. 

Amsterdam, door de directie der Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij : het bouwen van vier 
steenen wachters woningen langs den spoorweg. 
Inl. bij den ingenieur van den weg, te 's-Hage 
(Station). 

Dinsdag, 24 Sept. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau : het maken van eene keibestrating 
en bijkomende werken ep het station 's-Heer-
Arendskerke, ten behoeve van den spoorweg 
Rosendaal—Vlissingen. Inl. bij den sectie-inge
nieur te Rosendaal. Aanwijzing 17 Sept, te 12 
uren. 

Woensdag, 25 Sept. 
Binnen-Moerdijk , door het bestuur van het 

waterschap Royalen Bolder (N.-Brab.): de levering 
van p. in. 18,000 b. rijs, 2200 b. palen en 1700 
b. latten. Bilj . inleveren uiterlijk 23 Sept. bij 
J. Wijtvliet, te Klundert of bij J . G. Becking, te 
Zwaluwe. 

Botterdam, 's avonds te 6 uren, door de 
commissie voor het burgerlijk armbestuur, in hot 
Oiide-mannenhuis: de levering van verschillende 
artikelen, waarvan stalen eu monsters dagelijks, 
des voormiddags, te bezichtigen zijn iu gemeld 

gesticht. Bilj. inzenden uiterlijk 1 uur, en mon
sters 2 uren vóór de besteding. 

Donderdag , 26 Sept. 
Asten, door het bestuur der maatschappij ter 

bevordering van welstand onder landlieden: het 
bouwen van eene bouwmanswoning met stal , 
schuur, enz. Aanw. op den dag der besteding, 
te 10 uren. 

's-Hage, te 11 uren, door de commissie voor 
het lokaal der algemeene rekenkamer: de leve
ring gedurende 1873 der steenkolen ten dienste 
van de algemeene rekenkamer, ongeveer bedra
gende : 800 hekt. Newcastle haardkolen en 400 
dito grove kachelkolen. 

Vrijdag, 27 Sept. 
Middelburg:, te 10 uren, door het prov. be

stuur : bet jagen of door stoombooten sleepen 
der schepen, vaartuigen, vlotten enz. door het 
Zuidbevolundschc kanaal, met inbegrip van de 
voorhavens der schutsluizen te llansweert en 
Wemeldinge, van I Nov. '73—31 Oct. '75. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van eene doorgraving in den kapitaal 
van bastion Friesland. tot verbinding van de 
Lutterhoofdwijk met de binnengracht der Stad 
Koeverden. Aanw. 20 Sept. 

Maandag, 30 Sept. 
»De Kruisberg" (bij Doetinchem), te 10 

uren, door de commissie van administratie van 
het gesticht: de levering van benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. Inl. bij den commandant van het gesticht. 

Dingsdag, 1 Oot. 
Midwolda, door de eigenaren van den huize 

Enneiiisborgh: het bouwen van eene boerenbe-
huizing met schuur, bij de Molenwijk. Aanw. 
30 Sept. te 3 uren., 

Woensdag, 2 Oot. 
's-Hage, te 12 uren, door dc hoofd-admini-

stratie van het reg. grenadiers en jagers, bij den 
kapitein-kwartiermeester, Balistaat: de levering 
van nachtleger-voorwerpen, in 5 perc., als: 

Perc. 1. 500 eenmans linnen bedzakken, en 
50 tweemans linnen stroozakken; 

» 2. 1000 eenmans linnen bedlakens; 
» 3. 500 eenmans wollen dekens; 
B 4. 200 tweemans linnen bedlaken; 
» 5. 100 tweemans wollen dekens. 

Inl. bij genoemden kapitein-kwartiermeester ge
durende 14 dagen voor de aanbesteding van 0—12 
uren. Modellen in het magazijn van kleeding. 

Gouda, te 12 uren, door de hoofdadmini-
stratie van het 4e reg. infanterie , ten bureele van 
den kapt.-kwartierm.: de levering van : 

1000 eenmans linnen bedzakken; 
1000 dito bovenlakens; 
1000 dito onderlakens; 
1000 dito wollen dekens; 

100 tweemans bedlakens; 
100 dito wollen dekens. 

Gorinchem, te 12 uren, door de hoofdad-
ministratie van het Ge reg. infanterie, ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering van : 

1000 eenmans linnen bedzakken; 
1500 i bovenlakens; 
1500 i) onderlakens; 

500 » wollen dekens; 
50tweemans stroozakken; 

200 i bedlakens; 
100 i wollen dekens. 

Oroningen, te 12 uren, door de hoofdadmi-
nistratie van het i e reg. infanterie, ten bureele 
van den kapitein-kwartierm. : dc levering van : 

500 eenmans linnen bedzakken; 
1000 » bovenlakens; 
1000 » onderlakens; 

500 » wollen dekens; 
50 tweemans stroozakken; 

100 » bedlakens; 
100 i) wollen dekens. 

Modellen in het magazijn van kleeding , aldaar. 
Middelburg, tc 12 uren, door de hoofdadtni-

nistratie van het 3e reg. infanterie , ten bureele 
van den kapitein-kwartierm, : de levering van : 



Bijvoegsel vun^DE OPMERKER van Zaterdag i i September 1872. 

1000 eenmans linnen bedzakken; 
1000 dito bovenlakens; 
1000 dito onderlakens; 

500 dito wollen dekens; 
200 tweemans bedlakens ; 
100 dito wollen dekens. 

Modellen in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Donderdag;, 3 Oot. 
's-Hage, te 12 u ren , door het ministerie 

van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Eijenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Aanw. 20 en 25 Sept, telkens 
te 11 uren. 

Vrijdag;, 4 Oct. 
Breda, tc 1 uur . door het college van regen

ten over het huis van arrest te Breda : de leve
ring van benoodigdheden voor het onderhóud dei-
gevangenen gedurende 1873. 

Woensdag, 9 Oct. 
's-Bosch, te 12 uren, door de hoofdadmi

nistratie van het 5e reg. infanterie, ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. Modellen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Grave, te 12 uren, door de hoofdadministratie 
van het 2e reg. infanterie, ten bureele van den 
kapitein-kwartierm.: de hvering gedurende 1873 
van de bij het korps benoodigde voorwerpen van 
kleeding en uitrusting. Modellen in het magazijn 
van kleeding, aldaar. 

Harderwijk, te 12 uren, door de hoofdad-
ministratie van het koloniaal werfdepot, ten bu
reele van den kapitein-kwartierm.: de levering 
gedurende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding cn uitrusting voor sup
pletietroepen. 

's-Hage, te 12 uren, door de hoofdadmini
stratie van liet reg. grenadiers en jagers, ten bu
reele van den kapitein-kwartierm.: de levering 
gedurende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. Modellen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Leiden, te 12 uren, door de hoofdadministratie 
van het l e reg. huzaren, ten bureele van den 
kapitein-kwartierm.: de levering gedurende 1873 
van de bij het korps benoodigde voorwerpen van 
kleeding en uitrusting. Modellen in het magazijn 
van kleeding, aldaar. 

Delft, te 12 uren , door de hoofdadministratie 
van het l e reg. vesting-artill., ten bureele van 
den kapitein-kwartierm.: de levering gedurende 
1873 van de bij het korps benoodigde voorwerpen 
van klceding en uitrusting. Modellen in het 
magazijn van kleeding, aldaar. 

Oonda, te 12 uren , door de hoofdadniinistratic 
van het 4e reg. inf., ten bureele van den kapt.-
kwartierm.: de levering gedurende 1873 van de 
bij het korps benoodigde voorwerpen van kleeding 
en uitrusting. Modellen in het magazijn van 
klceding, aldaar. 

Gorinchem. tc 12 uren, door de hoofdadini-
nistratie van het Oe reg. infanterie, ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij het korps benoodigde voor
werpen van kleeding cn uitrusting. Modellen in 
het magazijn van kleeding, aldaar. 

Amsterdam, te 12 uren, door dc hoofdad-
ministratïe van het 7e reg. infanterie , ten bureele 
van den commandeerenden officier, in Oranje. 
Nassau: de levering gedurende 1873 van de bij 
het korps benoodigde voorwerpen van kleeding 
cn uitrusting. Modellen in het magazijn van 
kleeding, aldaar. 

Utrecht, te 12 uren, door dc hooldadmini-
nistratie van het regement veld-art., ten bureele 
van den majoor-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. Modellen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Utreoht, te 12 uren, door de hoofdadmini-
stratie van het 2e reg. vesting-artillerie, ten bu
reele van den commandeerenden oflicier, in dc 
Willems-kazerne: dc levering gedurende 1873 
van de bij het korps benoodigde voorwerpen van 
kleeding en uitrusting. Modellen in liet maga
zijn van kleeding, aldaar. 

Utrecht, te 12 uren, door de hooldudmini-
stratie van het 8e reg. infanterie, ten bureele van 

den kapitein-kwartierm.: de levering gedurende 
1873 van de bij het korps benoodigde voorwerpen 
van kleeding cn uitrusting. Modellen in het 
magazijn van kleeding, aldaar. 

Amersfoort, te 12 uren, door dc hoofdad
ministratie van het reg. rijdende artill. ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. Modellen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Groningen. te 12 uren, door dc hoofdad-
ministratie van het l e reg. infanterie, ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij het korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. Modellen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Zutfen, te 12 uren, door de hoofdadministra
tie van het 4c reg. huzaren, ten bureele van 
den kapitein-kwartierm.: de levering gedurende 
1873 van de bij het korps benoodigde voorwerpen 
van kleeding en uitrusting. Modellen in het 
magazijn van kleeding, aldaar. 

Kampen, te 12 u ien , door de hoofdadmi
nistratie van het instructie-bataljon , ten bureele 
van den commandeerenden officier: de levering 
gedurende 1873 van de bij bet korps benoodigde 
voorwerpen van k led ing en uitrusting. 

M i d d e l b u r g , te 12 uren, door dc hoofdad
ministratie van het 3e reg. infanterie , ten bureele 
van den kapitein-kwartierm.: de levering gedu
rende 1873 van de bij bet korps benoodigde voor
werpen van kleeding en uitrusting. Modellen in 
het magazijn van kleeding, aldaar. 

Venlo, te 12 uren, door de hoofdadministratie 
van het 2e reg. huzaren, ten bureele van den 
kapitein-kwartierm.: de levering gedurende 1873 
van de bij het korps benoodigde voorwerpen van 
klceding en uitrusting. Modellen in het magazijn 
van kleeding, aldaar. 

Donderdag, 10 Oot. 
's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van de beveiligings-
werken van den iniddelpijler der draaibrug over 
het Noordzeekanaal te Zaandam, ten behoeve van 
den spoorweg van Nicuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam , op wiens bureau aanwijzing zal worden 
gedaan 30 Sept. en 3 Oct., telkens van 11—2 
uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden : hel bouwen eener huizinge op 

perceel 13 der door den raad uitgegeven ter
reinen. Inlicht, bij den architect J. D. Bruns, 
aldaar. 

Allooi» van Aanbestedingen. 

Schiedam, 29 Aug . : het maken en leveren 
eener baggerpraam; minste inschr. was 1'. van der 
Burg, aldaar voor ƒ 0 0 5 . 

Botterdam, 30 Aug . : het maken van grond
werken ten behoeve van de afgraving van den 
rechter Maasoever enz.; minste inschrijver was 
J. Hoeflake, te Hedel, voor J 17,7UO ; gegund. 

Zutfen, 30 A u g . : het maken van schoolmcu
belen, voor eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs, in 3 perceelen; l e en 2e perc : het 
maken van schoolmcubelen; ingekomen voor elk 
perc. 9 bilj., als : 

perc. perc. 
E . Uiterwijk, ƒ 1250 ƒ 10811. 
H . J . Hay tink, 1194 1004. 
J. R. Kamer, 1097 990. 
11. Langenberg, 982 880. 
M . Meijer, 902 800. 
\V. Uiterwijk , 959 829. 
11. VV. Douwes, 950 825. 
E. Wentink , 942 850. 
0 . J . Grooters, 884 858. 
Gegund aan de minste inschrijvers. 

3e perc.: het verven van het ameublement 
eener school; ingekomen 7 biljetten, als : 

A. Zevenboom, ƒ 790. 
ü . Reeuwinkel, s 724. 
G. Keltholt, » 524. 
G. ten Kate, 9 429. 
G. J . Douwes, 9 429. 
11. E. K. Ezennan , 9 428. 
H. .1. i ; urm pol Hamer » 395. 

Gegund; allen aldaar. 

Lochem, 31 Aug. : het bouwen van een villa 
met koetshuis en stall ing; minste inschr. was J . 
de Velthuijs, te Borculo, voor f 10,729; gegund. 

Hengelo, 31 
briek van Gebr. 
bilj,. als: 
Van Leeuwen, 
J. Fijlstra, 
Groothuis, 
Wi lmink , 
Krabbenbos, 
G. J . ten Holt, 
Overigen aldaar; 

Vlissingen, 
een gcmetsehlen 
jetten, als : 
VV. Bomert, 
N . A . van Goethem, 
C. Mateis, 
A. Loois, 
A. Hinders, 

2o. het 

Aug. : 
Stork 

de vergrooting der fa-
Co. ; ingekomen 0 

te Enschedé 

gegund. 
SI Aug . : 
kaaimuur 

/ 11,997. 
» 11,857. 
• 11,777. 
» 10,700. 
» 10,007. 
» 9,070. 

lo. het maken van 
ingekomen 5 bil-

maken 

tc Vlissingen, 
» idem 
» idem 
» idem 
» Breskens, 

eener gemetselde 
kuip en afsluttput; ingek. 0 bilj., als 
W. Bomert, 
C. Maters, 
A. Hinders, 
N . A. van Giethcm, 
J. f'ernim, 
A. Loois, 

Glanerbeek, 2 
fabriekgebouw voor 
men 0 biljetten, als 
P ie i ik , 
M . Geerling, 
Schreurs, 
Beltman , 
Robbers, 
J. Fijlstra, 
Gegund. 

te Vlissingen , 
» idem 
» Breskens, 
» Vlissingen, 
» Sliedrecht, 
» Vlissingen, 

Sept.: het maken van een 
Van Belden en Co.; ingek o-

( 12,000. 
» 9,85G. 
I 9,735. 
» 9,094. 
i> 9 083. 

gashouder-

/ 23,780. 
» 18,215. 
» 17,808. 
I 17,583. 
» 10,990. 
» 15,479. 
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Ginneken, 5 Sept.: het herstellen der kei
en klinkerbestrating van den weg naar de Bel
gische grenzen ; ingekomen 4 biljetten , als : 
G. H . Moolenbergh, 
A. Glabbeek, 
B. Verlegh, 
J. van der Loo, 

Lelden, 6 Sept. 
taplokaal ten behoeve 

te Breda, ƒ 5513. 
» idem '» 5489. 
» idem » 4850. 
» Ginneken, » 4737. 

lo . liet bouwen van een 
der Lierniir-rioleering; 

minste inschr. was .1. C. Tom, te 's-Hage, voor 
/"2340; de gunning nog voorbehouden. 

Bijvoegsel van DE OPMERKER van Zaterdag 14 September 1872. 

2o. het leveren en stellen der benoodigde ijzer
werken totstationnaire exploitatie dier rioleering; 
minste inschr. was J. van der Dr i f t , aldaar, 
voor /"1987. 

3o. het reinigen der Langcbrug; minste inschr. 
was J . W. Filippo, aldaar, voor f 1. 

Dordrecht, 6 Sept.: liet maken van cene 
koffiekamer enz. in den schouwburg; ingekomen 
15 biljetten , als : 

G. van Hulsbergen, f 12,555. 
W. C. van Rije, » 8,750. 
L . Kooijman, 9 8,050. 
D. de W i t , 9 8,498. 
F. W. v. d. Net, 9 7,950. 
A. Karseboom, 9 7,920. 
G. Dekker, 9 7,784. 
J . Degens, 9 7,080. 
E. de Waal , 9 7,041. 
Wed. A. Reus, 9 7,580. 
D. Boer, t 7,502. 
J. .1. van Sluisdam, >' 7,400. 
P. Verhoeven en Zn., 9 7,400. 
H . van der Kloet, 1 7,290. 
P. Kraus, 9 0,500. 

Allen aldaar. 
E z i n g e , 6 Sept. de aanleg van grintwegen 

in de gemeenten Ezinge en Aduard, ter geza
menlijke lengte van 7959 M . ; ingekomen 9 bil
jetten, als: 
Gebr. Peters, 
I'. H . Dopheide, 
R. Zwolsman, 
J. G. Doorenbosch, 
II. B. Harkema, 
C. dc Jong, 
.1. 11. Rottinghuis, 
H. J. Kroon, 
II. J. Folkerts, 

's-Bosoh, 6 Sept.: 

ƒ 30,990. 
9 30,892. 
9 30,730. 
i) 30,500, 

te Hattum, 
» Groningen, 
» Kuinre , 
* Oldeboorn , 
» Warfhuizen , » 30,190. 
» Nieuwolda, » 29,900. 
» Delfzijl, » 29,247. 
» Groningen, » 28,450. 
» Grootegast, » 27,771. 

l o . het maken van een 
gebouwtje voor eene zei registrcerende peilschaal 
op den bestaanden peilput aan het Oude-Maasje; 
minste inschr. was A. van Eggelen, telleusden, 
voor ƒ 1 7 0 4 . 

2o. het maken van een gebouwtje, peilput enz. 
voor eene zelfregistreerende peilschaal op het 
stations-terrein te Moerdijk; minste inschr. was 
A. van der Meer, te Zevenbergen, voor f 2575. 

Dordrecht, 6 Sept. : de levering van steen
kolen voor het stoomgemaal te Heerjansdam; 
ingekomen 2 bilj., als: 
J. W. Jansen , te Hendrik-Ido-Ambacht, a f 1.19»/, 
A . Vrijhof, » Barendrecht, a » 1.00 
per hektoliter; gegund. 

Bergen op Zoom , 7 Sept.: l o . het aanvul
len van het overgebleven deel der vestinggracht 
tusschen den uitgang aan de Bruinvisebstraat en 
den Oranjeheer, 2o. het maken eener beschoei
ing en rijzen berm met liet amoveeren der land-
hoofden aan de voormalige llambrug, en het 
verleggen van een deel der bestrating in den 
straatweg van Bergen-op-Zooni naar Breda j minste 
inschr. voor de massa was A. Asselbergs, voor 
/"0740; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 8 2 8 2 . 

's-Hage, 9 Sept. : het herstellen van de door 
winter- en stormschade verzakte oevervoorziening 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede over 
den Hond en de Kat; minste inschrijver was 
B. P. dc Groot, te Giesendam, voor ƒ 0400. 

Leeuwarden, 9 Sept.: het voortzetten en 
voltooien van het in 1871 begonnen beschenn-
werk bij Dijkshoek over eene lengte van 308 M.j 
minste inschrijver was K. Kuipers, te Harlingen, 
voor ƒ 3 7 , 0 0 0 . 

Loenen a/d Vecht, 10 Sept.: de voorziening 
van eenige boezemwerken in de polders Voor
burg, Holland en Sticht, in 18 perc ; minste 
inschrijvers waren : 
Perc. 1, C. Verlaat, 

» 2, K. v. Lokhorst, 
» 3, K. Ran, 
» 4, T. Zwanenburg, 
» 5, W. van Schaik, 
» 0, K. Ran, 
» 7, 0. Verlaan, 
» 8, G. Bunt, 
j 9, C. Vcrlaan , 
» 10, K. Ran, 
» 11, dezelfde, 
» 12, C. Verlaan , 

Alles gegund. 
Arnhem, 11 Sept. 

te Wi ln i s , 
» id. 
» id . 
» Woerden, 
» Nieuwersluis, 
» Wilnis , 
» id. 
» Amsterdam, 
» Wilnis , 
» id. 
» id. 
» id . 

f 397. 
» 400. 

» 97. 
» 1848. 
» 547. 
» 549. 
» 024. 
i> 050. 
» 774. 
» 897. 
» 025. 
» 749. 

Iu. 
lokaal aan de middelbare 

het bouwen van een 
school voor meisjes; 

ingekomen 10 bilj., waarvan het hoogste van E. 

Eibers, voor ƒ 1920; het laagste van A. Peters, 
voor ƒ 1 2 2 0 ; voorloopig nog niet gegund. 

2o. het graven en metselen van een waterloop 
nabij den Klarendalsehen weg; ingek. 0 bilj., 
waarvan het hoogste van H . Heuvels, voor/"2090; 
het laagste van M . Jansen, voor f 1998; voor
loopig nog niet gegund. 

3o. het afgraven en onder talud brengen van 
een afrit aan de Haven; ingek. 8 bil j . , waarvan 
het hoogste van M . Jansen, voor ƒ 1 9 0 5 ; het 
laagste van J. Amersfoort, voor f 255.55; ge
gund. 

4o. het maken cn leveren van 2 ijzeren wa
terwagens; ingek. 3 bilj., waarvan het hoogste 
van J. 11. Pothmann, voor ƒ 1 0 4 0 ; het laagste 
van II. .1. Simons Jr., voor /*090; gegund. 

Middelburg, 11 Sept.: het verbeteren en 
onderhouden van den klinkerweg van Goes naar 
's-GravenpoIder gedurende 1872 tot en met '74; 
minste inschr. was M. Paauwc. te Hoedekens
kerke, voor ƒ18 ,480 . 

Schiedam, 12 Sept.: het maken van een kaai
muur van zuilenbasalt langs de buitenhaven en 
de sehulkolk aan de buitcnsluis, alsmede het 
verlagen van een gedeelte van den aan die haven 
reeds bestaanden kaaimuur; ingekomen 12 bil
jetten, als: 

te Papendrecht, 
» Gouda , 
» id. 
» Hardinxveld, 
9 Rotterdam, 
i) Strijen, 
« Sliedrecht, 
» Schiedam, 
» id. 
» id. 

id. 

v. d. Velde, 
Luijendijk , 
J. Nederhorst, 
W. Bi j l , 
M. Magen, 
Vo irdendag, 

P. M . Bod, 
VV. Sonneveld, 
J. Ris A.Hz., 
J. v. d. Most, 
VVouterlood& Bcrkelaar, 
C. Bosman-, 
Gegund. 

» Rotterdam, 

55,000. 
49,015. 
48,990. 
40,000. 
44,800. 
39,119. 
30,900. 
3G,880. 
30,0G3. 
35,003. 
35,400. 
34,700. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

21'- Algemeene bijeenkomst gehouden in de groote 
zaal der Sociëteit de Vereeniging te 's-Gra-

venhagc den 11 September 1872. 
Ten lO ' / j uren werd de vergadering door den 

Voorzitter, den Heer Leliman, geopend. Hij dankt 
de regelings-commissie (bestaande uit de bestuurs
leden van de afdeeling 's-Gravenhage) niet alleen 
voor de zorg, die zij heeft gehad voor een ge
schikt lokaal, maar ook voor de wijze waarop zij 
getracht heeft het bezoek van de leden aan de 
residentie aangenaam te maken en brengt ver
volgens in discussie de 3e der gestelde vragen, 
luidende: »In welke opzichten is de specula
tieve huizenbouw van onzen tijdvoor- en nadee-
»lig tc achten? Men verlangt opheldering door 
«voorbeelden en feiten." 

De voorzitter spreekt een inleidend woord en 
deelt mede wat men door speculatieven huizenbouw 
moet verstaan. Hij verklaart zich tegen de zucht 
van slechte ornamentatie, welke bij dien bouw 
moet vermeden worden en in strijd is met de 
regelen der schoonheidsleer. Hij acht het ge
vaarlijk feiten te noemen, omdat daardoor de goede 
harmonie tusschen de bouwkundigen zou kunnen 
worden verbroken. 

De heer de Wijs treedt in beschouwingen over 
de wijze, waarop de speculatiebouw in onzen tijd 
wordt geëxploiteerd en betoogt op verschillende 
gronden dat de kunst geen voordeel kan vinden 
als het bouwen geschiedt door onbevoegden en 
spotters met waarheid eu schoonheid. Als een 
groot nadeel wijst spr. er op hoe de bouwkunst 
op industrieel gebied wordt teruggebracht en welk 
een ongunstigen invloed de speculatiebouw uit
oefent op de ontwikkeling van den werkman. 

Op verzoek van den voorzitter wordt het voor
gedragen stuk ter beschikking van het bestuur 
gesteld, ten einde in het verslag der bijeenkomst 
te worden opgenomen. 

De lieer Gosschalk vraagt of niet moet gelezen 
worden speculatie bouw iu plaats van speculatieve 
bouw. 

Hij ziet geen bezwaar in den goedkoopen hui
zenbouw. Het streven moet daarheen gericht zijn, 
om deu ambachtsman ucstlietisch te ontwikkelen, 
waaraan echter hier te lande nog weinig is ge
daan. Een loffelijk streven vindt hij intusschen 
in een onlangs iu het licht verschenen werkje 
van den lieer Vogel. 

Spr. vindt het natuurlijk dal men somtijds bij 

den speculatiebouw de hulp der architecten niet 
inroept, doch betreurt het zeer dat men door dien 
bouw dikwijls de kunst oneer aandoet. 

Spr. ziet echter de toekomst niet zoo duister 
in als de heer De Wijs cn hoopt dat wij zullen 
trachten het ware kunstgevoel bij de bouwkun
digen voort te planten. 

De Voorzitter verdedigt het woord «specula
t i e f en meent dat het luidens de discussie uit
drukt, wat in de vraag bedoeld wordt. 

De heer Saraber kan niet toegeven dat de zoo
genaamde speculatieve bouw zoo nadeelig voor 
de maatschappij is en licht dit gevoelen door 
voorbeelden toe. 

De heer Metzelaar zegt dat men in de gebou
wen verschil van maatschappelijken stand moet 
opmerken. Het zien van slechte gebouwen werkt 
echter nadeelig op de kunst. Wat hij zeer be
jammert is dat men dikwijls bouwt op cene wijze 
die afgekeurd moet worden, en toont dit door 
een voorbeeld aan. 

De Voorzitter betoogt dat kunst in ieder geval 
regeeringstaak is; hij betreurt daarom dat som
mige gouvernementsgebouwen niet aan de eischen 
van de kunst voldoen. 

De heer Gosschalk blijft volhouden dat specula
tief in den gebezigden zin niet goed is. Specula
tief is bespiegelend. —- Men zoude b. v. kunnen 
zeggen, huizenbouw uit winstbejag. 

De Voorzitter stelt thans aan de orde de 5e 
vraag luidende : «Is het in ons land en voor ons 
«klimaat aanbevelenswaard, de gevels te nictse-
«len niet steenen, die in kleur en vorm ver-
«schillen? En welke voor- en nadeelen levert eene 
«bemetseling op, die met voor- en achterwaarts 
«gelegen vlakken, banden, lijsten, afdekkingen 
»enz. is bewerkt? Welke klem-steunen zijn proef-
«houdend en hoedanig worden zij gemaakt?" 

De voorzitter meent dat men den steller dei-
vraag hulde moet brengen; zij ligt geheel op ons 
terrein. Wij zijn tot de ervaring gekomen dat 
men dikwijls voor handen vol geld geene goede 
steenen kan bekomen. Hij betreurt het dat ver
schillende bouwmeesters afzien van het gebruik 
van goede steenen, doch verheugt er zich toch 
in dat men In de laatste jaren steenen van ver
schillenden vorm en kleur bezigt. 

De heer Metzelaar spreekt met lof van steen
soorten die in verschillende kleuren gebezigd zijn 
bij den bouw van huizen in de Vondelstraat tc 
Amsterdam, Gelijkerwijze spreekt hij over den 
bouw van kerken te Breda en Eindhoven. 

In vergelijking met het buitenland meent hij 
dat men hier goede steenen kan bekomen mits 
men goed betalen wi l . 

De Voorzitter dringt op het gebruik van ge
profileerde steenen aan. Hij uit den wensch dat 
alle bouwmeesters redelijk en verstandig de steen
soorten, waaraan ons land zoo rijk is , zullen 
weten in toepassing te brengen. 

Thans is aan de orde vraag 0 : «Verdient het 
«aanbeveling, dat het ontwerpen en uitvoeren 
«van een gebouw aan twee architecten wordt 
«opgedragen, en , zoo ja , op welke voorwaarden 
«behoort zoodanige opdracht te geschieden en te 
«worden aanvaard?" 

De Voorzitter leidt de vraag in en meent dat 
wanneer twee bouwmeesters van eene en dezelfde 
school met eene opdracht belast worden, de kunst 
er door gebaat wordt. 

Spr. licht dit toe door voorbeelden aan zijne 
practische ervaring ontleend. 

De heer Metzelaar keurt het vormen van 
scholen in dc bouwkunst zeer af. Ook Violet-le-
Duc ijvert tegen de zoogenaamde scholen. Spr. 
kan goedkeuren dat men soms, zooals laatst in 
België is gebeurd, het ontwerp en de uitvoering 
aan twee verschillende personen toevertrouwd, de 
eene als ontwerper, de ander als constructeur; 
doch om het daarstellen van een gebouw aan 
twee bouwkundigen , die op hetzelfde standpunt 
van ontwikkeling staan, op te dragen, dit keurt 
hij af. 

Er is maar eene school. Zij heeft ten doel aan 
het gebouw den schoonsten vorm te geven. 

De Voorzitter hecht volstrekt niet aan het woord 
«scholen'' doch er zijn omstandigheden , waarbij 
het raadzaam is het ontwerpen van een gebouw 
aan verschillende personen toe te vertrouwen, 
zooals in Amsterdam is geschied. Hij kan zich 
echter niet voorstellen dat men tot eenheid kan 
geraken, wanneer niet de eene persoon zich aan 
de andere opoffert. 

De heer Gosschalk toont door een voorbeeld, 
uit zijne practijk ontleend, aan dat bij onder-
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linge welwillendheid het wel kan gaan dat het 
ontwerpen van een gebouw aan twee architecten 
tegelijk wordt opgedragen. 

De Voorzitter stelt thans in discussie de 7de 
vraag luidende : »Moct dc bouwmeester zijn ho-
•norarium berekenen over de som, die hij voor 
»het hem opgedragen bouwwerk heeft begroot, 
»of wel over het laagst ingeschreven cijfer, 
«waarvoor het werk door de aanbesteders is ge-
ogund geworden?" 

De Voorzitter meent dat de leden wel ook 
eenige oogenblikkcn over hunne pecunieele be
langen mogen spreken. Hij licht toe tot welke 
onaangenaamheden het kan leiden, wanneer het 
honorarium van den bouwmeester wordt bere
kend naar het laagst ingeschreven cijfer en niet 
naar het cijfer van de begrooting. Spr. meent 
dat dc begrooting de basis moet uitmaken of dat 
het honorarium berekend worde naar het ge
middelde tusschen de hoogste en laagste inschrij
vingssom. 

De heer Bosman kan zich hiermede niet ver
eenigen cn toont aan dat het gemiddelde der 
inschrijvingen niet altijd het juiste cijfer kan zijn. 

De heer Gosschalk is van hetzelfde gevoelen. 
Bedoelde statistische berekening zou , zij het dan 
ook bij uitzondering, tot misbruik in het pecu-
nieel belang van den bouwheer kunnen aanlei
ding geven. — Spr. geeft de voorkeur aan de 
maatstaf, die in het rapport is aangegeven dat 
eenige jaren geleden door Spr. met de l.eeren Rose 
cn Metzelaar is opgemaakt over het loon van den 
architect. 

De heer Bosman wijst op het gebeurde bij de 
aanbesteding van de 's-Gravenhaagsche duinwa
terleiding. Hij geeft dc uiteenloopcnde inschrij
vingssommen op en vraagt welke som men dan 
hier tot bazis had moeten nemen. 

De heer Fol vraagt, wanneer b. v. 10 aanne
mers ingeschreven hebben, het dan niet rationeel 
zou zijn die sommen hij elkander op te tellen en 
door 10 te deelen en het verkregen cijfer tot ba
zis aan te nemen. 

De heer van Gendt heeft hiertegen bezwaar 
omdat somtijds de hoogste inschrijvers een niet 
ernstig gemeend aanncmingscijfer opgeven, maar 
alleen voor den vorm inschrijven. 

Ten slotte wordt aan de orde gesteld de 10e 
vraag luidende: «Welke zijn tot dusverre geble-
»ken de meest doeltreffende middelen te zijn, 
«voor het afvoeren en het verwijderen van de 
«faecale en andere natte of valstoffen uit de ste-
uden, beschouwd met het oog op de eischen van 
...Ir gezondheidsleer, als in verband met de nut-
uiige aanwending dier stoffen en de kosten van 
«exploitatie voor de steden?" 

Op deze vraag is een schriftelijk antwoord in
gekomen van den heer Van der Kloes. Dit stuk 

wordt door den heer Molemans voorgelezen en 
zal in het verslag worden opgenomen. 

De Voorzitter dankt het bestuur der afdeeling 
's-Gravenhage voor de gulle ontvangst en ook 
voor de wijze, waarop zij de wanden der zaal niet 
kunstwerken heeft versierd. 

In het bijzonder brengt hij ook een woord van 
hulde aan den achtenswaardigen Voorzitter dier 
afdeeling, den heer Rose. 

Naar aanleiding der drie kleuren , in de zaal 
aanwezig, zinspeelt de Voorzitter op het nationale 
der bijeenkomst. 

Door der heer llcnriquez l'inucntel wordt den 
Voorzitter dank en hulde gebracht voor de voor
treffelijke leiding der bijeenkomst. 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 
Na bet gebruik van eenige ververschingen be

geven zich ten half twee ure zestig leden, duur 
middel van door de Haagsche Afdeeling aange
boden rijtuigen, naar het huis ten Bosch van 
H. M . de Koningin en hel huis de l'aauw van 
Z. K. H. l'rins Frederik der Nederlanden. 

Tot de bezichtiging van beide lusthoven was 
door Hare Majesteit de Koningin en Zijne Konink
lijke Hoogheid Prins Frederik op hoogst vereerende 
wijze vergunning verleend. 

Ten half zes ure kwamen de leden op het bad
huis te Scheveningen aan , veieenigden zich daar 
aan een gemeenschappelijke!! maaltijd en bleven 
tot 8'/j uur op aangename en gezellige wijze 
bijeen. 

Zevende jaargang N°. 38. Anno 1872. 
Later ingekomen Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS der ge

meente (WONINGEN, zijn voornemens, door 
hunnen Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, 
aan te besteden : 

Het L E V E R E N , S T E L L E N en in goede 
werking opleveren van een STOOM-
POMPWERKTUIG van hoogen druk 
met verdikking en afsnijding van 
stoom, stoomketel en toebehooren, 
onder bijlevering van alle daartoe 
noodige bouwstoffen , arbeidsloonen, 
transporten, enz. enz. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter Secretarie der gemeente ter lezing 
liggen, en aldaar a ƒ 0 . 5 0 per exemplaar ver
krijgbaar zijn , terwijl nadere inlichtingen te be
komen zijn aan het Bureau der gemeentewerken, 
en bij den Ingenieur P. A. KOREVAAR te Vrijen
ban bij Delft, bij wien tevens bestekken zijn te 
bekomen a ƒ 0 . 5 0 per exemplaar. 

De op zegel gestelde iiischrijvings-billetten, 
ingerigt overeenkomstig dc algemeene voorwaar
den , moeten vóór of uiterlijk op Woensdag, den 
tweeden October aan het Raadhuis worden be
zorgd, terwijl de opening daarvan aldaar, op 
Donderdag den derden October des namiddags te 
l ' i 1 / , uur , zal plaats hebben. 

Groningen, den 1 2 J " September 1872. 
Burgemeester en Wethouders, 

H. O. F E I T H , 1. B. 
De Secretaris, 

W. A. REIGER. 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, is deze week 
verschenen, in roy. 8vo. (prijs / l . ) : 

r. J. ï 
van 

Mr. W. C. D. OLIVIER. 
Deze Herinneringen doen TIIOliïtKCKK kennen 

van de zijde, van welke hij het minst bekend is: 
T. als leermeester, op het college, op het exa
men, op dc promotie, T. in zijn huis en in den 
huiselijken kring, als een gelukkig echtgenoot en 
vader, als een gul en opgeruimd gastheer, T. 
als vriend en als mensch; naar de Schrijver 
meent, eene nieuwe kennismaking voor het pu
bliek , welke het misschien niet zonder eenig ge
noegen maken zal. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & O , te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. 
W. V A N DER W I E L & C " , 

W E E K B L A D 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t ^ e g e v o n o n d e r r e d a c U o v a n V. W . V A N G r K N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOKSItURGII, C. J. VAN DOORN, I). OKOTlIr!, J. II. T.KI.IMAN, II. LINSK, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINOA, II. P. VOGKI, en anderen. 

Dc abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
icderrn Zaterdag bij I». A. TIIIFJIE t c irnl ioni ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /'l.fiö. 
Men abonneert zieh voor een jaargang. Knkele nominees 
worden alleen bij vooruitlicstclling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1 . — en voor eiken regel meer A-.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 eents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 260,600 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

SMAL SPOOR. 

(Vervolg cn slot van N". 37). 

De Engelsche ingenieur Fairlie beweert, dat het 
smalle spoor in de toekomst het breede geheel 
verdringen zal. A l deelt men ook niet in deze 
meening, zoo kan men toch niet het volste ver
trouwen tot den aanleg van plaatselijke banen 
overgaan, omdat zij tot heden overal goede uit
komsten gaven. Voorbeelden van smalle lijnen, 
die slechte zaken maakten, bestaan er , om zoo 
te zeggen, nog geene. 

Het prospectus gaat daarna over tot behande
ling van de vraag, waarom de smalle banen in 
Zwitserland cn de naburige Staten niet meer uit
breiding hebben gekregen dan werkelijk het ge
val i s , en merkt daaromtrent aan: 

Onkunde, vooroordeel en zekere voornaamheid, 
zucht dc faire grand, met name het ongeluk
kige speculeeren op den grooten doorvoer, — 
dat zijn gedeeltelijk de oorzaken der achterlijk
heid. Maar de hoofdoorzaak ligt in eene om
standigheid , waaraan wij ten slotte nog eenige 
aandacht moeien wijden, omdat daaruit de nood
zakelijkheid voortvloeit, dc maatschappij in het 
leven te roepen, naar welker oprichting wij 
streven. 

Plaatselijke banen, gelijk wij ze op het oog 
hebben, zijn, gelijk vanzelf spreekt, in den re
gel slechts van geringe uitgestrektheid. Daarom 
is het bijna niet mogelijk , ze toe te rusten met 
den grooten en duren omslag van een zelfstan
dig beheer. In den tcgenwoordigen toestand 
moet dus elke landstreek, die een spoorweg ver
langt, bij bet bestuur van de naastbij gelegene 
groote baan aankloppen. Het ontbrak den be
stuurders dezer spoorwegen tot heden minder aan 
goeden wil dan aan een helder inzicht in het 
onderscheid tusschen de twee soorten van lijnen. 
Twee proeven vielen bovendien ongelukkig uit. 
Ocrlikon-Bïdnch cn llomont-Büllc, beiden van 
normale spoorwijdtc, dekken ternauwernood de 
kosten der exploitatie. De misslag ligt in het 
geheel niet bij de twee groote spoorwegmaat
schappijen (Noordoost- cn West-baan), maar in 
de onvereonigbaarheid van een dubbel aanleg- en 
exploitatie-stelsel in ééne en dezelfde hand. Groote 
lijnen moeten noodwendig naar vaste eenheids-
normen bestuurd worden ; de kleinere plaatselijke 
behoefte moet voor het grootere belang wijken. 
Maar dc plaatselijke baan verdraagt zich in geenen 
deele met deze wijze van exploitatie. Uier vormt 
veeleer de meest volkomcne voldoening van in-
dividueclc cn plaatselijke behoeften van verkeer 
den regel, zoowel wat aanleg als beheer betreft, 
en dc strengste spaarzaamheid moet hcerschen 
tot in de kleinste bijzonderheden. Het bestuur 
van zulke lijnen kan geene gebiedende stelling 
in het verkeer innemen, maar het moet zich 
overal zorgvuldig onderwerpen aan de behoeften. 
Do exploitatie op groote schaal cn de exploitalie 
op kleine schaal zijn alzoo twee zaken, die niet 
in ééne en dezelfde hand behooren , en de maat
schappijen der groote banen hebben dan ook 
eenen als instinctieeen tegenzin in den houw van 
kleine lijnen, vooral met mindere spoorwijdte. 

Hierin ligt dc hoofdoorzaak van den achterlijken 
toestand der plaatselijke banen; zelfstandig kon
den zij niet worden opgericht; afhankelijk van 
de groote lijnen , verkeerden zij, gelijk haro on

dernemers, in eene valsche stelling, cn een mid
delweg bestond er niet. 

Dezen te scheppen nu moet bet dool van de 
nieuwe maatschappij zijn. Deze maatschappij moet 
namelijk liet middelpunt worden voor een lang
zamerhand zich bij elkander aansluitend grooter 
getal ondernemingen, die overigens in econo
misch of huishoudelijk opzicht geheel zelfstandig 
kunnen blijven. Deze ondernemingen behoeven 
plaatselijk in geen verband niet elkander te zijn; 
de eene kan in het kanton Genève liggen, de 
tweede in Bern, de derde in Zurich, de vierde 
in Grauwbundcrlnnd, enz. Elke onderneming 
heeft haren afzonderlijken bestuurder, haren af
zonderlijken ter plaatse saamgcstelden r a a d . Daar
entegen is de opperste leiding van deze geza
menlijke banen eene gemeenschappelijke. Bij uit
zondering kunnen ook banen tot de gemeenschap 
der exploitatie worden toegelaten , die buiten de 
maatschappij gebouwd zijn geworden. 

Op deze wijze wordt het voordcel van zelf
standig plaatselijk bestuur bereikt met daaraan 
beantwoordende zelfstandigheid der geldelijke uit
komsten, cn toch in de vereeniging van al deze 
ondernemingen de mogelijkheid aangeboden, in 
een gezamenlijk organisme, dat goedkoop en voor 
elke baan weinig lastig is, alle wezenlijke 
voordeelen van een gecentraliseerd bestuur te ver
krijgen. Gelijk vanzelf spreekt, zal eene groo
tere maatschappij in staat zijn voordeeliger over
eenkomsten voor aanleg en leveringen te sluiten, 
de noodige kapitalen tegen billijker voorwaarden 
bijeen te brengen en zuiniger te exploiteeren. 
Zij kan met voordeel voor zich zelve in al deze 
zaken ook aan dc door haar begunstigde onder
nemingen voordeel verschaffen. 

De maatschappij zal dus niet zoo zeer ten doel 
hebben plaatselijke banen voor eigene rekening 
te bouwen en te exploiteeren, maar veeleer den 
aanleg en de exploitatie, voor rekening van der
den ontworpen, te ondersteunen, in zulke on
dernemingen aandeelen te nemen en de opper
ste leiding van het beheer te bezorgen. Wel is 
waar zal hiervan niet uitgesloten zijn, dat de 
maatschappij enkele ondernemingen voor eigene 
rekening kan volvoeren; voornamelijk zal dit in 
den aanvang aanbevelenswaard zijn, om een aan
schouwelijk beeld van het voordeel van zulke ba
nen te geven, en door dit voorbeeld anderen tot 
handelen op te wekken. Naderhand echter moet 
louter aandeelen nemen de regel blijven cn, moet 
men er op bedacht zijn elke nieuwe onderne
ming in economisch opzicht zelfstandig te doen 
zijn. Alzoo zal een maatschappelijk kapitaal van 
tien millioen franken voor vrij huigen tijd toe
reikende wezen. 

Dat het steken van geld in de onderneming 
ook voor het kapitaal niet zonder voordeel zijn 
zal , behoeft geene verdere uiteenzetting. De 
maatschappij zal niet beperkt zijn tot de uitslui
tende winst op het exploiteeren van de onder
nemingen . maai- zij zal ook iu slaat zijn voordeel 
tc trekken uit overneming van den aanleg cn 
uit de verstrekking van kapitaal, cn dat zonder 
nadeel vooi' de afzonderlijke ondernemingen. Ook 
moet het voor kapitalisten van bijzonder belang 
zijn, aandeelen te nemen in eene maatschappij, 
die in do gelegenheid zijn zal in het vervolg 
eene reeks van nieuwe ondernemingen niet het 
noodige kapitaal in actiën en obligation tc on

dersteunen. De geldelijke betoekenis van de thans 
i op het touw gezette onderneming zal mettertijd 

natuurlijk door het geldelijk gewicht van de reeks 
plaatselijke banen, die er uit zullen voortkomen, 
in hooge mate overvleugeld worden. Dc erva
ring heeft ook reeds bewezen, dat dergelijke 
maatschappijen, die in I tal ië , Duitschland cn 
Oostenrijk opgericht zijn geworden, zich in de 
volle gunst van het kapitaal hebben te verblijden. 

Tot zoover Der Bund, 
Wij hebben reeds vroeger in dit blad melding 

gemaakt van het goedkoope spoorwegstelsel Lar-
manjat. Wij vinden daaromtrent nog in het 
tijdschrift La Fortune: Een der voordeelen van 
dit stelsel i s , dat de trekking plaats kan hebben 
zoowel door paarden als door locomotieven. De 
uitvinder wil nu te Parijs een dubbelen dienst 
openen : des nachts met stoom voor goederen, 
zooals eetwaren cn andere; des daags inet paar
den voor personen. Dit stelsel kost minder dan 
eenig ander. Eene commissie uit den Algeincencn 
Raad van het departement der Seine heeft be
sloten tot eene proefneming. 

Ook heeft de Hooge Raad voor bruggen en 
wegen in Frankrijk gelast, dat men Larmanjat's 
uitvinding zal toepassen bij het Canal de Bour
gogne voor het trekken van dc schuiten; wat nu 
voortaan met stoom zal geschieden. 

Eindelijk lezen wij nog in het Belgische week
blad Chronique dc VIndustrie van 28 Aug. j l . : 
Dezer dagen hebben er te Parijs, op den Troca-
dero, proeven plaats gehad over eene lengte van 
ongeveer zeshonderd ellen baan met enkel spoor, 
volgens het stelsel Larinanjat. Zij zijn zeer goed 
geslaagd. De machine en de trein hebben bij 
herhaling cn zonder moeite bochten doorloopen 
van negen meiers straal. 

Het stelsel van Larmanjat is reeds aangeno
men door het Portugeesche Gouvernement voor 
de ijzerbanen binnen de stad Lissabon. 

Ook van de houten spoorwegen in Canada heb
ben wij vroeger in dit blad gewaagd. Vooral in 
het belang van het houtrijke Java wenschen wij 
daarvan iets ter behartiging te zeggen, omdat 
zij goedkoop zijn (tien duizend gulden de kilome
ter), en het smalle spoor voornamelijk om de 
goedkoopheid aanbeveling verdient. 

Dc vervanging van ijzer door hout voor de 
Canadasche spoorwegen is men verschuldigd aan 
den Noordainerikaanschen ingenieur J. B. Hui-
bert, die het denkbeeld het eerst verwezenlijkte 
gedurende den jongsten burgeroorlog voor den 
aanleg van tijdelijke banen en voor de herstel
ling van vernielde lijnen. 

De proeven, gedurende de vijandelijkheden ge
nomen, moedigden aan tot eene proef vooi'duur
zame spoorwegen, en weinig tijd later was eene 
kleine baan van 10 kilometers gebouwd en in 
exploitatie. In 1808 werd eene tweede baan van 
zes en zeventig kilometers geopend tusschen Kar-
thago (in den Staat Nieuw-York) en Harrisville. 
Daarop werd eene derde lijn aangelegd in de pro
vincie Quebec (in Canada); zij nam den naam 
aan: Quebec and Gosford wooden Hallway. Z(j 
is nog slechts twee en veertig kilometers lang, 
maar zal tot honderd en zestig worden uitge
strekt. Eene andere l i jn , de Sorrel, Drum
mond and Arlhabasca Counties Hallway, zes 
en negentig kilonieters lang, is pas voltooid ge
worden en zal in de aanstaande lente eenige ver-
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takkingen krijgen. Ook is men met alle kracht 
bezig in de provincie Quebec aan den bouw van 
den Levis and Qucnnebec wooden Railway, lang 
zes cn negentig kilometers , die ook tot honderd 
en zestig kilometers zal worden verlengd. 

Over de reeds geopende banen loopen dagelijks 
drie treinen , die evenveel personen cn goederen 
vervoeren als op een groot getal lijnen, waar
van de aanleg veel kostbaarder geweest is. Men 
kan met volkomene veiligheid aan de treinen 
voor personen eene snelheid geven van dertig 
tot twee en dertig kilometers , en aan die voor 
goederen van twintig tot zes en twintig; de ad-
herentie of aanklemming is , met eene machine 
van dertig tonnen , voldoende om al dc hellingen 
te doen bestijgen, waarvan enkele zeer steil zijn. 
Zoo kan men op een van deze spoorwegen, 
waarop men zich van machines van twintig ton
nen bedient, zestig tot tachtig tonnen sleepen 
over eene klimming van een zestigste (O.OlGü); 
met eene machine van slechts veertien tonnen kan 
men een trein van twintig tonnen slecpcn over 
eene stijging van een een cn twintigste (0.047). 

Bij den bouw van den Levis and Qucnnebec 
Railway heeft men zwaarder en deugdelijker 
bouwstoffen gebezigd, dan voor de vroegere lij
nen. De breedte der ophoogingen is niet min
der dan 4 m , 25 ; die der ingravingen wisselt af 
van 4 m ,90 tot 0,70 ; de aardewerken zijn echter 
niet van groot belang geweest, daar men steile 

Dc bovenbouw wordt gevormd door dwarsliggers, 
gelegd op eene ballastlaag van 0 m ,30 diepte, cn 
0 m ,60 breeder zijnde dan dc dwarsliggers lang 
zijn. De lengte van deze dwarsliggers is 2,45 
en hunne breedte 0,20. De spoorstaven zijn van 
ahornboomenhout; zij zijn 4,25 el lang, 0,35G 
hoog cn 0 , n,178 breed; zij worden op haren kant 
gesteld op de dwarsliggers, en zijn aan het bo
venvlak licht afgerond. De dwarsliggers zijn op 
een ouderlingen afstand van 0"',00; er zijn in
kepingen in gemaakt, waarin de spoorstaven ge
steld en met wiggen bevestigd zijn van dezelfde 
houtsoort als de rails. 

De heer llulbcrt gebruikt eigenaardige gereed
schappen voor het maken van de inkepingen en 
van de wiggen. 

Tot besparing van kosten is ook het rollend 
materieel beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
Op den Levis and (Jucnnebec Railway heeft men 
slechts twee locomotieven, elk op reis wegende 
dertig tonnen. Het overige van het materieel 
bestaat uit twee rijtuigen eerste klasse, die elk 
veertig personen kunnen bevatten; twee rijtuigen 
tweede klasse, elk voor zestig reizigers; twee 
bagage-wagens; vier beestenwagens; tien goede
renwagens en dertig platte wagens ; twee sneeuw
scheppers en eenige andere bijzaken. 

Het rollend materieel er onder begrepen, kost 
de lijn tien duizend cn zestig gulden dc kilome
ter (fr. 21124). 

hellingen en scherpe bochten heeft aangenomen. 
De gezamenlijke prijs van het spoor zal bedragen 3042 franken per kilom., aldus verdeeld : 

460 spoorstaven, kant en klaar, ad . . . fr. 3.10 fr. 1414.00 
2725 dwarsliggers » . . . 0.05 1771.25 
5718 wiggen « . . . 0.05 285.90 

Het ballasten zal kosten per kilom 
» leggen van de rails 

Bruggen, stations, waterbakken, draaischijven, wissels 
Aardewerken , aqueducten, enz 

3501.75 f ) 
1000.00 
040.00 

4000.00 
8035.00 

fr. 18370.75 
De prijzen van de locomotieven cn van het overige rollend materieel 

zijn als volgt: 
Machines en tender, elk . . fr. 51500 fr. 103000 
Rijtuigen eerste klasse. . . 10300 20000 

» tweede » 5150 10300 
3090 Cl 80 
2575 25750 
2575 10300 
3090 3090 
1048 49440 

Trucks, met de hand te be-
618 X 2(?) 1230 

Sneeuwscheppers 5150 10300 
-240190 : 96 = ± 2500.00 

De gemiddelde prijs van den arbeid op de baan 
is fr. 4.65 per dag van tien uren; de prijs van 
de aardewerken is fr. 2.05 per teerling-cl cn van 
het uitgraven in de rots fr. 33.70 tot fr. 00.65. 
Het hout in stukken, lang 3"',05 en 0m,35 in 
middellijn, kost, naar gelang der soorten: black 
spruce fr. 1.30 het stuk; tamarac fr. 2.20; wit 
en geel dennenhout fr. 1.55. Het vierkant be
kappen verhoogt den prijs met 25 ten honderd. 
De prijs van het kapwerk is fr. 84.45 de strek
kende c l ; de houten bruggen, die meer dan zes 
ellen lang zijn, kosten 591 franken de strekk. el. 

De kosten van trekking en onderhoud bcloopen 
voor de drie treinen daags ongeveer fr. 20.00 per 
trein, alles er onder begrepen. Deze berekening 
is gemaakt voor eene lijn van 42 kilometers lengte 
en eene dagelijksche reis van 125.5 kilom. De 
baan is geconcedeerd aan eene maatschappij, die 
haren aandeelhouders een jaarlijksch dividend van 
zes percent uitkeert. De duur der houten spoor
staven hangt natuurlijk van het getal treinen af; 
onder de gegevene omstandigheden is hij gemid
deld acht jaren. Een vierde echter van de spoor
staven der het eerst aangelegde lijn is nog in 
goeden staat na twaalf jaren. 

De heer Hulbert is reeds geraadpleegd gewor
den voor den bouw van houten spoorwegen in 
Nieuw-Zeeland. 

Rolle, 12 Sept. 1872. It. v. E. 

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

j De kanalen van den Staat Nieuw-York wor
den bevaren door schepen, die gemiddeld een 
inhoud hebben van honderd acht en zeventig 

(•) Dit verschilt ± 450 franken van 3042. 

-20.800.00 (_+). 

tonnen. De tijd, tegenwoordig vereischt om de 
reis te doen van Buffalo naar Albany, bedraagt 
voor die vaartuigen tien dagen. De snelheid, ver
kregen door trekkracht van paarden, is gemid
deld 2400 meters in het uur. Men zoekt sinds 
lang naar een middel om die snelheid te ver
meerderen. De Staat Nieuw-Vork heeft honderd 
duizend dollars beloofd voor eene geschikte manier 
om met stoom te slecpen op de kanalen. De ver
schillende voorstellen zijn vóór eenige dagen on
derworpen aan eene practische beproeving tus
schen Troy cn Albany. 

§ Wij hebben vroeger met ingenomenheid go-
sproken van het oxhydrisch licht. Isis bevatte 
den 17en Aug. een opstel van den heer S. P. 
Huizinga, te Leeuwarden, die daarin den twijfel 
oppert, dat het de thans gebruikelijke lichtbron
nen zal verdringen, en het slechts aanbeveelt tot 
vervanging van het electrisch licht, Drummond's 
kalklicht, het magnesiumlicht, kortom in alle 
gevallen, waarin eene zeer «intensieve" verlich
ting vereischt wordt. Wij lezen in een buiten-
landsch tijdschrift: Dc heer Lormet, lid van den 
Parijschen gemeenteraad, heeft voor eenige weken 
aan dit lichaam verslag gedaan over het oxhy
drisch licht. Na in weinige woorden de geschie
denis er van te hebben gegeven, verklaart de 
rapporteur, dat het onmogelijk is er de voort-
brengingskostcn van te bepalen. De berekenin
gen, gegrond op dc aanteekeningen van den heer 
Tessie du Motay, zijn onbetrouwbaar. Zijne Maat
schappij heeft zich, in de laatste proefnemingen, 
niet gehouden aan de afspraak, maar, in plaats 
van het gewone gas, ccn rijker gas gebezigd, 
dat voor den algeineenen dienst onbruikbaar is 
wegens het ingewikkelde van de toestellen. 

Met zekere soort van branders schijnt het ox

hydrisch licht eene besparing, maar over het al
gemeen is het verre van voordeclig. 

De gemeenteraad heeft besloten gecne vergun
ning te verleenen tot het leggen van de buizen 
en ook niet te voldoen aan het verzoek der Maat
schappij om benoeming van eene commissie. 

§ De heer J. Mason, van Birmingham , heeft 
aan zijne geboortestad honderd duizend ponden 
sterling ten geschenke gegeven voor oprichting 
van eene academie, waar onderricht zal moeten 
gegeven worden in de wis- en natuurkunde , de 
scheikunde, de natuurlijke historie, het teekencn, 
de bouwkunst, het Engelsch , Fransch en Duitscli. 
Bij het gewone onderricht zullen gevoegd worden 
volksmatige voordrachten over onderwerpen van 
algemeen nut. Een tiende der winst van het 
kapitaal zal afgezonderd worden voor tentoonstel
lingen, studiebeurzen en prijzen. Het lokaal dei-
nieuwe inrichting is reeds gekocht; zij zal eerst
daags den cursus openen. 

§ Men kan aan het station du Nord te Brus
sel, aan dat van Oostende, te Braine-le-Comte 
en elders een nieuw stelsel van dakbedekking 
zien, waarvan de heer B. Bonheur, tc Brussel, 
de uitvinder is. Deze dakbedekking wordt afge
leverd in rollen, die in een stuk eene oppervlakte 
beslaan van twintig vierkante meters, zonder 
naden en zonder verlies. De stof, waaruit die rol
len bestaan, is zeer weerstandbiedend en over 
hare geheele dikte doortrokken van vette zelfstan
digheden , wat haar een groot voordeel geeft bo
ven andere dakbedekkingen. De andere vele voor
deelen , die de uitvinding van den heer Bonheur 
aanbiedt, zijn: de voortbrengingskostcn zijn lager 
dan die van l e i , zink cn pannen; er zijn weinig 
naden en dus weinig verlies, tengevolge der 
groote afmetingen van do rollen, dus ook weinig 
lekkage; de hellingshoek van het dak behoeft 
slechts tien tot vijftien graden te bedragen , wat 
grootere lichtheid van dc muren gedoogt; het 
geringe gewicht van het dak veroorlooft het kap-
gebint minder zwaar te maken; de besparing op 
dit laatste punt kan vijf en tachtig ten honderd 
beloopcn. Eindelijk, het leggen van het dak 
vordert weinig tijd en kosten. De dakbedekking 
beveelt zich aan voor loodsen, barakktn, in één 
woord voor samenstellingen, die slechts een 
korten tijd behoeven te duren. 

§ Men leest in The Car Builder: Naar mijne 
meening moest men geheel van het eikenhout 
afzien voor de vervaardiging van spoorwagens, 
en het vervangen door dennenhout. Immers, ik 
heb het dennenhout altijd langer zien duren dan 
het eikenhout; het is in alle opzichten te ver
kiezen boven dit laatste. Het beste eikenhout, 
hoe dicht en droog ook, is altijd zeer bros. Het 
gewone dennenhout is dikwijls na eeuwen terug
gevonden geworden even goed als op den eersten 
dag, zooniet sterker en beter. Het eiken-cn het 
dennenhout van Amerikaanschen oorsprong geven, 
bij vergelijking, deze uitkomsten: het eikenhout 
verrot niet, maar wordt bros, terwijl het den
nenhout meer cn meer hard en sterk wordt; 
bovendien schijnen zijne lichtheid en veerkracht 
het aan te wijzen voor de vervaardiging van 
wagens. Bij de uitbreiding van de spoorwegen 
verdient dit onderwerp meer aandacht dan het 
tot heden ontmoette. 

B I N N E N L A N D . 
' s -Gravenhage . Bij besluit van 14 dezer 

heeft Z. M . goedgevonden: l o . te bevorderen 
tot ing. 2de k l . bij de marine den adsp.-ing. 
tl . Turk, en 2o. te benoemen tot adsp.-ing. der 
marine de heeren J. F. van Beek en D. van Vliet. 

— Bij besluit van 14 dezer is de opzichter van 
's Rijks kustverlichting en zeebakens te Goede
reede, C. Goekoop , op zijn verzoek, eervol uit 
die betrekking ontslagen, en de waarneming 
dier betrekking tot aan de definitieve vervulling 
tijdelijk opgedragen aan mr. G. J. Goekoop. 

— Door den directeur der burgerlijke open
bare werken in Ned. Oost-Indië, zijn bij het 
korps van den Waterstaat en 's lands burgerlijke 
openbare werken benoemd tot opzichters 3de 
klasse: J . Hardeman, W. A. Van Sliedrecht cn 
P. Bommel, met aanwijzing van Batavia tot stand
plaats. Overgeplaatst: van Bawean naar Modjokerta 
(Soerabaya), de opzichter 2de klasse W. (3. W i l 
son; van Karang-Samhong naar Garoet (Prean
ger-Regentschappen), de opzichter 3de klasse J . 
II. Th. Dijkman; van Soerabaya naar Bawean, 
de opzichter 3de klasse W. Van der Goes; van Ba
tavia naar Pamakassan (Madura), dc opzichter 
3de klasse W. A. Van Sliedrecht, van Batavia 
naar Ked i r i , de opzichter 3de klasse P. Bommel. 

— Bij ministerieele beschikking is aan Van 
Zeylen en Decker, te Rotterdam, tot wederop
zegging , vergunning verleend voor een stoom
sleepdienst in de provinciën Noord-Brabant, Gel
derland , Zuid-Holland en Zeeland. 

— De minister van Financiën heeft benoemd 
tot adspirant-landmeters van het kadaster de 
heeren J. H. Meijer, te 's-Hage, K. P. I. Oerder, 
te Rotterdam, P. U . J. Modderman, te Gronin
gen, S. A . Spaarwater en P. Sillevis, te's-Hage, 
F. G. Stuckie, te Alkmaar, J. E. Hemmes, te 
Assen, A. A . G. J . Soutcndijk, te T i e l , J. A . 
Rongenaar cn F. T. M . Hastens, te Breda. 

— Z. M. heeft goedgevonden te benoemen tot 
broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw 
den opzichter 1ste k l . 11. Bakker, van het korps 
ingenieurs, mineurs cn sappeurs. 

's-Gravenhage, 17 September. Uit de mis
sive, door de directie der Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij aan het Gemeentebestuur 
toegezonden betrekkelijk den aanleg eener verbin
dingslijn Haag—Scheveningen , blijkt o. a., dat 
dc heer Outshoorn, de ontwerper van het plan 
tot uitbreiding van Scheveningen, bij de directie 
heeft aangedrongen op onverwijlden aanleg van 
dien spoorweg. 

Ofschoon de directie geen voordcel van de zaak 
wacht, ontkent zij echter niet dat eene onmid
dellijke aansluiting vau Scheveningen aan het 
Europeesche spoorwegnet bijkans onmisbaar is 
voor de schoone toekjmst, welke Scheveningen 
te gemoet gaat. 

Zij is voornemens den weg te doen loopen langs 
dc Koekamp en het Malieveld, stadzijde, en te 
cxploiteercn gedurende de maanden Juni , Ju l i , 
Augustus en September. Over den afstand van 
gronden zal de Maatschappij eerst met het Rijk 
en daarna met het Gemeentebestuur in overleg 
treden. 

In het bij deze missive gevoegd voorstel van 
B. en W . wordt o. a. gezegd, dat de Commissie 
van Fabricage niet was ingenomen met de rich
ting van den weg, omdat zij daarin eene ontsie
ring der residentie zag. II. en W. hebben even
wel het tegendeel vernomen. De door de Com
missie beschreven omweg — nl. verdere opsnijding 
van den Bezuidenhoutschen weg door de Koe
kamp — zou volgens B. en W. de gelegenheid 
tot in- en uitstappen op drie punten aan het 
Kanaal onmogelijk maken. 

B. en W. zijn uit een en ander tot de gevolg
trekking gekomen, dat er geen voldoende grond 
bestaat om van het Gemeentebestuur eenige be
denking te opperen tegen de getraceerde richting. 

— Wij ontleenen aan het verslag van den toe
stand en de werkzaamheden van de afdeeling 
's-Gravenhage der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst over 18" / - 2 het volgende: 

Het ledental dat 71 bedroeg, was aan het 
einde van het jaar 76 cn de toestand der finan
ciën is gunstig te noemen. 

De afdcelings-vergaderingen hadden geregeld 
maandelijks plaats, en daarop werden o. a. de 
volgende onderwerpen behandeld , als : 

De heer De Wijs deed eene mededeeling om
trent het kunstmatig drogen van hout en wel 
door middel van rook, hetgeen aan de Konink
lijke Nederlandsche Meubelfabriek van de heeren 
II. P. Mutters en Zoon, te 's-Gravenhage, thans 
wordt aangewend; hetzelfde lid liet eene nieuwe 
soort steenen zien, die in den Elzas worden ver
vaardigd en voornamelijk, met goed gevolg, voor 
trottoirs kunnen worden gebezigd; ook deed hij 
eene mededeeling over gewelven en voerde nog 
het woord over den spcculatieven huizenbouw, 
naar aanleiding eener vraag door de Maatschap
pij tot bevordering der Bouwkunst gesteld, lui
dende : «In welke opzichten is de speculatieve 
huizenbouw van onzen tijd voor- cn nadeelig te 
achten? Men verlangt opheldering door voor
beelden en feiten." 

Spreker kwam tot de conclusie, dat de kunst 
geen voordeel kan vinden als het bouwen geschiedt 
door onbevoegden en spotters met waarheid en 
schoonheid, en daar de bouwkunst op industrieel 
gebied wordt teruggebracht, wordt de kunst over
wonnen cn haar een groot nadeel toegebracht. 

Het lid Saraber deelde eenige geschiedkundige 
bijzonderheden mede en liet afbeeldingen zien 
van de gedenkzuilen en obelisken van Rome; 
hetzelfde lid deed eene mededeeling over ultra
marijn, gaf eene beschrijving van den voorgevel 
van het huis Frankenfeld, te Wornigcrode in 
den Hars , en deelde eenige bijzonderheden mede 
van liet kasteel te Heidelberg. 

Nog doed dit lid eene mededeeling over de 
arbeidsloonen in de lGde eeuw, ontleend aan 
eene geschiedkundige overlevering betrelfendc de 
restauratie van dc kerk te Gouda, na den brand 
in 1552. 

Het lid Metzelaar stelde ter bezichtiging het 
prachtwerk over Egyptische bouwkunst van David 
Roberts; hetzelfde lid deed eene mededeeling over 
gevangenisbouw en sprak over de voor- cn nadee
len van het cellulaire gevangenisstelsel, waarna 
de teekening der geprojecteerde cellulaire gevan
genis te Zwolle ter bezichtiging werd gesteld. 
Ten slotte gaf spreker eene beschrijving van den 
alcovenbonw, te Hoorn cn Leeuwarden in dc ge
vangenissen ingevoerd. 

De heer Metzelaar besprak nog het plan tot op
richting eener ambachtschool le 's-Hage, waarop 
na langdurige discussion, op voorstel van den 
heer Van Lith, werd besloten om eene missive te 
richten tot dc benoemde commissie, daarin te 
wijzen op hetgeen door de afdeeling in deze is 
gedaan, en te verzoeken te worden ingelicht langs 
welken weg de commissie meent haar doel te 
zullen bereiken. 

Ilet lid Bauer deed mededeelingen over de toe
passing van silicaat, waarop het lid Saraber zeer 
voldoende proeven van kleuren deed zien, die 
door silicaat verkregen zijn. 

Het lid Singels besprak een artikel voorko
mende in «De Opmerker", getiteld: «Eere wien 
eere toekomt'' en waarin hulde werd gebracht 
aan den bouwmeester van het ontwerp voor een 
post- cn telegraafkantoor te Rotterdam, den heer 
Metzelaar Jr. Spreker stelde dc teekeningen van 
dat ontwerp ter bezichtiging. 

Hetzelfde lid deed uitvoerige mededeelingen 
over de fabricage van glas en de geschiedenis 
der verschillende glassoorten. 

Het lid Houdevvijns deed eene mededeeling over 
ijzersoorten en gaf eene beschrijving van de 
smeltovens. 

Het lid Rose besprak dc gunstige uitkomsten 
te Leiden verkregen met de proeven aldaar niet 
het stelsel Liernur genomen. 

De verder voorhanden tijd was voorts gewijd 
aan het bespreken van vragen., die in de daar
toe bestemde bus werden gevonden, cn aan kunst
beschouwingen. 

Wageningen. Op de uitgeschreven prijs
vraag voor een uitspnnningslokaal aan den Wa-
geningschen berg zijn negen antwoorden ingekomen. 

D R U K F O U T . 
In «De Opmerker" N°. 37 staat, dat men, 

volgens den ingenieur Spooner, op de smalle 
banen veilig kan stoomen met eene snelheid 
van «veertien" (fol. 2 , kolom 1, reg. 5 v. b.) 
Eng. mijlen in het uur. Lees : veertig. 

Advertentiën. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 4 October 1872, des na

middags ten één ure, zal , onder goedkeuring van 
den Minister van Justitie, in een der lokalen van 
bet Ministerie van Justitie tc 's-Gravenhage, wor
den aanbesteed : 

Het BIJBOUWEN van lokalen aan het 
huis van verbetering en opvoeding 
voor jongens te Alkmaar. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing: te 's-Gravenhagein 
het lokaal van het Ministerie van Justitie, te 
Alkmaar in het Huis van verbetering en opvoe
ding voor jongens, alwaar ook de teekening ter 
inzage ligt. 

Het bestek is voorts op franco aanvrage te be
komen aan het Ministerie van Justitie en bij den 
Opzigter over genoemd werk, J. HOOUWERK, wo
nende te Amsterdam. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de gevangenissen en rogts-
gebouwen .1. F. METZELAAR te 's-Gravenhage, en 
door den Opzigter bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan Maandag 30 
September, ten 12 ure. 

's-Uravcnhagc, 18 September 1872. 
Voor den Minister 

De Secretaris-Generaal 
C L A N T . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 30 
September 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden : 

1°. het BOUWEN en gedurende drie 
jaren na de oplevering ONDERHOU
DEN van eene OPENBARE ARMEN
SCHOOL, met LOKAAL voor de 
GYMNASTIEK en WONING voor 
den Hoofdonderwijzer, op het ter
rein van de te sloopen Perceelen 
tusschen de Egelantier- en Tuinstra
ten, Buurt NN. N"s. 330, 331 en 
344. 

2". het BOUWEN en gedurende drie ja
ren na de oplevering ONDERHOU
DEN van een HULPBUREAU V A N 
POLITIE voor de le Sectie, met OB
SERVATIEPOST voor de BRAND
WEER , op den hoek van de Regu-
liers-Breestraat en Halvemaansteeg, 
Buurt Y , N". 535. 

Beide met de leverantie van alle daartoe noo
dige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbestedingen met de 
daarbij behoorende teekeningen zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, tegen 
betaling van fi voor elk der bovengenoemde 
werken en liggen voorts ter lezing in een der 
localen van de Secretarie (afdeeling Publieke Wer
ken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis cn aan den Timmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den Heer Architect B. DE 
GREEF Jz. , des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, 14 September 1872. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
W E S T E N B E R G , Wethouder. 

De Secretaris, 
F. H . V A N N O T T E N , I. S. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 30 
September 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

Het met ZAND OPHOOGEN van 
het terrein voor de te bouwen RIJKS 
AKADEMIE V A N B E E L E N D E KUN
STEN aan den Buitensingel tegenover 
de Hollandsche Gasfabriek. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeen
te , tegen betaling van 10 Cents, en liggen voorts 
ter lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan den Timmertuin der gemeente, op 
het Bureau van den heer Architect B. DE GREEF Jz., 
des voormiddags van 10 lot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, DEN T E X . 

19 September 1872. Do Secretaris, 
F. H . V A N N O T T E N , /. S. 

VORMERS en B A N K W E R K E R S 
voor machincwerk tegen hoog loon gezocht 
aan de Emmeriksche Machinenlabriek en 
Ijzergieterij te Emmerik. (5120—1139). 

Z E l M E I t k E l E SPAAR-REGIJLATEIH 
voou 

GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland cn Oost-Indië 

W . DOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 
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AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER E N WETHOUDERS 

V A N DORDRECHT, bréngen, bij deze, ter kennis 
van de belanghebbenden, dat op Dingsdag den 
istcn October aanslaande, des middags ten Twaalf 
ure, in het Raadhuis der Gemeente, zal plaats 
hebben de Aanbesteding van: 

H e t M A K E N v a n eene I J Z E R E N L O O P 
B R U G m e t B E W E E G B A R E K L E P , 
i n p laa ts de r geamoveerde P E L S E R -
B R U G , o v e r de V o o r s t r a a t s h a v e n te 
D o r d r e c h t . 

De voorwaarden van Aanbesteding zullen in de 
Secretarie eu het Bureau der Gemeentewerken lig
gen , ter inzage voor de gegadigden , terwijl aan 
laatstgenoemd Bureau de noodigc inlichtingen te 
bekomen zijn cn nadere aanwijzing in loco zal 
worden gegeven op Zaturdag 28 September e. k., 
des middags ten Twaalf ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie der Gemeente, 
tegen betaling van ƒ 3.—, per exemplaar, op 
franco aanvrage, verkrijgbaar. 

Dordrecht, den 9 d m September 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris , Dc Burgemeester, 
DE SWART. DE RAADT. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente GRONINGEN, zijn voornemens, door 
hunnen Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, 
aan te besteden : 

H e t L E V E R E N , S T E L L E N en i n goede 
w e r k i n g op l eve ren v a n een S T O O M -
P O M P W E R K T U I G v a n hoogen d r u k 
m e t v e r d i k k i n g en afsni jd ing v a n 
s t o o m , s t o o m k e t e l en t o e b e h o o r e n , 
onder b i j l e v e r i n g v a n a l le daar toe 
noodige bouwstoffen , a r b e i d s l o o n e n , 
t r a n s p o r t e n , enz. enz. 

Dc voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter Secretarie der gemeente ter lezing 
liggen, en aldaar ii ƒ 0 . 5 0 per exemplaar ver
krijgbaar zijn, terwijl nadere inlichtingen te be
komen zijn aan het Bureau der gemeentewerken, 
cn bij den Ingenieur P . A. KOREVA Alt tc Vrijen
ban bij Delft, bij wien tevens bestekken zijn te 
bekomen a ƒ 0 . 5 0 per exemplaar. 

De op zegel gestelde inschrijvings-billettcn, 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den , moeten vóór of uiterlijk op Woensdag, den 
tweeden October aan het Raadhuis worden be
zorgd, terwijl de opening daarvan aldaar, op 
Donderdag den derden October des namiddags te 
12'ZJ uur , zal plaats hebben. 

Groningen, den 12 , l t n September 1872. 
Burgemeester en Wethouder», 

H. O. FE1TH, I. B. 
De Secretaris, 

W. A. REIGER. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement 

W . H O V E N & Z O O N . 
' sGravenhage en R o t t e r d a m . 

T E K O O P te Arnhem, de in volle werking 
zijnde K o n i n k l i j k e S t o o m f a b r i e k v a n Z i n k 
w e r k e n en andere M e t a l e n , gedreven wordende 
onder de firma RODENHUIS ft CIE . , bestaande 
uit Fabriek, solied nieuw gebouwd Hoerenhuis 
met Tuin, waarin 7 Kamers, Keuken, Mangel
kamer, Kelder enz., zoomede Bouwterrein, groot 
te zamen 190G Ll Ellen. 

Te bevragen bij Notaris TEDING VAN REUK
HOUT, te Arnhem. 

S T O O M - T R A S 8 T A M P E R I J 

„ J S I J Y E I R H E I D " , 

van W. V, l)E W ETST EI N I'KIST ER, 
Opvolger van den Beer VICTOR JOSSON. 

G A L G E N W A T E R nab i j L E I D E N . 
FABRIEK van P l a t t e P a n n e n met dubbe le 
r a n d e n , prima qualiteit T r a s tot billijken prijs, 
Holle D a k p a n n e n , Tegels en S t e e n e n , Jos-
son's P o r t l a n d C e m e n t , deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

S . A . V L E S & Z O N E N . 
SCllIEnrtJfiSCMiEIV Jttt.IBa. 

Handelaren in Oude en n i e u w e M e t a l e n , T o u w w e r k , Z e i l d o e k enz. In- cn verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude S p o o r s t a v e n cn alle 
soorten van o u d geslagen en gegoten IJzer . 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij dc Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 21 S e p t e m b e r 1873. 

B I 1 E N - EN BUITEN JALOÜSÉL 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot hot 

leveren van B i n n e n - cn B u i t e n J a l o u s i ë n voor 
ƒ 2 . 2 5 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. G e 
m a a k t J a l o u s i e b a n d tc verkrijgen a 15 Cents 
de Ned. el. 

H. J. SLINKERS, 
JALOUSIEFARRIEKANT te Utrecht. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E EN PIIYSISCIIE 

IN8TEUMBNTEN. 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor W a 

te rpass ing en H o e k m e e t i n g , geijkte M e e t -
k e t t i n g e n , S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
te rs , Tangen ten -Bousso l e s , K i j k e r s , B a r o -
en T h e r m o m e t e r s , B r i e f b a l a n s e n , Teeken 
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. IIOLSBOER. 

KR03I, E V E K ^ K & MAC DONALl». 
Warmoesstraat I 505 Amsterdam, 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdel i jk S t o c m k o p e r w e r k , ijzeren 
A f s l u i t e r s , V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i sche P e r s e n , S t o o m p o m p e n , Amerik, P o m 
p e n , cn B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n en M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s ; P o r t 
l and-cemen t en Metse l s teenen , S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n , S t roosn i jde r s , K o e k -
b r e k e r s , Graszadenre in ige r s enz. A a n b e e l 
den , B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k ' s & A r n t ' s V e n t i l a t e u r s , N o a i l -
l i e r ' s e n W o l p e r t ' s l uch tzu ige r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o i t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73 . ROTTERDAM, 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste cn eenvoudigste construction. 

Verbeterde 
POT- E N DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te P o o l e en L o n d e n . 
Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder

land cn Oosl-Bidic 
•\7S7. c*J ZOON, 

's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n , 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , B a l u s t e r s , L i j s 
t en , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & C". 

Onbevriesbaro Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
1 ? o i n p e r i 

VOOH 

Putten van groote diepten. 
C E N T R I F U G A A L P O M P E N . 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E J N T en Z O O N ' 

'sliravenhage en Rotterdam. 

A dr es sen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

een regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie rogels » » 20.— 

B e r k e r & B i i d d i n g h , Arnhem. Wate rpas -
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V n n « r i e w t A C . A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t enfabr iek , schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . Sp iege l -en b i j v c n l a l i r . Gefoel. 
en ongcfocl. spiegelglazen. JAN HE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek icXiel,bij.\ntu-cr-
pen, van J. F . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I le i leker A €" . , Amsterdam, leveren en plnalsrip 
heetwatertOMtelleo voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

l'n 1(1 l ies . I'auspapier van ƒ8.10 en fH.'M, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

.Ine-, l ' l e y s i c r , te Scheveningen, fabrikant 
van ccmcnt-riolcn, waterbakken , vloeien, enz. 

V e r i n n e n cn de Itonde, Sloomlrasfabriek, Delft. 
II. J . W o l t c r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde lasc.hvcrbinding. 
Bouwterre inen tc koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . I l i l d e u r i t n d . Stoomtiasfabriek, Haarlem. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag 23 Sept. 
Amersfoort, te 11 uren, door het gemeente

best. : het afbreken cn weder opbouwen van een 
gedeelte van den muur aan de Hellestraat, af
sluitende den tuin van het raadhuis. 

Nijmegen, te 1 uur, door den dijkstoel van 
het polderdistrict Rijk-van-Nijmegcn : de leveling 
van: 30 dikke vimmen noodhout, op verschil
lende plaatsen; 300 M s . gewasschen riviergrint, 
op verschillende plaatsen ; 200 eiken dijkposten, 
van zuiver goed broekhout, geen waldhout, te 
leveren aan het noodmagazijn te Beuningen. 

Kampen, te 1 ure, door burg. en weth.: 
het eerste perceel van het daarstellen der nieuwe 
gemeentelijke gasfabriek, zijnde het maken der 
directeurswoning benevens fabriekgebouwen en 
gashouderkuipen. 

Kollum, te 1 uur, door het gemcentebcst. 
van Kollumerland en Nieuwki uisland, in het ge
meentehuis : het bouwen eener vaste brug met 
drie doorvaarten over het stroomkanaal de Zwem
mer, in den weg van Westergeest naar den 
Wouddijk. Inl. bij den gemeente-opzichter F. 
Bakker, aldaar. 

Amsterdam, te l'/2 uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : het bou
wen van vier steenen wachterswoningen langs 
den spoorweg. Inl. bij den ingenieur van den 
weg, te 's-Hage (Station). 

Dinsdag, 24 Sept. 
's-Gravenhage , tc 12 uren , dooi- het miuist. 

van marine: de levering van grove maatkolen, 
ten behoeve van de direction der marine te 
Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis. 

Groningen, te 12 uren, bij Carl Remde, 
Stoeldraaiersstraat: het verbouwen eener behuizing 
in de Stoeldraaiersstraat tot bierhalle en woning. 

Haaften, te 2 uren, door kerkvoogden der 
herv. gemeente, bij wed. 11. van Heuckelum: de 
levering van 10 dikke vimmen Geldersch hoofd
l i js , 2 1 / , dunne vimmen waarden latten en 7000 
waarden- of wilgenpalen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van 500 vierk. M . 
keibestrating, en het maken van 2 toeganghek
ken op het station 's-Heer-Arendskerke , enz., ten 
behoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissin
gen. Inl. bij den sectie-ingenieur te Rosendaal. 
Raming / 2950. 

Woensdag, 25 Sept. 
Middelburg, tc 10 uren, door de commissie 

van administratie over het burgerlijk en militair 
huis van verzekering : het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

Onderdendam, te 11 uren, door het bestuur 
van het waterschap Hunsingo, in het water
schapshuis: l o . het opgraven van het Sauwer-
dermaar, lang 500 M . en het uitbaggeren van 
90 stère grond, voor de Wetsingerzijl; 2o. het 
maken en leggen van 4 pompen langs den Ste-
dumerweg, onder Stedum. 

Leiden, te 12 uren, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen, in het huis 
van arrest: de benoodigdheden voor het onder
houd der gevangenen gedurende 1873. 

's-Bosch, te 1 uur, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen , in het huis 
van burgerl. eu mil. verzekering: de benoodigd
heden voor het. onderhoud der gevangenen (huis 
van burg. en mil. verzekering en dat voor ver
oordeelde vrouwen), gedurende 1873. 

Hoedekenskerke, te 1 uur, door burg. en 
weth. : het vergrooten en vernieuwen van de be
staande openbare school op het dorp Hoedekens
kerke , niet bijlevering der benoodigde materialen 
en schoolineubelen. Inl. bij den bouwkundige 
J. Haunink, te (locs en bij voornoemd gemeen
tebestuur. Aanwijzing op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Rotterdam, 's avonds te 6 uren, door de 
commissie voor het burgerlijk armbestuur, inliet 
Oude-mannenhuis: de levering van verschillende 
artikelen, waarvan stalen en monsters dagelijks, 
des voormiddags, te bezichtigen zijn in gemeld 
gesticht. Bil j . inzenden uiterlijk 1 uur, en mon
sters 2 uren vóór de besteding. 

Vries (Drente), te 6 uren, bij K. van Laren: 

het maken van eene wendingsplaats in het Noord-
Willemskanaal hij Vries. Inl. bij den opzichter 
J . J. Bollee, aan Sluis III. 

B i n n e n M o e r d i j k , door het bestuur van het 
waterschap Royalen Polder (N.-Brab.): de levering 
van p. m. 18,000 b. rijs, 2200 b. palen cn 1700 
b. latten. Bilj. inleveren uiterlijk 23 Sept. bij 
J. Wijtvliet, te Klundert of bij j ' . G. Becking, te 
Zwaluwe. 

Donderdag, 26 Sept. 
Zwolle, te 10 uren, door de commissie van 

administratie over de gevangenissen : de leverantie 
van de henooiligdheden over 187o". 

's-Hage. te 11 uren, door de commissie voor 
het lokaal der algemeene rekenkamer: de leve
ring gedurende 1873 der steenkolen ten dienste 
van de algemeene rekenkamer, ongeveer bedra
gende: 800 hekt. Newcastle haardkolen en 400 
dito grove kachelkolen. 

A s t e n , door het bestuur der maatschappij ter 
bevordering van welstand onder landlieden: het 
bouwen van eene bouwmanswoning met stal, 
schuur, enz. Aanw. te 10 uren. 

Vrijdag, 27 Sept. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het jagen ol door stoouibooten sleepen 
der schepen , vaartuigen , vlotten enz. door het 
Zuiilbevelandsche kanaal, met inbegrip van de 
voorhavens der schutsluizen te llansweert en 
Weineldinge, van 1 Nov. '73—31 Oct. '75. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van eene doorgraving in den kapitaal 
van bastion Friesland, tot verbinding van de 
Lutterhoofdwijk met de binnengracht der Stad 
Koeverden. Aanw. 20 Sept. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur ; de voortzetting der vernieuwing van 
het ooster-havenhoofd te Lemmer, over eene 
lengte van 40 M . , aansluitende aan het iu 1872 
vernieuwde gedeelte. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat P. J. II. Hay ward en den in
genieur A . J. Brevet, beiden te Leeuwarden. 

Arnhem, te 2 uren, door de commissie van 
administratie over het huis van burgerlijke eu 
militaire verzekering, aldaar: de levering der 
en oodigdheden voor de gevangenen in het ge
sticht gedurende het dienstjaar 18Ï3 . Inl. aan 
genoemd lokaal. 

Zaterdag, 28 Sept. 
Schagerbrug, te 11 uren, door burg. en 

weth. van Zijpe , ten raadhuize : het bouwen eener 
school aan het Zand in dio gemeente, met bij
levering der bouwstoffen cn arbeidsloonen. Bil j . 
inzenden vóór 10 uren. Aanw. 27 Sept. te 10 uren. 

Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door het ge
meentebestuur : het maken van 22 stuks draai
ramen voor den voorgevel van het gemeentehuis. 

Wageningen, te 12 uren , door den dijkstoel 
van Wageningen en Benuckoni, in het dijkstocl-
huis: het bouwen van een steenen brug over de 
dijkgraaf bij Klein-Nergena. Inl. bij den gemeente-
architect J. II. Keurschot. Aanw. op den dag 
der besteding, te 9 uren. 

Maandag, 30 Sept. 
De Kruisberg" (bij Doetinchem), tc 10 

uren, door de commissie van administratie van 
het gesticht: de levering van benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. Inl. bij den commandant van het gesticht. 

Amsterdam, te 12 uren , door burg. en weth.: 
lo . het bouwen en gedurende 3 jaren na de ople
vering onderhouden van eene openbare armen
school, met lokaal voor de gymnastiek en woning 
voor den hoofdonderwijzer, op het terrein van 
eenige te sloepen perceelen; 2o. het bouwen en 
gedurende 3 jaren na de oplevering onderhouden 
van een hulpbureau van politie voor de l e sectic, 
met observatiepost voor de brandweer; beide met 
de levering van alle materialen. 3o. het met zand 
ophoogen van het terrein voor dc te bouwen 
Rijks-academie van beeldende kunsten. Inl. aan 
de afdeeling Publieke Werken op het raadhuis. 

Amsterdam, te 12 uren: door burg. en weth.: 
de levering van brandstollen, ten behoeve van de 
lagere en middelbare scholen gedurende den win
ter 1872/73. Inl. aan de afdeeling Onderwijs, 
i i secretarie. 

Deventer, le 1 uur, dooi- het college van 
regenten over het huis van arrest, in dc urruiid.-
rcchlbank: het onderhoud der gevangenen gedu
rende 1873. 

Heerenveen, te 1 uur, door het college van 
regenten over het huis van arrest,, aldaar, in het 
Palcis van Justitie : het onderhoud der gevange 
nen over 1873. 

Zierikzee, door het college van regenten over 
het huis van arrest: de benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873, iu 
3 perceelen. 

Nijmegen, te 2 uren , door regenten over de 
gevangenissen, ten huize van den cipier: het 
onderhoud van dc gevangenen in het huis van 
arrest gedurende 1873. 

Dingsdag, 1 Oct. 
Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth. 

lo . het maken van eene ijzeren loopbrug met be 
weegbare klep , in plaats der geamoveerde Pelser-
brug, over de Voorstraatshaven. Inl. aanhet bureau 
der gemeentewerken. Aanw. 28 Sept., te 12 uren. 
2°. de voor den dienst der gemeente benoodigde 
steenkolen over 1873. 

Dordrecht, te 1 uur, door regenten over dc 
gevangenissen aldaar, in het huis van arrest: 
het onderhoud der gevangenen over 1873. 

Dordrecht, te l'/j uren, duor het college van 
regenten over het huis van arrest cn bewaring: 
de steenkolen voor de verwarming dier gevan
genis gedurende 1873. 

Midwolda, door de eigenaren van den huize 
Ennemsborgh: het bouwen van eene boerenbe-
huizing met schuur, bij de Molenwijk. Aanw. 
30 Sept. te 3 uren., 

Woensdag, 2 Oct. 
Amsterdam, tc 12 uren, door de Nederl. 

Handelmaatschappij: de levering van 3450 riem 
papier en 200,000 stuks koffiezakken. Voorwaar
den enz. aan het departement van koloniën, aan 
het koloniaal magazijn te Amsterdam en aan de 
verschillende kantoren der Maatschappij, en wat 
betreft dc koffiezakken ook te Nijverdal. 

Te 12 uren , door de hoofdadministratien der 
na te noemen korpsen: de levering van nachtleger-
voorwerpen , als te 

's-Hage, bij den kapt.-kwartierm. van het 
reg. grenadiers en jagers. 

Gouda, bij den » » » 
4e reg. inf. 

G o r i n c h e m , bij den » » » 
üe reg. inl'. 

Groningen, » » » » » 
l e reg. inf. 

Middelburg, » » > » » 
3c reg. inf. 

Goes, te 1 uur , door het college van regenten 
over het huis van arrest en bewaring aldaar, 
in het gesticht: het onderhoud der gevangenen 
in dat gesticht gedurende 1873. Bil j . inzenden 
vóór 12 uren. 

Donderdag, 3 Oct. 
's-Heerenhoek (Zuid-Beveland), te 10 uren, 

door het R. C. parochiaal kerkbestuur vau den 
II. Willibrordus, in Het Wapen: het bouwen 
eener kerk met toren en het verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th. Asseler, te Am
sterdam. Aanw. 2 Oct., te 10 uren. 

' s - H a g e , te 12 uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Fyenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Aanwijzing 25 Sept., te 11 uren. 

Groningen, tc 12'/, uren, door burg. cn 
weth.: het leveren, stellen en in goede wer
king opleveren van ecu stoom-pompwerktuig van 
hoogen druk niet verdikking en afsnijding van 
stoom, stoomketel en toebehooren, onder bijle-
vering van alle daartoe noodige bouwstoffen, ar
beidsloonen , transporten, enz. Inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken, aldaar en bij den 
ingenieur 1'. A. Korevaer, te Vrijenban. Bi l j . 
inzenden uiterlijk 2 Oct. op het raadhuis. 

Amsterdam, te 1 uur, door bestuurders der 
bouwmaatschappij Concordia, leu huizo van P. 
N . de Vries, Elandstraat; het bouwen van een 
blok bevattende 24 arbeiderswoningen, op een 
terrein gelegen achter de nieuwgebouwde wonin
gen van genoemde maatschappij, Westerstraat 
hoek I.ijnbaansgraclit. Aanw. 1 Oct., te 11 uren. 

Brielle, te 2 uren, door hot college van re
genten over het huis van arrest, ten raadhuize: 
het onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

V r i j d a g 
's-Hage, 1 uur, 

justitie: het bijbouwen 
van verbetering en opt 
Alkmaar. 

Botterdam, tc 2 
over het krankzinnigen] 
New-Castle steenkolc 

Dlnsdai 
Tiel, tc 2 uren , do 

over het huis van arret 
vangenen gedurende l i 

Woensdi 
Te 12 uren , duor d 

na te noemen korpsei 
1873 der bij elk korps fa 
kleeding en uitrusting 

's-Bosch, bij den 
5e reg. inf. 

Grave, » 
2e reg. inf. 

Nijmegen, » 
3e reg. vcst.-artill. 

Nijmegen, bij l a 
bat. mineurs cn sap. 

Harderwijk, » » 
koloniaal werfdepot. 

's-Hage, bij den 
reg. grenadiers en jagei 

Leiden, bij den 
l e reg. huzaren. 

Delft, bij den 
l e reg. vesting-artill. 

Gouda, bij den 
4e reg. infanterie. 

Gorinchem, bij len 
Ge reg. inf. 

Amsterdam, i 
7e reg. inf. 

Haarlem, » 
3e reg. huzaren. 

Utrecht w » 
reg. veld-aiTill. 

Utrecht, 
2e reg. vesting-artill. 

Utrecht, bij la 
8e reg. inf. 

Amersfoort, » 
reg. rijd. arti l l . 

Groningen, » 
l e reg. infanterie. 

Zutfen, D 
4e reg. huzaren. 

Kampen, » 
instructie-batalj. 

Middelburg, i 
3e reg. inf. 

Venlo, » 
2e reg. huzaren. 

Donder 
's-Hage , te 12 

binnenl. zaken: het 
werken van den ïnidd) 
het Noordzeekanaal tel 
den spoorweg van Na 
Inl. bij den eerstaanj 
dam, op wiens burd 

edaan 30 Sept. en 3 01 
Breda, Bergen 

's-Hage, Amsterda 
Maastricht, do l 
militaire hospitall 
levering van stee 

behoeve dier inrichtin 
Zaterd 

Winschoten , te 
regenten over het hu l 
in het rechtsgebouw :J 
genen in dit gesticht! 

Vrijds 
Zwolle, te 12 u r | 

het driejarig ondcrh 
eenige vernieuwing! 
verspreide landsbrug 

Haarlem, door d l 
Barteljoi isstraat: l o l 
hollandsche boerderij 
stal, dorsch-, mclklf 
Roomolenpolder onde 
van een woonhuis mei 

Uitgegeven te Arnhem bïj D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". to Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O 



DE OPMERKER — Zaterdag 21 September 1872. 

IBESTEDING. 
EEE3TER E N W E T H O U D E R S 

"UT, brengen, bij deze, ter kennis 
•ebbenden, dat op Dingsdag den 
instaande, des middags ten Twaalf 
Badhuis der Gemeente, zal plaats 
besteding van : 

v a n eene I J Z E R E N L O O P -
bet B E W E E G B A R E K L E P , 

der geamoveerde P E L S E R -
over de V o o r s t r a a t s h a v e n te 
it. 
jen van Aanbesteding zullen in de 
ft Bureau der Gemeentewerken l ig-

voor de gegadigden , terwijl aan 
Bureau de noodige inlichtingen te 

en nadere aanwijzing in loco zal 
i op Zaturdag 2S September e. k., 

| n Twaalf ure. 
zijn ter Secretarie der Gemeente, 

van / 3.—, per exemplaar, op 
| e , verkrijgbaar, 
•en 'J1™ September 1872. 
|eestcr en Wethouders voornoemd, 

Dc Burgemeester, 
DE RAADT. 

(BESTEDING. 
ITER EN WETHOUDERS der gc-
WIXUEX, zijn voornemens, door 
•uitteerde, bij enkele inschrijving, 

E N , S T E L L E N e n i n goede 
o p l e v e r e n v a n een S T O O M -
1 R K T U I G v a n h o o g e n d r u k 

d i k k i n g en afsni jd ing v a n 
s t o o m k e t e l e n t o e b e h o o r e n , 
^ j lever ing v a n a l le daar toe 
bouwstoffen , a r b e i d s l o o n e n , 
ien, enz. enz. 
den van aanbesteding zullen van 

rctarie der gemeente ter lezing 
laar a ƒ 0 . 5 0 per exemplaar ver
tel wijl nadere inlichtingen tc be-
het Bureau der gemeentewerken, 

jenicur P . A. K O R E V A A R te Vrijen-
bij wien tevens bestekken zijn le 

i.50 per exemplaar. 
1 gestelde inschiijvings-billettcn, 
nkomstig de algemeene voorwaor-

ir of uiterlijk op Woensdag, den 
aan het Raadhuis worden he

le opening daarvan aldaar, op 
ierden October des namiddags te 

1 plaats hebben, 
den 12 u t " September 1872. 

Burgemeester en Wethouders, 
II. O. FE1TH, 1. D. 

De Secretaris, 
W. A . REIGER. 

ien, Holle steenen, Vuur-
n, Vuurklei, Portland cement 
HOVEN & ZOON. 
enhage en Rotterdam. 

II 1 
te Arjihem, de in volle werking 

k l i j k e S t o o m f a b r i e k v a n Z i n k -
nderc M e t a l e n , gedreven wordende 
na RODENHUIS & CIE . , bestaande 
solied nieuw gebouwd Heerenhuis 

«aria 7 Kamers, Keuken, Mangel-
r enz. zoomede Bouwterrein, groot 
Ki Ll Ellen. 
l i bij Notaris TEDING V A N BERK-
•nhem. 

! t f - T R A S S T A M l J E R I J 
I w U V E a H S I D " , 

)E WETSTRIN PKJSTKK, 
r van den Heer VICTOIt J08S0N. 
N W A T E R nabi j L E I D E N . 
I P l a t t e P a n n e n met dubbe le 
pia {]iialiteit T r a s tut billijken prijs, 
n n e n , Tegels en S t e e n e n , Jos-
Xïd C e m e n t , deugdzame qualiteit, 
t c d c r l a n d uitsluitend aan hoven-
verkrijgbaar. 

S . A . V L E S & Z O N E N , 
SVMkTIEn.lMSCIgMUV DM Bi, 

Handelaren in Oude en n i e u w e M e t a l e n , T o u w w e r k , Z e i l d o e k enz. In- en verkoop van 
genoemde artikelen. Koopen aan HOOGST bestaande marktprijzen oude S p o o r s t a v e n en alle 
soorten van o u d geslagen en gegoten IJzer . 

F A B E I B K V . A . N 

"/TNk- EN 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij dc Utrechtsche barrière, YY 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

,, „UITEN JALÖBSi,. 
De ondergeteekende beveelt zich aan tot het 

leveren van B i n n e n - cn B u i t e n J a l o u s i ë n voor 
ƒ2.25 de vierk. Ned. e l , in alle kleuren. Ge
m a a k t J a l o u s i e b a n d te verkrijgen a 15 Cents 
de Ncd. el. 

H. J. SLINKERS, 
JALOUSIEFADRIEKANT te Utrecht. 

M A G A Z I J N E N F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E EN P H Y S I S C H I 

IN STEUMBNTBN, 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor W a 

te rpass ing en H o e k m e e t i n g , geijkte M e e t -
k e t t i n g e n , S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
te rs , T a n g e n t e n - B o u s s o l e s , K i j k e r s , Ba ro -
e n T h e r m o m e t e r s , B r i e f b a l a n s e n , Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

KIÏ011, E¥EKI\R & MAC IIOMI). 
Warmoesstraat I 505 Amsterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdel i jk S t o o m k o p e r w e r k , ijzeren 
A f s l u i t e r s , V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i s c h e P e r s e n , S t o o m p o m p e n . Amerik. P o m 
p e n , en B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n en M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s ; P o r t 
l and-cemen t en Metse l s teenen , S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n , S t roosn i jde r s , K o e k -
b r e k e r s , Gra szaden re in ige r s enz. A a n b e e l 
den , B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k ' s & A r n t ' s V e n t i l a t e u r s , N o a i l -
l i e r ' s e n W o l p e r t ' s l uch t zu ige r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o l t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Krom, Evekink Sc Mac Donald. 

Charles Eemy & Bienfait 
BOOMPJES, wijk 1, N». 73 . ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste cn eenvoudigste construction. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT D l FABRIEKEN VAN 
G E O R G E J E N N I N G S , 

te P o o l e en L o n d e n . 
Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder

land cn Oost'bulië 

w . n o v a e INT cfc Z O O N , 
's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n , 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , B a l u s t e r s , L i j s 
t e n , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & C \ 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

P o m p e n 
voon 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N en Z O O N ' 
's (iravenhage en Rotterdam. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ -10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B c c k c r & lliiddiiigh, Arnhem. Wate rpas -
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNIJT te Arnhem. 

V a n ö r i i - K i & C°. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t enfabr iek , schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o n i n k l . Spiegel- en l . iJMfenfnbr. Gefocl. 
cn ongcfocl. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Dakpannen-en Steenfabr iek icAic/,bij.l»/uvr-
pen, van J .F . VAN RANST. Kwaliteit gewaarborgd. 

I l c d e l i c r A. C". , Amsterdam, leveren en plaatsen 
beet watertoestellen voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

C a l q u e s . Pauspapier van ƒ8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY & 5IENSING, te 's Hage. 

.Ine». P l e y d i c r , te Scheveningen, fabrikant 
van cenient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
V e r i n a c s en dc H o n d c , Stoom! raslalirick, helft. 
11. .1. W o l t c r , Amsterdam. Lederen drijf-

ricmen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. tc Utrecht, te 
bevragen bij den architect N1JLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattenslool, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
II. .%. I l i l d c b r n n d . Stuotntrastabriek, Haat-lèm. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 

Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondcntcn L . V A N B A K K E N E S & 0°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O 

Z a t e r d a g 21 S e p t e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag' 23 Sept. 
A m e r s f o o r t , te 11 uren, door het gemeente-

best. : het afbreken en weder opbouwen van een 
gedeelte van den muur aan de Hellestraat, af
sluitende den tuin van het raadhuis. 

N i j m e g e n , te 1 uur, door den dijksteel van 
het polderdistrict Rijk-van-Nijmcgen : de levering 
van: 30 dikke vimmen noodhout, op verschil
lende plaatsen; 300 M- \ gewasschen riviergrint, 
op verschillende plaatsen ; 200 eiken dijkposten, 
van zuiver goed broekhout, geen waldhout, te 
leveren aan het noodniagazijn te Beuningen. 

Kampen, te 1 ure, door burg. en weth.: 
het eerste perceel van het daarstellen der nieuwe 
gemeentelijke gasfabriek, zijnde het maken der 
directeurswoning benevens fabriekgebouwen cn 
gashouderkuipen. 

Kollum, te 1 uur, door het gemeentebest. 
van Kollumerland en Nieuwki uisland, in het ge
meentehuis : het bouwen eener vaste brug niet 
drie doorvaarten over het stroomkanaal de Zwem
mer, in den weg van Westergeest naar den 
Wouddijk. Inl. bij den gemeente-opzichter F. 
Hakker, aldaar. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij : het bou
wen van vier steenen wachterswoningen langs 
den spoorweg. Inl. bij den ingenieur van den 
weg, te 's-Hage (Station). 

Dinsdag, 24 Sept. 
's-Gravenhage, te 12 uren, door het minist. 

van marine: de levering van grove maatkolen, 
ten behoeve van de directiën der marine te 
Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis. 

Groningen, te 12 uren, bij Carl Remde, 
Stoeldraaiersstraat: het verbouwen eener behuizing 
in de Stoeldraaiersstraat tot bierhalle en woning. 

Haaften, te 2 uren, door kerkvoogden der 
herv. gemeente, bij wed. II. van Heuckclum : de 
levering van 10 dikke vimmen Geldersen hoold-
rijs, 2'/j dunne vimmen waaiden latten en 7000 
waarden- of wilgenpalen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau : het maken van 500 vierk. M . 
keibestrating, en het maken van 2 toeganghek
ken cp het station 's-IIecr-Arendskerke , enz., ten 
behoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissin
gen. Inl. hij den sectie-ingenieur te Rosendaal. 
Raming / 2950. 

Woensdag, 25 Sept. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door de commissie 

van administratie over het burgerlijk en militair 
huis van verzekering: het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

Onderdendam, tc 11 uren, door het bestuur 
van het waterschap Hunsingo, in liet waler-
schapshuis: l o . het opgraven van het Sauwer-
dermaar, lang 590 M . cn het uitbaggeren van 
90 stère grond, voor de Wetsingerzijl; 2o. het 
maken cn leggen van 4 pompen langs den Ste-
dumerweg, onder Stedum. 

Leiden, tc 12 uren, door de commissie van 
administratie over de gevangenissen, in het huis 
van arrest: de benoodigdheden voor het onder
houd der gevangenen gedurende 1873. 

'•-Bosch, te 1 uur , door de commissie van 
administratie over de gevangenissen , in het huis 
van burgerl. en mil. verzekering: de benoodigd
heden voor het onderhoud der gevangenen (huis 
van burg. en mil. verzekering en dat voor ver
oordeelde vrouwen), gedurende 1873. 

Hoedekenskerke, te 1 uur, door burg. en 
weth.: het vergrooten en vernieuwen van de be
staande openbare school op het dorp Hoedekens
kerke, met bijlevering der benoodigde materialen 
en schoolineubeleu. Inl. bij den bouwkundige 
J. Ilannink, te Goes en bij voornoemd gemeen
tebestuur. Aanwijzing op den dag der besteding, 
te 12 uren. 

Rotterdam, 's avonds tc 6 uren, door de 
commissie voor het burgerlijk armbestuur, inliet 
Oude-inannenhuis: de levering van verschillende 
artikelen, waarvan stalen en monsters dagelijks, 
des voormiddags, te bezichtigen zijn in gemeld 
gesticht. Bil j . inzenden uiterlijk 1 uur, en mon
sters 2 uren vóór de besteding. 

Vries (Drente), te 6 uren, bij K. van Laren i 

het maken van eene wendingsplaats in het Noord-
Willemskanaal hij Vries. Inl. bij den opzichter 
.1. J. Ilollee , aan'Sluis III. 

B i n n e n M o e r d i j k . door het bestuur van het 
waterschap Royalen Polder(N.-Brab.): delevering 
van p, m. 18,000 b. rijs, 2200 b. palen en 1700 
b. latten, ll i l j . inleveren uiterlijk 23 Sept. bij 
I. Wijtvlict, te Klundert of bij J. G. Becking, te 
Zwaluwe. 

Donderdag, 26 Sept. 
Zwolle, te 10 uren, door de commissie van 

administratie over de gevangenissen : de leverantie 
van de benoodigdheden over 1873. 

's-Hage, te 11 uren, door de commissie voor 
het lokaal der algemeene rekenkamer: dc leve
ring gedurende 1873 der steenkolen ten dienste 
van de algemeene rekenkamer, ongeveer bedra
gende: 800 hekt. Newcastle haardkolen en 400 
dito grove kachelkolen. 

Asten, door het bestuur der maatschappij ter 
bevordering van welstand onder landlieden: het 
bouwen van eene liouwmanswoning met stal, 
schuur, enz. Aanw. te 10 uren. 

Vrijdag, 27 Sept. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het jagen ol door stoombooten sleepen 
der schepen , vaartuigen , vlotten enz. door het 
Zuiilbevelaudsche kanaal, niet inbegrip van de 
voorhavens der schutsluizen te llansweert en 
Weineldinge, van 1 Nov. '73—31 Oct. '75. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van eene doorgraving in den kapitaal 
van bastion Friesland, tot verbinding van de 
Lutterhoofdwijk met de binnengracht dei' Stad 
Koeverden. Aanw. 20 Sept. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: de voortzetting der vernieuwing van 
het ooster-havenhoofd te Lemmer, over eene 
lengte van 40 M., aansluitende aan het in 1872 
vernieuwde gedeelte. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat P. J. II. Hay ward en den in
genieur A . J. Brevet, beiden te Leeuwarden. 

Arnhem, te 2 uren, door de commissie van 
administratie over het huis van burgerlijke en 
militaire verzekering, aldaar: de levering der 
en oodigdheden voor de gevangenen in het ge
sticht gedurende het dienstjaar 1 8 Ï 3 . Inl. aan 
genoemd lokaal. 

Zaterdag, 28 Sept. 
Schagerbrug, te 11 uren, door burg. en 

weth. van Zijpe , ten raadhuize : het bouwen eener 
school aan het Zand in die gemeente, met bij
levering der bouwstoffen en arbeidsloonen. Bil j . 
inzenden vóór 10 uren. Aanw. 27 Sopt. le 10 uren. 

B e r g e n - o p - Z o o n i , te 12 uren, door het ge
meentebestuur : het maken van 22 stuks draai
ramen voor den voorgevel van het gemeentehuis. 

Wagèningen, tc 12 uren, doorden dijkstocl 
van Wagèningen en Bennekom, in het dijkstoel-
huis: het bouwen van een steenen brug over de 
dijkgraaf bij Klein-Nergena. Inl. bij den gemeente-
architect J. II. Keurschot. Aanw. op den dag 
der besteding, tc 9 uren. 

Maandag', 30 Sept. 
De Kruisberg" (bij Doetinchem), tc 10 

uren, door de commissie van administratie van 
het gesticht: de levering van benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. Inl. bij den commandant van het gesticht. 

Amsterdam, te 12 uren , door burg. cn weth.: 
lo . het bouwen cn gedurende 3 jaren na de ople
vering onderhouden van eene openbare armen
school, met lokaal voor de gymnastiek en woning 
voor den hoofdonderwijzer, op het terrein van 
eenige te sloopen perceelen; 2o. het bouwen en 
gedurende 3 jaren na de oplevering onderhouden 
van een hulpburcau van politie voor de l e sectie, 
met observatiepost voor de brandweer; beide met 
de levering van alle materialen. So. het niet zand 
ophoogen van het terrein voor de te bouwen 
Rijks-academie van beeldende kunsten. Inl. aan 
de afdeeling Publieke Werken op het raadhuis. 

A m s t e r d a m , l e l 2 u i e n : door burg. en weth.: 
de levering van brandstoffen, ten behoeve van de 
lagere en middelbare . cholcn gedurende den win
ter 1872/73. Inl. aan de afdeeling Onderwijs, 
! ï secretarie. 

Deventer, te 1 uur , door het college van 
regenten over het huis van arrest, indearrond.-
rechtbank: het onderhoud der gevangenen gedu
rende 1873. 

Heerenveen, te 1 uur, door het college van 
regenten over het huis van arrest, aldaar, in het 
Paleis van Justitie : het onderhoud der gevange
nen over 1873. 

Zierikzee, door het college van regenten over 
het huis van arrest: de benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873, iu 
3 perceelen. 

Nijmegen, te 2 uren , door regenten over de 
gevangenissen, ten huize van den cipier: het 
onderhoud van de gevangenen in het huis van 
arrest gedurende 1873. 

Dingsdag, 1 Oct. 
Dordrecht, te 12 uren , door burg. en weth.: 

lo. het maken van eene ijzeren loopbrug met be
weegbare klep, in plaats der geamoveerde Pelser-
brug, over de Voorstraatshaven. Inl. aanhet bureau 
der gemeentewerken. Aanw. 28 Sept., te 12 uren. 
2°. dc voor den dienst der gemeente benoodigde 
steenkolen over 1873. 

Dordrecht, te 1 uur, door regenten over de 
gevangenissen aldaar, in het huis van arrest: 
het onderhoud der gevangenen over 1873. 

Dordrecht, te l ' / j uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest en bewaring: 
de steenkolen voor de verwarming dier gevan
genis gedurende 1873. 

Midwolda, door dc eigenaren van den huize 
Ennemsborgh: het bouwen van eene boerenbe-
huizing met schuur, bij de Molenwijk. Aanw. 
30 Sept. te 3 uren., 

Woensdag, 2 Oct. 
Amsterdam, te 12 uren, door de Nederl. 

Handelmaatschappij: de levering van 3450 riem 
papier en 200,000 stuks koffiezakken. Voorwaar
den enz. aan het departement van koloniën, aan 
het koloniaal magazijn te Amsterdam en aan de 
verschillende kantoren der Maatschappij, en wat 
betreft de koffiezakken ook tc Nijverdal. 

Te 12 uren , door de hoofdadministratiën der 
na te noemen korpsen: de levering van nachtleger-
voorwerpen , als te 

's-Hage, bij den kapt.-kwartierm. van het 
reg. grenadiers en jagers. 

Oouda, bij den » » » 
4e reg. inf. 

G o r i n c h e m , bij den » » » 
Ge reg. inf. 

Groningen, » » » » » 
l e reg. inf. 

Middelburg, » » » » » 
3e reg. inf. 

Goes, te 1 uur , door het college van regenten 
over het huis van arrest en bewaring aldaar, 
in het gesticht: het onderhoud der gevangenen 
in dat gesticht gedurende 1873. Bil j . inzenden 
vóór 12 uren. 

Donderdag, 3 Oct. 
's-Heerenhoek (Zuid-Beveland), te 10 uren, 

door het R. C. parochiaal kerkbestuur van den 
II. Will ibroidus, in Het Wapen : het bouwen 
eener kerk met toren eu het verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th. Asscler, te Am
sterdam. Aanw. 2 Oct., te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Fjjenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij deu eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Aanwijzing 25 Sept., te 11 uren. 

Groningen, te 1 2 ' , uren, door burg. en 
weth.: het leveren, stellen en in goede wer
king opleveren van eeu stooin-pouipweiktuig van 
hoogen druk niet verdikking en afsnijding van 
stoom, stoomketel en toebehooren, onder bijle
vering van alle daartoe noodige bouwstoffen, ar
beidsloonen , transporten, enz. Inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken, aldaar en bij den 
ingenieur P. A . Korevaer, te Vrijenban. Dilj . 
inzenden uiterlijk 2 Oct. op het raadhuis. 

Amsterdam, te 1 uur, door bestuurders der 
bouwmaatschappij Concordia, ten huize van P. 
N . de Vries, Elandstraat; het bouwen van een 
blok bevattende 24 arbeiderswoningen, op een 
terrein gelegen achter de nieuwgebouwde wonin
gen van genoemde maatschappij i Westerstraat 
hoek Lijnbaansgracht. Aanw. 1 Oct., te 11 uren. 

Brielle, te 2 uren, door het college van re
genten over het huis van arrest, ten raadhuize: 
het onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Vrijdag, 4 Oct. 
's-Hage, 1 uur, door het ministerie van 

justitie: hel bijbouwen van lokalen aan het huis 
van verbetering cn opvoeding voor jongens, te 
Alkmaar. 

Rotterdam, te 2 uren, door de commissie 
over het krankzinnigengesticht: de levering van 
New-C'astle steenkolen en cokes voor die inrichting. 

Dinsdag, 8 Oct 
Tiel, te 2 uren , door het college van regenten 

over liet huis van arrest: het onderhoud der ge
vangenen gedurende 1873, in 3 perc. 

Woensdag, 9 Oct. 
Te 12 uren , door de hoofdadministratiën der 

na te noemen korpsen: de levering gedurende 
1873 der bij elk korps benoodigde voorwerpen van 
kleeding en uitrusting, als te 

's-Bosch, bij den kapt.-kwartierm. van het 
5e reg. inf. 

Grave, » i> » » » 
2e reg. inf. 

Nijmegen, » » command, offic. » » 
3e reg. vest.-arlill. 

Nijmegen, bij den » » » » 
bat. mineurs en sap. 

Harderwijk, » » kapt.-kwartierm. » » 
koloniaal werfdepot. 

's-Hage, bij den » » » 
reg. grenadiers en jagers. 

Leiden, bij den » » i> 
l e reg. huzaren. 

Delft, bij den » » » 
l e reg. vesting-artill. 

Gouda, bij den » » .» 
l e reg. infanterie. 

Gorinchem, bij den » » » 
Ge reg. inf. 

Amsterdam, » » command, offic. i » 
7e reg. inf. 

Haarlem, » » kapt.-kwartierm. » » 
3e reg. huzaren. 

Utrecht, niaj.-kwartierm. 
reg. veld-artill. 

Utrecht, » » command, offic. » » 
2c reg. vesting-artill. 

Utrecht, bij den kapt.-kwartierm. » » 
8e reg. inf. 

Amersfoort, » » » » » 
reg. rijd. artill. 

Groningen, » » > » » 
l e reg. infanterie. 

Zutfen, » » » » » 
4c reg. huzaren. 

Kampen, » » command, offic. » » 
instructie-bats]]. 

Middelburg, » » kapt.-kwartierm. » » 
3e reg. inf. 

Venlo, » » » » » 
2e reg. huzaren. 

Donderdag, 10 Oot 
's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van de beveiligings-
werken van den middelpijler der draaibrug over 
het Noordzeekanaal te Zaandam, ten behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanvyezend ingenieur te Amster
dam , op wiens bureau aanwijzing zal worden 
gedaan 30 Sept. en 3 Oct., telkens van 11—2 uren. 

Breda , Bergen-op-Zoom, Nijmegen , 
's-Hage, Amsterdam, Utrecht, Vlissingen 
cn Maastricht, door de toeziende chefs over 
de militaire hospitalen in genoemde plaatsen : 
de levering van steenkolen, per 1000 K G . , ten 
behoeve dier inrichtingen. 

Zaterdag, 12 Oct. 
Winschoten , te 5 uren, door het college van 

regenten over het huis van arrest en bewaring, 
in het rechtsgebouw: bet onderhoud der gevan
genen in dit gesticht over 1873. 

Vrijdag, 18 Oct. 
Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
verspreide landsbruggen in Overijsel. 

Haarlem, door den architect P. Jung, in de 
Barteljoiisstraat: l o . bet bouwen eener Noord-
hollandschc boerderij voor 24 stuks vee, paarden
stal, dorsch-, melkkamer en woonhuis in den 
Roomolenpoldcr onder Schalkwijk; 2o. het houwen 
van een woonhuis met bijhehoorend annex aan dc 
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Parklaan aldaar. De dag der besteding staat in 
het bestek vermeld. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden , bet verven van bet in aanbouw 

zijnde buis Lett. C , no. 37, op de Weze. 

Afloop van Aanbestedingen. 

boerderij voor S. Brander; minste inschr. was 
J. Pijl, te Hauwert, voor f 10,254; niet gegund. 

Brummen, 10 Sept.: het ophoogen der aar
debaan, met het maken van een gedeelte nieuwe 
en oude klinkerbestrating, in de Ambachtstraat, 
ter lengte van 287.50 M. ; minste inschr. was J. 
H. Smeltzer, te Oroenlo, ƒ 1247. 

Roermond, 10 Kept.: de herstelling cn ver

bouwing van de schoollokalen in dc Munster-
straat; ingek. 4 bilj. als: 

ƒ 1090. 
» 1049. 
» 1035. 
» 990. 

J . L . Lennarts , 
C. van Zi j l , 
W . P o u l i , 
J . Rouleau, 

Allen aldaar. 

Hoogkarspel, 6 Sept.: liet bouwen eener 

's-Hage, 10 Sept. : de levering van het voor den dienst van 1873 bij de landmacht benoodigde laken: 

A. Van den Bcrgh Krabbendam, te Tilburg. — B. II. Kijken & Z n , te Geldrop. — C. 

LAKENSOORTEN. 

I N S C H R I J V E R S : T O E W I J Z I N G V A N H O E V E E L H E I D , E N P R I J Z E N . 

LAKENSOORTEN. 

A B 0 l) i: F 6 11 I J K I. M B C D H I J K II M 

1 M. | l'r. M. | l'r. 1 l'r. M. 1 l'r- Al. | l'r. M. | l'r. M. | l 'r. M. 1 l'r. Jl. 1 l'r-

1, Voor het Ned.t /4.40 Z4.23 f8.85 /*4.5h /4.44 ƒ4.29 A 2 7 /4.40 ƒ4.27 /4.58 
leger. 1 — 4.23 3.85 4.56 — 4.SÏ7 4.27 4.24 4.3L 4.73 4.41) leger. 1 

. . . . 4.23 3.85 - — — 4.Ï! 4.32 — 4.41 4.54 10000 ffi.85 
G0,000 Bl donker-] 4.23 3.85 - 4.1: L 4.32 — 4.4-1 4.511 icoot f4.28 12IIIH 3.115 — — 400( 4.27 2000 4.2/ 400C 4.24 1331 4.27 
blauw ordinair la- \ — 4.3." 3.05 _ — 4.32 4.3 T • • — — 4U0U 4.23 

4.2/ 4.24 1331 4.27 

ken iu 15 perc. elk i — 3.05 ..... — 4.37 4.37 — • — — 

van 4000 M. f - - 3.05 — • 4.37 4.C8 ' — — — 

12,000 M. licht-/ 3.85 4.32 4.32 4.48 4.2 4.51 0000 3.85 
300( 4.24 blauw ordin.laken J — 8.8E — — 4.44 4.37 — 4.32 4.54 3001 4.05 — 2000 4.32 2000 4.32 300( 4.24 

in 7 perc, elk van j — 3.05 — — — 4.5b — 4.41 — — 30ÜU 3.05 2U0U 4.32 
3000 -M. ( — — 4.05 — — — — — •- — — 

5000 M. groen ord. \ 
laken in 2 perc. { 
elk van 2500 M. 1 

7.08 

- - - - - 5.05 

G.70 

5.20 

G.70 

4.49 

7.28 

5.25 

0.70 0.07 6.69 

- - - - - 2500 5.05 - - 2500 4.49 - - - - - -

3G00 M. donkerbl. ( 7.23 — — G.70 6.70 — «.70 6.97 0.01) 
onderofficiers-la- \ — — — — — — — 7.05 0.1)7 0.74 — — - — - — — 800 0.70 800 0.70 — — 800 0.70 1200 0.09 
ken in G perc. elk \ — — — — — — — — — — 7.05 7.17 0.74 

0.70 1200 0.09 

van GOO M. j 

G.33 0.25 G.25 G.ÜÜ a a.ï 

7.17 

0.47 

0.71) 

6.31) 
2400 M. lichtblauw ( — — — G.70 — — (1.25 0.47 0.31) 
onderofficiers-lak, J — — — — — — — G.70 — — 0.25 0.47 0.31) — — — — — — 400 6.25 400 0.25 — . - 1200 0.25 
iu 6 perc. elk van ( — — — - . — — — — — 0.25 0.07 0.44 
400 M. | — — — — — — — 

— 
— ' — 0.07 

0.07 
0.44 
0.44 

350 M. groen on-, 
derofficiers-lakeu ) — — — — — — — — — — — 850 7.47 
in één ])trc. f 

1200 M. geel uit-/ 5.45 5.24 _ 5.42 5.42 5.24 5.57 5.57 5.49 
monsteringlaken \ — — 5.69 524 — — — 5.42 5.42 — 5.57 5.57 5.41) — — — — 960 5.24 — — - — 240 5.24 — 

in 1 perc. elk vau { — 5.69 5.21 — — — — , — — 5.57 5.411 
300 M. 1 — — 5.05 5.24 — — — — — — — 5.57 5.41) 

420 M. rood uit-/ 
niousteringlaken \ — — — 5.54 — — 5.70 — 5.5? 5.5U 5.67 5.87 5.80 — — — — 121) 5.54 — — — — — _ — 

in 2 perc. elk van { — — 5.54 — — — — — — — 5.87 5.80 
210 M. / 

75 M. lichtb! uit- ( 
m oust e ring laken ) — — — — — — — — — 6-70 — 0.30 7.14 - • — — - — — — — — — — _ 75 6.80 _ ïn écu perc. / 

2. Voor hetkolon. 
mil. Werfdepot. 

3000 M. donkerbl. [ 
kep. lakeu. 1 — 4.40 — — — — •1 -50 4.50 — — •I.M — 30U0 4.49 

2000 M. grijs keper J 
laken. _ — 3.(15 — • • — . — 3.08 3.08 — — 2.97 — — 2000 3.05 — -

50 M. bl.uitmuust. j 
laken. — G.00 — — - i — 1 6.80 6.80 — 8.80 — 511 6.00 

E. Q. Beljaers & Zn., idem. — P. Janssens de llorion , idem. — O. Leidsche Lakenfabriek, 
Dams , idem. — J. J . J . Krantz & Zn., te Leiden. — K. Gebr. Diepen , te Tilburg. — L. L 
te Tilburg. 

Bogaerts & Zn., te Ti lburg 
H 
V. 

O . Gebr. Mutsaers, idem.— 
P. en H. Vreede, te Tilburg. — I . Van Dooien en 

Ledeboer & Zn., te Tilburg. — H . Gebr. de Booij , 

vernieuwen van 2400 M. steenen voetpaden in 
die gemeente; minste inschr. was L . R. Burema, 
te Solwerd, 11 f 0.07 per M . 

Haarlem, 12 Sept.: het doen van eenige be
stratingen op den grooten weg tusschen Amster
dam en Haarlem; minste inschr. was G. van 
Essen, te Houtrijk-en-I'olancn, voor f 047. 

Stedum, 12 Sept.: het vernieuwen eener brug 
over het Kardingermaar in den weg van Stedum 
naar Bedum; ingek. 7 bilj. als: 
G. Danhof, 
II. Wieringa, 
F. J. Veldman, 
T. Bos, 
H. van DijkcYi , 
S. II. Kremcr, 
B. Jansen, 
Gegund. 

Breskens, 12 Sept.: het verbeteren cn on
derhouden der aarde-, kram- rijs- en steenglooiing
werken aan de waterkeering van het calamiteuse 
waterschap Oud-en-Jong-Breskens j ingek. 15 
bilj. als: 

te Uithuizen, ƒ 2174. 
Leilens, » 2172. 

» Zeerijk, » 2140. 
» Bedum, » 1955. 

Stedum. » 1897. 
9 Bedum , » 1877. 

Westerwijtwerd, » 1717. 

I. 
I). 
G. 
I'. 
w 

.1. 
P. Monje , 
J. Lcijs, 

Vcrkuijl Quakkelaar, 
Tholens, 
van de Vrede, 
J. Visser Pz., 
de Jong, 

Kole, 

J. de Jong, 
II. J. Visser Pzn., 
C. Wisse, 
D. Tholens, 
P. J. van Remortel Az., 
A. Hinders, 
J. F i l i s , 
gemijnd door J. Filis vc 

's-Bosoh, 13 Sept.: het onderhouden van het 
Rijks-post- en telegraaf kantoor te Rosendaal, van 
den dag der goedkeuring der besteding tot 31 
Dec. 1874; minste inschr. was 11. de Bruyn, te 
Rosendaal, voor f 1210. 

's-Hage, 13 Sept.: de levering van 00,000 
K G . schaalkolen , of misschien minder, voor het 

tc Vlissingen, ƒ 45,755. 
» Hoek, » 42,000. 
» Neuzen, » 42,000. 
» Hontenisse, ï 40,800. 
» Sliedrecht, » 40,200. 
» Hansweert, » 40,000, 
» Breskens, » 40,000. 
» 's Heer-

Aren dskerko 
» Borsele, 
» Hontenisse, 
» Zaamslag, 
» Neuzen, 
i) Hontenisse, » 39,097. 
» Breskens, » 38,000. 
» Vlissingen, » 37,900. 
>r » 37,700. 

» 40,000. 
» 30,500. 
» 39,300. 
» 39,200. 
» 39,409. 

ministerie van binnenl. zaken ; slechts één biljet 
ingek. van H . Hotz, aldaar, voor f 22.88 per 
1000 K G . 

Amsterdam, 13 Sept.: het verrichten van 
verschillende onderhoudswerken op 's Rijks werf, 
aldaar; minste inschrijvers waren M . Deutekom 
cn W. Goedkoop Dz., voor f 33,092. 

Willemsoord, 13 Sept. : het doen van eenige 
werkzaamheden aan gebouwen enz. aan het 
marine-etablissement; ingek. 8 bilj. als: 

Geb. Klein , ƒ «270. 
J. van der Woude, » 8200. 
Geb. Korf, » 8250. 
Geb. Moorman , » 8240. 
S. Gooien, » 7800. 
P. Spruijt, » 7094. 
A. Vos, » 7080. 
Geb. Janzen , » 7477. 

Allen aldaar. 
Andijk, 13 Sept. : het bouwen eener kerk 

met toren en pastorie aan den Oosterdijk ; ingek. 
15 bilj. als: 
D. Schouten , te Nibbikswoud , ƒ 23,000. 

P. Meijers, D. v. d. 
Molen en Van Wijn
gaarden , te Beets, ƒ 20,973. 

K. Gootes, » Grootebroek, » 20,200. 
D. J. v. Reineveld, » Enkhuizen, » 19,950. 
J- Molen, » Andijk, » 19,500. 
J- Korf, D Eukhuizen, » 19,049. 
J. Hofman, » idem, » 18,900. 
J- Roots, » Grootebroek, » 18,700. 
J- i ' i j l , » Houwert, » 18,450. 
!'• de Vos, » Enkhuizen, » 18,200. 
A- Lak, » Midwoud, » 18,140. 
J . Kooter, » Wognum, » 17,900. 
K. Mantel, » Andijk, » 17,721. 
A. Bijl & Zn., » Enkhuizen, » 17,350. 
J. de Vries, » idem, » 17,340. 

Zwolle, 13 Sept.: het bouwen van hoeve-
naarswoningen enz. op het Rijksgesticht Ommer-
schans ; ingek. 4 bilj. als: 
.1. W. Diebrink, te Kampen, ƒ 44,400. 
K . A. Hakkert, » Avereest, » 43,980. 
W. Lubberink, » De Wijk, » 39,974. 
L- Krook, » Zwolle, » 38,881. 

Amsterdam, 16 Sept.: het maken van kunst
werken met een gedeelte der aardebaan enz. 
tusschen Hilversum en Amersfoort en tusschen 
Hilversum en Utrecht; minste inschr. was H . 
Schaafsma, te Harlingen, voor/'292,000. Raming 
ƒ 297,000. 

Locheni, 16 Sept. : het verbouwen der lagere 
school en het bouwen eener onderwijzerswoning; 
minste inschrijvers waren Gebr. Reerink, aldaar, 
voor f 10,990. 

Utrecht, 17 Sept.: l o . het maken van eenige 
aardewerken, van een nieuwen toegangsweg naar 
het hoofdgebouw en van afsluitingen op het 
station Venlo ; 2o. het maken van eene verhoogde 
los- en ladingplaats, het leggen van sporen en 
wissels met bijlevering van het wisselhout, het 
maken van keibestratingen enz. op het station 
Venlo; voor elk perceel ingek. 7 bilj. als : 

n°. 1. n». 2. 
Jan Laudy, te Sittard, ƒ 15,500. ƒ 33,850. 
F . van Wijlick, i Kcssel, • 14,982. » 34,125. 
L. van Gaal, » Geldrop, » 13,835. » 35,090. 
J. A. Linskens, > Blerick, i 12,780. i 34,800. 
H. G. Waanders, » Tiel, » 12,700. » 29,887. 
A . A . v . d . Sande,» Boxtel, » 11,500. » 31,800. 
M . Bloemen, » Venlo, i 11,200. > 28,500. 

Utrecht, 17 Sept.: het bouwen van 10 wo
ningen voor den arbeidenden stand, naar de 
plannen van den architect A . G. Tollenaar; 
minste inschr. was A. W. Vermeulen, voor f 10,397' 

Alfen a/d Rijn, 17 Sept.: het maken van 
een grintweg in deze gemeente, van de K e i 
straat, aan de lage zijde, over Alfen , langs den 
lagen Rijndijk, tot aan de Bruggestraat te Zwam-
merdam; minste inschr. waren A. C. Vcrploeg, 
te Woubrugge en A. G. den Boesterd, te Waar
denburg , voor fü'MO; de hoogste inschrijving 
was van 11. Zaanen , te Ammerstol, en bedroe" 
f 15,800. 

Utrecht, 19 Sept.: lo. het bouwen van een 
wachtkamer met bureau op de halte Tietjerk en 
het verbreeden en verlengen van het begrint 
trottoir aldaar, ten behoeve van den spoorwe" 
van Harlingen naar de Pruisische grens; ingek! 
11 bilj., als : 
T. l l i larius, te Leeuwarden ƒ 2708. 
u - Bosnia, » Hardeganjp, « 2454! 
II. Matien, » Zuidlaren, » 2380! 
H. Buiteling, » idem, „ 235ó! 
-I. van Reenen, » Leeuwarden, » 2290. 
W . E. Wiedsema, » Dragten, » 2193! 
VV. A. van Bloemen, » Massum, » 2140. 
L. Knecpstra, » Leeuwarden, 1 21 Ob! 
II. Keizer Jz., » idem, » 2088. 
B. L . L . Ensinga, » Rijnerkerk, » 2019. 
R. G. Fikkema, .. Oenkerk, » 1988. 

2o. het uitdiepen en verbreeden der noorde
lijke sloot langs den spoorweg van Horst tot 
Blerick, het maken van twee syphon-duikers en 
eenige verdere werkzaamheden; ingek. 3 bilj., 
als : 
P. A . Grubben, te Blerick, f 4895, 
II. van Gasselt, » Venlo, 4090. 
J . A . Kinskens, » Blerick, , 4090! 
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T)e abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij D . A . T H I E M E te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /'J.05. 
Men abonneert zich voor ecu jaargang. Kukcle noiniucrs 
worden alleen bij voornitbestelling aau den uitgever en 
tegeu betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Dc advertentiën van een tot vijf gewond 
ƒ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; ' 
bij elke advertentie 10 cents voor een 
courant betaald. — Abonnementen voor 25QJ 
regels per jaargang worden tegeu veruiindjf 
geuoiueu en groote letters naar plaatsruindj 

OVER DE VREEMDE BENAMINGEN V A N STAF-
EN PLAATIJZER EN ZIJN EIGENSCHAPPEN. 

DOOR 

J. L . TERNEDEN. 
Korrelijzer; F er a g r a i n s ; das Narbeisen, 

Korneisen: g r a i n i n g or g r a n u l a t i n g t o o l ; 
vertoont een fijne, gesloten en witte korrel; zijn 
ze grover en glasachtig wit dan is het ijzer koud
of heetbreukig. Aan een corroyeering onderwor
pen , verliest dit ijzer wel zijn korrel, maar te 
moeilijker naarmate het wreed of uit een groot 
pakket gewalst is. De vezel wordt dan echter 
zeer fijn, zijdeachtig, meer gelijkvormig en zi l 
verkleuriger dan van dat, hetwelk onder den 
naam van vezelijzer bekend staat. De algemeene 
benaming i s : F e r f o r t t e n a c c et d u r ('). 
Voor bandages van wielen, rails, assen, goed 
plaatijzer, draadkabel, slotenmakers- en snijwerk 
is het uitmuntend en bezit een groote weerstand-
biedende kracht. 

Grof korrel; F e r g r e n u , g r a n u l e u x ; 
grobkörnig a g r a n u l a r ; heeft platte, grove, schit
terend witte korrels, zeer onderscheiden, van het 
F e r a g r a i n s . Het breekt soms onder de 
schaar en krijgt door walsen wel vezel maar deze 
is minder fijn en homogeen dan de eerste soort; 
het is moeilijker te wellen, koelt spoediger dan 
vezelachtig ijzer af en vordert meer behoedzaam
heid in den weioven. Het wordt voor rails, 
spijkers (een slechte soort van treknagels voor 
rails), enz. gebruikt. 

Vezelachtig ijzer; F e r f o r t t e n a c e et 
' i i n u : (-]-) heeft een witte, heldere vezel; is deze 
niet fijn, toont dit een weinig zachtheid aan ; 
echter iets taaier en homogeen zijnde, doet het 
zich goed walsen zonder van toestand te veran
deren. Een lange, fijne, gelijkslachtige helder
witte vezel is het meest gezocht, terwijl een 
dolle, matte vezel koud- of heetbreukig ijzer ver
raadt. Het is buigzamer en meer smeedbaar 
( d u c t i l e , m a l l e a b l e ; hammerbar; m a l l e 
able) dan korrelijzer, gemakkelijker in de geheele 
bewerking, maar minder weerstandbiedend. Het 
moet gebruikt worden aan die voorwerpen, welke 
bij een zekere smeedbaarheid tevens eenigen weer
stand te bieden hebben. Het dient voor platen, 
assen, hoekijzer, gedeeltelijk voor rails en ander 
geprofileerd ijzer. Uzer uit s c r a b (§) is zacht 

(*) Deze iu Fransche cn llclgischc walswerkeu ge
ijkte term, is iu vele boekwerken gesplitst wedergegeven en 
rinaen wrj b. v. in „A Dictionary of Iron Tamil by TOL-
B&DSBX", auppl. to the Engineer 14lh Octr. 1870, afzonderlijk. 

Fer fort; dan Guteisen, weder roth noch kaWiriichlt/; 
perfect wrought iron. 

Fer fort dur, o u accraiu, das feinkbrniye, harte 
^rhmiedeiseu; hard crystalline iron, or fine-grained 
)t steely iron. 

Fer dcini-fort; das Stift- und Drahteisen; iron for 
'ins and wire. 

Fer tcnace; das ziihe, se/mit/e Eisen; soft fibrous 
•ron. 

(t) Idem. Fcr mou; das ueic/ie, rjeschmiediges Eisen; 
'oft or malleable iron. 

Fcr fibreux, nervenx — hematite brune, fcr 
'ligiate —; das sehnige, faseriyeSchmiedeisen, Zitgeisen — 
tas faserigeBrauneisenstein, braune Glaskvpf—; stringy, 
'brous iron — brown hematite, 
.(i) Scrab iron; fer dc ramasse, de mitraille on 
'Muiis; Brurheisen. Iu vele werkplaatsen hecht men 

>ua dit woord eeu bcteekeuis van zeer groote deugd, ja 
*lfs van een nou plus ultra iu qualiteit. Deze opvattiag 
tan echter slecht* iu zeer beperkten ziu worden auugcuomen. 
''crstcna kan het scrab uit ijzer van Zweedschcu oorsprong 
'f uit Red. Hematite afkomstig zijn, en daarenboven uit 

| vezelachtig, gemakkelijk warm te bewerken enkoud 
zeer weerstandbiedend. 

Gemengd ijzer; hier in de beteekenis van 
ofer m é t i s " , zie fer r o u v e r i n , waarmede 
het niet altijd gelijkstaat, uit korrel- en vezel
ijzer bestaande, heeft een donkere, meer dolle 
tint dan dat van een der genoemde enkelvoudige 
soorten. 

De kleur van de breuk. 
Ook de kleur der breuk van het ijzer is een 

dier kenteekens, waardoor men de geaardheid 
van het metaal beoordeelen kan. 

F e r f o r t , korrelig- of vezelachtig ijzer van 
goede qualiteit, heelt een helderen, grijzen , me-
taalachtigen glans, soms iets doffer wit of schit
terend lichtgrijs. Het doet zich goed koud en 
warm bewerken. Slecht gepuddeld heeft het 
zwarte, doffe stippels of vlekken. 

F e r t e n d e r , c a s s a n t u f r o . d ; das kalt-
brüchige Eisen; c o l d - s h o r t or p h o s p h o r o u s 
i r o n ; heeft een iets lichtblauwe tint, hetlascht 
gemakkelijk, doet zich goed warm bewerken, 
maar is koudbreukig. Deze gebreken zijn aan 
phosphor of kiezel toe te schrijven. 

F e r r o u v e r i n , ca s san t a c h a u d , fer 
de c o u l e u r , m e t i s ; das rothbrüchigc Eisen; 
h o t - s h o r t or r ed - sho r t i r o n , r e d s h e a r , 
r e d sear i r o n , s u l p h u r e o u s o r a r s e n i 
c a l i r o n . Een week, tevens nog hechtheid be
zittend ijzer met een vezelachtige textuur. Het 
doet zich koud bewerken, maar is heetbreukig. 
Dit ijzer komt minder algemeen voor dan de vo
rige soort, daar de walsmeesters het veel ter 
zijde leggen om de groote moeilijkheid in 't wal
sen. Groote voorwerpen en staven voor afraste
ringen worden er echter van vervaardigd. 

F e r b r u l é , verbrand ijzer; das überlützte 
Eisen; b u r n t i r o n , s i l i c e o u s i r o n w i 
t h o u t c a r b o n , is dat ijzer hetwelk geen koolstof 
meer, maar daarentegen veel silicium bezit; de 
breuk heeft schitterend witte, zeer kleine pris
ma's , waarin zich zwak de schakeeringen van het 
zonnespectrum vertoonen. Het geheel heeft een 
heldere, zeer lichtblauwe tint. In het blad 
« N a t u r e " leest men daarover: Onder verbrand 
ijzer verstaat de puddler een ijzer dat door her
haald verhitten zijn deugdzaamheid verloren 
heelt. Het is broos, heeft een kristallijne breuk 
en bezit het vezelachtig aanzien van goed ijzer 
niet meer. — Als staal op een heldere roodgloei-
hitte gebracht is en men het plotseling afkoelt, 
wordt het hard en broos; deze beide toestanden 
kunnen evenwel door het hardingsproces gewijzigd 
worden. Heeft men het echter tot gele of witte 

niet al te korte stukken bestaan j maar ook evengoed kan 
men aan zeer korte stukken ijzer van slechte qualiteit b. v. 
het Engelsch „Co mm on iron," in't Hollandsch „Best ," 
hoogstens „Ordinair" genaamd cn waarvan dc bekwame 
huissinid soms niet in staat is ecu huisanker te smeden, 
dien uaum geven. Iu deze beide gevallen zal, ofschoon men 
de voortreffelijkheid vnn het scrabirou aau het meerder om
werken van het ijzer toeschrijft, datgene hetwelk uit de 
laatste soort vervaardigd is, toch nog geenszins goed, veel 
minder extrn-best zijn. Maar ook daarenboven heeft dit 
omwerken zekere grenzen. Uitrekkings- eu brekiugsproeveu 
door mij gedaan, toonden aau dat een zelfde en goede 
qualiteit ijzer, bg goede behandeling tot zes malen om
werken iu deugdzaamheid wou, maar bij meerdere omwer
king daareutegeu iu wecratandbiedcmlc kracht verloor. Of 
dit cijfer van zes malen voor alle qualiteiteu hetzelfde 
blijft, kau door mij, uithoofde vau de niet op zeer groote 
•chsal verrichte waarnemingen, niet worden beslist. 

gloeihitte verwarmd en dan plotselii 
kan het door een herhaalde vent 
meer gehard worden; het heeft 
gewone doeleinden zijn eigenschapp 
althans indien men het niet wedeij 
hitte brengt, het in dien toestand • 
en dan langzaam afkoelen laat. 
dit verbrand staal vertoont een g r o l 
een kristalvormige strictuur; bij 
beschouwing bevindt men dat de j 
de afzonderlijke korrelgroepen er m l 
schelpvormig uitzien. 

Volgens een mededeeling op 0 ApJ 
vereeniging van scheikundigen te 
daan, zou de heer WILLIAMS bevondej 
een stuk verbrand ijzer, door zijn L 
verspreid ijzeroxyde bevat. Een stuk I 
echter, op dezelfde wijze onderzocht I 
teekende geen sporen vandetegenwo 
een oxyde. Dit is dan ook te verwacl 
koolstof van het staal dit metaal i n l 
dere mate volkomen voor oxydatie bea 

Het zal alzoo licht te begrijpen 
neer ijzer, aan een voldoend hooge] 
en gedurende den daarvoor vereisen1 

de werking van de zuurstof, in 
aanwezig, is blootgesteld en we lk l 
zooals het staal door de daarmeof 
koolstof beschermd wordt, niet s l i 
oppervlakte, maar zelfs door zijn 
oxydeeren moet, te meer daar de on 
van DEVILI.E, TROOST en QRAIIAM ons 
ben , dat roodgloeiend ijzer aan gast 
verleent. Bij het staal daarentegel 
branding beperkt tot een oxydatie en 
van de koolstof, welke echter ook 1 
peratuur dan de roodgloeihitte plaai 
doorgang verleenen van het roodfl 
aan zuurstof en kooloxyde heldern 
werking van de inwendige verbra 
koolstof op. 

Het aannemen van den schelpa 
der facetten — gewoonlijk kristallen! 
wordt door WILLIAMS daaraan toege 
een stuk staal, bij een zekere ten1 

welke voor de opneming van zuursto 
ding van kooloxyde het gunstigste 
ling afgekoeld wordende, de veril 
het kooloxyde opeens tegenhoudt. D | 
zouden de moleculen eenigszins uit 
en het meer poreuze staal deze 
vlekken vertoonen. Voor deze meetj 
feit dat verbrand staal zooals wij 
door verhitting, hameren of walsi 
kan worden. 

Na deze theoretische beschouwing 
even vermelden, op welke wijze de] 
het vuil of de verbranding van 
Een klinknagel — of eenig ander ijj 
tot de halve dikte afgeschaafd 
30 uren in een bad van ' / s zoo 
water gelegd , dan schoongemaakt | 
Alle verbrande deelen of onreinheda 
vezels zijn verdwenen. Daarop w | 
sterk op potloodpapier gedrukt, 
afdruk ontstaat, welke voor de nietJ 
vezels of verbrande deelen witte vle | 
Zie T i j d s c h r i f t v. h. K o n i n i 
t u u t v a n I n g e n i e u r s 1871-
bl. 79. 
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boerderij voor S. Brander; minste inschr. was 
' J . Pijl, te llauwert, voor f 10,254; niet gegund. 

Brummen, 10 Sept.: het ophoogen der aar-
debaan , niet het maken van een gedeelte nieuwe 
en oude klinkerbestrating, in de Ainbachtstraat, 
ter lengte van 287.50 M. ; minste inschr. was J. 
H. Smeltzer, te Groenlo, ƒ 1247. 

Roermond , 10 Sept.: de herstelling en ver

in dienst van 1873 bij de landmacht benoodigde laken: 

houwing van de schoollokalen in dc Munster-
straat; ingek. 4 bilj. als: 

J . L . Lennarts, ƒ 1090. 
C. van Zi j l , '» 1049. 
W. P o u l i , » 1035. 
J. Rouleau, » 990. 

Allen aldaar. 
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B. l i . Kijken & Zn., te Geldrop. — C. Bogaerts & Zn., te Ti lburg. — D. Gebr. Mutsaers, idem. — 
•ion, idem. — O. Leidsche Lakenfabriek. — H. P. en II. Vrcede, te Tilburg. — I. Van Doorenen 
— K . Gebr. Diepen , te Tilburg. — Ia. L . V. Ledeboer & Zn., te Tilburg. — M . Gebr. de Booij , 
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1. Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingen, ƒ 45,755. 
D . Tholens, » Hoek, » 42,000. 
0. van de Vrede, » Neuzen, » 42,000, 
P, J. Visser Pz., » Hontenisse, » 40,800. 
W. dc Jong, » Sliedrecht, » 40,200. 
1. Kole , » Hansweert, » 40,000. 
P. Monje, ii Breskens, > 40,000. 
I. Leijs, » 'sHeer-

Arendskerke, > 40,000. 
I. de Jong, i» Borsele, » 39,500. 
1. J. Visser Pzn., » Hontenisse, » 39,300. 
3. Wisse, » Zaamslag, » 39,200. 
). Tholens, » Neuzen, » 39,400. 
'. J. van Remortel Az., s Hontenisse, » 39,097. 
V. Hinders, » Breskens, » 38,000. 
. F i l i s , » Vlissingen, » 37,900. 
jeniijnd door J. Kilis voor » 37,700. 

s-Bosch 13 Sept.: het onderhouden van het 
iijks-post- en telegraafkantoor te Rosendaal, van 
len dag der goedkeuring der besteding tot 31 
)ec. 1874; minste inschr. was II. de Bruyn, te 
tosendaal, voor f 1210. 

's-Hage, 13 Sept.: de levering van 00,000 
CG. schaalkolen, of misschien minder, voor het 

ministerie van binnenl. zaken ; slechts eVn biljet 
ingek. van H . Hotz, aldaar, voor f 22.88 per 
1000 K G . 

Amsterdam, 13 Sept.: het verrichten van 
verschillende onderhoudswerken op 's Rijks werf, 
aldaar; minste inschrijvers waren M . Deutekom 
en W. Goedkoop Dz., voor f 33,092. 

Willemsoord, 13 Sept.: het doen van eenige 
werkzaamheden aan gebouwen enz. aan het 
marine-etablissement; ingek. 8 bilj. als: 

Geb. Klein , ƒ «270. 
J. van der Woude, » 8200. 
Geb. Korf, » 8250. 
Geb. Moorman , » 8240. 
S. Gooien, » 7800. 
P. Spruijt, i 7094. 
A. Vos, ii 7080. 
Geb. Janzen , v 7477. 

Allen aldaar. 
Andijk, 13 Sept. : het bouwen eener kerk 

met toren en pastorie aan den Oosterdijk ; ingek. 
15 bilj. als: 
D. Schouten , te Nibbikswoud , ƒ 23,000. 

P. Meijers, D. v. d. 
Molen cn Van Wijn
gaarden , te Beets, ƒ 20,973. 

K. Gootes, » Grootebroek, » 20,200. 
D. J. v. Reineveld, u Enkhuizen, » 19,950. 
•)• Molen, » Andijk, » 19,500. 
1- Korf, ,, Enkhuizen, » 19,049. 
J. Holman, » idem, t 18,900. 
J- Boots, » Grootebroek, » 18,700. 
•1- ï ' i j ' , » Houwert, » 18,450. 
1'. de Vos, i) Enkhuizen, » 18,200. 
A. Lak, » Midwoud, » 18,140. 
J . Kooter, » Wognum, » 17,900. 
K. Mattel , » Andijk, » 17,721. 
A. Bijl & Zn., » Enkhuizen, » 17,350. 
J. de Vries, » idem, » 17,340. 

Zwolle, 13 Sept.: het bouwen van hoeve-
naarswoningen enz. op het Rijksgesticht Ommer-
schans ; ingek. 4 bilj. als: 
.1. W. Diebrink, tc Kampen, ƒ 44,400. 
K . A. Hakkert, » Avereest, » 43,980. 
W. Lubberink, » De Wijk, » 39,974. 
L . Krook, » Zwolle, » 38,881. 

Amsterdam, 16 Sept.: het maken van kunst
werken met een gedeelte der aardebaan enz. 
tusschen Hilversum cn Amersfoort en tusschen 
Hilversum en Utrecht; minste inschr. was H . 
Schaafsma, te Harlingen, voor /' 292,000. Raming 
ƒ 297,000. 

Lochem , 16 Sept. : het verbouwen der lagere 
school en het bouwen eener onderwijzerswoning; 
minste inschrijvers waren Gebr. Reerink, aldaar, 
voor f 10,990. 

Utrecht, 17 Sept.: l o . het maken van eenige 
aardewerken, van een nieuwen toegangsweg naar 
het hoofdgebouw en van afsluitingen op het 
station Venlo ; 2o. het maken van eene verhoogde 
los- en ladingplaats, het leggen van sporen en 
wissels met bijlevering van het wisselhout, het 
maken van keibestratingen enz. op het station 
Venlo; voor elk perceel ingek. 7 bilj. als: 

n°. 1. n». 2. 
Jan Laudy, te Sittard, ƒ 15,500. ƒ 33,850. 
1". van Wijlick, » Kessel, » 14,982. » 34,125. 
L . van Gaal, » Geldrop, » 13,835. » 35,090. 
J. A . Linskens, i> Blerick, » 12,780. » 34,800. 
H. G. Waanders, » Tiel, » 12,700. » 29,887. 
A . A . v .d . Sande,» Boxtel, » 11,500. » 31,800. 
M. Bloemen, » Venlo, » 11,200. » 28,500. 

Utreoht, 17 Sept.: het bouwen van 10 wo
ningen voor den arbeidenden stand, naar de 
plannen van den architect A . G. Tollenaar; 
minste inschr. was A. W. Vermeulen, voor ƒ 10,397. 

Alfen a/d Rijn, 17 Sept.: het maken van 
een grintweg in deze gemeente, van de K e i 
straat, aan de lage zijde, over Alten, langs den 
lagen Rijndijk, tot aan de Bruggestraat te Zwam
merdam; minste inschr. waren A. C. Vcrploeg, 
te Woubrugge en A. G. den Boesterd, te Waar
denburg, voor f 8 9 0 0 ; de hoogste inschrijving 
was van H. Zaancn, te Ammerstol, en bedroe" 
f 15,800. 

Utrecht, 19 Sept.: lo . het bouwen van een 
wachtkamer met bureau op de halte Tietjerk en 
het verbreeden en verlengen van het begrint 
trottoir aldaar, ten behoeve van den spoorweg 
van Harlingen naar de Pruisische grens; ingek. 
11 bilj., als : 
T. Hilarius, te Leeuwarden ƒ 2708. 
G. Bosnia, » Hardegarijp, « 2454. 
II. Matien, » Zuidlaren, » 2380. 
II. Barteling, » idem, » 2355. 
J. van Reenen, » Leeuwarden, » 2290. 
W . E. Wiedsema, » Dragten, » 2193. 
W. A. van Bloemen, » Massum, » 2140. 
L . Kneepstra, » Leeuwarden, » 2100. 
II. Keizer Jz., » idem, » 2088. 
B. L . L . Ensinga, » Rijnerkerk, » 2019. 
R. G. Fikkema, » Oenkerk, » 1988. 

2o. het uitdiepen en verbreeden der noorde
lijke sloot langs den spoorweg van Horst tot 
Blerick, het maken van twee syphon-duikers en 
eenige verdere werkzaamheden; ingek. 3 bilj., 
als : 
P. A. Grubben, tc Blerick, f 4895. 
H. van Gassclt, » Venlo, 4090. 
J . A. Kinskcns, >, Blerick, » 4090. 

i. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER W I E L & C°, 

Zevende jaargang 3J°. 39. Anno 1872. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F , W . V A N G E N D T J G z „ 

met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBÜRGH, 0. J. VAX Ü00RN, P. GR0THE, J. H. LEMMAN, ïï. MNSE, S. B.W. R00RDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I». A. TH IK HE le Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.65. 
Men abonneert zien voor een jaargang. Eiikele nummers 
worden alleen bij vooruitbcstclling aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1872. 

Dc advertentiëu van een tot vijf gewone regels kosten 

{ 1.— en voor eiken regel meer /'-.20; bovendien wordt 
ij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 cn 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aau-
geDomcu eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

OVER DE VREEMDE BENAMINGEN V A N STAF-
EN PLAATIJZER EN ZIJN EIGENSCHAPPEN. 

DOOK 

J. L. TERNEDEN. 
Korrelijzer; F e r a g r a i n s ; das Narbeisen, 

Korneisen; g r a i n i n g or g r a n u l a t i n g t o o l ; 
vertoont een fijne, gesloten en witte korrel; zijn 
ze grover en glasachtig wit dan is het ijzer koud
of heetbreukig. Aan een corroyeering onderwor
pen , verliest dit ijzer wel zijn korrel, maar te 
moeilijker naarmate bet wreed of uit een groot 
pakket gewalst is. De vezel wordt dan echter 
zeer fijn, zijdeachtig, meer gelijkvormig en zi l 
verkleuriger dan van dat, hetwelk onder den 
naam van vezelijzer bekend staat. De algemeene 
benaming is : F e r f o r t t e n a c e et d u r (*)• 
Voor bandages van wielen, rails, assen, goed 
plaatijzer, draadkabel, slotenmakers- en snijwerk 
is het uitmuntend en bezit een groote Weerstand-
biedende kracht. 

Grofkorrel; F e r g r e n u , g r a n u l e u x ; 
grobkörnig; g r a n u 1 a r ; heeft platte, grove, schit
terend witte korrels, zeer onderscheiden, van het 
F e r a g r a i n s . Het breekt soms onder de 
schaar en krijgt door walsen wel vezel maar deze 
is minder lijn en homogeen dan de eerste soort; 
het is moeilijker te wellen, koelt spoediger dan 
vezelachtig ijzer af en vordert meer behoedzaam
heid in den weioven. Het wordt voor rails, 
spijkers (een slechte soort van treknagels voor 
rails), enz. gebruikt. 

Vezelachtig ijzer; F e r f o r t t e n a c e et 
mou; (-f-) heefteen witte, heldere vezel; is deze 
niet fijn, toont dit een weinig zachtheid aan ; 
echter iets taaier cn homogeen zijnde, doet het 
zich goed walsen zonder van toestand te veran
deren. Een lange, fijne, gelijkslachtige helder
witte vezel is het meest gezocht, terwijl een 
dolle, matte vezel koud- of heetbreukig ijzer ver
raadt. Het is buigzamer en meer smeedbaar 
( d u c t i l e , m a l l e a b l e ; hammerbar; m a l l e 
able) dan korrelijzer, gemakkelijker in de geheele 
bewerking, maar minder weerstandbiedend. Het 
moet gebruikt worden aan die voorwerpen, welke 
bij een zekere smeedbaarheid tevens eenigen weer
stand tc bieden hebben. Het dient voor platen, 
assen, hoekijzer, gedeeltelijk voor rails en ander 
geprofileerd ijzer. Uzer uit s c r a b (§) is zacht 

(') Deze in Kransche eu Belgische walswerkeu ge
ijkte term, is in vele boekwerken gesplitst wedergegeven en 
viudeu wij b. v. in „A Dictionary of Iron Terms by ÏOL-
(IAUSKN", anppl. to the Engineer 14ih Octr. 1870, afzonderlijk. 

Fer fort; das Guteisen, weder roih noch kalthriichig; 
perfect wrought iron. 

Fer fort dur, o u ucernin; das feinkbrnige, harte 
^rhmiedeisen; hard crystalline iron, or linc-graincd 
Jr steely iron. 

Fer demi-fort; das Stift- und Lrahieisen; iron for 
'ins and wire. 

Fer tenace; das zdhe, sehnige Eisen; soft fibrous 
•ron. 

(t) Idem. Fer mou; das weiche, geschmiediges Eisen; 
'oft or malleable iron. 

Fer fibrcux, nervcux — hematite brune, fer 
' ü g i s t e —; das sehnige, faseritje Schniiedeisen, Zageisen — 
tas fiiseripe Brauneisensiein, braune Glaskopf—; stringy, 
ibrous iron — brown hematite. 
.($) Scrab iron; fer dc ramassc, de initraille ou 
lil.)iis; Brurheisen. In vele werkplaatsen hecht men 

; i" dit wuord een betvekcuis van zeer groote deugd, ja 
•elfs vau een nou plus ultra iu qualiteit. Deze opvuttiug 
(du echter slechts in zeer beperkten zin worden aangenomen, 
'ïerstens kan het scrab uit ij/rr van Zwecdscheu oorsprong 
'f uit Red. Hematite afkomstig /iju, en daarenboven uit 

vezelachtig, gemakkelijk warm te bewerken en koud 
zeer weerstandbiedend. 

Gemengd ijzer; hier in de beteekenis van 
»fer m é t i s " , zie f e r r o u v e r i n , waarmede 
het niet altijd gelijkstaat, uit korrel- en vezel
ijzer bestaande, heeft een donkere, meer dolle 
tint dan dat van een der genoemde enkelvoudige 
soorten. 

De kleur van de breuk. 
Ook de kleur der breuk van het ijzer is een 

dier kenteekens, waardoor men dc geaardheid 
van het metaal beoordeclen kan. 

F e r f o r t , korrelig- of vezelachtig ijzer van 
goede qualiteit, heeft een helderen, grijzen , me-
taalachtigen glans, soms iets doffer wit of schit
terend lichtgrijs. Het doet zich goed koud en 
warm bewerken. Slecht gepuddeld heeft het 
zwarte, doffe stippels of vlekken. 

F o r t o n d r e , c a s a a n t i f r o i d ; das kalt-
brüchigeEisen; c o l d - s h o r t or p h o s p h o r o u s 
i r o n ; heeft eeu iets lichtblauwe tint, hetlascht 
gemakkelijk, doet zich goed warm bewerken, 
maar is koudbreukig. Deze gebreken zijn aan 
phosphor of kiezel toe te schrijven. 

F e r r o u v e r i n , ca s san t ii c h a u d , fer 
de c o u l e u r , m é t i s ; das rothbrüchigc Eisen; 
h o t - s h o r t or r ed - sho r t i r o n , r e d s h e a r , 
r e d sear i r o n , s u l p h u r e o u s o r a r s e n i 
c a l i r o n . Een week, tevens nog hechtheid be
zittend ijzer met een vezelachtige textuur. Het 
doet zicb koud bewerken, maar is heetbreukig. 
Dit ijzer komt minder algemeen voor dan de vo
rige soort, daar de walsmeesters het veel ter 
zijde leggen om de groote moeilijkheid in 't wal
sen. Groote voorwerpen en staven voor afraste
ringen worden er echter van vervaardigd. 

F e r b r u l é , verbrand ijzer; das überltitzte 
Eisen; b u r n t i r o n , s i l i c e o u s i r o n w i 
t h o u t c a r b o n , is dat ijzer hetwelk geen koolstof 
meer, maar daarentegen veel silicium bezit; dc 
breuk heeft schitterend witte, zeer kleine pris
ma's , waarin zich zwak de schakeeringen van het 
zonnespectrum vertoonen. Het geheel heeft een 
heldere, zeer lichtblauwe tint. In het blad 
« N a t u r e " leest men daarover: Onder verbrand 
ijzer verstaat de puddler een ijzer dat door her
haald verhitten zijn deugdzaamheid verloren 
heelt. Het is broos, heeft een kristallijne breuk 
en bezit het vezelachtig aanzien van goed ijzer 
niet meer. — Als staal op een heldere roodgloei-
hitte gebracht is en men het plotseling afkoelt, 
wordt het hard en broos; deze beide toestanden 
kunnen evenwel door het hardingsproces gewijzigd 
worden. Heeft men het echter tot gele of witte 

uiet al te korte stukkeu bestaan; maar ook evengoed kan 
men aan zeer korte stukken ijzer van slechte qualiteit b. v. 
het Engelsch „Common iron," in't Hollandsen „Best," 
hoogstens „Ordinair" genaamd en waarvan dc bekwame 
huissmid soms niet in staat is een huisankcr te smeden, 
dicu naam geven. Iu deze beide gevallen zal, ofschoon men 
de voortreffelijkheid van het scrabiron aan het meerder om
werken van het ijzer tocschryft, datgene hetwelk uit de 
laatste soort vervaardigd is, toch nog geenszins goed, veel 
minder extra-best zu'n. Alaar ook daarenboven heeft dit 
oiuwcrkeu zekere grenzen. Uitrekkings- cn brekiugsproeveu 
door mij gedaan, toonden aau dat een zelfde en goede 
qualiteit ijzer, bij goede behandeling tot zes malen om
werken iu deugdzaamheid wou, maar bij meerdere omwer
king daarentegen iu weerstandbiedendc kracht verloor. Of 
dit cyfer van zes malen voor alle qualiteiteu hetzelfde 
blijft, kun door mg, uithoofde vaudc met op zeer gruote 
schaal verrichte waarnemingen, uiet worden besluvt. 

gloeihitte verwarmd en dan plotseling afgekoeld, 
kan het door een herhaalde verwarming niet 
meer gehard worden; het heeft nu voor de 
gewone doeleinden zijn eigenschappen verloren, 
althans indien men het niet weder tot de wei-
hitte brengt, het in dien toestand walst of hamert 
en dan langzaam afkoelen laat. De breuk van 
dit verbrand staal vertoont een grove korrel van 
een kristalvormige strictuur; bij nauwkeurige 
beschouwing bevindt men dat de facetten van 
de afzonderlijke korrelgroepen er meer of minder 
schelpvormig uitzien. 

Volgens een mededeeling op 6 April j l . aan de 
vereeniging van scheikundigen te L o n d e n ge
daan, zou de heer WILLIAMS bevonden hebben dat 
een stuk verbrand ijzer, door zijn geheele massa 
verspreid ijzeroxyde bevat. Een stuk verbrand staal 
echter, op dezelfde wijze onderzocht als het ijzer, 
teekende geen sporen van de tegenwoordigheid van 
een oxyde. Dit is dan ook te verwachten, daar de 
koolstof van het staal dit metaal in meer of min
dere mate volkomen voor oxydatie beveiligen moet. 

Het zal alzoo licht te begrijpen zijn dat wan
neer ijzer, aan een voldoend hooge temperatuur 
en gedurende den daarvoor vereischten tijd, aan 
de werking van dc zuurstof, in de atmosfeer 
aanwezig, is blootgesteld en welk metaal niet 
zooals het staal door de daarmede verbonden 
koolstof beschermd wordt, niet slechts aan de 
oppervlakte, maar zelfs door zijn geheele massa 
oxydeeren moet, te meer daar de onderzoekingen 
van DEVILI.E , TROOST en QRAHAM ons geleerd heb
ben , dat roodgloeiend ijzer aan gassen doorgang 
verleent. Bij het staal daarentegen is de ver
branding beperkt tot een oxydatie en verwijdering 
van de koolstof, welke echter ook bij lagere tem
peratuur dan de roodgloeihitte plaats grijpt. Dit 
doorgang verleenen van het roodgloeiend staal 
aan zuurstof en kooloxyde heldert ons dus de 
werking van de inwendige verbranding van de 
koolstof op. 

Het aannemen van den schelpachtigen vorm 
der facetten — gewoonlijk kristallen genaamd — 
wordt door WILLIAMS daaraan toegeschreven, dat 
een stuk staal, bij een zekere temperatuur — 
welke voor de opneming van zuurstof en de schei
ding van kooloxyde het gunstigste is — plotse
ling afgekoeld wordende, de verwijdering van 
het kooloxyde opeens tegenhoudt. Dientengevolge 
zouden de moleculen eenigszins uit elkander gaan 
en het meer poreuze staal deze schelpachtige 
vlekken vertoonen. Voor deze meening pleit het 
feit dat verbrand staal zooals wij boven zagen, 
door verhitting, hameren of walsen verbeterd 
kan worden. 

Na deze theoretische beschouwing willen we 
even vermelden, op welke wijze de heer VAN RUTH 
het vuil of de verbranding van ijzer aantoont. 
Een klinknagel — of eenig ander ijzer — wordt 
tot de halve dikte afgeschaafd en gedurende 
30 uren in een bad van zoutzuur en j / J 
water gelegd, dan schoongemaakt en gedroogd. 
Alle verbrande deelen of onreinheden tusschen de 
vezels zijn verdwenen. Daarop wordt het ijzer 
sterk op potloodpapier gedrukt, waardoor een 
afdruk ontstaat, welke voor de niet meer gesloten 
vezels of verbrande deelen witte vlekken openlaat. 
Zie T i j d s c h r i f t v. h. K o n i n k l i j k I n s t i 
t u u t v a n I n g e n i e u r s 1871 — 1872. 3e aü, 
bl. 79. 
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Eigenschappen van het gewalst Ijzer. 
Hard ijzer. F e r f o r t . Heeft een fijn ge

sloten korrel en kan weder in de volgende ru
brieken verdeeld worden : 

Hard en sterk ijzer, dat zich goed koud en 
warm bewerken laat. 

Hard en onsterk ijzer, dat zich goed warm 
maar slecht koud bewerken laat. 

Hard en broos ijzer, dat soms koud- of heet-
breukig is ; laat het zich goed warm bewerken , 
dan wordt deze broosheid meest door een scheu
ren van de zijden verraden. 

Gemengd ijzer. F e r met i s . Komt dikwijls 
uit een slecht sorteeren van het s c r a p - i r o n 
voort. Soms doet het zich als ccn aderig ijzer; 
h e t e r o g e n e ; aederig; h e t e r o g e n e o u s i r o n , 
voor. Door de ongelijke hardheid ook aan de 
oppervlakte, laat dit ijzer zich slecht polijsten. 
Zie onder Z a n d v l e k k e n . 

Week ijzer. F e r t e n d r e , met een vezel
achtige breuk , kenmerkt zich als : 

Week en taai, en is dan zeer smeedbaar en 
buigzaam of als: 

Week en broos, dat zich koud slecht bewerken 
laat, maar heet een groote mate van buigzaam
heid en smeedbaarheid bezit. 

Ofschoon het korrelachtig ijzer steeds uit zui
vere ertsen verkregen wordt, is echter zoomin 
een korrelachtige breuk als een vezelachtige alleen, 
als bewijs voor goede of slechte qualiteit aan te 
merken. 

Vreemde bestanddeelen in en gebreken 
van ijzer. 

Zwavel is een der grootste vijanden van ijzer; 
volgens KARSTEN is reeds 0.03375 ° / n voldoende 
om 't de weibaarheid te doen verliezen; veel 
mindere hoeveelheden maken het nog roodbreukig. 
Ofschoon STENGEL beweert dat 0.34 ° / 0 het ijzer 
nog niet roodbreukig maakt, maar dat dit in het 
kopergehalte te zoeken zou zijn, is deze mcening 
op te weinig grond gesteund om een volkomen 
vertrouwen te verdienen. TIDEMAN zegt: 0.01 ° / 0 

zwavel geeft rood broos stafijzer; daarentegen is 
0.4 ° / 0 niet nadeelig voor gietijzer. 

Phosphor doet koudbrcukig ijzer geboren 
wordenj 0.75 ° / 0 maakt het merkbaar zwakker; 
indien de hoeveelheid 1 ° / 0 overschrijdt is het 
metaal onbruikbaar; 0.2 a 0.3 ° / 0 maakt ' twat 
stugger in het bewerken, zonder echter nadeelig 
te zijn. In den hoogoven neutraliseert het eenigs
zins den invloed van de zwavel. 

Kiezel veroorzaakt dezelfde werking als phos
phor. 0.37 % vermindert aanmerkelijk zijn 
hechtheid. (FLALHAT). 

Aluminium, sporen hiervan komen in koud-
breukig ijzer voor. 

M a n g a n e s i u m in te groote mate doet rood
breukig yzer ontstaan; zijn werking is echter 
gunstig tijdens het puddlen, wijl het silicium doet 
verdwijnen, daar het grootere geneigdheid heeft 
dan ijzer om silicaten te vormen. 

Tin, zich gedurende de eerste bewerkingen met 
het ijzer verbindend, is nog schadelijker dan 
phoshor. 0.2 ° / 0 in stafijzer maakt 't koudbroos. 
Bij het vormen van lagen, als bij blik en een 
zinkgalvanisatie, behoeden deze beide metalen 't 
tegen oxydatie. 

Antimonium, 0 . 1 1 4 % geeft koud- cn rood
breukig ijzer. 

Arsenicum maakt het ijzer roodbreukig, maar 
koud bewerkbaar. 

Koper maakt het moeilijk welbaar, vermin
dert de weerstandbiedende kracht en is schade
lijker dan zwavel. 

Chromium geeft waarschijnlijk een koud- en 
roodbreukig ijzer. 

Andere metalen komen zeldzamer voor of ver
binden zich, zooals: 

Lood, zeer moeilijk. 

Geelbreukig, c a s s a n t a j a u n c ; gelb-
brüchig, y e l l o w s h o r t . Het gebrek van som
mig ijzer en Bessemer-staal, om bij een hittegraad 
hooger dan die van rooden gloei, zeer broos te 
zijn. (TIIIEMAN, I J z e r en S t a a l , b l . 447). 

Wreed, jong ijzer; f e r a i g r e, j e u n e ; 
sprödes Eisen; b r i t t l e i r o n is heet- en 
koudbreukig. Het is de slechtste soort en ont
staat door een onvoldoend puddlen, of door 
't inwerpen van c a s t i n e enz. in den puddelovcn. 

Behalve deze gebreken komen nog andere zicht
bare voor; deze zijn : 

Bladders; d o u b l u r e s ; der Schiefer; f l a w ; 
ontstaan door v u i l , dat soms onder het walsen 
naar boven geperst wordt. 

Zandvlekken; fer c e n d r e u x ; aescheriges; 
w e a k i r o n , i r o n w i t h b l a c k s p o t s ; toe 
te schrijven aan 't werpen van zand op het pak
ket , waaruit de staf of plaat vervaardigd moet 
worden, om het doorgaan door de eerste groef — 
c a n n e l u r e — v a n de voorbereidings- of cindrol-
len te vergemakkelijken. Zitten zij bovenop, dan 
zijn het grijsachtige vlekken ; even in 't ijzer zijn 
het kleine aders, die zwarte vlekken vertoonen 
als dat gedeelte gevijld, gepolijst of bewerkt 
wordt. 

Scheuren; c r i q u e s . Aan een roodbreukig 
metaal toe te schrijven, of doordat het niet warm 
genoeg getrokken is. 

Schilfers; p a i 11 e S. Worden veroorzaakt door 
een onder het walsen slecht afvegen van hamer
slag, dat zich tijdens de vervaardiging door oxy
datie vormt. Zijn zij kleiner, is 'tdoordat de 
cilinders tc oud en te ruw worden. — Als deze 
óf bladders zicli slechts even vertoonen, moeten 
zij door hem die het plaatijzer keurt, zeiven onder 
den handhamer en met den beitel worden opge
licht. De werkman van den fabrikant, dit be
hendig trachtende te verbergen, slaat met den 
bol des hamers juist en opzettelijk op de plaats 
die zich teckent, en alsdan gaat het aanzien er 
van verloren. Wordt echter met de punt van 
den hamer geslagen een weinig verder en in de 
richting die de schilfer schijnt genomen te hebben, 
dan licht men deze op cn hebben zij soms een 
lengte en breedte van eenige centimeters, bij een 
diepte — naar de plaatdikte — van 5 a 6 mil
limeters. 

Verdubbelingen; u n s o u n d n e s s ; zijn toe 
te schrijven aan slechte welling, veroorzaakt door 
vreemde bestanddeelen, of aan een onvoldoenden 
warmtegraad. 

Oneffen- of holligheden. Ontstaan door 
asch, vuil of einders die zich aan de cilinders 
hechten. In staf- of meer nog in hoekijzer wor
den zij soms veroorzaakt door het draadijzcr 
waarmede het pakket is saamgebonden; door het 
afbreken der braam, tijdens het walsen, die aan 
het hoekijzer gegeven wordt, of doordat van de 
puddelstaven, waaruit het pakket bestaat, de kant-
scheuren niet zijn uitgekapt. Deze geslingerde 
losse stukjes ijzer noemt de werkman serpents. 

Kinderdijk"; Sept. 1872. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
§ In Engeland is een nieuw prachtwerk over 

bruggenbouw: Modern exemples of road and 
railway bridges, illustrating the most recent 
practice of the leading Engineers in Europe 
and America, by WILLIAM H . MAW and JAMES 
DREDGE, ter perse , waarvan vijf afleveringen ver
schenen zijn, elk ad drie gulden, te zamen ne
gen en zeventig platen bevattende, waaronder af
beeldingen van de bruggen te Crevecoeur en aan 
den Moerdijk. Dit werk geeft verslag van al 
de vorderingen, sinds tien jaren in den bruggen
bouw gemaakt. 

§ De heer J . F. Al lan, te Glasgow, heeft on
langs patent genomen voor de bereiding van een 
nieuw lichtgas, dat reeds bij eenige fabrieken 
van West-Schotland is ingevoerd, en tot eene 
schoone toekomst geroepen schijnt. De heer A l 
lan beweert, dat zijn stelsel vele voordeelen aan
biedt: veiligheid bij de bereiding, eenvoudigheid 
in het stellen van de buizen, zuiverheid van het 
verkregen gas, groot lichtgevend vermogen en, 
eindelijk, besparing van kolen. De toestel, waar
van zich de uitvinder bedient, neemt veel minder 
plaats in dan dc tegenwoordig gebezigde, en 
komt veel minder duur te staan. Wat hoofdza
kelijk het stelsel van den heer Allan onderscheidt, 
is , dat het gas boven het water gaat cn niet 
door deze vloeistof, wat het gebruik van de wa
terleiding onnoodig maakt en in staat stelt ze tc 
vervangen door eene klep aan eiken retort. 

§ In België i s , oji het voorbeeld van Enge
land, eene Association pour la surveillance des 
chaudiéres ii vapeur opgericht geworden. Deze 
Vereeniging heeft ten doel: l o . de ontploffingen 
van stoomketels te voorkomen; 2o. haren leden 
de meest mogelijk besparing in het gebruik van 
den stoom tc verschaffen. Ieder bestuurder van 
eene nijverheidsonderneming, die tot de statuten 
toetreedt cn zijne geldelijke bijdrage betaalt, is 
l id . De Vereeniging doet tweemalen 's jaars al 
de stoomketels van hare leden onderzoeken, waar
van de eene in al hunne onderdeelen en de an

dere, terwijl de toestel in beweging is. Jaar
lijksche bijdragen: 

Voor één stoomketel . . . . fr. 35 
> 2 tot 5 » s, elk » 30 
» 6 » 10 » » » 28 
» 11 » 15 » » » 20 
» 10 » 25 » » » 25 
» eiken » meer » 20 

De ketels echter van minder dan acht vier
kante meters verhittings-oppervlakte, betalen 
slechts 25 franken in het jaar. De statuten zul
len gezonden worden aan iederen bestuurder 
eener nijverheidsonderncming, die er zich om 
wendt tot den hoogleeraar en honorairen mijn
ingenieur Robert Vincotte, te Brussel, Hue de 
Brabant, 236. 

§ In Engeland leveren de meeste mijn- cn 
grocf-exploitaties aan de spoorwegmaatschappijen 
het noodige rollend materieel voor het vervoer 
van hare voortbrengselen. Soms zijn deze wagens 
het eigendom van die mijn-en groefondernemingen, 
maar meestal worden zij haar verhuurd door 
maatschappijen voor vervaardiging van spoorweg-
materieel. 

Deze wijze van handelen biedt vele en belang
rijke voordeelen aan, waarop wij met een paar 
woorden zullen wijzen. 

Ten eerste vergenoegen zich de spoorwegmaat
schappijen voor deze wijze van vervoer, waarvoor 
zij geene wagens hebben te verstrekken, met 
een lager tarief. 

De maatschappijen voor de vervaardiging van 
het materieel sluiten dikwijls overeenkomsten, 
volgens welke, tegen zekere verhooging van den 
huurpr(js, na een gegeven tijd, de eigendom der 
wagens aan den huurder verzekerd is. 

Met name de kolennijverheid heeft een groot 
voordcel bij de aanneming van dit stelsel, dat 
haar veroorlooft, bijna zonder geld uit te geven, 
een materieel te verkrijgen, waarvan zij altijd 
partij kan trekken voor hare exploitatie. 

Aan den anderen kant vinden de spoorweg
maatschappijen, ontslagen van de kostbare nood
zakelijkheid er eene groote overmaat van mate
rieel op na te houden, die slechts gedurende 
een gedeelte van het jaar dienst doet, ook hare 
rekening bij deze schikking. Immers, het is be
kend , dat in het begin van den winter het ver
voer in alle landen zich plotseling zóó uitbreidt, 
dat er wagens te kort komen en de stations spoe
dig volgepropt zijn, Teneinde deze crisen te 
vermijden, die dikwijls even schadelijk zijn voor 
haar als voor de belangen der particulieren, leg
gen de spoorwegmaatschappijen zich dikwijls zware 
offers op en steken een groot gedeelte van haar 
exploitatie-kapitaal in rollend materieel. Het is 
dus van hare zijde natuurlijk en verstandig, zoo
veel mogelijk, door verlaging van tarief, het recht-
streeksche verhuren of de levering van wagens 
door de nijverheidsondernemingen te bevorderen. 
Dit stelsel vermindert de vertraging en de ge
schillen met dc particuliere afzenders. Het stelt 
deze laatsten in staat, hun voordeel te doen inet 
de rijzing van de marktprijzen door dadelijk een 
om zoo te zeggen onbeperkt getal wagens op de 
spoorbaan te brengen. 

De kleine spoorwegmaatschappijen of die, wel
ker kapitaal door moeilijke omstandigheden be
perkt wordt, zouden met dit stelsel van huur 
haar voordeel kunnen doen; gedurende den eersten 
tijd der exploitatie zouden zij haar materieel kun
nen huren en zelfs langzamerhand er den eigen
dom van verkrijgen door de schikking, waarvan 
wij hierboven gesproken hebben. 

Er is dus in dit beginsel eene bron van win
sten èn voor de nijverheid èn voor den handel 
èn voor de spoorwegmaatschappijen. 

Wellicht voelt men zich op het vasteland ge
neigd het voorbeeld van Engeland te volgen. 

§ Op de wereldtentoonstelling te Weenen, in 
het aanstaande jaar, zullen o. a. op uitgebreide 
schaal voorwerpen worden gezonden, die betrek
king hebben op het ouderwijs, ook op dat der 
scholen voor landbouw, boschwezen, mijnbouw, 
fabricknijverheid, handel, kunst, enz. Onder dc 
leermiddelen, die ten toon gesteld zullen worden, 
noemen wij, om tot mededinging op te wekken : 

1) Leer- en leesboeken; 
2) Teekenwerktuigen; 
3) Atlassen; 
4) Modellen; 
5) Toestellen om de leer der projecties en der 

perspectief aanschouwelijk te maken; 
6) Hulpmiddelen bij het onderricht in het re

kenen ; 
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7) Landkaarten, met aanwijzing der verschil
lende manieren van samenstelling; 

8) Verzameling van afbeeldingen voor het on
derwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, enz., van 
gebouwen, enz.; 

9) Plannen en beredeneerde catalogussen, als
ook enkele voorname bestanddeelen van natuur
historische verzamelingen voor school-doeleinden; 
geologische en geognostische verzamelingen ; proe
ven van onderscheidene methoden tot aanleg van 
herbaria; botanische wandkaarten of wand-tabel
len ; geraamten, dierlijke preparaten, afbeeldin
gen 9n modellen van volledige dieren en enkele 
deelen van het dierlijk cn het menschelijk 
lichaam; 

10) Plannen en beredeneerde catalogussen van 
physische kabinetten voor schoolonderricht, van 
verzamelingen voor het onderwijs in de wis
kunde, enz.; 

11) Plannen van chemische laboratoria; enkele 
voorname bestanddeelen van verzamelingen voor 
het onderricht in de scheikunde; 

12) Plannen en beredeneerde catalogussen voor 
het onderwijs in de burgerlijke bouwkunst, de 
waterbouwkunde, den aanleg van straatwegen en 
spoorwegen, de kennis der werktuigen, de mecha
nische technologie, enz. ; 

13) Plannen en beredeneerde catalogussen voor 
het onderwijs in landbouwkunde, houtteelt, fabriek-
nijverheid, handelskennis, enz.; 

14) Plannen cn beredeneerde catalogussen voor 
het onderwijs in de beeldende kunsten, muziek, enz. 

Uitkomsten van het onderwijs, zooals de arbeid 
van verdienstelijke leerlingen, zullen bovendien 
worden toegelaten en blijk geven van de belang
stelling der regelaars van de tentoonstelling in 
alles, wat de verbetering van de opvoeding, 
dat is de verbetering van de menschheid, betreft. 

§ 77ie American Manufacturer geeft omtrent 
de waterkracht in een Staat van Noord-Amerika 
de volgende statistieke gegevens: De gezamenlijke 
oppervlakte van den Staat Maine is ongeveer 
77,000 vierkante kilometers, waarvan de groote 
maagdelijke wouden van het noorden twee derden 
innemen. Deze bosschen bestaan voor een groot 
gedeelte uit zware pijnboomen. Deze Staat telt 
achttienhonderd meren, waarvan de oppervlakte 
bedraagt ongeveer 7300 vierkante kilometers. 
Bijna al deze meren zijn de bron van rivieren, 
die in zee uitloopen. De hoogte, waarop deze 
rivieren ontspringen, geeft aan haar water eene 
aanzienlijke kracht. Het meer Rangely ligt 450 
ellen, en de meren Umbagog en Moosehead op 
300 boven den zeespiegel. De bodem van den 
Staat verheft zich gemiddeld tot eene hoogte van 
180 ellen. Men schat de waterkracht van den 
Staat op de kracht van vier millioen paarden o{ 
vier en dertig millioen menschen, die het ge
heele jaar door dag cn nacht werken. Als men 
in het oog houdt, dat ieder mensch noodwendig 
dagelijks rust behoeft, is de waterkracht van den 
Staat Maine aanzienlijker dan de kracht der ge
heele bevolking van de Vereenigde Staten of En
geland of Duitschland of Frankrijk. Moge deze 
wenk behartigd worden in ons waterrijk Indië, 
waar men het tot heden gemakkelijker vond on-
betaalden menschenarbeid af te dwingen. De 
ingenieur J. G. van Gendt Jr. heeft reeds gewe
zen op het water als hulpmiddel tot het opwer
pen van dammen. Er zijn nog andere werken, 
waarbij dat element nuttig kan zijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van 24 Sep

tember 1872, n». 161, 12de afdeeling, is aan 
C. en J. von Lindern, te Alblasserdam, tot we
deropzegging, vergunning verleend voor een stoom
sleepdienst in de provinciën Noordbrabant, Gel
derland, Zuidholland, Noord holland , Zeeland, 
Utrecht, Friesland, Overijsel, Groningen en Lim
burg. 

— Men meldt aan het Nieuws van den Dag, 
dat de maatschappijen Grand Central Beige en 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bezig zijn 
een overeenkomst te sluiten, waardoor direct 
treinen niet dezelfde wagens zullen loopen tus
schen Rotterdam en Antwerpen (wellicht ook 
Brussel), en wel over Zwaluwc, Breda, Rosen
daal, waardoor men dus, na de opening der lijn 
Fijcnoord—Dordrecht op 1 November aanst., deze 
lijn zal verkrijgen: Fijenoord—Dordrecht—Zwa-
luwe—Breda—Rosendaal—Esschen—Antwerpen. 

Amsterdam. Wij ontleenen het onderstaande 
bericht aan het Algemeen Handelsblad: 

Zaterdag j l . is aan de westzijde van den spoor

weg met goed gevolg water in het Noordzee
kanaal gelaten, zoodat men thans reeds per 
stoomboot tot de Noordzeesluizen varen kan. 

Eergisteren heeft de directie der Kanaalmaat
schappij op de stoomboot Noordzee-kanaal, van 
Amsterdam uit, den tocht naar de Noordzeeslui
zen ondernomen en deze doorgevaren. 

Wij vermelden dit feit met genoegen, vooral 
omdat het nu spoedig te verwachten is, dat de 
afwatering van het IJ op de Noorzee zal zijn tot 
stand gekomen. 

Leeuwarden. Voor rekening der gemeente 
zijn dezer dagen aangekocht achttien oude huizen 
of woningen, gelegen in achterbuurten en ste
gen , waarvan eensdeels het bezit voor de gemeente 
wenschelijk werd geacht en anderdeels de amotie 
in het belang der openbare gezondheid noodzake
lijk werd geoordeeld. Tot de laatste soort be
hooren een zevental woningen, gelegen in de 
Doorgaande steeg, op de Put en in de Bargeja-
gersteeg, — twee stegen, bijna te nauw om een 
eenigszins lijvig persoon te kunnen doorlaten. 

Bij deze eene verbetering, door amotie van 
panden, zal het niet blijven. De hier bestaande 
vereeniging Eigen brood bovenal, die reeds ver
scheidene nette cn welingerichte arbeiderswonin
gen had gesticht, heeft nu oude, bouwvallige 
woningen aangekocht, achter de Witte Hand, 
mede eene bedompte achterbuurt, om, door de 
amotie hiervan, in die buurt meer lucht en licht 
te verschaffen. 

Wageningen. De negen ontwerpen, ingeko
men op dc door het bestuur van »de Wagening-
sche berg" uitgeschreven prijsvraag, hebben de 
volgende spreuken: 

1. Natura Artis Magistra.— 2 Arbeid adelt.— 
3. Geen schoonheid zonder waarheid. — 4. Pano
rama. — 5. Zie en oordeelt. — 6. Waarheid en 
eenvoud geven schoonheid. — 7. Uitspanning. — 
8. Eenvoud. — 9. Lustoord. 

De architecten II. C. Berends en F . W. van 
Gendt JGzn., beiden te Arnhem, zijn door de 
Directie van »de Wageningsche berg" uitgenoo
digd om haar bij de beoordeeling ter zijde te 
staan. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

In de op den 20 , t < !" dezer gehouden vergade
ring werd in de vragenbus de volgende vraag 
gevonden: 

»Hier ter stede worden veeltijds, bij het bouwen 
van woonhuizen, eerst de zijgevels opgetrokken, 
terwijl met den bouw van de voor- en achterge
vels pas begonnen wordt, wanneer de bekapping 
met goten en lijsten is aangebracht. 

»Is aan die wijze van bouwen voordeel of ge
mak verbonden? Zoo ja, kunnen die opwegen 
tegen de meerdere hechtheid van constructie, die 
men bij het gelijktijdig optrekken van metsel
werken verkrijgt?" 

De bespreking dezer vraag werd tot eene vol
gende vergadering uitgesteld. Door den secreta
ris werden voorgelezen de rapporten der afge
vaardigden naai' de te Amsterdam en 's-Graven
hage gehouden bijeenkomsten der Maatschappij. 

Naar aanleiding van den wensch van den voor
zitter , den heer Leliman, op de vergadering te 
's-Hage geuit, namelijk: dat alle bouwmeesters 
redelijk en verstandig de steensoorten, waaraan 
ons land zoo rijk is , zullen weten in toepassing 
te brengen, wijst de heer Van der Tak op het 
verschil in afmetingen der Friesche steenen met 
de Waalstecnen, cn de moeilijkheden die daar
uit voor een goed verband ontstaan; de Friesche 
steenen zijn ongeveer 2 centimeters korter dan 
de Waalsteenen. Hij wenschte, dat de steenbak
kers konden besluiten om voor de steenen een 
zelfden vorm te bezigen, wat veel zou bijdragen 
om metselwerken in gebakken steen algemeener 
toe te passen. De heer Van Goor zegt, gelezen 
tc hebben dat de steenbakkers in Duitschland tot 
een dergelijk besluit zijn aangespoord. Over dit 
onderwerp werd het woord gevoerd door de hee
ren Nimmo, Van E i k e l , De Vries en den Voor
zitter. 

De heer Van der Tak werd door den Voorzit
ter uitgenoodigd, zijne opmerkingen in schrift te 
brengen, en naar het bestuur te Amsterdam te 
zenden, dat daarvan bij het opmaken van het 
verslag zoodanig gebruik kan maken als noodig 
zal worden geoordeeld. 

De heer Van der Tak trad in eenige histori
sche beschouwingen omtrent het huis ten Bosch, 
te 's-Gravenhage. Voorheen werd Jakob van Kam
pen als den bouwmeester genoemd; uit latere 
nasporingen is echter gebleken dat hij als advi
seur is geraadpleegd. Spreker bespreekt verder 
de allegorische voorstelling van de schilderwer
ken van de Oranjezaal. 

De heer De Vries stelde ter bezichtiging een 
plaatwerk, getiteld: «L'architecture du V au 
XVII"""! siècle par Gailhabaud", hetwelk met be
langstelling bezichtigd werd. 

Varia. 
Oplossing van gomlak voor donkere ge-

wevene stoffen. Men leest in het Nieuwyork-
sche Industrial Record: Ieder kent dc gewone 
middelen tot ontbinding van gomlak: alcohol en 
zekere zuren of alkaliën. Maar aan den eenen 
kant is eene alcoholische oplossing te duur om 
in de lijnwaad-nijverheid te worden aangewend, 
en aan den anderen kant worden de organische 
weefsels door eene zure of alkalische oplossing 
aangetast en vernield. Het schijnt ons dus toe, 
dat eene onzijdige oplossing van gomlak, met 
waterachtige basis, in zekere gevallen groot voor
deel zou geven bij de bereiding van geweven 
stoffen, en ook andere toepassing in de nijverheid 
zou kunnen vinden. Nooit van zoodanige oplos
sing hebbende hooren spreken, en een zeei een
voudig middel hebbende gevonden om ze te ver
krijgen , meenen wij, dat het van belang is er 
onze lezers mede bekend te maken: Men maakt 
het gomlak fijn, bedekt het met eene geconcen
treerde oplossing van koolzure ammonia, en doet 
het geheel koken in een marie-bad of heetwater-
bad, totdat de ammoniakale geur ten cenemale 
verdwfnen is. Men voegt er dan eene nieuwe 
oplossing koolzure ammonia bij, en gaat voort 
met koken totdat het gomlak eene vaste en spons
achtige massa vormt. Men kan het dan in zuiver 
water oplossen. Men zal aan de oppervlakte, na 
de afkoeling, eene soort was of zeep zien zwe
ven , maar een filtreertoestel is voldoende om er 
zich van te ontdoen. Deze oplossing, uitgespreid 
over papier, eene gewevone stof enz., droogt snel 
en laat eene zeer dunne laag gomlak achter, 
samenhangend cn van schitterenden glans. Zulk 
eene oplossing is onschadelijk, maar daar zij 
doorgaans gekleurd i s , zelfs al bedient men zich 
van wit gomlak, zal men ze vermoedelijk slechts 
kunnen bezigen voor donkere gewevone stoffen. § 

Bewaring van stalen instrumenten. The 
Lancet beveelt tot bewaring van instrumenten 
aan: een mengsel, in gelijke deelen, van carbol-
zuur en olijfolie, dat men over de oppervlakte 
verspreidt. De officieren van gezondheid bij de 
Britsche zeemacht maken daarvan veel gebruik en 
erkennen, dat hunne instrumenten, zelfs in het 
vochtigste klimaat, bij die voorzorg schoon en 
glimmend blijven. § 

Ons lichaam en de thermometer. Een 
dagblad te Providence, in de Vereenigde Staten, 
beschrijft eenige belangwekkende proeven, die 
aldaar genomen zijn met een uitmuntenden ther
mometer niet glazen buis. Binnenshuis wees deze 
thermometer, terwijl alle vensters open waren, 
32",3 Celsius. Buiten, in de schaduw, steeg hij 
tot 35°. Vrij opgehangen in de zon, 1.80 meter 
boven een grasveld, wees hij 37",5. In dezelfde 
stelling, terwijl de bol nat gehouden werd, daalde 
hij tot 26°,6. Toen de bol met zwarte zijde was 
omwonden, klom het kwik tot 43",35. Op het 
gras in de zon neergelegd, wees hij 40°. Op 
een lap zwarte zijde gelegd steeg hij tot 45". De 
proeven, genomen door het instrument te bedek
ken met stoffen van verschillende kleur, bewezen 
afdoende het nut van lichtkleurige kleeding voor 
personen die verplicht zijn aan de zonnehitte 
blootgesteld te blijven. De uitkomst, gegeven 
door den thermometer, als de bol bevochtigd i s , 
doet duidelijk het belang van het zweeten zien 
voor het onderhouden van den gewonen warmte
graad van ons lichaam. De proef leerde echter, 
dat, ondanks het zweeten, de warmtegraad van 
het lichaam tot 37" rees, dat is één graad boven 
den gemiddelden op koude dagen. De gemiddelde 
warmtegraad van het menschelijk lichaam in ge
zonden toestand, is voor het geheele jaar, in den 
gematigden aardgordel, 36°,8; in de landen na
bij de keerkringen is hij ongeveer 0",5 hooger. § 



DE OPMERKER — Zaterdag 28 September 1872. 

Advertentiën. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland ceinen t 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van den //. 

Wülibrorduite 'S-IIKERENHOEK, Zuid-Revcland, 
Bisdom van Haarlem, is voornemens op Donder
dag den 3den October, des voormiddags te 10 
uren, in de Herberg Hel Wapen, bij CORN. E N -
G E L B E R T , aldaar, bij enkele inschrijving AAN 
T E BESTEDEN: 

Het bouwen eener KERK met TOREN 
en het verbouwen der PASTORIJ. 

De bestekken zullen ter lezing liggen van af 
den 23sten September, te 's-Hertogenboscb in 
het Groenhuis, te Breda iu het Hotel de Kroon, 
te Goes Hotel Zoutkeet , te Middelburg in de 
Eendraijt, te Amsterdam in het Vosje, te Rot
terdam in het Zuid Hoüandtch Koffiehuis en te 
's-Hecrenhoek in hel Wapen, alwaar ook van af 
dien dag de teekeningen ter inzage zullen liggen. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen beta
ling van f 1 te bekomen ter Drukkerij van het 
St. Jacobs-Godshuis tc Haarlem. 

Aanwijzing wordt gegeven daags vóór de aan
besteding te 10 uren, op welken dag de inschrij-
vingsbiljetten aan de Pastorij bezorgd moeten 
worden. 

Inlichtingen geeft de met den bouw belaste 
Architect, Tn. A S S E L E R , te Amsterdam, Prin
sengracht bij de Vijzelgracht BB 393. 

Het BESTUUR van den «Wagening
sche Berg" is voornemens Woensdag 2 

October e. k., des namiddags ten '2 uur, in het 
Logement «De Wereld" te Wageningen, bij pu
blieke inschrijving uit te besteden: 

Het bouwen van eenen WELPUT met 
bijlevering van MATERIALEN. 

Bestek, voorwaarden en inlichtingen zijn te 
bekomen bij den Architect J. H. KEURSCIIOT tc 
Wageningen. 

FABRIEK VAN 

V A N 
IJZERGIETERIJ, 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 

-W. HOVEN cfc ZOON, 
's Gravenhage eu Rotterdam. 

O P Z I C H T E R . 
Een JONG MENSCII, oud 22 jaren, sedert 

twee jaren als opzichter werkzaam geweest zijnde 
en goed kunnende teekenen , wenscht bij een 
belangrijk bouwwerk , onverschillig waar , te wor
den geplaatst. Op hooge bezoldiging wordt niet 
gezien maar wel wordt de gelegenheid gezocht 
om zich verder in .lo praktijk te bekwamen. 

1111. architecten worden beleefdelijk verzocht 
zich onder het motto «Bouwen" te wenden tot 
den uitgever van De Opmerker. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EX WETHOUDERS van Delfs-

haven, zullen op Woensdag den 3( l 8 t 0 n October 
aanstaande, des namiddags ten één ure in het 
raadhuis der Gemeente, bij enkele inschrijving 
publick aanbesteden: 

Het maken eener nieuwe IJzeren 
Ophaalbrug over de kapitale sluis te 
Delfshaven. 

Bestek en teekeningen, zullen ter inzage l ig 
gen in het raadhuis van af Dingsdag 1 October 
e. k.; de aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 
den 25 October des voormiddags ten Hen ure, 
terwijl intusschen nadere inlichtingen tc beko
men zijn, bij den Gemeente Architect. De be
stekken zijn op franco aanvraag verkrijgbaar ter 
Gemeente Secretarie, tegen betaling van fi per 
exemplaar. 

Delfshaven 28 September 1872. 
De Secretaris, De Burgemeester, 

P. V A N STAVEREN. G. B. V A N DUIJL. 

G L A S S C H E R V E N 
worden door ons tut hooge prijzen ingekocht (Q l lh7) . 

E M M E R I K , G L A S F A B R I E K . 

TJABEN, SPAARMANN & Co. 

VORMERS en BANKWERKERS 
voor machinewerk tegen hoog loon gezocht 
aan de E m m e r i k s c h e M a c h i n e n l a b r i e k en 
I jzerg ie te r i j te E m m e r i k . (5120—1139). 

Z E L F - T O K E 1 E SPAAR-REGLLATELR 
vooit 

GELEIDBU1ZEN, CYLINDERS, ENZ. 
UENAA.MII 

„self-act iog steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Botterdam en 's Gravenhage. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 
DOESBORGH, zullen op vrijdag den 4 October 
a. s des namiddags ten een ure, op het Gemeen
tehuis aanbesteden: 

Het VERNIEUWEN van het LINKER 
LANDHOOFD benevens het VAST 
BRUGHOOFD , van de schipbrug 
over den IJssel. 

Aanwijzing door den Gemeente-Architect op 
Woensdag den 2 " en Vrijdag den 4'° October des 
voormiddags ten tien ure. Bestek cn voorwaar
den liggen van af Zaturdag den 28 September 
op de Gemeente-Secretarie ter lezing. 

De Secretaris, De Waarn. Burgemeester 
A. F. SCIIATTENKERK. C. SCHATTENKERK. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend erkrijgbaar in 
hei Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken cn gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Bij D. / . THIEME, te Arnhem, is deze week 
verschenen, in roy. 8vo. (prijs fl, ); 

Mr. W. C. D. OLIVIER. 
Deze Herinneringen doen THORBECKE kennen 

van de ziji'e, van we'ke hij het minst bekendis: 
T. als leermeester, op het college, op het exa
men, op de promotic, '1'. in zijn huis en in den 
huiselijken kring, als een gelukkig echtgenoot en 
vader, als een gul cn opgeruimd gastheer, T. 
als vriend en als mensen; naar de Schrijver 
meent, eene nieuwe kennismaking voor het pu
bliek , welke het misschien niet zonder eenig ge
noegen maken zal. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels « » 15. 
drie regels » » 20.— 

B ecker A B u d d i n K h , Arnhem. Waterpas-
iMeetinstrumenten, balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat tè 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem 

Van Briest A C". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
P o m p e n 

voou 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O I T V T 3 ? E TXT. 
W. HOVEN en ZOON' 

's ( ï r a v e n l i a g e en Rotterdam. 

Honi i ik l . Spiegel- en l . i J N t e u f a b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

I tedcker A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 
liectwatertoestellen voor geitouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en /"8.9Ü, a con
tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 

.Ine-. P l e j B l e r , tc Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Vermaes en de B o u d e , Slooralraslabriek, Delft. 

H . J . Wolter, Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen by den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A. Hlldebrand. Stoomtrusfabriek, Haarlem. 

U i t g e v e n te Arnhem by D. A . THIEME. Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C , te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 2 8 September 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 30 Sept. 

De Kruisberg" (bij Doetinchem), tc 10 
uren, door dc commissie van administratie van 
het gesticht: de levering van benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. Inl. bij den commandant van het gesticht. 

Deventer, tc 10 uren, door het gemeente
best.: het doen van verfwerken aan de IJselbrug 
en de gebouwen van het athenaeum en de bank-
van-leening. 

Amsterdam, te 12 uren , door burg. es weth.: 
l o . het bouwen en gedurende 3 jaren na dc ople
vering onderhouden van eene openbare armen
school , met lokaal voor de gymnastiek cn woning 
voor den hoofdonderwijzer, op het terrein van 
eenige te sloopen perceelen ; 2o. het bouwen en 
gedurende 3 jaren na do oplevering onderhouden 
van een hulpburcau van politie voor de l e sectie, 
met observatiepost voor de brandweer; beide met 
de levering van alle materialen. 3o. het met zand 
ophoogen van het terrein voor de te bouwen 
Rijks-academie van beeldende kunsten. Inl. aan 
de afdeeling Publieke Werken op het raadhuis. 

Amsterdam , tc 12 uren : door burg. cn weth.: 
de levering van brandstollen, ten behoeve van de 
lagere en middelbare scholen gedurende den win
ter 1872/73. Inl. aan dc afdeeling Onderwijs, 
ter secretarie. 

N i j m e g e n , te 12 uren, door den dijkstool 
van het polderdistrict Circul van de Ooy : het ver
nieuwen van den boven-sluitbalk met puntstuk 
in den oostelijken boog der Mcersluis. 

Oroningen, te 12',, uren, door burg. cn 
weth.: l o . het leveren en plaatsen van kachels 
met toebehooren in dc schoolgebouwen in de 
Hofstraat en in de Violenstraat; 2o. het maken 
en leveren van eenige meubelen , ten dienste van 
het schoolgebouw in de Hofstraat. 

Tiel, te 1 uur, door den dijkstoel van het 
polderdistrict Neder-Bctuwc, in het Holl. Koffie
huis : de levering van noodhout voor den Rijn
en Waalkant. 

Deventer, te 1 u u r , door het college van 
regenten over het huis van arrest, indcarrond.-
rechtbank: het onderhoud der gevangenen gedu
rende 1873. 

Heerenveen, te 1 uur, door het college van 
regenten over het huis van arrest, aldaar, in het 
Paleis van Justitie : het onderhoud der gevange
nen over 1873. 

Nijmegen, tc 2 uren, door regenten over dc 
gevangenissen, ten huize van den cipier: het 
onderhoud van de gevangenen in het huis van 
arrest gedurende 1873. 

Leeuwarden, tc 5' ., uren, door de commis
sie van administratie over de gevangenissen : het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Zierikzee, door het college van regenten over 
het huis van arrest: de benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873, in 
3 perceelen. 

Dinsdag, 1 Oot. 

Dordreobt, te 12 uren , door burg. en weth.: 
lo . het maken van eene ijzeren loopbrug met be
weegbare klep, in plaats der geamoveerde Pelser-
brug, over de Voorstraatshaven. Inl. aanhet bureau 
der gemeentewerken. 2°. de voor den dienst 
der gemeente benoodigde steenkolen over 1873. 

D o r d r e c h t , te 1 uur, door regenten over de 
gevangenissen aldaar, in het huis van arrest: 
het onderhoud der gevangenen over 1873. 

Dordreobt, te 1'/, uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest en bewaring: 
de steenkolen voor de verwarming dier gevan
genis gedurende 1873. 

Amsterdam, te 8 uren, door de commissie 
van administratie over de gevangenissen: het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Midwolda, door de eigenaren van den huize 
Ennemuborgh: het bouwen van eene boei enbe-
huizing met schuur, bij de Molenwijk. Aanw. 
30 Sept. tc 3 uren. 

Woensdag, 2 Oot. 

Amsterdam, te 12 uren , door de Ncdei I. 
Handelmaatschappij: de levering van 3450 riem 
papier en 2G0,000 stuks koffiezakken. Voorwaar
den enz. aan hot departement van koloniën, aan 
het koloniaal magazijn tc Amsterdam cn aan de 
verschillende kantoren der Maatschappij , cn wat 
betreft de kolliezakken ook te Nijverdal. 

Te 12 uren , door dc hoofdadministratien der 
na te noemen korpsen: de levering van naclitleger-
voorwerpen , als te 

's-Hage, bij den kapt.-kwartierm. van het 
reg. grenadiers en jagers. 

Oouda, bij den » » » 
4c reg. inf. 

Oorlnohem, bij den » » » 
Ce reg. inf. 

Oroningen, » » » » » 
l e reg. inf. 

middelburg, » » • » » » 
3e reg. inf. 

N i e u w B e i e r l a n d , te 12 uren, door dijk-
[ graaf en hoogheemraden van dien polder, in het 
| Veerhuis . het maken van rijswerken en leveran-

tiën aan het Smalle Gors. 
Ooes, te 1 uur , door het college van regenten 

over het huis van arrest en bewaring aldaar, 
in het gesticht i het onderhoud der gevangenen 
in dat gesticht gedurende 187.1. Bil j . inzenden 
vóór 12 uren. 

Wageningen, te 2 uren , door het bestuur 
van den Wageningschen Berg, in De Wereld: 
het bouwen van een welput niet bijlevering van 
materialen. Inl. bij den architect .1. 11. Keurschot, 
aldaar. 

Donderdag, 3 Oct. 

's-Heerenhoek (Zuid-Beveland), tc 10 uren, 
door het R. C. parochiaal kerkbestuur van den 
II. Willibrordus, in Het Wapen: het bouwen 
eener kerk met toren en het verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th. Asseler, te Am
sterdam. Aanw. 2 Oct., te 10 uren. 

Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Delfland, ter secretarie : dc leve
ring van l o . rijsmaterialen en eiken perkoen-
palen; 2o. 10,000 bos riet ; 3o. 70 M 3 gehorde 
grint. Inl. bij den fabriek-landmeter J . P. v. d. 
Berg Jz., aldaar. 

Hellevoetsluls, te 11' , uren, door den 
commandant der marine, ter secretarie: het 
leggen van een gedeelte bestrating met spoorweg 
met bijlevering van twee spoorwagens op het 
marine-etablissement te Hellevoetsluis. Inl. bij 
den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. Aanw. 
30 Sept., te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Eijenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Perc. 1 bevat het maken der 
genoemde poorten. Raming / 90,020; perc. 2 
bevat het maken van den onderbouw voor de 
brug over de spoorweghaven enz. Raming 
f 108,000. 

Hellevoetsluls, te 12 uren, door den eerst
aanwezend ingenieur, in de kazerne n°. 1: het 
vernieuwen van den bekleedingsmuur der rechter-
face van bastion VIII, aldaar. Inl aan het bureau 
der genie, aldaar. 

Oroningen, tc 12% uren, door burg. cn 
weth.: l o . het leveren, stellen en in goede wer
king opleveren van een stoom-pompwerktuig van 
hoogen druk met verdikking en afsnijding van 
stoom, stoomketel en toebehooren, onder bijle
vering van alle daartoe noodige bouwstoffen, ar
beidsloonen , transporten, enz. Inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken, aldaar en bg den 
ingenieur P . A. Korevaer, te Vrijenban. 2o. het 
leveren en plaatsen van eenige schoorpalen langs 
verschillende walmuren binnen de gemeente. Bilj . 
inzenden uiterlijk 2 Oct. op het raadhuis. 

Amsterdam, te 1 uur, door bestuurders der 
bouwmaatschappij Concordia, ten huize van P. 
N . de Vries, Elandstraat; het bouwen van een 
blok bevattende 24 arbeiderswoningen, op een 

terrein gelegen achter de nieuwgebouwde wonin
gen van genoemde maatschappij, Westerstraat 
hoek Lijnbaansgracht. Aanw. 1 Oct., t e l l uren. 

Brielle, te 2 uren, door het college van re
genten over het huis van arrest, ten raadhuize: 
het onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Ooes, door A Nortier, voorz. van het best. 
van het gasthuis: do levering der voor het gast
huis benoodigde Newcastle steenkolen en Ruhr-
kolen. 

Vrijdag, 4 Oct. 
Kapelle, 10% uren, door het bestuur van 

het calamiteuse waterschap Willem A n n a , inl iet 
gemeentehuis: het verbeteren cn onderhouden dei-
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer
ken, aan den zeedijk van het waterschap Willem 
Anna, met bijlevcring der bouwstoffen en arbeids
loonen. Inl. bij den waterbouwkundige H . N . 
van der Beek. Aanw. 2 en 3 Oct. 

's-Bosch. te lO ' / j uren, door het ministerie 
van finantien, aan het gebouw van het prov. be
stuur: het onderhouden van het Rijks post- en 
telegraafkantoor te Rosendaal, van den dag der 
goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. 1874 
(Herb.) 

s-Bosch. tc 12 uren, door het prov. best.: 
de levering van steenkolen. 

Tiel, te 12'/2 uren, in het koffihuis Bellcvue: 
het bouwen van eene fabriek met bijbehoorende 
schoorsteenen, voor N . Verwey en Co., aldaar. 
Inl. bij den architect G. A . Schuiten. 

Z u t f e n , te 1 uur, duor het college van regen
ten over de gevangenissen, in het huis van 
arrest: het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. 

B r e d a , te 1 uur, door het college van regen-
I ten over het huis van arrest: het onderhoud der 

gevangenen ged. 1873. 
D o e s b u r g , t e l uur, door burg. en weth. : het 

vernieuwen van het linker-landhoofd, benevens 
het vast bruggehoofd van de schipbrug over den 
Usel. Inl. en aanw. door den gemeente-architect 
2 en 4 Oct., telkens te 10 uren. 

' s - H a g e , 1 uur, door het ministerie van 
justitie: het bijbouwen van lokalen aan het huis 
van verbetering en opvoeding voor jongens, te 
Alkmaar. Inl. bij den ingenieur-architect voor 
de gevangenissen J. F. Metzelaar, te 's-Hage en 
bij den opzichter J. Hoogwerf, te Amsterdam. 
Aanw. 30 Sept., te 12 uren. 

Z w i j n d r e c h t , tc 1 uur, door dijkgr. en 
hoogh. van den Zwijndrcchtschen waard, bij dc 
wed. L . de Leur : het maken van 3000 M 1 brik
glooiing tusschen staakrijen tegen het buitenbe
loop van den dijk te Groote-Lindt. 

Botterdam, tc 2 uren, door de commissie 
over het krankzinnigengesticht: de levering van 
Newcastle steenkolen en cokes voor die inrichting. 

R o e r m o n d , te 3 uren, door regenten over 
het huis van arrest: het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

A l k m a a r , tc 6' a uren, door de speciale 
commissie van toezicht over het huis van ver
betering en opvoeding voor jongens : het onder
houd der opvoedelingcn ged. 1873. 

Alkmaar, te 7 uren, door regenten der ge
vangenissen , in het huis van verbetering cn op
voeding voor jongens •. het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

Zaterdag, S Oot. 
Utreoht, te 2 uren, door het minist. van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
best.: het bouwen van eene ontleedzaal naast 
het hoofdgebouw van 's Rijks veeartsenijschool, 
cn het uitvoeren van eenige werken in het 
anatomisch amphitheater. De werken bestaan in: 
a. het bouwen van eene ontleedzaal op het ter
rein tusschen de Biltsche vaart en het hoofdge
bouw van 's Rijks veeartsenijschool; b. het op
ruimen, voor zoover dit voor de ontleedzaal 
noodig i s , der bestaande beschoeiing aan de 
Biltsche vaart langs dat terrein; c. het verande
ren van de zitplaatsen in het anatomisch amphi
theater, en het maken van droogrekken op de 
binnenplaats. Inl. bij den boofd-ingenieur cn den 
ingenieur vau den w a t e r s t a a t , alsinedo bij den 

opzichter van den 
allen tc Utrecht. Aa 
bestelling. Raming / I 

Eindhoven, to 5 
regenten over het huis 
der gevangenen ged. ll 

M a a n d f 

Oorredijk, tc 12 
best. van Engwierdei 
Wed. P . van der wl 
m. 250 M 1 k l inkerv l 
onder Kortczwaag. Aan l 
aanleggen van straatw| 
p. m. 1800 M . en 
2950 M. 

Amersfoort, tc 1 
regenten over de geva 
gevangenen ged. 1873J 

Dinsda 
Montfoort, te 12 

administratie over de 
houd der gevangenen 

Tiel, te 2 uren , d l 
over het huis van arrl 
vangenen gedurende 

Haarlem, te 2 u r f l 
administratie over hetp 
voosthuis: het onderhj 
huis ged. 1873. 

Oorlnohem, 's S9M 
genten over het huis 
der gevangenen geduil 

Woena 
Te 12 uren , door I 

na te noemen korps) 
1873 der bij elk korpsj 
kleeding en uitrusting 

s B o s c h , bij da 
5e reg. inf. 

Orave, » 
2e reg. inf. 

Nijmegen, » 
3e reg. vest.-artill. 

Nijmegen, bij da 
bat. mineurs en sap. ] 

Harderwijk,» 
koloniaal werfdepot. 

's-Hage, bij den 
reg. grenadiers en jag 

Lelden, bij den 
l e reg. huzaren. 

Delft, bij den 
l e reg. vesting-artill^ 

Oouda, bij den 
4e reg. infanterie. 

Oorlnohem, bij l«j 
Oe reg. inf. 

Amsterdam, » 
7c reg. inf. 

Haarlem, » 
3e reg. huzaren. 

Utreoht, » 
reg. veld-artill, 

Utreoht, » 
2e reg. vesting-artill j 

Utreoht, bij 
8e reg. inf. 

Amersfoort, » 
reg. rijd. artill . 

Oroningen, •> 
1 e reg. infanterie. 

Zutfen, i> 
4e reg. huzaren. 

Kampen, •> 
instructio-batalj. 

middelburg, » 
3e reg. inf, 

Venlo, 
2e reg. huzaren. 

Donde 
Hoorn, te 11 

administratie over d | 
houd der gevangene 

's-Hage, te 12 
binnenl. zaken: het1 

werken van den in 
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D E OPMERKER - Zaterdag 28 September 1872. 

Advertentiën. 

Jtoenen, Holle steenen, Vuur-
lenen, Vuurklei, Portland ceinen t 
W. HOVEN & ZOON. 
ravenhage en Rotterdam. 

NBESTEDING. 
K . Parochiaal Kerkbestuur van den //. 

Uwste 'S-IIKKItENHÜKK, Ziiid-Boveland, 
• n Haarlem, is voornemens op Donder-
•Sden October, des voormiddags te 10 
Tie Herberg Hel Wapen, bij CORN. E N -
', aldaar, bij enkele insclirijving AAN 
TEDEN: 
bouwen eener K E R K met TOREN 
het verbouwen der PASTORIJ. 

Itekken zullen ter lezing liggen van af 
September, te 's-Hertogenbosch in 

huis, te Breda in liet Hotel de Kroon, 
fHölel Zoutkeet, te Middelburg in de 

te Amsterdam in het Vosje, te Rot-
het Zuid Hollandsch Koffiehuis en te 

lork in hel Wupen, alwaar ook van af 
Tie teekeningen ter inzage zullen liggen, 
fcn zijn op franco aanvrage tegen beta

s' 1 te bekomen ter Drukkerij van bet 
"•Godshuis te Haarlem. 
Ing wordt gegeven daags vóór de aan-
Ite 10 uren, op welken dag de insclirij-
ten aan de Pastorij bezorgd moeten 

ken geeft de met den bouw belaste 
pTn. ASSELER, te Amsterdam, Pr in-

•bij de Vijzelgracht BB 393. 

FABRIEK VAN 

B I O , U S - S i 
E N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn dc modellen van Grasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBÜIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neile 
land en Oost-Indië 

A/V. HOV33N <*J 2500CT, 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Het BESTUUR van den «Wagening-
che Berg" is voornemens Woensdag 2 

I J : . , des namiddags ten 2 uur, in liet 
\Dc Wereld" te Wageningen , bij pu-
prijving uit te besteden: 
(jouwen van eenen WELPUT met 
•vering van MATERIALEN. 

I voorwaarden en inlichtingen zijn te 
den Architect J. II. KEURSCHOT te 

i NBESTEDING. 
lEESTER EN WETHOUDERS van Belfs-
Ben op Woensdag den 3 0 9 t c n October 

des namiddags ten één ure in het 
ir Gemeente, bij enkele inschrijving 
besteden : 

maken eener nieuwe IJzeren 
Ibrug over de kapitale sluis te 
taven. 

in teekeningen, zullen ter inzage l ig-
i raadhuis van af Dingsdag 1 October 
aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 
htober des voormiddags ten tien ure, 
isschen nadere inlichtingen te beko-
bij den Gemeente Architect. De be-
1 op franco aanvraag verkrijgbaar ter 
lecretarie, tegen betaling van f 1 per 

in 28 September 1872. 
ïtaris, De Burgemeester, 

'AVEREN. G. B. V A N DUIJI,. 

O P Z I C H T E R 
Een JONG MENSCH, oud 22 jaren, sedert 

twee jaren als opzichter werkzaam geweest zijnde 
en goed kunnende teckenen , wenscht bij een 
belangrijk bouwwerk, onverschillig waar, te wor
den geplaatst. Op hooge bezoldiging wordt niet 
gezien maar wel wordt de gelegenheid gezocht 
om zich verder in de praktijk te bekwamen. 

HH. architecten worden beleefdelijk verzocht 
zich onder het motto «Bouwen" te wenden tot 
den uitgever van De Opmerker. 

G L A S S C H E R V E N 
worden door ons tol hooge prijzen ingekocht (<| 1107). 

E M M E R I K , G L A S F A B R I E K . 

TJABEN, SPAARMANN & Co. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht 

BESTER EN WETHOUDERS VAN 
BH, zullen op vrijdag den 4 October 
•middags ten een ure, op het Gemeen-
jestcden: 

lERNIEUWEN van het LINKER-
7DHOOFD benevens het VAST 

GHOOFD, van de schipbrug 
den IJssel. 

ig door den Gemeente-Architect op 
len 2'° en Vrijdag den 4'" October des 

ten tien ure. Bestek en voorwaar
van af Zaturdag den 28 September 

lente-Secretarie ter lezing. 
pris, Dc Waarn. Burgemeester 
JTEXKERK. C. SC'HATTENKERK. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

VORMERS en BANKWERKERS 
voor machinewerk tegen hoog loon gezocht 
aan de Emmeriksche Machineniabriek en 
Ijzergieterij te Emmerik. (5120—1139). 

i 
VOOR 

GELEI Dit UIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMIl 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Botterdam en 's Gravenhage. 

Bij D. / . THIEME, te Arnhem, is deze week 
verschenen, in roy. 8vo. (prijs ƒ1.—): 

Mr. W. C. D. OLIVIER. 
Deze Herinneringen doen THORBECKE kennen 

van de ziji'e, van we'ke hij het minst bekendis: 
T. als leermeester, op het college, op het exa
men, op dc promotie, T. in zijn huis en in den 
huiselijken kring, als een gelukkig echtgenoot en 
vader, als een gul en opgeruimd gastheer, T. 
als vriend en als mensch; naar de Schrijver 
meent, eene nieuwe kennismaking voor het pu
bliek , welke het misschien niet zonder eenig ge
noegen maken zal. 

A d k e s s e n. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
óm regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> » 15. 
drie regels i> » 20. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

« E N VOOR NORTONWELLEN 
P o m p e n 

VOO It 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N e n Z O O N ' 
's («ravenhage cn Rotterdam. 

B cckcr A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
iMeetinstrumenten . balansen, bascules. 
Buuwterrelnen tc koop aan dc Spijkerstraat, 

Spijkershian en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Writ'dt 4 C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 
H o n i n k l . Spiege l -en LiJMtenfnbr. Gefoel. 

cn ongcfoel. spiegelglazen. J A N DE BRUIJN, Arnhem. 
R e d r k e r A C"., Amsterdam, leveren en plaatsen 

licclwatertocstelleii voor gebouwen, plantenkassen, enz. 

Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en ƒ8.00, & con
tant, bij de Erven THIERRY & MENS1NG, te 's Hage. 

Jac". P l e y s i e r , te Scheveningen, fabrikant, 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinaes en de Ronde , Stoomtrasfabriek, Delft. 

11. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen b\j den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Knttensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, tc Amsterdam. 
B . Hi ldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL V A N DE OPMERKER» 

Arnhem by D. A. T I I I E M E . - Hoofdcorrespondenten L. V A N B A K K E N E S & ( X te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & t> 

Z a t e r d a g 2 8 September 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 30 Sept. 

De Kruisberg" (bij Doetinchem), te 10 
uren, door de commissie van administratie van 
het gesticht: de levering van benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. Inl. bij den commandant van het gesticht. 

Deventer, tc 10 uren, door het gemeente
best.: het doen van verfwerken aan de IJselbrug 
cn de gebouwen van bet athenaeum en de bank-
van-lecning. 

Amsterdam, te 12 uren , door burg. es weth.: 
l o . het bouwen en gedurende 3 jaren na dc ople
vering onderhouden van eene openbare armen
school, met lokaal voor de gymnastiek en woning 
voor den hoofdonderwijzer, op het terrein van 
eenige te sloopen perceelen; 2o. het bouwen cn 
gedurende 3 jaren na de oplevering onderhouden 
van een hulpbureau van politie voor de l e sectie, 
met observatiepost voor de brandweer; beide met 
de levering van alle materialen. 3». liet met zand 
ophoogen van het terrein voor de te bouwen 
Rijks-academie van beeldende kunsten. Inl. aan 
de afdeeling Publieke Werken op het raadhuis. 

Amsterdam, tc 12 uren : door burg. cn weth. : 
dc levering vnn brandstoffen, ten behoeve van de 
lagere en middelbare scholen gedurende den win
ter 1872/73. Inl. aan de afdeeling Onderwijs, 
tr i secretarie. 

Nijmegen, te 12 uren, door den dijkstool 
van het polderdistrict Circul van de Ooy : het ver
nieuwen van den boven-sluitbalk met puntstuk 
in den oostelijken boog der Meersluis. 

Groningen, tc 12',, uren, door burg. en 
weth.: l o . het leveren en plaatsen van kachels 
met toebehooren in de schoolgebouwen in de 
Hofstraat en in de Violenstraat; 2o. het maken 
en leveren van eenige meubelen, ten dienste van 
het schoolgebouw in de Hofstraat. 

Tiel, te 1 uur, door den dijkstoel van het 
polderdistrict Neder-Betuwe, in het Holl. Koffie
huis : de levering van noodhout voor den Rijn
en Waalkant. 

Deventer, tc 1 uur , door het college van 
regenten over het huis van arrest, indcarrond.-
rechtbank: het onderhoud der gevangenen gedu
rende 1873. 

Heerenveen, te 1 uur, door het college van 
regenten over het huis van arrest, aldaar, in het 
Paleis van Justitie : liet onderhoud der gevange
nen over 1873. 

Nijmegen, tc 2 uren, door regenten over dc 
gevangenissen, ten huize van den cipier: het 
onderhoud van de gevangenen in het huis van 
arrest gedurende 1873. 

Leeuwarden, te 5', 2 uren, door de commis
sie van administratie over de gevangenissen : het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Zierikzee, door het college van regenten over 
het huis van arrest: de benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873, in 
3 perceelen. 

Dinsdag;, 1 Oot. 

Dordreoht, te 12 uren, door burg. cn weth.: 
lo . het maken van eene ijzeren loopbrug met be
weegbare klep, in plaats der geamovcerde Pelser-
brug, ovpr de Voorstraatshaven. Inl. aanhet bureau 
der gemeentewerken. 2». de voor den dienst 
der gemeente benoodigde steenkolen over 1873. 

Dordreoht, te 1 uur, door regenten over de 
gevangenissen aldaar, in het huis van arrest: 
het onderhoud der gevangenen over 1873. 

Dordreoht, te 1'., uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest en bewaring: 
de steenkolen voor de verwarming dier gevan
genis gedurende 1873. 

Amsterdam, te 6 uren, door de commissie 
van administratie over de gevangenissen: het 
onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Midwolda, door de eigenaren van den huize 
Enneinaborgh: het bouwen van eene boerenbe-
huizing met schuur, bij de Molenwijk. Aanw. 
30 Sept. te 3 uren. 

Woensdag, 2 Oct. 

Amsterdam, te 12 uren, door de Nederl. 
Handelmaatschappij: de levering van 3450 riem 
papier en 200,000 stuks koffiezakken. Voorwaar
den enz. aan het departement van koloniën, aan 
het koloniaal magazijn te Amsterdam cn aan dc 
verschillende kantoren der Maatschappij, en wat 
betreft de kolfiezakken ook tc Nijverdal. 

Te 12 uren, door de hoofdadniinistratien der 
na tc noemen korpsen: de levering van nachtlcger-
voorwerpen , als te 

's-Hage, bij den kapt.-kwartierni. van het 
reg. grenadiers en jagers. 

G o u d a , bij den » » » 
4e reg. inf. 

Gorlnohem, bij den » » » 
Oe reg. inf. 

Groningen, » » » » » 
l e reg. inf. 

| Middelburg, » » - » » » 
< 3e reg. inf. 

Niéuw-Beierland, te 12 uren, door dijk-
' graaf cn hoogheemraden van dien polder, in het 
| Veerhuis . het maken van rijswerken en leveran-

tiën aan het Smalle Gors. 
Goes, te 1 uur , door het college van regenten 

over het huis van arrest en bewaring aldaar, 
in het gesticht: het onderhoud der gevangenen 
in dat gesticht gedurende 1873. Bilj . inzenden 
vóór 12 uren. 

Wageningen, te 2 uren , door het bestuur 
van den Wageningschen Berg, in De Wereld: 
het bouwen van een welput met bijlevering van 
materialen. Inl. bij den architect J . II. Keurschot, 
aldaar. 

Donderdag, 3 Oot. 

's-Heerenhoek (Zuid-Beveland), tc 10 uren, 
door het R. C. parochiaal kerkbestuur van den 
II. Will ibrordus, in Het Wapen: het bouwen 
eener kerk met toren en het verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th. Asseler, te Am
sterdam. Aanw. 2 Oct., te 10 uren. 

Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Delfland, ter secretarie : de leve
ring van l o . rijsmaterialen en eiken perkoen-
palen; 2o. 10,000 bos r ie t ; 3o. 70 M» gehorde 
grint. Inl. bij den fabriek-landmeter J. P . v. d. 
Berg Jz., aldaar. 

Hellevoetsluis, tc 11' , uren, door den 
commandant der marine, ter secretarie: het 
leggen van een gedeelte bestrating met spoorweg 
met bijlevering van twee spoorwagens op het 
marine-etablissement tc Hellevoetsluis. Inl. bij 
den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. Aanw. 
30 Sept., te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren , door l.ct ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw van twee poorten en van een brug over 
de spoorweghaven te Eijenoord, gemeente Rot
terdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur 
te Rotterdam. Perc. 1 bevat het maken der 
genoemde poorten. Raming / 90,020; perc. 2 
bevat het maken van den onderbouw voor de 
brug over de spoorweghaven enz. Raming 
f 108,000. 

Hellevoetsluis, te 12 uren, door den eerst
aanwezend ingenieur, in de kazerne n°. 1: het 
vernieuwen van den bekleedingsmuur der rechter-
face van bastion VIII, aldaar. Inl aan het bureau 
der genie, aldaar. 

Groningen, te 12'/, uren, door burg. en 
weth.: l o . het leveren, stellen cn in goede wer
king opleveren van een stoom-pompwerktuig van 
hoogen druk met verdikking cn afsnijding van 
stoom, stoomketel en toebehooren, onder bijle
vering van alle daartoe noodige bouwstoffen, ar
beidsloonen , transporten, enz. Inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken, aldaar en by den 
ingenieur P . A . Korevaer, te Vrijenban. 2o. het 
leveren en plaatsen van eenige schoorpalen langs 
verschillende walmuren binnen de gemeente. Bil j . 
inzenden uiterlijk 2 Oct. op het raadhuis. 

Amsterdam, te 1 uur, door bestuurders der 
bouwmaatschappij Concordia, ten huize van P. 
N . de Vries, Elandstraat; het bouwen van een 
blok bevattende 24 arbeiderswoningen, op een 

terrein gelegen achter de nieuwgebouwde wonin
gen van genoemde maatschappij, Westerstraat 
hoek Lijnbaansgracht. Aanw. 1 Oct., t e l l uren. 

Brielle, te 2 uren, door het college van re
genten over het huis van arrest, ten raadhuize: 
het onderhoud der gevangenen gedurende 1873. 

Goes, door A Nortier, voorz. van het best. 
van het gasthuis : do levering der voor het gast
huis benoodigde Newcastle steenkolen cn Ruhr
kolen. 

Vrijdag, 4 Oct. 
Kapelle, 10 ' ' , uren, door het bestuur van 

het calamiteuse waterschap Wil lem Anna , in het 
gemeentehuis: het verbeteren en onderhouden der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer
ken, aan den zeedijk van het waterschap Willem 
Anna , met bijlevering der bouwstoffen en arbeids
loonen. Inl. bij den waterbouwkundige H . N . 
van der Beek. Aanw. 2 en 3 Oct. 

s-Bosch. te l O ' / j uren, door het ministerie 
van finantien, aan het gebouw van het prov. be
stuur : het onderhouden van het Rijks post- en 
telegraafkantoor te Rosendaal, van den dag dei-
goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. 1874 
(Herb.) 

's-Bosch, te 12 uren, door het prov. best.: 
de levering van steenkolen. 

Tiel, te 12'/j uren, in het koffihuis Bellevuc: 
het bouwen van eene fabriek niet bijbehoorende 
scboorsteenen, voor N . Verwey en Co., aldaar. 
Inl. bij den architect G. A . Scholten. 

Zutfen, te 1 uur, door het college van regen
ten over de gevangenissen, in het huis van 
arrest: het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. 

Breda, tc 1 uur, door het college van regen
ten over het huis van arrest: het onderhoud dei-
gevangenen ged. 1873. 

Doesburg, t e l uur, door burg. en weth. : het 
vernieuwen van het linker-landhoofd, benevens 
het vast bruggehoofd van de schipbrug over den 
Usel. Inl. en aanw. door den gemeente-architect 
2 en 4 Oct., telkens te 10 uren. 

's-Hage, 1 uur, door het ministerie van 
justitie: het bijbouwen van lokalen aan liet huis 
van verbetering en opvoeding voor jongens, te 
Alkmaar. Inl. bij den ingenieur-architect voor 
de gevangenissen J. F . Metzelaar, te 's-IIage en 
bij den opzichter J. Hoogwerf, te Amsterdam. 
Aanw. 30 Sept., te 12 uren. 

Zwijndreoht, te 1 uur , door dijkgr. cn 
hoogh. van den Zwijndrechtschen waard, bij de 
wed. L . de Leur : het maken van 3000 M 1 brik
glooiing tusschen staakrijen tegen het buitenbe-
loop van den dijk te Groote-Lindt. 

Botterdam, te 2 uren, door de commissie 
over het krankzinnigengesticht: de levering van 
Newcastle steenkolen en cokes voor die inrichting. 

Roermond, te 3 uren, door regenten over 
het huis van arrest: het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

Alkmaar, tc 6\., uren, door de speciale 
commissie van toezicht over het huis van ver
betering cn opvoeding voor jongens : liet onder
houd der opvoedelingen ged. 1873. 

Alkmaar, tc 7 uren, door regenten der ge
vangenissen , in het huis van verbetering en op
voeding voor jongens: het onderhoud der gevan
genen gedurende 1873. 

Zaterdag, 6 Oot. 
Utreoht, te 2 uren, door het minist. van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
best.: het bouwen van eene ontleedzaal naast 
het hoofdgebouw van 's Rijks veeartsenijschool, 
en het uitvoeren van eenige werken in het 
anatomisch amphitheater. De werken bestaan in: 
a. het bouwen van eene ontleedzaal op het ter-
rein tusschen de Biltsche vaart en het hoofdge
bouw van 's Rijks veeartsenijschool; b. het op
ruimen, voor zoover dit voor de ontleedzaal 
noodig i s , der bestaande beschoeiing aan de 
Biltsche vaart langs dat terrein; c. het verande
ren van de zitplaatsen in het anatomisch amphi
theater, en het maken van droogrekken op de 
binnenplaats. Inl. bij den hoofd-ingenieur en den 
ingenieur vau den waterstaat, alsmede bij den 

opzichter van den waterstaat D. van der Werf, 
allen te Utrecht. Aanw. den 3en dag vóór de 
besteding. Raming / 9700. 

Eindhoven, to 6 uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest: het onderhoud 
der gevangenen ged. 1873. 

Maandag, 7 Oot. 
Gorredijk, tc 12 uren, door het gemeente-

best, van Engwierden en Opsteiland, bn de 
Wed. P . van der W a l : l o . het leggen van p. 
m. 250 M 2 klinkervoetpad in het Oosterend 
onder Kortezwaag. Aanw. 5 Oct. tc 3 uren; 2o. het 
aanleggen van straatwegen in Engwierden, lang 
p. m. 1800 M . en in Opsterland, lang p. m. 
2950 M . 

Amersfoort, tc 1 uur, door het college van 
regenten over de gevangenis: het onderhoud der 
gevangenen ged. 1873. 

Dinsdag, 8 Oot 
Montfoort, te 12 uren, door dc comm. van 

administratie ovor de gevangenis enz.: het onder
houd der gevangenen gedurende 1873. 

Tiel, te 2 uren , door het college van regenten 
over het huis van arrest: het onderhoud der ge
vangenen gedurende 1873, in 3 perc. 

Haarlem, tc 2 uren, door de commissie van 
administratie over het vereenigd arrest- en pro
voosthuis : het onderhoud der gevangenen in dit 
huis ged. 1873. 

Gorlnohem, 's avonds te 7 uren, door re
genten over het huis van arrest: het onderhoud 
der gevangenen gedurende 1873. 

Woensdag, 9 Oot. 
Tc 12 uren, door de hoofdadniinistratien dei-

na tc noemen korpsen -. de levering gedurende 
1873 der bij elk korps benoodigde voorwerpen van 
kleeding en uitrusting, als te 

's-Bosch, bij den kapt.-kwartierm. van liet 
5e reg. inf. 

Grave, » i » » » 
2e reg. inf. 

Nijmegen, » o command, oflic. .. » 
3e reg. vest.-artill. 

Nijmegen, bij den » » » » 
bat. mineurs en sap. 

Harderwijk, » » kapt.-kwartierm. » » 
koloniaal werfdepot. 

's-Hage, bij den » » » 
reg. grenadiers en jagers. 

Lelden, bij den » » » 
i e reg. huzaren. 

Delft, bij den » » » 
l e reg. vesting-artill. 

Gouda, bij den » » » 
4e reg. infanterie. 

Gorlnohem, bij den » » » 
Ge reg. inf. 

Amsterdam, » » command, offic. » » 
7e reg. inf. 

Haarlem, » » kapt.-kwartierm. » » 
3e reg. huzaren. 

Utreoht, » » maj.-kwartierm. » » 
reg. vcld-artill. 

Utreoht, » » command, oflic. i> » 
2e reg. vesting-artill. 

Utreoht, bij den kapt-kwartierm. D ., 
8e reg. inf. 

Amersfoort, » » » » » 
reg. rijd. arti l l . 

Groningen, » » » s s 
1 c reg. infanterie. 

Zntfen, » » t t » 
4e reg. huzaren. 

Kampen, >> » command, oflic. » » 
instructie-batalj. 

Middelburg, » » kapt.-kwartierm. i> » 
3e reg. inf. 

Venlo, i s o » » 
2e reg. huzaren. 

Donderdag, 10 Oot. 
Hoorn, te 11 uren door de commissie van 

administratie over de gevangenissen: het onder
houd der gevangenen gedurende 1873. 

'•-Hage, te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van de beveiligings-
werken van den luiddelpijler der draaibrug over 
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liet Noordzeokanaal to Zaandam, ton behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Het werk bestaat i n : het maken van 2 steun
pijlers, 10 dukdalven en 8 hancpootcn , dc noo
dige koppelingen, drijf balken , enz. tot beveiliging 
van den middelpijler en bet beweegbaar gedeelte 
van de draaibrug, Lengte van de steunpijlers 
op den vloer gemeten 0.75 M. , breedte als voren 
6.15 ({.; de benoodigde materialen zijn : 232,093 
M 3 beslagen eikenhout, 29,198 M 3 Gezaagd dito, 
10,321 M . bezaagd greenenhout, 18,572 M 3 

dennenhout, 2750 K G . gesmeed ijzer en 270 
K G . gegoten ijzer. Inl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur te Amsterdam , op wiens bureau aan
wijzing zal worden gedaan 30 Sept. en 3 Oct., 
telkens van 11—2 uren. Raming f 25,000. 

Breda , Bergen-op-Zoom, Nijmegen , 
s-Hage, Amsterdam, Utrecht, Vlissingen 

en Maastricht, door dc toeziende chefs over 
de militaire hospitalen in genoemde plaatsen : 
dc levering van steenkolen , per 1000 KG. , ten 
behoeve dier inrichtingen. 

Vrijdag, 11 Oct. 
Echteld, Ie 12 uren, door den rentmeester 

M. van Eldik , in liet Wapen van Halveren, be
woond door I). Keuken : het afbreken en weder 
opbouwen van het voorwoonhuis, bewoond door 
voornoemden kastelein, niet de leverantie van de 
daartoe benoodigde materialen. Inl. bij voor
noemden rentmeester cn bij den architect Ver-
brugh, te Tiel . Aanw. op den dag der beste
ding, van 10—12 uren. 

Zaterdag, 12 Oct. 
Winschoten, te 5 uren, door het college van 

regenten over het huis van arrest en bewaring, 
in het rechtsgebouw: het onderhoud der gevan
genen in dit gesticht over 1873. 

Dinsdag, 15 Oct. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

marine: het maken van eene nieuwe houten 
zeekaap cn het oprichten daarvan bij Ballum, 
op Ameland. Inl. bij den bouwkundige bij den 
dienst van het loodswezen aan genoemd ministe
rie. Aanw. 5 dagen vóór de besteding. 

Woensdag, 16 Oct. 
Winsum, door burg. en weth.: de beplanting 

op dc nieuw aangelegde begraafplaats. 

Donderdag , 17 Oot. 
's-Hage, te 12 uren, door het minist. van 

binnenl. zaken: het maken van een gebouw tot 
waterbezorging met toebehooren op het locaal 
station, een wachthuis bij de dubbele schutsluis, 
een bergplaats voor goederen met verhoogde los-
en ladingplaats op liet haven-station en eenige 
verdere werken te Vlissingen. Aanw. 7 en 9 
Oct. tc 11 uren. 

Vrijdag, 18 Oct. 
Verseke, te 11'/2 uren, door burg. cn weth.: 

het bouwen van een nieuw schoollokaal cn de 
levering van sclioolmeubelen. Inl. ter secretarie 
en bij den architect D. dc Koning, te Goes. 
Aanw. 10 Oct., te 3 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
verspreide landsbruggen in Overijsel, in .'1 per
ceelen. Aanw. den 8sten dag vóór dc besteding. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur; 
het maken van ccn pakwerk op den rechteroever 
van den Gelderschen IJsel in de gemeente 
Huissen. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect J . 11. Bruns: 

het bouwen eener kalkbluschfabriek op de Oude-
Galileën onder Leeuwarden. Teekeningen ter 
inzage bij genoemden architect. 

Afloop vun Aanbestedingen. 

Amsterdam, 10 Sept.: de levering van ver
schillende artikelen ten behoeve van de Nederl. 
Handelmaatschappij. 

Perc. 1. Verfwarea, oliën enz. Matthei eu Bormeetter, te 
Amsterdam, ƒ5897; A. J. Kop, te Rotterdam, ƒ6664.44; 
t'. 1'. Kleumer, tc Amsterdam, / 52(111.64. 

l'erc. 2. Idem: Mntthcs eu lioruiccstcr, f4428; A. .7. 
Kop, / 4217.57 ; C. Kleumer, 3831.31\ 

Perc. 3. Gereedschap: J. vau Zanten eu Cie., tc 's- Hage, 
/ 9644.08j fi. II. J. van der Meniën, te Amsterdam, 
f 9492.86. 

Perc. 4. idem: G. H. .1. van der Meiden,ƒ8467. 
Perc. 0. Glaswerk: J. Pitcher eu Cie., te Amsterdam, 

f 15(10; Wed. O. Dorens cn Zn., idem f l W . 
Pere. 7. Idem: Wed. G. Dorens eu Zn., /' 111(1.75; M.P. 

Nicrmcijer .Ir. cn Cie., (c Amsterdam, ƒ 1075.75; J. Fischer 
eu Cie., ƒ 819.50. 

Pere. 9. Blaasbalgen: W. Hoven en Zn., te 's-Hage, 
ƒ 1388; C. li. Crorchano, te Amsterdam, f 1293. 

Perc. 10. Lampen en lantaarns: N. 3. Creijgthon, tc Rot
terdam, f2047.50; ('. Ilouwcling, te Amsterdam, /"2040.15; 
C. Viiurmaii , te Hilversum, ƒ 1172.20. 

Perc. II. Hang- en sluitwerk: G. II. J. van der Meniën, 
f 8709.60; C. Willcmsz, tc Amsterdam, / 3010.08; .1. van 
Zanten en Cie., ƒ 3578.30; 11. J. Kleijn lie .lough, tc Am
sterdam , / 3496.64. 

Perc. 12. Diverse ijzerwaren: G. H. ,T. v. il. Meulcn, 
ƒ 11)80.50; C. Willcmsz, f 1970.37; J. vau Zanteu en Co., 
f 1948.55; II. Ilotz, tc 's-Hngo, ƒ 1845.20. 

.Pere. 13. IJzeren eu vertinde spijkers: ,7. van Zanten en 
Co f 15,398.50 : W. Bernet cn Co., tc Amsterdam, 113,900.03; 
G. II. ,1. v. d. Meiden, / 13,572; A. M. de Groot, tc Itol-
tcrdain, f 12,320.52. 

Pere. 14. Vijlen: Roniukl. Ned. Grofsmederij, te Leiden, 
ƒ 4571.09; W. limiet cn Co., ƒ 3586.20; G. Schimmel, te 
Delft, /' 3484.35; Van Noorden eu Schwcrzcl, te Rotterdam, 
f 3170.88; .1. van Zanteu en Co., f 3104.70: G. Watson eu 
Zn., tc Rotterdam, f 3010.24=; H. J. Kleijn dc Jough, 
f 2854.21*. 

Pere. 15. Vijlen: Kon. Nederl. Grofsmederij, /' 0O01.05 ; 
W. Bernet eu Co., ƒ 5852.80; G. Schimmel, /' 5774.84; J . 
vau Zanten cn Co., ƒ 5271.48; (i. Watson eu Zn., f 4930.41; 
Van Noorden en Sehwerzel, ƒ 4879.18; H. .1. Kleijn de Jougli, 
f 4087.20. 

Perc. 10. Brandspuiten cn slangen: A. bikkers en Zn., te 
Rotterdam, f 10,510.00; II. Helder cn Co., tc Amsterdam, 
f 7890; W. C. Pasteur cn Co., te Rotterdam, ƒ 0597. 

Perc. 17. Idem : A. Bikkers en Zn., /* 4235.80; C. vnu 
Wijek, tc Utrecht, f 3519.80; W. 0. Pasteur eu Co., ^8867; 
W. Iloveu en Zn., /' 2998.40. 

Perc. 18. Houtsoorten: De Goederen en Zn., tc Linscho
ten , ƒ 898.25. 

Perc. 19. Idem: W. A. Huijgcns, te Amsterdam, /'1080; 
II. Kijfsnijder, idem , f 1400. 

Perc. 20. Schoppen: 11. T. Diepenbroek, te Amsterdam, 
ƒ 1182.70; C. Willcmsz, ƒ 8 7 1 ; G. II. j . v. d. Meuten, 
ƒ 847; J. vau Zanten en Co., ƒ 814.28. 

Perc. 21. Maten eu gewichten: C. Ilouwcling, te Amster
dam, f 1993.80; Becker en Buddingh, te Arnhem, ƒ1425.80. 

Per. 22. Maten en gewichten: C. Ilouwcling, ƒ 192. 
Perc. 23. Slijpstcencn : ,1. van Zanteu eu Co., te 's-llage, 

/ 209.84; A. N. de Lint, te Delft, ƒ 102.30. 
Perc. 24. Blik en zink: Surie en Lingemnn, te Amster

dam; ƒ 1732.50; A. Jl. dc Groot, /' 1020.90; Eitje en Co., 
tc Amsterdam, ƒ1540 . 

Pere. 25. Idem: A. M. de Groot, f 721.20; H. J. Kleijn 
de Jough , ƒ 095; Surie cn Liugciuan, /' 084 ; Kit je eu 
Co., f 670. 

Perc. 20. Poortlakcu: P. van Dooren, te Tilburg, ƒ 97. 
Perc. 27. Divers koperwerk: C. Willem*!, f 880.46; H, 

.1. Kleijn de Jough, /' 319.04. 
Perc. 28. Idem: N. J. Crcüghton, f 920.35; C. Ilouwc

ling, ƒ897.50; C. Vuuriiiaus, / 768. 
Perc. 31. Lampepitten: C. Houweling, ƒ 158; C. van Wiik. 

te Utrecht, f 119.00. 
Perc. 32. Koper, koperen spijkers enz.: W. Iloveu cn Zn., 

f 28,544.55; II. de Heus en Zn, to Rotterdam, ƒ 24,090.42; 
L. J . Enthovcn eu Co., te 's-7Iagc, ƒ24,013.80; W. C. Pas-
leur eu Co., /'23,899.40; Simons ca Sluwe, te Amsterdam, 
f 23,811.60. 

Perc. 33. Idem: W. van Houten en Zn., te Rotterdam, 
r 9757.52; II. de Heus eu Zn, ƒ 8537X3; L. J. Eulhovcu 
•:u Co., ƒ 8503.00. 

Perc. 34. Idem: W. van llouteu en Zn., ƒ4488.49; L. J. 
Enthovcn cu Co., ƒ3941.85; II. de Hen» eu'Zu., ƒ3905.02 5 . 

Perc. 35. Idem: W. van Houten cu Zn., ƒ12,789.04; II. 
de Heus eu Zn., f 11,008.37!; L. J. Eutlioveu cn Co., 
;' 11,587.57. 

Perc. 30. Idem: W. van Houten cn Zn., ƒ 10,947.89; 
Ci. .7. Enthovcn eu Co., /'14,308.02; II. de Heus cu Zn., 

/14,193. ' 
Perc. 37. Geweven katoenen sarougs: J. T. Priuzeu, te 

Gemert, ƒ15,840; Priuzeu cu Glabheck, tc Helmond, 
ƒ14,870; w. G. J. Ramoer eu Co., idem, f 13,962. 

Perc. 38. Gestreepte katoenen spreien: Arntzenius Jan-
uiuk en Co., le Goor, ƒ15,720; van Heek en Co., tc En
schede, f 14,850. 

Perc. 39. Idem: Arulzenhis Januiuk cu Co., ƒ 13,184; 
van Heck cu Co., f 12,957.40. 

Perc. 40. Hout katoen: J. T. Priuzeu, ƒ 8446.90; A. 
Itaaijniakirs en Zu., te Helmond, ƒ 7990.05. 

Perc. 41. Idem: Priuzeu eu Co., te Gemert, /' 15,033; 
.!. T. Priuzeu, ƒ 15.210; P. J. Willink v. Paseheu, te Win
terswijk, ƒ 14,247. 

Perc. 42. Idem: J. T. Priuzeu, f 000.57. 
Perc. 40/42. Gecombineerd: II. J. Kkker, te Hengelo, 

F 22,108.50; W. G. ,7. Hnmaer eu Co., f 20,395.50. 
Perc. 43. Verbundkatoeu: A. .1. ten lloojieu eu Zn., te 

Neede, ƒ 5480: Gebrs. Scholten cu Co., te Almelo, ƒ4770; 
11. ten llocsscliatc eu Zn., te Goor, /' 4570. 

Pere. 4-1. Katoen voor ziekenjasseu: A. Ituaijmnkcrs cn Zu., 
/ 4500; .1. T. Priuzeu, A 4000; Priuzeu eu v. Glubheek, 
/ 3989. 

Pere. 45. Idem : A. lïanijninkcrs en Zn., ƒ 3077; Prol
an en v. Glasbeek, ƒ 8489, ,7. T. Priuzeu, /'3040. 

Pere. 40. Idem: A. Kaaijmakers en Zu., / 7140; Priuzeu 
ui v. Glabheck, ƒ 0798, Priuzeu eu Co. / 5890. 

Perc. 44/40. Oeeomb. Idem: A. ltauijinnkers eu Zn. ƒ 15,400; 
Prinsen en v. Glabheck, f 14,198; W. G. Raniaer eu Zu., 
.( 13,958.40; II. J. Kkker , ƒ 13,065. 

Perc. 47. Oogjcsgoed: s. J . Spanjaard Jr., te Amsterdam, 
./ 104(1; I). (en Doessehutc eu Zn., ƒ 1 1 2 5 ; Ter Weemc cu 
Zu., te Neede, ƒ 998.50; A. J . ten Hoopeu eu Zu., /'970; 
J von llooreu eu Co., te Boxtel, f 930. 

Perc. 48. Imitatie-katoeni 1). ten llocsscliatc cn Zu., 
(5119.00; Ankersinit eu Co., te Deventer,ƒ 5051.76. 

Perc. 49. Singelkatoen: Geeu inschrijvers. 

Perc. 50-62. Gez. en gccil. kntocu: Arntzeniiis Janniiik 
cn Co., f 41,325.43; A. .1. ten Hoopeu en Zu., ƒ 33,750.08; 
Ankersinit en Co., /' 31,114.80. 

Perc. 53. Blank linnen: Stadswerkhuis, te Amsterdam, 
f 5800; A. .1. ten Hoopeu eu Zn. . ƒ 3000; I). Jordaau eu 
Zn., te Haaksbergen, /' 2944; .7. van Dooreu cu Co., 
ƒ 2928; .1. Elias, te Strijp, ƒ 2920; Vissen Kijken de Boon, 
tc Geldrop, ƒ 2915.20. 

Perc. 54—57. Imitatie-katoen: Arntzcnius Jiiuuiuk cn Co., 
/' 54,590.52; Ankersinit en Co., ƒ 51,503.38. 

Dordreoht, 10 Sept.: bet afbreken en ver
nieuwen van een gedeelte van den kaaimuur 
langs de Wolwevershaven; ingek. 5 bilj. a ls: 
•I. Blok, te 's Gravendeel, ƒ 1777.77. 
P. A. van Rije, '» 1750. 
Gebrs. v. Dongen, » 1695. 
A. du Vi jn , » 1063. 
A. Kranendonk, » 1575. 

Overigen allen aldaar. 
Venlo, 13 Sept.: het maken van een duiker 

uit de zweminrichting naar de Molenbeek boven 
den Lohofmolen ; minste inschr was H . van 
Gassclt, tc Venlo, / 2100. 

Weidum, 13 Sept.: het bouwen van een 
nieuw schoollokaal te Iluins; ingek. 17 b i l j , als: 
J . E . Knoes, te Hardegarijp, ƒ 5615.19. 
W. Schafraad, » Harlingen, '» 5400. 
Jb. R. Nijdarn » Warga, » 5185. 
W. M. de Boer, » idem, » 5055. 
F. Schiere, » Surhuisterveen, » 5015. 
J. Gosliga , » Franeker , » 4798.74. 
W. J. v. d. Ploeg, » Jorwerd, » 4789. 
Wed. T. Venstra, » Dronrijp , » 4762. 
W. A. Nauta, » Hijlaard, » 4637. 
S. S. Wenselaar, » Iluins, „ 4018. 
Wed. Thomas 

Schuumans, » Oosterlittens, » 4507. 
S. Jansen, » Poppingawier » 4544. 
T. D. Gaastra, » Ilritswarderadeel,» 4414. 
J. H. Schoustra, » Beers, » 4186. 
B. Kampstra, » Jorwerd, » 4000. 
B. A . de Jong, » Rien, » 3920. 
P. Piekema, » Baard, » 3590. 

Nieuw vliet, 13 Sept.: het doen van onder
houdswerken aan den calamiteusen polder Adorncs 
over den dienst 1872/73; ingek. 5 bilj. als: 
J. Kole , te Kruiningen, ƒ 2009. 
P. Verlee, » Breskens, » 2050. 
P. J. van Remortel, » Hontenisse, » 2490. 
Iz. van Male üzn., » Breskens, » 2348. 
A. Rinders, » idem, » 2224. 

Franeker, 14 Sept.: het in orde maken en 
exploiteeron van nieuwen grond voor een aschland; 
ingek. 9 bilj. a ls: 

W. Annema, ƒ 4389. 
B. .!. Kuiirstra, » 3900. 
M . Hofstra, » 3821. 
D. R. Palstra, » 3G69. 
T. Wijbrandus, » 3377. 
S. A . Bergsma, » 3325. 
G. II. Brouwer, » 3108. 
D. Hollander, » 310Ö. 
L. Kuurstra, » 2993. 

Gegund, allen aldaar. 

Metslawier. 14 Sept.: l o . het uitbreken van 
pl. m. 450 LD M. balsteenbestrating te Aalzum 
en het daarvoor in de plaats vloeren van kl in
kers, met bijlevering van zandsteen (de keien 
blijven 't eigendom der gemeente), 2o. het uit
breken en heileggen van een gedeelte straat
klinkers te Nijkerk en het bijvloeren van 75 • 
M. dito, met bijlevering van zand en steen 
(beide perceelen waalvorm); beide perceelen ge
gund aan G. Groustra en E. Visser, te Ee, ƒ 1000. 

Kampen, 16 Sept.: de levering van 30,000 
stuks üurthc-keien; ingek, 5 bilj. als: 
G. Batteké Jr., te Brussel, ƒ 122. 
Van Noorden en 

Schwerzel, » Rotterdam, » 115. 
L . Goffln, » Luik, » 113.40. 
T. J. Smits Izn., » Dordrecht, » 108.88. 
M. Wenmaekers, i> Luik, » 108.50. 
per 1000 stuks. 

Dordreoht, 17 Sept.: het verrichten van eenige 
herstellingen aan- en het uittrekken van oude, 
benevens het leveren eu inheien van nieuwe 
meerpalen en dukdalven, in de havens der ge
meente Dordrecht; ingek. 7 bilj. als: 
A. van der Sluis, te Hendrik-Ido-Ambacht, ƒ 3275. 
G. J. Pater, » 3200. 
Joost Kijkhoek, » 3148. 

A. Hogerzeil, » 2619. 
VV. C. van Rije, » 2685. 
1.. .1. van den Steenoven, » 2400. 
D. A . Baart, » 2288. 

Overigen allen aldaar. 
Haarlemmermeer, 17 Sept.: het maken van 

2 ijzeren hekken op gemetselden voet, voor de 
begraafplaatsen te Hoofddorp en Nieuw-Vennep, 
in 2 perceelen; 1e perc. (dammen), ingek. 2 
bilj. als: 

M. van Dalen, ƒ 362. 
L . Kieviet, » 355. 

Beiden aldaar. 
2e perc. (hekken), ingek. 5 bilj. als: 

1). P . Graaf, te Haarlem, / 1117. 
J. v. d. Drift, » Leiden, » 1099. 
L. M. den Ouden, » Haarlemmermeer, » 799. 
M. van Dalen, » idem, » 787. 
L . Kieviet, » idem, » 705. 

Elshout, 18 Sept.: het maken van 1062 M. 
klinkerbestrating onder Oudheusden; minste 
inschr. was A. dc Kor t , te Baardwijk, ƒ 5230. 

Brammen, 19 Sept.: het ophoogen der aarde-
haan met het maken van een gedeelte nieuwe 
en oude klinkerbestrating, in de Ambachtstraat; 
minste inschr. was J. H. Smeltzer, te Groenlo, 
voor ƒ 1247. 

's-Hertogenbosch, 20 Sept.: het uitvoeren 
van eenige werken en het verrichten van bag-
gerwerk in de Amer bij de vereeniging van het 
Oude-Maasje cn de Donge, onder de gemeente 
Made-en-Drimmelen ; minste inschr. was A. Vol
ker Lz., te Sliedrecht, f 6900. 

Bedum, 20 Sept.: het aanleggen van een 
grintweg, loopende van den begrinten Wolddijk 
tot de zoogenaamde Munnckepijp ; minste inschr. 
was H . J. Kroon, te Groningen, f 2598. 

Waarde, 20 Sept.: het verrichten der onder
houdswerken aan het calamiteuse waterschap 
Waarde; bij opbod aangenomen door A . Kogge
band, aldaar, voor ƒ 11,000. 

Aalsmeer, 21 Sept.: het bouwen eener open
bare school en van een brandspuithuis; minste 
inschr. was P. van Vliet, voor ƒ 7878. 

Amsterdam, 23 Sept.: het bouwen van 4 
steenen wachterswoningen langs den Holl. spoor
weg; minste inschrijvers waren Van Herpen en 
Mulder , voor ƒ 5552.96. 

Groningen, 23 Sept.: het verrichten van 
eenige teer- en verfwerken, metsel- en timmer
werken op de vuilnisstoep dier gemeente, in 2 
perc. l e . perc, minste inschrijver J. A . Rcngers, 
voor f 120, terwijl de hoogste inschrijving f292 
bedroeg; voor het 2e perc. waren laagste in
schrijvers J. H. Hillebrands en N . Koop, elk 
voor / 563; bij loting werd dit aan N . Koop 
gegund; de hoogste inschrijving op dit perceel 
bedroeg f 629. 

Kampen, 23 Sept.: het bouwen der fabriek 
en directeurswoning der van gemeentewege op te 
richten gasfabriek; minste inschr. was J. W. Die
brink, aldaar, voor ƒ 7 3 , 9 8 8 , gegund; de hoog
ste inschrijving, van L . Krook, te Zwolle, bedroeg 
f100,900. 

'•-Hage, 24 Sept.: de levering van grove 
steenkolen ten behoeve van dc direction der 
marine te Amsterdam, Willemsoord en Hellevoet
sluis ; ingekomen 2 bil j . , waarvan het minst was 
ingeschreven door Hagedoorn, te Amsterdam, 
voor Amsterdam a ƒ 2 1 . 5 0 en < 0 0 r Willemsoord 
a ƒ 2 2 ; en door Wibaut, tc Vlissingen, voor 
/ 21.05 per 1000 K G . 

Utrecht, 24 Sept.: het maken van eene kei
bestrating en bijkomende werken op het station 
's-lleer-Arendskcrkc, ten behoeve van den spoor
weg Rosendaal—Vlissingen; ingek. 7 bil j . , als: 
J. dc Kuijter, te 's-Heer-Arcndskerke, ƒ 4003. 
C. A . Ossewaarde, » idem, «3400. 
E. Zegers, » idem, »3450. 
II. G. Waanders, o T ie l , i>3087. 
A. Geldhof, «Middelburg, «2894 . 
G. W. Metsers, »Ginneke , «2890 . 
A. Davervcld, » Wouw, «2890 . 

Hliddelburg, 26 Sept.: de levering der ar
tikelen voor het onderhoud der gevangenen gcd. 
1873; de minste inschrijving voor steenkolen be
droeg f 1.35 per 100 K . G. 
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ZATERDAG 5 OGTOBER 1872. 

AANWENDING V A N DE KRACHT DER GETIJKN. 

In den regel zal iemand, die gevoel heeft voor 
natuurverschijnselen, getroffen worden wanneer 
hij geheel voor het eerst, of ook na langen tijd 
afwezigheid van de zee of de benedenrivieren, 
getuige is van de rijzing en daling van den 
waterspiegel door eb en vloed, vooral daar waar 
die rijzing vrij aanzienlijk is, zooals b. v. aan onze 
Wester-Schelde. 

Is de aanschouwer tevens technicus, dan zal 
hem in het verschijnsel treffen de ontzaglijke 
arbeid die bij elke wisseling van getij verricht 
wordt, en die in vele gevallen schijnbaar onge
bruikt blijft. Alleen voor zoover hij dient tot 
uitschuring van den bodem, gelijk in de bene
denrivieren en bij sommige havens zooals het 
Nieuwediep, het geval is, treedt zijn nuttige wer
king te voorschijn. 

Het zal hem toeschijnen dat het gemakkelijk 
wam van deze kracht veel meer party te trek
ken , en hij zal verwonderd zijn, dat niet reeds 
lang werktuigen bestaan door haar in beweging 
gebracht. 

Natuurlijk dat ook in het technische en door 
de zee omspoelde Engeland, waar op sommige 
plaatsen het verschil tusschen hoog- en laagwater 
10 meters bedraagt, de aandacht op de aanwen
ding dezer kracht is gevestigd; cn dat dit vooral 
in den laatsten tijd bet geval is, sedert men zich 
ongerust begint te maken omtrent de uitputting 
der kolenmijnen. 

Wel wordt veel gedaan om die uitputting zoo
veel mogelijk te vertragen, door de verbranding 
in de vuurhaarden van stoomketels en bij ovens 
zoo volledig mogelijk te maken, doch men zou 
zoo mogelijk nog verder willen gaan, en de kolen 
alleen in de meest noodzakelijke gevallen gebrui
ken. Die gevallen zijn dezulke, waar het niet 
te doen is om arbeid alleen, maar waar hitte 
een bepaald vereischte is, zooals bij ovens. 

Tot nog toe toch kan men wel warmte in 
arbeid omzetten, maar niet, op een voor bet 
gebruik voldoende wijze, arbeid in warmte. 

Men moet zich dus nog bepalen om iets te 
zoeken, dat voor de steenkolen in de plaats ge
steld kan worden, daar waar het alleen om ar
beid als zoodanig te doen is. 

De in de natuur voorhanden krachten, die 
hiertoe, in aanmerking komen, zijn die welke ge
leverd worden door den wind, de rivieren en 
beken en de getijen. 

Beide eersten hebben nadeelen. De wind is te 
wispelturig. Men kan niet op hem rekenen en 
gebruikt hem dan ook hoe langer hoe minder. 

Rivieren en beken zijn te plaatselijk, om overal 
den stoom te vervangen. 

De derde der genoemde krachten, die van de 
getijen, wordt door sommigen als geschikt be
schouwd, o. a. door den heer Bramwell. 

Dat wij met dit gunstige oordeel niet kunnen 
instemmen, blijkt uit de volgende beschouwing: 

Een goed fabriek-stoomwerktuig van eenige 
grootte verbruikt niet meer dan 2 ' / , lb. (') 
(1.15 KG.) kolen per pk. (paardekracht) en per 
uur. (Er zijn er die wel het dubbel verbruiken, 
doch als het op concurrentie aankomt, moeten 
alleen de goede beschouwd worden.) 

(') 1 lb. (a liound weight) = 0.464 KG. 
ton = 2240 lbs. = 1016 KG. 

De advertentiën van een tot | 
1.— en voor eiken regel mei 

ij elke advertentie 10 eeuts I 
courant betaald. — Ahoniiemeq 
regels per jaargang worden tegl 
genomen en groote letters uaj 

Stel dat eene machine 2800 uur per jaar, over- | 
eenkomende met 54 uur per week, werkt, dan 
is het jaarlijksch verbruik per pk. 2800 X 2.5 = 
7000 lb. , of met een toevoeging voor vuur aan
leggen (lighting up) enz. stel 3 y , ton. 

Stel den prijs der kolen, die tegenwoordig ab
normaal is (ook met het oog op de omstandig
heid dat, indien tij-moteurs slagen, deze de ko-
lenvraag zullen doen verminderen), op gemiddeld 
16 s. per ton (ƒ0.77 per IIL.), dan zouden 1000 
pk. per jaar aan brandstof kosten 2800 £ . 

Onderhoud en jaarlijksche waardevermindering 
der ketels, met jaargelden aan stokers op 800 £ 
stellende, maakt te zaaien 2800 - f 800 = 3600 £ , 
die een fabrikant jaarlijks ten koste zou kunnen 
leggen aan een waterverbruik, dat 1000 pk. ge
durende de gewone werkuren verschaffen zou. 

Kosten van het werktuig, toezicht, olie, enz. 
blijven bij water- of stoomverbruik ongeveer de
zelfde, 'in dus hier buiten beschouwing. 

De jaarlijksche lasten voor het waterverbruik 
bestaan i n : interest van het aanlegkapitaal, on
derhoud, toezicht, enz. 

Stel deze kosten 15% van het uitgegeven ka
pitaal , dan zouden niet meer dan iff X 3G00 — 
24000 £ als kapitaal beschikbaar zijn, wilde men 
niet zeer duur werken. Voor deze som zouden 
dus moeten aangelegd worden reservoirs, sluizen, 
turbines, pompen, accumulators, en — taut not 
least — de buisgeleiding. 

We meenen dat hiertoe in de meeste gevallen 
zulk een som voor elke 1000 pk. arbeidsvermo
gen niet voldoende zal zijn. 

Bezien wij de zaak wat meer in bijzonderheden, 
dan merken we in de eerste plaats op dat een 
reservoir, in verbinding niet het aan vloed en 
eb onderworpen water, op twee wijzen gebruikt 
kan worden tot het ontwikkelen van arbeid door 
middel van turbines. 

Men kan nl. het water gedurende nagenoeg 
den geheelen duur van den vloed, met een klein 
verschil in niveau, door de turbines in het reser
voir laten stroomen, en gedurende de eb even
zeer met een klein hoogteverschil weder terug 

Of wel kan men de sluizen van het ledig on
derstelde reservoir gedurende den vuorvloed ge
sloten houden, en eerst bij groot verschil in 
niveau openen, en omgekeerd bij eb de sluizen 
eerst openen wanneer het buitenwater reeds vei
ls gevallen. De eerste inrichting zou groote re
servoirs vereischen, en turbines di,- niet een klein 
verval werken, terwijl de tweede inrichting voor 
een zelfde kracht minder groote reservoirs zou vor
deren, en misschien iets kleinere turbines, maar 
een groote vermeerdering in vermogen van den 
accumulator, omdat de turbines met veel grooter 
tusschenpoozen zouden werken. 

Onderzoeken wij de laatste inrichting, die veel 
voorstanders vindt, wat meer van nabij. 

De 1000 paardekrachten, die we als maatstaf 
ter vergelijking namen, stelden we ons voor als 
een tot zoodanige grootte op de gewone wijze 
berekend vermogen van stoomwerktuigen, dat 
een vermogen van ongeveer 750 paardekracht op 
de werkas der fabriek zal vertegenwoordigen. 

Voor dit vermogen is een belangrijk grootere 
werkkracht op de turbines, en een wederom 
grootere arbeidsontwikkeling bij de waterreser
voirs npodig. 

Om nl. 750 pk. op de werkas over te bren

gen , zal het water, op de l 
werkende, een arbeidsvef 
1100 a 1150 pk. moeten 1 
bines boven dit arbeidsvee 
kracht zullen moeten ontwil 
van het water in de pm 
pompen en het waterverlie] 
winnen; eindelijk zal het 
het reservoir komt, een 
vertegenwoordigen, zoovee 
de turbines geleverd, als 
tuigen door schadelijke wel 
ren gaat. 

Om dus op de hydraulirf 
te doen werken en 750 
werkas over te brengen, 
ongeveer 1400 pk. moeten 
in Engineering, waaraan 
meerdert dit cijfer, onze 
nu nog eens, voor verlia 
derstand in dc turbines, 
in het in deze werktuigen 
Brengt men nu nog in ra 
lekken bij het in- en u i l 
reservoir, en de vermin! 
ell'ect der turbines wanne] 
terveischil werken, dan 
kunnen besluiten, dat een ' 
veel minder dan 2000 jik.I 
pk. stoomverinogcn te ve | 
waar dit vermogen moet 
dit vermogen zullen we 
matieve berekening van 
dige reservoirs. 

We zeiden vroeger, da 
1400 pk. moeten ontwikk 
indien dc turbines en la 
gen evenveel uren daags [ 
liet interinitteerend systel 
veroorlooft de turbines 
per getij of ongeveer 16 ' ! 
te loopen. terwijl ie hycT 
uur in werking zijn. O l 
hoeveelheid te leveren, / J 
grooter vermogen moete 
54 : l ö ' / j , en dus moet 
54 
——- — 4582 paardekra 
16 V, 

Indien wordt aangenon 
leen werken de eerste ei| 
elke eb en vloed, dan 
waar op een groster ge] 
kan gerekend worden da 

Nemen we nu, op 
aan, dat een hoeveelheid \ 
pk. kan leveren, dan mootI 
het reservoir in- en 
2000 X 33000 X 54 X 001 
pounds (2000 X 4500 X 54 
K.G.M.) 

Het gemiddeld niveaul 
aannemende, zou dus 
week in- en uitstroon 
21,384,000,000 lb. (9,1 
Neemt men 22 getijen i i 
in elk getij 972,000,000^ 

(*) üe schrijver iu i'«y»J 
uur tier getij gelijk inel 33 I] 
daarduor tot ecu veruiogeu i 
blijkbaar de helft vau het ge) 



VOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 38 S e p t e m b e r 1872. 

l'erc. 8. Gereedschapi J.van Zanten en Cie, tc 's- Hage, 
/ 9844.08; G. H. J. vau der Meniën, te Amsterdam, 
f 1)4112.20. 

l'erc. 4. Idem: G. H. ,T. vnn der Meiden,ƒ8467. 
l'erc. fi. Glaswerk: J. Fischer en Cie., te Amsterdam, 

f 1560; Werf. 8. Dorens cn Zn., idnn f1140. 
l'erc. 7. Idem: Wed. (i. Dorens cn Zn., f 1110.75; M.F. 

Nicrmeijcr Jr. en Cie., le Amsterdam, ƒ 1075.75; J. Fischer 
eu Cie., ƒ 819.50. 

I'cre. 'tl. lllauslmlgcu: \V. Hoven en Zn., te 's-Hagc 
ƒ 1888; C. li. Croeoha tc Amsterdam, f 1298. 

l'erc. 10. Lampen en lantaarns: N. .1. Ci-cijgthon, te Rot
terdam, /'2047.511; ('. HoQweling, tc Amsterdam, ƒ2040.15; 
C. Vuurmnii, te HU venom, ƒ 1172.20. 

l'erc. 11. Hang- en sluitwerk: G. H. J. vnu der Meniën, 
f 3709.50; C. Willemsi, tc Amsterdam, / :lfi 10.68; .1. van 
Zanten cn Cie., ƒ8678 .86 ; H. J. Kleun dc Jough, tc Am
sterdam , / 3495.84. 

l'erc. 12. Diverse ijzerwaren: G. H. .1. v. d. Mculcn 
J 1980.50; C. Willemsz, /' 1970.37; .1. van Zanten en Co 
/' 1948.55; II. Hotz, tc 's-llage, ƒ 1845.20. 

.l'erc. 18. IJzeren eu vertinde spijkers: .7. van Zanten en 
Co f 16,398.50 : W. Bèrnel cn Co., tc Amsterdam, 03,908.08; 
G. II. .1. v. d. Meiden, / 13,572; A. M. de Groot, tc Hot
tenhui, f 12,320.52. 

l'erc. 14. Vijlen: Koniukl. Ned. Grofsmederij, te Leiden 
ƒ4571 .00; YV. limiet en Co., ƒ 3585.20; G. Schimmel, te 
Delft, /' 3484.35; Vnu Noorden cn .Schwerzel, tc «otterdam, 
/' 3170.83; .1. van Zanten cu Co., f 31114.76: G. Watson eu 
Zn., te Rotterdam, /' 3010.24=; II. .T. Kleijn de Joneh, 
ƒ 2854.21'. 

Perc. 15. Vijlen: Kon. Nederl. Grofsmederij, f 6061.05; 
W. liernet cu Co., ƒ 5852.80; G. Schimmel, I 5774.84; .1. 
vau Zanten en Co., ƒ 5271.48; G. Watson cu Zn., f4980.41; 
Van Noorden en Schwerzel, / 4870.18; H. J. Kleijn de Jonjrh 
ƒ 4687.20. 

l'erc. 16. Brandspuiten en slangen: A. liikkcrs en Zn., tc 
Rotterdam, f 10,5l«.fi0; II. Helder cn Co., tc Amsterdam 
f 7800; W. C. Pasteur cn Co., te Rotterdam, ƒ «507. 

l'erc. 17. Idem : A. Bikkers eu Zu., /' 4235.80; C. vnn 
Wijck, tc Utrecht, f 3510.80; W. C. Pasteur en Co., f8867; 
W. Hoven en Zn., /' 2008.40. 

l'erc. 18. Houtsoorten; De Goedereu cn Zn., te J.iuschu-
tcu , ƒ 808.25. 

Perc. 10. Idem: W. A. Huijgcns, te Amsterdam, f1080; 
II. Hijfsnijdcr, idem , /' 1400." 

I'cre. 20. Schoppen: II. T. Diepenbroek, te Amsterdam, 
f 1182.70; C. Willems/, ƒ 8 7 1 ; G. II. ). v. d. Meniën, 
/' 847; J. vau Zanten cn Co., ƒ 814.28. 

l'erc. 21. Maten eu gewichten: C. Hounding, tc Amster
dam, f 1993.80; Becker en Buddingh, te Arnhem, ƒ1425.88. 

l'er. 22. Maten cn gewichten: C. Hounding, ƒ 1 9 8 . 
l'erc. 23. Slijpstecnen : ,1. vnn Zauteu en Co., tc 's-Hagc, 

/ 209.K4; A. N. dc l.iut, tc Delft, ƒ 102.30. 
l'erc. 24. lilik cn zink: Surie cn Lingemnu, te Amstcr-

l.'iui; ƒ 1732.50; A. M. de Groot, f1628.90; Eitje en Co., 
te Amsterdam, ƒ1540. 

Perc. 25. Idem: A. M. dc Groot, ƒ 721.20; II. J. Kleijn 
dc Jongh, ƒ 605; Surie en Lingeman, f 084; Eitje eu 
Co., f 670. 

l'erc. 2fi. Poortlakcn: I'. van Dooren, Ie 'lïlliui-g, ƒ 07. 
l'ere. 27. Divers koperwerk: C. Willemsz, ƒ (89.46.; H. 

f. Kleijn dc Jongh, f319.04. 
I'cre. 28. Idem: N. J. Creijghtou, f 920.35; C. Houwe-

ing, ƒ897.50; C. Vnnrmans, /'708. 
l'erc. 31. Lanipepitten: C. llouwcling, ƒ 158; t'. van Wük. 

e Utrecht, ƒ 110.00. 
l'ere. 32. Koper, koperen spijkers enz.: W. Hoven eu Zn., 

r 28,544.55; II. de Heus cn Zn., IL- Kottcrdnm, ƒ24,090.42; 
ti. J. Enthoven cn Co., tc 's-Hage, ƒ24,018.86; W. C. l'ns-
cur cn Co., ƒ 23,899.40; Siuious eu Sluwe, te Amsterdam 
' 23,811.00. 

l'erc. 33. Idem: U'. vnn Houten cn Zu., te Rotterdam, 
' 9757.52; II. dc Heus eu Zu., ƒ 8537X3; 1,. J. Eulhoveu 
u Co., ƒ 8503.00. 

l'erc. 34. Idem : W. van Houteu cn Zn., f4-488.49; I,. J. 
Snthovcn cu Co., ƒ3041.85; li. dc Heus cu'Zu., ƒ8905.62'. 

l'ere. 35. Idem: W. vau Houten cu Zn., ƒ12,789.04; II, 
c Ileus en Zn., /' 11,008.375; L. .1. Euthovcn en Co., 
' 11,587.57. 

l'erc. 30. Idem: W. vau Houten cu Zu., ƒ16,947.89; 
.. J. Enthoven eu Co., /'14,308.02; II. de Hens cn Zn., 
14,193. ' 
l'ere. 37. Geweven katoenen sarongs: J. T. l'riuzeu, tc 

Jcmcrt, J 15,840; l'riuzeu eu Glabheek, te Helmond, 
14,870; \V. G. J. Ramoer cn Co., idem, ƒ 13,052. 
l'ere. 88. Gestreepte katoenen spreien: Arntzenius Jau-

ink en Co., tc Goor, ƒ15,720; van Ilcck cn Co., tc Eu-
chede ,ƒ 14,856. 

Perc 89. Idem: Arntzenius Januiuk cn Co., ƒ 13,184-
au Heek en Co., ƒ 12,057.40. 

l'erc. 40. Hout kntocu: J. 1'. l'rinzeu, ƒ 84-45.90; A. 
laajjmakers eu Zu., te Helmond, ƒ 7090.05. 

l'erc. 41. Idem: l'riuzeu eu Co., tc Gemot, /' 15,033; 
. 'I'. l'riuzeu, ƒ 15.210; 1'. J. Willink v. l'aschcii, te Win-
rswijk, ƒ 14,247. 
l'erc. 42. Idem: J. '1'. l'riuzeu, ƒ 000.57. 
l'erc. 40/42. Gecombineerd: II. J. Ekker, tc Hengelo, 
22,108.50; W. G. J. Rnmacr eu Co., ƒ 20,395.50. 
l'ere. 43. Vcrljaudkatocn : A. .1. ten Hoopcu eu Zn., te 

cede, ƒ 5480; Gebrs, Scholten cu Co., te Almelo, ƒ4770; 
ten Doesschute eu Zn., te Goor, ƒ 4570. 

l'ere. 41. Katoen voor zieken jassen; A. Runijmnkers en Zu., 
4500; .1. T. l'rinzeu, ƒ 4000; l'riuzeu eu v. Glabbeek , 
3989. 
l'erc. 45. Idem : A. Rnnijmnkcrs cu Zu., ƒ 8677; l'riu-

•n en v. Glabheek , ƒ 3439, J . '1'. l'riuzeu, ƒ 3040. 
l'erc. 40. Idem: A. Rnnijmnkcrs cn Zu., f7140; l'rinzeu 

i V. Glabheek, ƒ 0708, l'rinzcn eu Co. / 5890. 
l'erc. 44/40. Gecoinl,. IdcncA. Raaijmakers eu Zu. ƒ 15,400; 

rinzen en v. Glabheek, /' 14,198; \V. G. lialuacr eu Zu., 
13,958.40; II. .1. K k k c r ^ 13,005. 
I'cre. 47. Oogjesgoed: S. J. .Spanjaard Jr., te Amsterdam, 
10411; 11. len Docsschatc eu Zn., ƒ 1 1 2 5 ; Ter Wcemc cu 

i . , te Neede, ƒ 098.50; A. J. ten Hoopcu en Zn., /'970; 
van Dooren eu Co., te Boxtel, /' 930. 
l'ere. 48. Imitatie-katoen: D. ten Doesschute cu Zu., 
5119.00; Aiikersmit eu Co., te Deventer, ƒ 5051.76. 
I'cre. 40. Sineelkntoen: Gecu inschrijvers. 

Pcre. 50-52. Gcz. cn gecil. kntocu: Arntzenius Jannink 
en Co., ƒ 41,325.43; A. ,1. ten Doopen en Zn. , ƒ 33,750.08 
Ankersmit cn Co., ƒ 31,114.80. 

I'cre. 53. Blank linnen: Stadswerkhnii, tc Amsterdam 
f 5800; A. .1. ten lluopeu eu Zu., f 3000; D. Jordnuu c 
Zn., te Haaksbergen, /' 2044; J.' van Dooren en Co 
ƒ 2028; J. Elias, te Strijp, f 2920; Vissers Kijken de Hooii 
te Geldrop, ƒ 2915.20. 

l'erc. 54—57. Imitatie-katoen: Arntzenius Jnuuiuk cn Co 
/' 54,590.52; Aukersmit en Co., ƒ 51,503.38. 

Dordrecht, 10 Sept.: het, afbreken en ver 
nieuwen van een gedeelte van den kaaimuur 
langs de Wolwevershaven; ingek. 5 bilj. als: 
•'• Blok, t e ' s Gravendeel, ƒ 1777.77 
P. A. van Bije, ',, 1750. 
Gebrs. v. Dongen, » 1095. 
A - d" Vijn , » 1(J63. 
A. Kranendonk, » -1575. 

Overigen allen aldaar. 
Venlo, 13 Sept.: hot maken van een duiker 

uit de zweminrichting naar de Molenbeek boven 
den Lohofmolen; minste inschr was H . van 
Gasselt, te Venlo,.,/" 2100. 

Weidum, 13 Sept.: het bouwen van een 
nieuw schoollokaal te Huins; ingek. 17 b i l j , als 
J . E. Knocs, te Hardegarijp, ƒ 5015.19 
W. Schafraad, » Harlingen, '» 5400. 
Jb. R. Nijdam » Warga, » 5185. 
VV. M. dc Hoer, » idem, » 5055. 
F. Schicre, » Surhuistervenn, » 5015. 
.1. Gosliga, » Franeker, » 4798.74. 
W. J. v.d. Ploeg, » Jorwerd, » 4789. 
Wed. T. Venstra, » Dronnjp, » 4702. 
W. A. Nauta, » Hijlaard, » 4037. 
S. S. Wcnsclaar, » Huins, » 4018. 
Wed. Thomas 

Schuunians, » Oosterlittens. » 4507. 
S. Jansen, » Poppingawier » 4544. 
T. D. Gaastra, » Britswardcradeel,» 4444. 
J. H. Schoustra, » Beers, » 4180. 
B. Kampstra, » Jorwerd, » 4000. 
B. A . de Jong, » Rien, » 3920. 
P. Piekcma, » Baard, » 3590. 

Nieuwvliet, 13 Sept.: het doen van onder
houdswerken aan den calamiteusen polder Adornes 
over den dienst 1872/73; ingek. 5 bilj. als: 
1- Kole, te Kruiningen, ƒ 2009. 
P. Verlee, » Breskens, » 2050. 
P. J. van Remortel, » Hontenisse, » 2490. 
Iz. van Male Dzn., i> Breskens, » 2348. 
A. Rinders, » idem , » 2224. 

Franeker, 14 Sept.: het in orde maken cn 
exploiteeren van nieuwen grond voor een aschland; 
ingek. 9 bilj. als : 

W. Annemo , ƒ 4389. 
B. .!. Kuurstra, » .'1900. 
M. Hofstra, „ 3821. 
D. R. Palstra, ,, 3069. 
T. Wijbrandus, » 3377. 
S. A. Bergsma, » 3325. 
G. II. Brouwer, » 3108. 
D. Hollander, » 3100. 
L. Kuurstra, » 2993. 

Gegund, allen aldaar. 

Bletslawier, 14 Sept.: l o . het uitbreken van 
pl. m. 450 LD M. balsteenbestrating te Aalzum 
en het daarvoor in de plaats vloeren van klin
kers , met bijlevering van zandsteen (de keien 
blijven 't eigendom der gemeente), 2o. het uit
breken en heileggen van een gedeelte straat
klinkers te Nijkerk en het bijvloeien van 75 C3 
M. dito, met bijlevering van zand en steen 
(beide perceelen waalvorm); beide perceelen ge
gund aan G. Groustra en E. Visser, te Ee, /"1000. 

Kampen, 16 Sept.: de levering van 30,000 
stuks Ourthe-keien; ingek. 5 bilj. als: 
G. Batteké Jr., te Brussel, ƒ 122. 
Van Noorden cn 

Schwerzel, » Rotterdam, » 115. 
L. Goffin, » Luik, » 113.40. 
T. J. Smits Izn., » Dordrecht, » 108.88. 
M. Wenmaekers, o Luik, » 108.50. 
per 1000 stuks. 

Dordrecht, 17 Sept.: het verrichten van eenige 
herstellingen aan- en het uittrekken van oude, 
benevens het leveren en inheien van nieuwe 
meerpalen on dukdalven, in de havens der ge
meente Dordrecht; ingek. 7 bilj. als: 
A. van der Sluis, te Hendrik-ldo-Aiiibacht, ƒ 3275. 
G. J. Pater, 3200. 
Joost Rijkhoek, » 314^ 

A. Hogerzeil, » 2019. 
VV. C. van Rije, » 2085. 
L. J . van den Steenoven, » 2400. 
D. A . Baart, » 2288. 

Overigen allen aldaar. 
Haarlemmermeer, 17 Sept.: het maken van 

2 ijzeren hekken op gcmetsehlen voet, voor de 
begraafplaatsen te Hoofddorp cn Nieuw-Vennep, 
in 2 perceelen; l e perc. (dammen), ingek. 2 
bilj. als: 

M. van Dalen, ƒ 302. 
L . Kieviet, » 355. 

Beiden aldaar. 
2e perc. (hekken), ingek. 5 bilj. als: 

1). P . Graaf, te Haarlem, ƒ 1117. 
J. v. d. Drift, » Leiden, '» 1099. 
L. M . den Ouden, » Haarlemmermeer, » 799. 
M. van Dalen, » idem, » 787. 
L . Kieviet, » idem, » 705. 

Elshout, 18 Sept.: het maken van 1002 M. 
klinkerbestrating onder Oudheusdcn; minste 
inschr. was A. de Kort , te Baardwijk, ƒ 5230. 

Brummen, 19 Sept.: het ophoogen der aarde-
liaan met het maken van een gedeelte nieuwe 
en oude klinkerbestrating, in de Ambachtstraat; 
minste inschr. was J. II. Smeltzer, tc Groenlo, 
voor ƒ 1247. 

's-Hertogenbosch, 20 Sept.: het uitvoeren 
van eenige werken en het verrichten van bag-
gerwerk in de Amer hij de vereeniging van het 
Oude-Maasje en dc Donge, onder de gemeente 
Made-en-Drimmelen; minste inschr. was A. Vol
ker Lz., te Sliedrecht, f 0900. 

Bedum, 20 Sept.: het aanleggen van een 
grintweg, loopende van den begrinten Wolddijk 
tot de zoogenaamde Munnekepijp; minste inschr. 
was H. J. Kroon, te Groningen, / 2598. 

Waarde, 20 Sept.: het verrichten der onder
houdswerken aan het calamiteuse waterschap 
Waarde; bij opbod aangenomen door A . Rogge
band, aldaar, voor ƒ 11,000. 

Aalsmeer, 21 Sept.: het bouwen eener open
bare school en van een brandspuithuis; minste 
inschr. was P. van Vliet, voor ƒ 7878. 

Amsterdam, 23 Sept.: het bouwen van 4 
steenen wachterswoningen langs den Holl. spoor
weg; minste inschrijvers waren Van Herpen en 
Mulder , voor ƒ 5552.90. 

Oroningen, 23 Sept.: het verrichten van 
eenige teer- en verfwerken, metsel- en timmer
werken op de vuilnisstoep dier gemeente, in 2 
perc. l e . perc, minste inschrijver J. A . Rcngers, 
voor f 120, terwijl de hoogste inschrijving f 292 
bedroeg; voor het 2e perc. waren laagste in
schrijvers J. H . Hillebrands cn N . Koop, elk 
voor ƒ 503; bij loting werd dit aan N . Koop 
gegund; de hoogste inschrijving op dit perceel 
bedroeg f 629. 

Kampen, 23 Sept.: het bouwen der fabriek 
en directeurswoning der van gemeentewege op te 
richten gasfabriek; minste inschr. was J . W . Die
brink, aldaar, voor ƒ 7 3 , 9 8 8 , gegund; de hoog
ste inschrijving, van L . Krook, te Zwolle, bedroeg 
f 100,900. 

s-Hage, 24 Sept.: de levering van grove 
steenkolen ten behoeve van de direction dei-
marine te Amsterdam, Willemsoord en Hellevoet-
sluis ; ingekomen 2 bilj., waarvan het minst was 
ingeschreven door Hagcdoorn, te Amsterdam, 
voor Amsterdam a f 21.50 en voor Willemsoord 
ii ƒ 2 2 ; en door Wibaut, te Vlissingen, voor 
f 21.05 per 1000 K G . • 

Utrecht, 24 Sept.: het maken van eene kei
bestrating cn bijkomende werken op het station 
's-Heer-Arendskerke, ten behoeve van den spoor
weg Rosendaal—Vlissingen; ingek. 7 bi l j . , als: 
J. de Ruijter, te's-Heer-Arendskerke, ƒ 4 0 0 3 . 
C. A. Ossewaarde, » idem, »3400. 
E. Zegers, » idem, »3450 . 
II. G. Waanders, «T ie l , « 3087. 
A. Geldhof, »Middelburg, »2894. 
G. VV. Metsers, » Ginnekc, »2890. 
A . Davervcld, « W o u w , »2890. 

middelburg, 25 Sept.: de levering der ar
tikelen voor het onderhoud der gevangenen ged. 
1873; de minste inschrijving voor steenkolen be
droeg f 1.35 per 100 K. G. 

Zevende jaargang N°. 40. 

A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & O' 

WEEKBLAD 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
Uitgegeven o n d e r redact ie v a n F . W . V A N G - K N D T .T(ix., 

met medewerking van Dr. T. VAN Dor.siil 'liilll, 0. J. VAN DOORN, D. GROTBK, J. H. I.KMMAM, II. LI NSB, S. H. VV. KOOKPA VAN EÏSJINOA, H. P. VOOKb en anderen. 

De abonuemeutsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag b'j B . A. THIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maauden frauco per post /'1.05. 
Men abonneert zich voor een jnnrgang. Enkele nominers 
worden alleen bij vooruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 5 OGTOBER 1872. 

AANWENDING V A N DE KRACHT DER GETIJEN. 

In den regel zal iemand, die gevoel heeft voor 
natuurverschijnselen, getroffen worden wanneer 
hij geheel voor het eerst, of ook na langen tijd 
afwezigheid van de zee of de benedenrivieren, 
getuige is van de rijzing en daling van den 
waterspiegel door eb en vloed, vooral daar waar 
die rijzing vrij aanzienlijk is, zooals b. v. aan onze 
Wester-Schelde. 

Is de aanschouwer tevens technicus, dan zal 
hem in het verschijnsel treilen de ontzaglijke 
arbeid die bij elke wisseling van getij verricht 
wordt, en die in vele gevallen schijnbaar onge
bruikt blijft. Alleen voor zoover hij dient tot 
uitschuring van den bodem, gelijk in dc bene
denrivieren en bij sommige havens zooals het 
Nieuwediep, het geval is, treedt zijn nuttige wer
king te voorschijn. 

Het zal hem toeschijnen dat het gemakkelijk 
w a r e van deze kracht veel meer party te trek
ken , en hij zal verwonderd zijn, dat niet reeds 
lang werktuigen bestaan door haar in beweging 
gebracht. 

Natuurlijk dat ook in het technische en door 
de zee omspoelde Engeland, waar op sommige 
plaatsen het verschil tusschen hoog- en laagwater 
10 meters bedraagt, de aandacht op de aanwen
ding dezer kracht is gevestigd; en dat dit vooral 
in den laatsten tijd het geval is, sedert men zich 
ongerust begint te maken omtrent de uitputting 
der kolenmijnen. 

Wel wordt veel gedaan om die uitputting zoo
veel mogelijk te vertragen, door de verbranding 
in de vuurhaarden van stoomketels en bij ovens 
zoo volledig mogelijk te maken, doch men zou 
zoo mogelijk nog verder willen gaan, en de kolen 
alleen in de meest noodzakelijke gevallen gebrui
ken. Die gevallen zijn dezulke, waar het niet 
te doen is om arbeid alleen, maar waar hitte 
een bepaald vereischte is, zooals bij ovens. 

Tot nog toe toch kan men wel warmte in 
arbeid omzetten, maar niet, op een voor het 
gebruik voldoende wijze, arbeid in warmte. 

Men moet zich dus nog bepalen om iets tc 
zoeken, dat voor de steenkolen in de plaats ge
steld kan worden, daar waar het alleen om ar
beid als zoodanig te doen is. 

Dc in de natuur voorhanden krachten, die 
hiertoe, in aanmerking komen, zijn die welke ge
leverd worden door den wind, de rivieren en 
beken en de getijen. 

Beide eersten hebben nadeelen. De wind is te 
wispelturig. Men kan niet op hem rekenen en 
gebruikt hem dan ook hoe langer hoe minder. 

Rivieren en beken zijn te plaatselijk, om overal 
den stoom te vervangen. 

De derde der genoemde krachten, die van de 
getijen, wordt door sommigen als geschikt be
schouwd, o. a. door den heer Bramwell. 

Dat wij met dit gunstige oordeel niet kunnen 
instemmen, blijkt uit de volgende beschouwing: 

Een goed fabriek-stoomwerktuig van eenige 
grootte verbruikt niet meer dan 2 % 1b. (") 
(1.15 KG.) kolen per pk. (paardekracht) en per 
uur. (Er zijn er die wel het dubbel verbruiken, 
doch als het op concurrentie aankomt, moeten 
alleen de goede beschouwd worden.) 

(*) 1 lb. fa pound weight) = 0.464 KG. 
ton = 2240 lbs. = 1016 KG. 

Stel dat eene machine 2800 uur per jaar, over
eenkomende met 54 uur per week, werkt, dan 
is het jaarlijksch verbruik per pk. 2800 X 2.5 = 
7000 lb. , of met een toevoeging voor vuur aan
leggen (lighting up) enz. stel 3 1 / , ton. 

Stel den prijs der kolen, die tegenwoordig ab
normaal is (ook met het oog op de omstandig
heid dat, indien tij-moteurs slagen, deze de ko-
lenvraag zullen doen verminderen), op gemiddeld 
16 s. per ton (/"0.77 per HL . ) , dan zouden 1000 
pk. per jaar aan brandstof kosten 2800 £. 

Onderhoud en jaarlijksche waardevermindering 
der ketels, met jaargelden aan stokers op 800 £ 
stellende, maakt te zamen 2800 + 800 = 3Ü00 £, 
die een fabrikant jaarlijks ten koste zou kunnen 
leggen aan een waterverbruik, dat 1000 pk. ge
durende de gewone werkuren verichalfen zou. 

Kosten van het werktuig, toezicht, olie, enz. 
blijven bij water- of stoomverbruik ongeveer de
zelfde, 'in dus hier buiten beschouwing. 

De jaarlijksche lasten voor het waterverbruik 
bestaan i n : interest van het aanlegkapitaal, on
derhoud, toezicht, enz. 

Stel deze kosten 15% van het uitgegeven ka
pitaal , dan zouden niet meer dan W X 3000 
'24000 £ als kapitaal beschikbaar zijn, wilde men 
niet zeer duur werken. Voor deze som zouden 
dus moeten aangelegd worden reservoirs, sluizen, 
turbines, pompen, accumulators, en — last nat 
least — de buisgcleiding. 

We meenen dat hiertoe in de metste gevallen 
zulk een som voor elke 1000 pk. arbeidsvermo
gen niet voldoende zal zijn. 

Bezien wij de zaak wat meer in bijzonderheden, 
dan merken we in dc eerste plaats op dat een 
reservoir, in verbinding niet het aan vloed en 
eb onderworpen water, op twee wijzen gebruikt 
kan worden tot het ontwikktleu van arbeid door 
middel van turbines. 

Men kan nl. het water gedurende nagenoeg 
den geheelen duur van den vloed, met een klein 
verschil in niveau, door de turbines in het reser
voir laten stroomen, en gedurende de eb even
zeer met een klein hoogteverschil weder terug 

Of wel kan men de sluizen van het ledig on
derstelde reservoir gedurende den voorvloed ge
sloten houden, en eerst bij groot verschil in 
niveau openen, en omgekeerd bij eb de sluizen 
eerst openen wanneer het buitenwater reeds ver 
is gevallen. De eerste inrichting zou groote re
servoirs vereischen, en turbines die met een klein 
verval werken, terwijl de tweede inrichting voor 
een zelfde kracht minder groote reservoirs zou vor
deren, en misschien iets kleinere turbines, maar 
een groote vermeerdering in vermogen van den 
accumulator, omdat de turbines met veel grooter 
tusschenpoozen zouden werken. 

Onderzoeken wij de laatste inrichting, die veel 
voorstanders vindt, wat meer van nabij. 

De 1000 paardekrachten, die we als maatstaf 
ter vergelijking namen, stelden we ons voor als 
een tot zoodanige grootte op de gewone wijze 
berekend vermogen van stoomwerktuigen, dat 
een vermogen van ongeveer 750 paardekracht op 
de wei kas der fabriek zal vertegenwoordigen. 

Voor dit vermogen is een belangrijk grootere 
werkkracht op de turbines, en een wederom 
grootere nrbeidsontwikkeling bij de waterreser
voirs nuodig. 

Om nl . 750 pk. op de werkas over te bren-

De advertentiën van een tot vijf gewoue regels kosten 
1.— en voor clkeu regel meer /'-.20; bovendien wordt 

[»ij elke advertentie 10 eeuts voor ceu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan-
geuomcu eu groote letters uaar plaatsruimte berekend. 

gen, zal het water, op de hydraulische machine 
werkende, een arbeidsvermogen van ongeveer 
1100 a 1150 pk. moeten bezitten, terwijl de tur
bines boven dit arbeidsvermogen nog de noodige 
kracht zullen moeten ontwikkelen, om de wrijving 
van het water in de pijpen, de wrijving dei-
pompen en het waterverlies door lekken te over
winnen ; eindelijk zal het water, zooals het uit 
het reservoir komt, een arbeidsvermogen moeten 
vertegenwoordigen, zooveel grooter dan dat dooi
de turbines geleverd, als hetgeen bij deze werk
tuigen door schadelijke wederstanden enz. verlo
ren gaat. 

Om dus op de hydraulische machines 1100 pk. 
te doen werken en 750 pk. nuttig elfect op de 
werkas over te brengen, zullen de turbines met 
ongeveer 1400 pk. moeten werken. De schrijver 
in Engineering, waaraan we dit ontleenen, ver
meerdert dit cijfer, onzes inziens ten onrechte, 
nu nog eens, voor verlies aan schadelijken we
derstand in dc turbines, tot 1890 pk. besloten 
in het in deze werktuigen te verbruiken water. 
Brengt men nu nog in rekening het verlies door 
lekken bij het in- en uitlaten naar en van het 
reservoir, en de vermindering van het nuttig 
elfect der turbines wanneer zij met gering wa-
terverschil werken, dan gelooft de schrijver te 
kunnen besluiten, dat een watervermogen van niet, 
veel minder dan 20(10 pk. noodig is, om de 1000 
pk. stoomvermogen te vervangen aan de fabriek 
waar dit vermogen moet worden verbruikt. Van 
dit vermogen zullen we uitgaan bij de approxi
matieve berekening van de afmetingen der noo
dige reservoirs. 

We zeiden vroeger, dat de turbines ongeveer 
1400 pk. moeten ontwikkelen; dit zou waar zijn 
indien de turbines en de hydraulische werktui
gen evenveel uren daags of wekelijks arbeidden. 
Het intermitteerend systeem, dat wij behandelen, 
veroorlooft de turbines echter slechts l ' / j uur 
per getij of ongeveer 10' / 2 uur in een werkweek 
te loopen. terwijl ie hydraulische werktuigen 54 
uur in werking zijn. Om een voldoende water-
hoeveelheid te leveren, zullen dus de turbines een 
grooter vermogen moeten hebben in reden van 
54 : l O ' / j , en dus moeten ontwikkelen 1400 X 
54 
— — = 4.i82 paardekracht ('). 
1 u /. 2 

Indien wordt aangenomen, dat de turbines al
leen werken de eerste en laatste 3 kwartier van 
elke eb en vloed, dan zijn er weinig plaatsen 
waar op een grooter gemiddeld niveau-verschil 
kau gerekend worden dan 10 ft. (3.05 M.) 

Nemen we nu , op grond van het voorafgaande, 
aan, dat een hoeveelheid water noodig is die 2000 
pk. kan leveren, dan moet het water, dat elke week 
het reservoir in- en uitgaat, vertegenwoordigen 
2000 X 33000 X 54 X 00 i= 213,840,000,000 foot 
pounds (2000 X 4500 X 54 X 00 ̂  20,100,000,000 
K.G.M.) 

Het gemiddeld niveau-verschil op 10 ft. (3.05 M.) 
aannemende, zou dus de hoeveelheid water per 
week in- en uitstroomende moeten bedragen 
21,384,000,000 lb. (9,900,000,000 KG.) water. 
Neemt men 22 getijen in een week aan, dan zou 
in elk getij 972,000,000 lb. = 15,522,000 cub. 

(*) Dc schrijver iu Engineering stelt verkeerdelijk l 1 / , 
uur per getij gelijk met 33 uur iu ecu werkweek, cu komt 
duardoor tot ecu vermogeu der turbines vau 2291 pk., dut 
blijkbaar de helft vuu het gevorderde vermogeu te kleiu is 
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feet (450,000,000 K G . = 450,000 M».) water 
moeten in- cn uitstroomen, cn daar bet niveau
verschil in het reservoir op niet meer dan 15 of 
16 ft. (4.60 M.) mag worden aangenomen, komt 
men tot een vereisclite oppervlakte van ongeveer 
1 millioen vierkante feet of ongeveer 23 acres 
(9.8 HA.) 

Was het verschil tusschen hoog- en laagwater 
minder groot, dan zou de oppervlakte naar ver
houding grooter moeten zijn. 

We zullen ons niet verdiepen in de quaestie 
op welke andere wijzen de turbines zouden kun
nen werken, maar liever ten slotte eenige oogen-
blikken stilstaan bij de kosten der pijpen, waar
door, overeenkomstig het systeem door denbeer 
Bramwell voorgesteld, het water onder zekere 
drukking zou worden geleid van den accumulator 
naar de plaatsen waar het moet worden gebruikt. 
In de eerste plaats maakt de schrijver in de£n-
gineering op een feit opmerkzaam, dooi' hem 
wel bekend ondersteld, maar dat hij nimmer te 
voren zag gereleveerd, n. 1. dat, afgezien van om
standigheden die kunnen ontstaan door oxydatie 
of de wijze van verbinding der pijpen, zoolang 
de stroomsnelheid constant blijft, het gewicht 
der buizen, noodig om een massa water tc gelei
den die een bepaalde hoeveelheid arbeidsvermo
gen vertegenwoordigt, onafhankelijk is van den 
diameter der buizen of van den waterdruk. Zoo 
zal, indien, bij een zekere stroomsnelheid, en 
met water onder een zekeren druk, een pijp van 
een zekere wijdte 100 pk. oplevert, een pijp van 
een dubbelen diameter 400 pk. leveren. Maai
de wijdere pijp zal ook viermaal zooveel moeten 
wegen dan de smalle, want haar omtrek is het 
dubbele, en om denzelfden druk te weerstaan, 
moet ook de wanddikte de dubbele zijn. Evenzeer 
zal, indien de drukking van het stroomende water 
verdubbelt, het daarin medegevoerde arbeidsver
mogen verdubbelen, maar óók verdubbelt dan 
het gewicht der pijpen, daar de dikte zal ver
dubbeld moeten worden om de grootere drukking. 

In de practijk leveren wijdere pijpen en hoo-
gere drukkingen het voordeel op, dat de meerdere 
dikte, die voor oxydatie en dergelijke aan de 
buizen moet gegeven worden , een geringer ge
deelte van het geheele gewicht uitmaakt dan bij 
nauwe pijpen en geringen druk. 

Daartegenover staat echter, dat met wijde bui
zen en groote drukking de verbindingen meer 
moeilijkheden opleveren. 

Indien wij voor het water, dat de kracht van 
de turbines naar de hydraulische machine over
brengt, een drukking van 1000 lb. per vierkante 
inch (0.07 K G . per cM 2 .) aannemen, dan zal een 
watercilinder van 1 inch middellijn, die zich 
beweegt met een snelheid van 3 ft. (0.915 M.) 
per seconde, — een zeer groote snelheid, — 
4.27 pk. overbrengen. Hiervan voor wrijving cn 
andere oorzaken iets aftrekkende, stellen wij de 
overgedragen kracht op 4 pk. per ronde inch 
doorsnede van den waterstroom. Om dus 1000 
pk. over te brengen , zou de stroom 250 ronde 
inches in doorsnede moeten zijn, of een middel
lijn moeten hebben van 15.81 inches (0.40 M.) 
Zulk een pijp, of een voldoend aantal nauwere 
getrokken ijzeren pijpen, die men waarschijnlijk 
beter zou doen daarvoor in de plaats te nemen, 
zoude, niet hetgeen daar bijkomt voor verbindin
gen enz., ongeveer 2 cwt. per strekkende foot, 
of 528 tons per mile (*) (,333 K G . per meter) 
wegen. De kosten van dergelijke pijpen met het 
leggen slechts op 25 ii per ton (f300 per 1016 
KG.) (tegenwoordig zeker veel te laag), stellende, 
zouden de kosten om een arbeidsvermogen van 
1000 pk. 1 mile ver over te brengen, alleen aan 
pijpen bedragen 13,200 £ , of veel meer dan de 
helft van de geheele som, die wij vroeger aan
toonden dat redelijkerwijs zou kunnen worden 
besteed, om de kosten van kolen en andere zaken 
uit te winnen, die gevorderd worden bij het 
ontwikkelen van 1000 pk. inet een goed stoom
werktuig. Per strekkende meter zouden de kos
ten der pijpen bedragen ƒ 9 8 . 3 3 . 

De quaestie van de aanwending der kracht, 
die in de getijen huist, is hiermede ver van uit
geput; maar toch is voldoende aangetoond dat, 
tenzij onder exceptioneel gunstige omstandighe
den , er zeer weinig kans is dat deze kracht met 
voordeel in de plaats kan treden voor die, welke 
ontstaat bij de verbranding van steenkolen in 
verband met een goed stoomwerktuig. 

(*) 1 cwt. (Huudrcdweight) = l/in tuu =: 508 KG. 
I fout = 0.306 U. 
1 mile = 1601) M. 

Het denkbeeld om de kolossale kracht der ge
tijen nuttig aan te wenden, is inderdaad zoo aan
lokkend , dat het dc voorstanders er van schijnt 
te hebben verblind, en dat het hen verhinderd 
heeft de quaestie te bekijken uit het prozaïsche 
financieele gezichtspunt, dat in dergelijke zaken 
van zulk een overwegend belang is. 

Naar Engineering van 6 en 13 Sept 1872. 

Berichten en mededeelingen. 

II D I T E N L A N D. 

§ Men schrijft uit Rome aan de Kölnitche Zei-
lung, onder dagteekening van 6 Sept.: De ge
beurtenis van den dag is eene prachtige vondst, 
pas in het Forum gedaan door den senator Pie-
tro Rosa, die reeds zooveel diensten bewezen 
heeft bij de onder zijne leiding verrichte uitgra
vingen te Rome, te Ostia en in de villa van 
Hadrianus. 

Eergisteren heeft men, onder de overblijfselen 
van dien mirldeleeuwschen toren, die de Ultima 
Thule vormde van de opgravingen in dit ge
deelte der stad , vrij wel bewaarde fragmenten 
van bas-reliefs gevonden, aan beide zijden met 
figuren bedekt, die gediend hebben om de rostra 
of het spreekgestoelte voor redevoeringen te ver
sieren. Deze marmeren platen , van vijf tot zes 
oude duimen dikte, dragen van boven de sporen 
eener balustrade, die er aan bevestigd moet zijn 
geweest en vroeger het spreekgestoelte moet heb
ben omringd. Het gedeelte, dat naar buiten ge
keerd was, d. i . naar de zijde van het volk, ver
toont in chronologische orde, eene reeks van 
merkwaardige gebeurtenissen, die op het Forum 
betrekking hadden. Het verraadt de hand van 
bekwame kunstenaars. 

De halve cirkel, dien het vormt, begint met 
den ruminaai en eindigt met de lotus. De ru-
minaal was een vijgeboom, die de bekende groep 
op het F\>rum beschaduwde, welke Romulus en 
Rcmus voorstelde, gezoogd wordende door eene 
wolvin; de naam van den boom stamde af van 
een oud Latijnsch woord rumen, dat moederborst 
beteekent. 

Rijke figuren kwamen voor den dag, naarmate 
men de aarde en den modder wegnam, waaronder 
dit merkwaardig kunststuk bedolven was; de 
historische tooneelen, die het voorstelt, zoowel 
als de volmaakte uitvoering, zullen van deze ge
wichtige ontdekking eene bron van hoogst be
langrijke topographische inlichtingen vormen. 

Aan de zijde, welke naar de redenaars ge
keerd was, die van dit spreekgestoelte het woord 
voerden, is het drievoudige offer der zuivering en 
de drie dieren, die, volgens de overlevering, ge
slacht werden, gesymboliseerd : het varken, de 
ram en de stier getuigen van een onberispelijken 
kunstsmaak. In het kort, uit stuk, dat afkom
stig schijnt uit den tijd, toen de Grieksch-Ro-
meinsche kunst hare laatste stralen schoot (het 
tijdperk van Hadrianus), is een der merkwaardigste 
die sinds vele jaren aan hef licht zijn gebracht 
geworden. Deze gelukkige ofttdekking is bestemd 
om opgang te maken in de geschiedenis van de 
Romeinsche oudheden en opgravingen; zij be
vestigt de vermoedens van den heer Pietro Rosa 
omtrent de ligging van het Forum, omtrent den 
toestand der rostra, der basilieken Julia en Emi
lia en der tempels van het Forum; zij rechtvaar
digt, met het oog op de plaats, waar zij ge
daan werd, de verwachting, dat zij niet de laatste 
zijn zal. 

Het kunststuk zal , na reiniging, misschien 
naar de tentoonstelling te Weenen gezonden 
worden. 

§ Men leest in het Journal de Genève van 
20 Sept. j l . een brief uit Konstantinopel van den 
l l " 1 " " dei zelfde maand, waaraan wij het volgende 
ontleen en: 

De nieuwe Groot-Vezier (niet Vizier , zooals 
De Vries spelt) Midhat-Pacha, die gelijk gij en 
ik van meening is , dat het middel om deu rijk
dom te vermeerderen niet uestaat in het tegen
houden van de voortbrenging door te bezuinigen 
op de instrumenten van den arbeid, heeft pas 
een ministerie voor de mijnen en bosscheu opge
richt, aan welks hoofd hij Mehmed-Iiuchdi-Pacha 
geplaatst heeft, oud-minister van Justitie, den 
voornaainsteii bewerker van een uitvoerig regle
ment op de mijnen cn bosscheu. De nieuwe titu
laris van dit ministerie had reeds onder Ali-Pacha 
verscheidene gewichtige posten bekleed, maar I 
onder het bewind van den vorigen Groot-Vezier 

Mahmoed-Pacha was hij in ongenade gevallen en 
naar Amassia verbannen geworden, van w a a r 
hij na den val van den vreeselijken eersten mi
nister terruggeroepen werd. 

Zoo Mehmed-Ruchdi op de hoogte van zijne 
taak is en bekwame , werkzame ambtenaren weet 
te kiezen, zal hij in minder dan tien jaren de 
inkomsten van Turkije kunnen verdubbelen, want 
zeven achtsten der mijnen van dit zoo rijke en 
zoo maagdelijke land zijn nog onontgonnen, ofschoon 
reeds onderzocht. De bergen van Bosnië hebben 
een overvloed van ijzer-, koper-, zink- en zelts 
zilvermijnen. Die van Thessalië verbergen veel 
lood, rood koper en kwikzilver. De Taurus en 
al ile bergen van Aziatisch Turkije zijn niet min
der rijk in metaalhoudende lagen, die slechts 
wachten up het pikhouweel van den mijnwerker 
om in overvloed zilver, koper en lood af te wer
pen. De weinige mijnen, die in Anatolië wor
den aangetroffen , leveren reeds jaarlijks twee en 
een half millioen kilogrammen van deze drie me
talen. Alleen de mijn Eicon, bij Tivbizonde, 
geeft driehonderd zestig duizend kilogrammen 
uitmuntend koper. 

Wat de bosschen betreft, die zich over onme
telijke uitgebreidheden in het geheele Rijk uit
strekken, zij zouden eene onuitputtelijke bron 
van rijkdom vormen, zoo men er eenige zorg 
l o o r droeg; maar tot heden werden zij verwaar
loosd en overgelaten aan de boeren en herders, 
die de boomen naar goedvinden vellen en ver
branden. Gebrek aan gemeenschapsmiddelen be
let er al het mogelijke voordeel van te trekken. 

§ Onlangs is eene buitengewoon merkwaardige 
laag bijna zuivere kiezelaarde ontdekt geworden 
tusschen de heuvelen van noordelijk Wallis. Deze 
laag woidt gevonden in een kuil van vulkani-
schen oorsprong, op eene vrij groote hoogte boven 
de zee en vormt het bed van een klein meer van 
3200 ellen lengte op 1000 ellen breedte. Zij heeft 
verscheidene voeten dikte; zij rust op eene andere 
laag van gelijken aard, nog dikker, maar van 
mindere zuiverheid. 

De scheikundigen beschouwen deze ontdekking 
als van groot gewicht zijnde. De hoogleeraar 
Flageolet, te Parijs, heeft er de volgende analyse 
van gegeven: 

Kiezelzuur 79 
Water 13 
Uzeroxyde 3 
Aluinaarde 4 
Magnesia 1 

ÏÏÏÖ" 
De heer Flageolet zegt, dat, naar zijn weten, 

deze stof eenig op de wereld is, en hij ziet er 
in de toekomst eene uitgebreide toepassing van 
voor de kunsten en de nijverheid. Zoo zou b. v., 
deze kiezelaarde exeptioneel goed te pas komen 
voor dc vervaardiging van kristal en porselein, 
vooral, zoo men er in slaagde de geringe hoe
veelheid ijzeroxydc, die zij bevat, af te zonderen. 
Eveneens verklaren scheikundigen van den Liver
pool Assay Office, dat zij deze zelfstandigheid 
voor de meest belangwekkende en de incest merk
waardige houden, die zij sinds lang ter behan
deling hebben gehad, en zij zeggen eenstemmig, 
dat het bijna zuivere gebrande kiezelaarde is, en 
tot zulk een lijn poeder gebracht, dat zij velerlei 
aanwending kan vinden zonder eenige vooraf
gaande bewerking. 

Na deze stof te hebben verzameld, wascht men 
haar; de kiezelaarde blijtt gedeeltelijk in het water 
zweven; men laat haar in de vrije lucht drogen. 
Zij is dun schitterend wit en fijner verdeeld dan 
met de beste werktuiglijke middelen mogelijk 
zou zijn. 

Het eenige gebruik, dat men tot heden van 
deze stof gemaakt heeft, is tot kleuring. Zij 
leent zich hiertoe bijzonder, want zij laat zich 
zeer gemakkelijk mengen met vluchtige zelfstan
digheden en oliën en spreidt zich zonder moei
lijkheid uit. Bovendien weerstaat zij volkomen 
de werking van alle zuren en verdraagt zij de 
hitte goed. Een ander zeer belangrijk voordeel 
der nieuwe wijze van verven of schilderen i s , 
dat de stof geene enkele metaalachtige basis be
vat, dat zij, opdrogende, buitengewoon bard wordt 
en eene zeer effene oppervlakte vertoont. Men zal 
begrijpen, dat, al ware er ook geene enkele 
andere toepassing van deze merkwaardige zelf
standigheid te maken, zij toch reeds onschatbaar 
mag lieeten. De eigenaars van de laag hebben 
monsters van het nieuwe ververswerk ten toon 
gesteld iu de werkplaatsen van de Silicate l'aint 
Company, Fenwick street, te Liverpool. Zij heb

ben talrijke en afdoende proeven genomen met 
deze basis. De Trinity Board te H u i l , de Oos-
tenrijksche Lloyd te Triest en de Millwall Doek 
Engineering Company maken er reeds veelvuldig 
gebruik van. 

jj De gouvernements-inspecteur heeft in het laatst 
van Augustus de paardensporen van Glasgow be
zocht. Hij heeft herhaalde malen zijne tevreden
heid te kennen gegeven en verklaard, dat deze 
tramways de beste waren, die hij in het konink
rijk gezien had. De lijn van St-George's-Cross 
naar Eglinton Tol l , vierduizend meters lang, telt 
zes rijtuigen, die elk veertig personen bevatten , 
en onophoudelijk heen en weer gaan. 

§ Men stelt zich voor eene pneumatische buis 
te vervaardigen voor de dépêches tusschen Nieuw-
York en Washington. Zij zullen in holle bollen 
worden geborgen, door saamgeperste lucht met 
groote snelheid in de buis in beweging te brengen. 

§ ln de meeste blikfabi ieken is de onvermijde
lijke opeenhooping van de kleine, afgekapte stukjes 
een voortdurende last; zij hebben te veel waarde 
om weggeworpen te worden, en aan den ande
ren kant is het winnen van het t i n , dat zich 
nog aan de oppervlakte bevindt, eene zeer moei
lijke bewerking. De heer Adolf O U , te Nieuw-
York, bezigt een zeer eenvoudig middel, dat ook 
in enkele Duitsche fabrieken gebruikelijk is. Men 
legt de stukjes in groote, van gaten vooiziene, 
koperen vaten ; men geeft aan deze vaten eene 
draaiende beweging gedurende een tijd, die af
wisselt van dertig tot vijftig minuten, na ze ge
dompeld te hebben iu een vergaarbak , die heet 
chloorwaterstofzuur bevat; het t in , het lood en 
ongeveer vijf ten honderd ijzer worden alzoo op
gelost; men dompelt daarna achtereenvolgens het 
koperen vat in een vergaarbak vol water, in een 
tweede, dat met eene alkalische oplossing gevuld 
is, en eindelijk weder iu water; daarna blijft in 
de stukjes slechts ijzer over en men kan ze naai
den poedeloven zenden. Men scheidt het lood van 
de oplossing af door er een weinig zwavelzuur 
bij te voegen, en men neemt het tin weg door 
er reepjes zink in te werpen, waarop het tin in 
den metaaltoesland wordt neergeslagen; bet is 
dan voldoende te wasschen en tot staven te doen 
gieten. Wat vervolgens nog in de oplossing over
blijft, is hoofdzakelijk chloorzink en chloorijzer; 
men kan er dus partij van trekken voor het be
waren van het hout of eenig overeenkomstig 
doeleinde. Eene fabriek van dezen aard, behoo
rende aan de heeren Dupont en Vielvoye, werkt 
op gelijke wijze in de omstreken van Brussel, en, 
naar het schijnt, met goede uitkomsten. 

§ Te Genève heeft het bestuur van eene nij-
veilicidsonderneming onlangs aan de werklieden, 
boven hun loon, achttien ten honderd der bruto-
opbrengsten van liet afgeloopen jaar uitgekeerd. 
Wie op deze wijze meer dan honderd franken 
extra ontving, moest het overschot in de spaar
kas storten. Geheel anders gaat men in België 
te werk. De aandeelhouders van eene spoorweg
maatschappij hadden beslist, dat zeker gedeelte 
van de winst onder al de beambten zou worden 
verdeeld. Teneinde omslachtige becijferingen te 
vermijden, hebben de drie zwaarst bezoldigde 
directeuren , die reeds duizenden guldens in het 
jaar trokken, de som aan hare bestemming ont
trokken en in hunnen zak gestoken! Nieuwe op
lossing van het maatschappelijk vraagstuk I 

B I N N E N L A N D . 
's Gravenhage . De Minister van Binnenland

sche Zaken heeft uitspraak gedaan iu het bekende 
geschil tusschen Amsterdam en de Amsterdamsche 
Eanaaliuaatschappij. Otschoon Z. Exc. zoomin de 
opvatting van het Gemeentebestuur, als de be
perkende opvatting der Maatschappij van art. 12 
barer concessie beaamt, en dus in een onderzoek 
au fond van elk der zes door Amsterdam gestelde 
eischen treedt, verklaart de Minister v i e r van 
deze — te weten: die tot toelating van een ge
meente-commissaris, lot toekenning aan Amstei-
dam van medebeheer over de kanaal-luizen, tot 
vergoeding door de Maatschappij van de kosten 
gemaakt tot waterverversching enz., en tot af
stand aan de stad van alle gronden, welke het 
Gemeentebestuur later mocht begrijpen noodig 
te hebben — ongegrond en onvatbaar voor toe
wijzing, terwijl Z. Exc. aangaande de diephouding 
van het vaarwater voor Amsterdam en de hout
haven , waaromtrent vooralsnog van eenig geschil 
tusschen partijen niet blijkt, geen termen tot 
tusschenkomst vindt. 

Niettemin acht de Minister de vertegenwoor
diging van het Gemeentebestuur bij de directie 

der Maatschappij — hoezeer hij die in geen geval 
krachtens de concessie of langs welken weg ook 
aan de Maatschappij, die tot 'nog toe aan alle 
hare verplichtingen strikt voldaan heeft, meent te 
kunnen opleggen — een zóó wenschelijk middel 
tot vestiging van eene betere verstandhouding 
tusschen het Gemeentebestuur en de directie der 
Maatschappij, dat hij deze verzoekt te zijnen ge
noegen aan het verlangen van het Gemeentebe
stuur te dien aanzien gehoor te geven. 

'S-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 15 
Sept. j l . , u". 8, is ongegrond verklaard het hoo
ger beroep van den heer L . Houtsma, zeehande
laar, te Harlingen, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Friesland, van 23 Mei j l . , n u . 53 , 
waarbij hij wegens het middellijk deel te hebben 
genomen aan levering of aanneming ten behoeve 
der gemeente, is vervallen verklaard van zijn 
lidmaatschap van den Gemeenteraad van Harlingen. 

§ In een brief uit Java van 7 Aug. lezen wij : 
«Volgens eene der couranten verkeeren sommigen 
in het moederland in den waan, dat er bij de 
aanbesteding van het Kaboh-kanaal geene in
schrijvers waren. Dat is onjuist. Er waren wel 
liefhebbers voor den aanleg, maar tegen een 
ontzettend hoogeren prijs dan het eindcijfer der 
begrooting, om tegen de kolossale fouten in de 
raming gedekt te zijn , die tonnen gouds bedroe
gen. Ais de voorwaarden redelijk zijn, vindt 
inen wel aannemers. Getuige eene firma in den 
Oosthoek, die tal van bruggen gebouwd en in 
vier maanden, ondanks de ongunstige omstan
digheden van het regenseizoen, het lichttoren-
etablissement op Duiven-Eiland, in Straat Bali , 
heeft «opgeleverd."" 

»liet Kaboh-kanaal werd niet gegund, en Gods 
water vloeit dan ook nog niet over Gods akker." 

ln de Indische begrooting voor 1873 zien wij, 
dat eindelijk de rivieren onder toezicht zullen 
worden gesteld. De hooiden van gewestelijk be
stuur zullen niet meer de macht van watergoden 
uitoefenen. Ook de Duitsche Regeering wil voor 
de stroomen afzonderlijke IVasserbau-Birektionen 
aanstellen, gelijk reeds in Pruisen voor de Elbe 
gedaan weid. Moge men ten onzent zijn voor
deel doen met de daar opgedane ondervinding! 

I Dit dezelfde begrooting ziet men, dat de Staat 
I wel opnemingen voor spoorwegen op Sumatra 
I zal verrichten, maur niet voor die op Java. 

Waarom twee stelsels gevolgd, een van staats-
aanleg en een van particulieren aanleg? Volgens 
de couranten en nog betrouwbaarder berichten 
zal de Belgische Regeering drie spoorwegen van 
Maatschappijen overnemen , waaronder den Grand 
Central. Zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, 
slaat de Fransche regeering in Algerië ook dien 
weg in. Zullen wij weder achteraan komen r 

Amsterdam. Onder de stukken, die in de 
vergadering van den Gemeenteraad van 2 dezer 
werden behandeld, kwamen o. a. voor: 

No. 341. Voordracht van B. en W . naar aan
leiding van een rapport, op hun verzoek inge
diend door de commissie van ingenieurs nopens 
de vraag, hoe in de waterverversching der stad te 
voorzien, als het kanaalpeil tot 0.50 M . — A . P . daalt. 

Uit dat rapport — ter inzage voor de raads-
leden nedergelegd — deelen B. en W. mede, 
dat de wateraan voer in den regel voldoende zal 
zijn , indien de scheepvaart het binnenlaten van 
het noodige water gedoogt. Is dit niet het ge
val , dan kan — gelijk in het rapport wordt 
aangewezen — versch water in de stad worden 
gebracht door oppumping uit het kanaal, of door 
aanvoer uit de Maas, Usel of Lek, door Amstel-
land of Rijnland of beiden, bij voorkeur echter 
uit de Lek. Ten slotte worden de werken opge
geven die, ongeacht de te volgen methode, zoo 
spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd. De 
commissie wenscht op de drie verschillende wij
zen te gelijk den aanvoer te verzekeren. 

Tegen het maken van ebdeuren hebben B. en 
W. geen bezwaar, en de noodige maatregelen zijn 
daartoe beraamd. Het binnenlaten van water zal, 
meenen zij, blijkens de ondervinding van den 
afgeloopen vrij drogen zomer, slechts zelden noo
dig zijn en hij samenwerking niet de Kanaalmaat
schappij zeer spoedig kunnen geschieden , terwijl 
ook de sluis by Zeeburg gelegenheid geeft ander 
dan kanaalwater in te laten. Zij achten daarom 
groote uitgaven voor wateraanvoer ongemotiveerd, 
zoolung de plannen der commissie niet geheel be
kend zijn en daarover beslist is. O. a. zou het 
overpompen uit het kanaal aau de Westerdoks-
sluis j 30,000 kosten en de scheepvaart belem
meren. Gemakkelijker schijnt de aanvoer uit 
Rijnland door de Haarlemmer trekvaart; daar

over wordt met het Hoogheemraadschap onder
handeld. Besprekingen met de Regeering over 
het 5de punt (aanvoer uit de Lek?) komen B. en 
W. vooralsnog ontijdig voor. 

Het voorstel der commissie om bij de Regeering 
aan te dringen dat de Kanaalmaatschappij het 
kanaal niet heneden peil doe dalen, achten B. 
en W. niet genoeg gemotiveerd, ook omdat het 
niet raadzaam is de Regeering, tot wier taak 
het behoort, aan dien plicht officieel te herinne
ren. Wel heeft de Kanaalmaatschappij, toen van 
25—29 Juli j l . het IJ tot beneden 0.50 M — A . P . 
gedaald was, verklaard het water op 0.50 M — A . P . 
te zullen houden, en daartoe water te zullen in
laten als het getij buiten den afsluitdijk dit ge
doogt, «hetgeen in den laatsten tijd het geval 
niet was," — waaruit blijkt dat vrees voor te 
lagen waterstand iu den zomer niet ongegrond 
is — maar B. en W. zien daarin nog geen aan
leiding om een klacht hij de Regeering in te die
nen. Zij stellen mitsdien aan den Raad alleen 
voor, goed te keuren de maatregelen ten opzichte 
der ebdeuren genomen, waarvoor de kosten uit 
post 114 der begrooting voor 1872 gevonden 
kunnen worden. De machtiging tot het maken 
der ebdeuren werd zonder hoofdelijke stemming 
verleend. 

No. 342. Voordracht van B. en W . ten ge
leide van een plan der commissie van ingenieurs 
omtrent de werken bij Zeeburg, eenigszins afwij
kende van het rapport van 7 Jan. 1872. Die 
plannen maken een integreerend deel uit van het 
algemeene plan tot reinhouding der gemeente, 
dat binnenkort zal worden aangeboden. Daarom 
Wenschen B. en W. de beslissing aan te houden 
totdat het geheele plan in behandeling komt. 
Daartegen bestaat geen bezwaar, nu gebleken is 
dat de tijdelijke werken in den afgeloopen zomer 
een bevredigende uitkomst hebben opgeleverd, en 
men kan aannemen dat zij ook gedurende deu 
aanstaanden winter en bet voorjaar van 1873 
voldoende zullen zijn, met enkele verbeteringen, 
die met geringe kosten zijn aan te brengen. Met 
16 tegen 6 stemmen werd besloten de stukken 
te laten drukken. 

Delft , 28 Sept. Gisteren beeft alhier een ver
gadering plaats gehad van de verschillende bur
gemeesters der gemeenten, die belang hebben 
bij den ontworpen locaal-spoorweg Monster-Delft-
Zegwaard , alsmede de concessionarissen dezer 
lijn met de ingenieurs. 

Naar aanleiding van ingebrachte bezwaren van 
inwoners der gemeente de Lier , omtrent de 
plaatsing van een station aan de Lierhand, wa
ren concessionarissen bereid daarin de gewenschte 
verandering te brengen en zal bedoeld station 
thans op een ander punt, dichter bij de kom 
di r gemeente, worden gebouwd. 

Met het oog op den aan te leggen spoorweg 
van den Hoek van Holland naar Schiedam, heb-
de heeren Docen c. s. zich bereid verklaard een 
zijtak-aansluiting aan die lijn te leggen, waarvoor 
de voorloopige concessie door hen zal worden ge
vraagd. De concessionarissen deden uitkomen, 
dat volstrekt geen subsidie, van welken aard ook, 
aan de gemeenten gevraagd wordt, maar dat het 
noodzakelijk i s , dat door de gemeenten zooveel 
mogelijk aandeelen in de lijn worden genomen , 
omdat alsdan waarschijnlijk ook op ondersteuning 
door de provincie kan worden gerekend en wel
licht door het Rijk. De burgemeester van Naald
wijk gaf te kennen, dat in zijne gemeente ƒ 30,000 
zou worden bijgedragen. 

Eindelijk werd besloten, dat de burgemeesters 
der belanghebbende gemeenten, de zaak, voor 
zoovel' noodig is , bij de Gemeenteraden zullen 
ter sprake brengen en van den uitslag aan het 
comité en de concessionarissen zullen kennis ge
ven. Tot leden van dit comité werden opnieuw 
benoemd de heeren: Van Kuyk, burgemeester 
van Delft; Van Berckcl, wethouder van Delft; 
Van der Goes, burgemeester van Naaldwijk; 11a-
geiuan, burgemeester van 's-üravesande en Hes-
selt van Dinter, burgemeester van Pijnacker. 

Men meldt, dat de concessie voor den spoor
weg van Rotterdam langs Schoonhoven, Wijk-bij-
Duurstede, Amerongen, Rhencn, Wagèningen 
enz. naar Arnhem, dezer dagen verleend is aan 
de heeren Van den Ouwclant cn Montijn. 

De storting van het waarborg-kapitaal kan 
uien spoedig te gemoet zien. 

Het schijnt verder het voornemen te zijn, om 
de lijn van Arnhem naar de Pruisische grenzen 
door te trekken en haar met de bestaande spoor
wegen in verbinding te brengen. 
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DE OPMERKER — Zaterdag 5 October 1872. 

Advertentiën. 

Gremeente-Arcliitect. 
Te Zaandam vaceert met 1 Januari 1873 de 

betrekking van GEMEENTE-ARCHITECT , 
waaraan, behalve eenige andere voordeelen, als 
de vrijheid om werk voor particulieren te ver
richten, een vaste jaarwedde van ƒ 1 0 0 0 is ver
bonden. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Burgemeester, bij wien Heeren Sollicitanten wor
den uitgenoodigd zich persoonlijk of met franco 
brieven, onder overlegging van bewijzen van be
kwaamheid en goed zedelijk gedrag, aan te mel
den vóór 1 November 1872. 

H et Gemeentebestuur van Vlissingen vraagt 
een tijdelijk OPZICHTER bij de Gemeente-

_ werken. 
Adres franco aan den Burgemeester. 

Wij Ondergeteekenden KERKVOOGDEN DER 
HERVORMDE GEMEENTE TE WANSWERD c. a. 
Prov. Friesland, verklaren volgaarne, dat het 
van den Heer A . H. V A N BERGEN te Heiligerlce, 
Prov. Groningen, alhier geleverde Torenuur
werk uitmunt door eenvoudigheid van zamen-
stelling, net- en juistheid van bewerking en 
naauwkeurigheid van gaan, zoodat wij vertrou
wen , dat net op den duur aan alle vereischten 
zal voldoen van een goed uurwerk, waarom wij 
dan ook niet kunnen nalaten, om de fabriek 
van den Heer VAN HERGEN bij hel publiek aan 
te bevelen; — te meer, daar ieder ook verzekerd 
kan zijn van zijne flinke, billijke en loyale be
handeling. 

WANSWERD, den 8 September 1872. 

T. U. NOORDENBOS. 
K. F . STEENHUISEN. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N en Z O O N ' 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Door aankoop eigenaar geworden zijnde van de 
STOOMWERKTUIG-FABRIEK, Ijzergie
terij, Bruggenbouwerij enz., der firma Ut recht-
sche Ijzergieterij, vroeger V A N DE W A L L BAKE 
& C"., gevestigd te Utrecht, heeft de onderge
teekende de eer te berigten , dat binnen zeer kor
ten tijd door hem genoemde Fabriek zal worden 
geëxploiteerd en dat van af heden reeds be
stellingen ten zijnen kantore te 's Bosch «orden 
aangenomen en voorloopig in zijne Fabriek aldaar 
zullen worden uitgevoerd. 

A. F. SMTJLDEJ^S. 

8 T O O M - T R A S 8 T A M P E R I J 

van AV. C. DE WETSTKIN PFISTER, 
Opvolger van den Heer VICTOR J0SS0N. 

G A L G E N W A T E R nabij L E I D E N . 

FABRIEK van Platte Pannen met dubbele 
randen, prima qualiteit Tras tot billijken prijs, 
Holle Dakpannen, Tegels en Steenen, Jos-
son's Portland Cement, deugdzame qualiteit, 
voor geheel N e d e r l a n d uitsluitend aan boven
staand adres verkrijgbaar. 

Warmoesstraat T 595 Amsterdam. 
leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters , Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen, en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

VORMERS en BANKWERKERS 
voor machinewerk tegen hoog loon gezocht 
aan de Emmeriksche Machinenfabriek en 
Ijzergieterij te Emmerik. (5120—1139). 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
'sGravenhage en Rotterdam. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matheinathische en Physische 

I N S T R U M E N T E N . ' 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectraal-analysen, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

F A B R I E K V A I S T 

M ERKEN, GAS-110 
KOPER-, ZINK- a IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de litreclitsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van '/.. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C». 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 

"W. HOVEN cfc ZOON, 
's Gravenhage en Rotterdam. 

G L A S S C H E R V E N 
worden door ons tut hooge prijzen Ingekocht (q nr>7). 

E M M E R I K , G L A S F A B R I E K . 

TJABEN, S l 'AARMAM & Co. 

ZELFWERKENDE SPAAR-IIEIJDLATEUR 
VOOR 

GELEIDIJIIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> » 15.— 
drie regels » » 20.— 

Bliksemafleiders 
WORDEN GEPLAATST DOOR 

A. V A N ËMDEN, AMSTERDAM. 

B erker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkersliian en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Drleot ii C. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 
Honinkl. Spiegel-en Lijaienfnbr. Gefoel. 

en ougefoel. spiegelglazen. JAN DE BRDIJN, Arnhem. 
Calques. Pauspapier van /8.10 en /'8.90, a con-

tant, bij ile Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
.Ine». IMeyslcr, tc Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinnen en de Koude, Stoomtrasfalirick, Delft. 
II. .1. Wolter, Amsterdam. Lederen drijf

riemen niet verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A. Hildebrnnd. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . TIIIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER WIEL & O 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 6 O c t o b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag. 7 Oot. 
Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 

liet verrichten ven eenige werken tot- en in ver
band met eene vergrooting der speelplaats van 
de bewaarschool in de Scheistraat. Inl. bij den 
gemeente-architect. 

Gorredijk, te 12 uren, door het gemeente-
best, van Engwierden en Opsterland, bij tie 
Wed. P . van der W a l : l o . het leggen van p. 
m. 250 W klinkervoetpad in het Oosterend 
onder Kortezwaag; 2o. het aanleggen van straat
wegen in Engwierden, lang p. ni. 1800 M . en 
in Opsterland , lang p. m. 2950 M. 

Amersfoort, tc 1 uur , door het college van 
regenten over de gevangenis: het onderhoud der 
gevangenen ged. 1873. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
bet leveren van Ruhrkolen, ter verwarming der 
gemeentelokalen, gedurende de laatste maanden 
van 1872. 

Wageningen, te l ' / 2 uren, door burg. en 
weth. : de levering van brandstollen ten dienste 
der gemeentelokalen over 1872/73. 

M a a s t r i c h t , te 4'/2 uren, door regenten over 
de gevangenis : het onderhoud der gevangenen 
gedurende 1873. 

Almelo, te 5 uren, door het college van re
genten over het huis van arrest, bij den cipier: 
bet onderhoud der gevangenen in het huis van 
arrest aldaar gedurende 1873. 

Utrecht, te 6'/2 uren, door de comm. van 
administratie over de gevangenissen, in de cel
lulaire gevangenis : het onderhoud der gevange
nen gedurende 1873. 

Sneek, te 7'/2 uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest, in gemeld 
huis: het onderhoud der gevangenen gedurende 
1873. 

Dinsdag, 8 Oot. 
Montfoort, te 12 uren, door de comm. van 

administratie over de gevangenis enz.: het onder-
boud der gevangenen gedurende 1873. 

Tiel, te 2 uren , door het college van regenten 
over het huis van arrest: het onderhoud der ge
vangenen gedurende 1873, in 3 perc. 

Haarlem, te 2 uren, door de commissie van 
administratie over het vereenigd arrest- en pro
voosthuis : het onderhoud der gevangenen i n dit 
huis ged. 1873. 

Wilp, te 4 uren, door poldermeesters van 
den Dorpspolder, op het erve de Bergel: het 
maken van een steenen brug in de Voordersteeg. 
Aanval 1 uur vóór de besteding. 

Rotterdam, te 6 uren, door de commissie 
van administratie over de gevangenis en, in het 
huis van arrest: het onderhoud der gevangenen 
i n de cellulaire gevangenis en het huis van ar
rest gedurende 1873. 

Gorinchem, 'savonds te 7 uren, door re
genten over het huis van arrest: het onderhoud 
(Ier gevangenen gedurende 1873. 

Woensdag, 9 Oot. 
Amsterdam, te 11 uren, door het ministerie 

van oorlog , aan 's Rijks werf : het maken van 
eeie ijzeren overdekkingskap over Zr. Ms. schrocf-
stoomschip Van Galen , met bijlevering der mate
rialen. Aanw. 8 Oct., van 10—1] uren. 

s Bosch, Grave, Nijmegen, Harderwijk, 
's-Hage, Leiden, Delft, Gouda, Gorinchem, 
Amsterdam, Haarlem, Utreoht, Amers
foort, Groningen, Zutfen, Kampen, Mid
delburg, Venlo, te 12 uren, door de hoofd-
administratien der respectieve korpsen: de le
vering gedurende 1873 der "bij elk korps benoo
digde voorwerpen van kleeding en uitrusting. (Zie 
verder het Bijvoegsel van no. 39.) 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering der steenkolen, benoodigd voor den 
volgenden winter , ten behoeve van de verschil
lende gemeente-administratiën. Inl. op de secre
tarie cn aan het Timmerhuis, aldaar. 

Donderdag, 10 Oot. 
Hoorn, te 11 uren door de commissie van 

administratie over de gevangenissen : het onder
houd der gevangenen gedurende 1873. 

's-Hage , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van de beveiligings-
werken van den middelpijler der draaibrug over 
bet Noordzeekanaal te Zaandam, ten behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
(Zie de omschrijving van het werk in het Bij
voegsel bij no. 39.) Inl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur te Amsterdam. Raming f 25,000. 

Amersfoort, te 12 uren: de levering gedu
rende. 1873 van de benoodigde steenkolen ten 
behoeve van de garnizocns-infirmerie. 

M i d d e l b u r g , te 1 uur , door het polderbe
stuur van Walcheren, in de Abdi j : het met 
Doornikschen steen bestorten van den voor- en 
onderzeeschen oever, van 40 tot 190 M . , ten 
zuidwesten van dijkpaal 38 , aan de Zuidwatering, 
met de levering van den daarvoor benoodigden 
steen. Inl. op het bureau van den opper-com-
mies, dagelijks van 10—2 uren. Aanw. den 3en 
cn 2en dag vóór de bestelling. 

Breda , Bergen-op-Zoom, Nijmegen , 
's-Hage, Amsterdam, Utrecht, Vlisstugen 
en Maastricht, door dc toeziende chefs over 
de militaire hospitalen in genoemde plaatsen : 
de levering van steenkolen, per 1000 KG. , ten 
behoeve dier inrichtingen. 

Vrijdag, 11 Oct. 
Echteld, te 12 uren, door den rentmeester 

M. van Eldik, in Het Wapen van Balveren, be
woond door D. Keuken : het afbreken en weder 
opbouwen van het voorwoonhuis, bewoond door 
voornoemden kastelein, met de leverantie van de 
daartoe benoodigde materialen. Inl. bij voor
noemden rentmeester cn bij den architect Ver-
brugb, te Tiel Aanw. op den dag der beste
ding, van 10—12 uren. 

Geldei-malsen, te 12 uren, door den dijk-
stoel van het polderdistrict Tielerwaard, bij I. 
M. M. Verstegen: de levering van 22' / 2 dikke 
vimmen drie- of vierjarig waarden rijshout, 22 ' / 2 

idem vierjarig elzen rijshout, 1000 bossen elzen 
palen, 800 lasten bazalt; het maken van een 
pannendak op het noodmagazijn te Heeselt en ecu 
dito op dat te Opijnen; het maken van 2500 M * 
bleeslaag te Heilouw; het maken en herstellen 
van eenige andere krib- en Dakwerken; in 8 
perceelen. Inl. bij den dijksopzichter 't Hoen, 
te Tui l . 

Overschie, door de commissie tot droogma
king der plassen in den Oostabtspolder, in den 
Vergulde Koetswagen : het verhoogen en verzwa
ren der kade langs de Poldei vaart over eene 
lengte van ongeveer 950 M. , met het graven van 
een gedeelte berrasloot ten behoeve der droog
makerij. 

Smilde, te 2 uren, door bet bestuur van het 
veenschap De Zeven Blokken, in de De Nieuwe 
Veenhoop: het maken en leggen van een draai
brug over de Drentsche Hoofdvaart, ter plaatse 
waar de Jonkersbrug heeft gelegen. Inl. in Ue 
Nieuwe Veenhoop. 

Zaterdag, 12 Oct. 
Appingedam, te 1 uur, door het college 

van regenten over het huis van arrest: het on
derhoud der gevangenen ged. 1873. 

Winschoten , te 5 uren, door het college van 
regenten over het huis van arrest en bewaring, 
in het rechtsgebouw : het onderhoud der gevan
genen in dit gesticht over 1873. 

Utrecht, door dijkgraaf en hoogheemraden 
van den Lekdijk Bovendams: het leveren van 
grove puin en veldkeien, eu het ten gebruike 
stellen van het noodgoed. 

Dinsdag, 15 Oot. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

marine: het maken van eene nieuwe bouten 
zeekuap cn het oprichten daarvan bij Balluin, 
op Ameland. Inl. bij den bouwkundige bij den 
dienst van het loodswezen aan genoemd ministe
rie. Aanw. 5 dagen vóór de besteding. 

Woensdag, 16 Oot. 
Winsum, door burg. cn weth.: de beplanting 

op de nieuw aangelegde begraafplaats. 
Donderdag, 17 Oot. 

'•-Hage, te 12 uren, door bet minist. van 
binnenl. zaken : bet maken van een gebouw tot 

waterbezorging niet toebehooren op het locaal 
station, een wachthuis bij de dubbele schutsluis, 
een bergplaats voor goederen met verhoogde los-
en ladingplaats op het haven-station en eenige 
verdere werken te Vlissingen. Aanw. 7 cn 9 
Oct. te 11 uren. 

Vrijdag, 18 Oct. 
Yerseke, te 1 1 u r e n , door burg. en weth.: 

het bouwen van een nieuw schoollokaal en de 
levering van schuolmeubelen. Inl. ter secretarie 
en bij den architect D. de Koning, te Goes. 
Aanw. 10 Oct., te 3 uren. 

Delft, tc 12 uren, door den directeur der arti l
lerie-stapel- en constructie-magazijnen, op zijn 
bureau in de Houttuinen : de levering van 

5 handbrandspuiten met toebehooren; 
30 brandzeilen met ophaaltouwen ; 
20 hoofdtouwen tot brandhaken; 

4 veiligheidskappen ; 
50 geheime lantaarns; 

100 slangen tot alle brandspuiten, hennep, van 
model, lang 15.7 M . 

00 Izuigerbekleedselen j voor brandspuiten; 
120 ) van caoutchouc I » handbrandspuiten; 

0 zuigbuizen , elk uit 3 stukken, 
ten dienste der genie in Oost-Indië, over 1873. 
Inl. op het bureau van genoemden directeur. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
verspreide landsbruggen in Overijsel, in 3 per
ceelen. Raming per jaar: perc. 1 , f 1400; perc. 
2 , f 2 4 2 0 ; perc. 3 , ƒ 790. Aanw. den 8sten 
dag vóór de besteding. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur : 
het maken van een pakwerk op den rechteroever 
van den Gelderschen IJsel in de gemeente 
Huissen, ter lengte van 281 M . ; het'met klei
aarde aanvullen van den achterliggenden grond 
en het leveren en verwerken van 1350 M 2 gras
zoden. Inl. bij den hoofdingenieur, den arron-
dissements-ingenieur en den opzichter, allen te 
Arnhem. Raming f2420. 

Zaterdag, 19 Oct. 
Apeldoorn, te 1 uur, door burg. en weth.: 

het maken van een kunstweg, loopende van af 
de buurtschap Uchel-n onder Beekbergen tot aan 
de grens der gemeente, in de richting van lloen-
dcrloo, ter lengte van 7980 M . Aanw. 18 Oct., 
te 9 uren, te beginnen bij de woning van den 
papierfabrikant .1. van Houttim Az. 

Dinsdag, 22 Oct. 
Botterdam, te 2 uren, door het bestuurder 

Rotterdamsche diergaarde: het bouwen van een 
plantetibuis op het aan te wijzen terrein In de 
diergaarde. Aanw. 10 Oct., te 2 uren. 

Sc'jioorl (bij Alkmaar), te 1 uur, door het 
R. C. parochiaal kerkbestuur van den II. Joamics-
Geboorte, in De Roode Leeuw : het bouwen een er 
kerk, met toren cn pastorie. Inl. bij den archi
tect Tb. Asseler, te Amsterdam. Aanw. 1 Oct., 
te 2 uren. 

Vrijdag, 26 Oct. 
Arnhem, te 12 uren, door het prov.bestuur: 

de uitvoering van eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater van den Boven-Rijn in de ge
meente Herwen-en-Aerdt, tusschen de kilometer-
raaien VII en VIII. 

Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
l o . het éénjarig onderhoud der Willemsvaart 
tusschen Zwolle en het Katerveer; 2o. het onder-
boud der rijs- en verdere werken op het Zwarte-
water, iu Overijsel, gedurende 1873. 

Maandag 28 Oot. 
's-Hage, te l l ' / 2 uren, door het prov. be

stuur: het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de overlaten in tien Waaldijk 
boven Gorinchem, mot de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken, benevens 
het onderhoud daarvan over 1873—75. 

Woensdag, 30 Oot. 
Delfshaven, tc 1 uur, door burg. cn weth.: 

het maken eener nieuwe ijzeren ophaalbrug over 
de kapitale sluis te Delfshaven. Inl. bij den ge
meente-architect. A m w . 25 Oct., te 10 aren, 
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Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect J. D. Drnns: 

het houwen eener woonhuizinge op een vrij ter
rein , lett. E , no. 5 7 4 , aan den Spanjaardsdijk bij 
Leeuwarden. Inl. bij genoemden architect. 

Franeker, in Dc Valk : het verbouwen der 
huizing lett. T W , no. 04, aldaar. Inl. bij den 
architect J. D. Bruns, te Leeuwarden. 

Franeker: het verven der huizinge lett. F , 
no. 9 , aldaar. Inl. bij den architect J . D. Bruns, 
te Leeuwarden. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Maastricht, 16 Hopt.: het onderhoud van 
de Rijks-rivierworken in de rivier de Maas in 
Limburg, in 2 perc : l e perc. het bovengedeelte, 
'2e perc. het benedengedeelte der Maas; minste 
inschr. voor beide werken was J. Ui l len , te 
Grave, respectievelijk voor ƒ 12,275 cn ƒ18,250. 

Haarlem, Bl Sept.: l o . het bouwen eener 
Noordholl. boerderij in den Romolenpolder, onder 
Schalkwijk; gegund aan de (Irma Wed. Mulder 
cn Kn. ; 2o. het bouwen van een woonhuis aan 
de Parklaan; gegund aan J. (Jreemers, beiden 
te Haarlem. 

Wllhelminadorp , 21 Sept.: dc vernieuwing 
en het onderhoud der gewone aarde-, rijs-, steen
glooiing en andere werken aan den zeedijk van 
het waterschap Oost-Beveland; ingekomen 4 
biljetten, als 
J . L . Dingens, 
J. Le i s , 
J. Kole , 
C. de Wilde, 

te Goes, ƒ 4 0 7 0 . 
» 's-Heer-Arendsk., » 3900. 
» Kruiningon, » 3849. 
» Kattendijke, :> 3794. 

Amersfoort, 23 Sept.: de wederopbouw van 
een muur achter den tuin van het raadhuis; 
minste inschr. was W. van Doornik, aldaar, 
voor / 1 0 4 . 

K a m p e n , 23 Sept.: het houwen der fabriek 
en directeurswoning der van gemeentewege op te 
richten gasfabriek; ingek. 12 bilj. als: 
L . Krook, te Zwolle, ƒ 100,900. 
H . Muiderman, » Zutfen, » 100,000. 
E. R. Kuipers, » Heerenveen, » 99,700. 
F . van Wijl ick, » Kesscl, » 94,850. 
L . J . v. d. Steenhoven, » Dordrecht, 

Utrecht, 
Rotterdam, 
Tiel , 
Meppel, 

W. A . G. .lansen, 
.1. Hoos en Zn., 
H. G. Waanders, 
S. J . van der Veen, 
R. K . van der Meer, » Oudeschoot 
H. J. van Eekeren, » Kampen, 
.1. W . Diebrink idem 

94,740. 
93,932. 
92,000. 
89,900. 
87,450. 
84,333. 
77,777. 
73,088. 

Onderdendam, 25 Sept.: l o . het opgraven 
van het Sauwcrdermaar; ingek. 4 bilj., als: 
C. R. Danhof, te Baflo, ƒ 1195. 
E. Modderman, » Sauwerd, » 1130. 
A. J. Bennenga, i> Bedum, » 1000. 
J. v. d. Veen, » Zoutkamp, » 830. 
Raming ƒ 780. Niet gegund. 

2o. het maken van 4 pompen te Lellens; in
gekomen 8 bilj., als: 
B. K . Dijk , te Kantens, ƒ 209. 
K. Huisman, 11 Onderdendam, r 180. 
C. R. Dan hol, » Baflo, » 170. 
C. Huizinga, » Ten Post, » 159 
11. van Dijken, i> Stedum, » 149. 
( i . H . van Dijken, » idem 1 137.50 
II. Ridder, » idem » 133. 
II. C. Huizenga, »• Middelstum, » 133. 

Daar de beide laatstgenoemden gelijkstonden, 
werd door de aanwezige gegadigden opnieuw in
geschreven ; H . Ridder werd aannemer voor 
ƒ 132.50. Raming ƒ 1 4 0 . 

Binnen Moerdijk, 26 Sept. : de levering der 
rijsmaterialen voor den Hoyalen polder; Pr. P»n. 
Dubbelman, te Ewaluwe, ii ƒ 4 . 0 5 , ƒ 1 8 . 0 0 en 
ƒ 2 4 per 100 bossen; gegund. 

'•-Hage, 26 Sept i de levering van steenkolen 
ten dienste van de algemeene rekenkamer, onge
veer 2U0 h kt. Newcastle haardkolcn en 400 
hekt. idem grove kachelkolen; minste inschrij
vers waren : haardkolen, J. ï . Perquin, te Voor
burg, 1 ƒ 1 . 7 0 ; kachelkolen, J. J. Wessels, te 
's-Hage, & ƒ 1 . 5 5 , beide per hekt. 

Asten. 26 Sept.: het bouwen van eene bouw-
manswoning, met stal, schuur enz.; ingekomen 
10 biljetten , als: 
L . van Noten, te Helmond, ƒ 5130. 
II. van Bussel, .. 5000. 
M . van Bussel, » 4975. 
D. Eisbouts, » Asten , t 4900. 
C. Lammers , » Someren, » 4800. 
A. Meeuws, » 4000. 
V. d. Berg , » Heeze , t 4550. 
Erve Smits, » Tongerlo, » 4400. 
P. Lammers , t 4270. 
Van de Velde, » Helmond , » 4245. 

ï. e euwarden , 27 Sept. : het voortzetten der 
vernieuwing van het Ooster-havenhuofd te Lem
mer , over eeno lengte van 40 M . , aansluitende 
aan liet ten vorigo jaro vernieuwde gedeelte; 
minste inschr. was L . Hillebrand van Noord, te 
Lemmer, voor ƒ10 ,057 . Raming ƒ 10,000. 

W i n s c h o t e n . 87 Sept.: l o . dc verbetering 
der kei- en klinkerbestrating van de Langstraat; 
ingekomen 2 biljetten , als: 
II. Dik en J . Numan, te Winschoten, ƒ 1293. 
J. P . Hommes, » Finsterwold cn 

R. Huvinga, 1 Winschoten, » 1292. 
2o. het doen van eenigo herstellingen aan den 

klinkerweg tusschen W'insohoten en Oostvvold; 
ingekomen 2 biljetten , als : 
II. Dik en J. Nuraan, ƒ 2448. 
J. P . Hommes en Havinga, » 2447. 

M i d d e l b u r g , 27 Sept. : de levering vnji 050 
hekt. Ruhr-kachelkolen; minste inschryver was 
H . J . Dronkers, aldaar, a /' 1.13. 

Zwolle, 27 Sept. : het maken van eene door
graving in den kapitaal van bastion Friesland, 
tot verbinding van de Lutterhuofdwijk met de 
binnengracht der stad Koeverden; minste inschr. 
was l i . Zwolsman, te Kuinre, voor ƒ2319 . 

Wageningen , 28 Sept. : hot maken van eene 
brug over de dijkgraaf bij Klein-Norgena; inge
komen 5 biljetten, als : 
II. Kluassen, te Wageningen, ƒ 594. 
L . Rooding, > Bennekom, » 554. 
1'. do Leeuw, * Wapeningen, a 53S. 
J. Hei l ing , » Bennekom, » 409. 
J . Haar, » Wageningen, i> 447. 
Gegund. 

Utreoht, 28 Sept.: het vernieuwen en her
stellen van schoeiingen en kaaimuren, het her
stellen van trappen aau de VVecrdsluis en het 
plaatsen van keerpalen bij bruggen; minste in
schrijver was P. Leendcrs, aldaar, voor /'4403 

Amsterdam, 30 Sept.: l o . het bouwen en 
gedurende 3 jaren na de oplevering onderhouden 
eener school, met lokaal voor gymnastiek en 
onderwijzerswoning; minsto inschr. was W. J 
van Berkum, voor ƒ 3 7 , 3 2 8 . 

2o. het bouwen en gedurende 3 jaren na de 
oplevering onderhouden van een hulpbureau van 
politie, met observatiepost voor de brandweer; 
minste inschr. waren Timmer cn Furstner, voor 
ƒ 13,990. 

3o. het met zand ophoogen van het terrein 
voor de Rijks-academie van beeldende kunsten; 
minste inschr. was De Rond, voor ƒ 441)9. 

Groningen, 30 Sept.: l o . het leveren en 
plaatsen van kadtiels ui 2 schoolgebouwen; dón 
bilj. ingekomen vun 3. 4- Boelens, aldaar, u.«i 
ƒ 1748. 

2o. het maken en leveren van meubelen vooi 
een schoolgebouw; minste der 4 insohrijvers was 
H. W. Cones, aldaar, voor ƒ 7 3 5 ; de hoogste 
inschrijving bedroeg ƒ 800. 

Dordrecht, 1 Oot.: de levering van steen
kolen ten dienste der gemeente ged. 1873; 
minste inschrijvers waren M . J . Masion & Zonen, 
grove smeekolen ƒ 1 . 1 7 ; Ruhr-gruiskolen ƒ 1 . 1 5 , 
beide per bekt.; Newcastle kolen ƒ 2.19 per 
100 K . G . 

Wageningen, 9 Oct.: het maken van een 
weiwaterput op den Wageningschcn berg, per 
meter diepte; ingekomen 4 biljetten, a ls : 
II. Kloassen, te Wageningen, ƒ 25.00 
P. dc Leeuw, » idem » 24.99 
Degens, » Oosterbeek, » 22.50. 
A. Klaassen, » idem » 19.85 
Gegund. 

' s - H a g e , 2 Oct. de levering van naohtleger-
voorwerpen voor het reg. gi-cnodiers en jagers; 
minste inschrijver waren s 

Perc. 1 , 500 eenmans linnen bedzakken en 50 
twecmuns linnen stroozakken, Vissers Eykcn de 
Booy, te Gcldrop, bedzakken ƒ 1 5 4 l , 3 / | f l 0 , stroo
zakken ƒ2 .^0»Vloo• 

Perc. 2 , 1000 eenmans linnen bedlakens, de
zelfden n . 2 9 8 s

/ 1 0 0 . 
Perc. 3 , 500 eenmans wollen dekens , J.Schel-

tema Jz., te Leiden, ƒ5 .03 . 
Perc. 4 , 800 tweemans linnen bedlakens, 

Vissers Eykcn de Booy, ƒ 1-GO»V, Q 0 . 
Perc. 5 , 100 tweemans wollen dekens, .1. 

Scheltcma, te Leiden, ƒ 7 . 2 4 ; alles per stuk. 
A m s t e r d a m , 3 Oct.: het bouwen van een 

blok van 24 arbeiderswoningen in de Wester
straat; minste inschr. was P. N . Wolff, aldaar, 
voor / 37,444; de hoogste inschrijving bedroeg 
ƒ 43,270. 

' s -Hage , 3 Oct.: het maken van den ond 11-
bouw van 2 poorten en van eene brug over de 
spoorweghaven tc Fijenoord, in 2 perceelen. 
Perc. 1 , ingek, 13 bilj., als : 
G. Dekker, te Dordrecht, ƒ 114,000. 
K. van Spanje, » Sliedrecht, >• i 10,000. 
.1. W. Bijl en 

J. Blokland Jz., > Hardinxveld, 11 107,500. 
(i . Gerritsen, » Utrecht, » 104,378. 
O. Bosman, • Rotterdam, » 104,000. 
D. Broekman, » Hardinxveld, i> 194,000. 
J . Verwaayon , 1» Arnhem en 
J. Kooy, » Amsterdam, » 100,200, 
J. van de Velde , i> Papendrecht, » 09,400. 
F, Linskens, » Blerick, , 98,400. 
D. Volkes, i> Dordrecht, I 98,200. 
B. Voordendag Az., » Strijen, I 97,000. 
H . G. Waanders, » T i e l , ,- 89,833. 
L . J . v. d. Steenho

ven en Co., i) Dordrecht, » 88,900. 
Perc. 2 , ingekomen 11 bilj., als : 

J. Verwaaycn, te Arnhem en 
J. Kooy, » Amsterdam, ƒ 197,000. 

K. van Spanje, » Sliedrecht, » 190,000. 
i. W. Bijl en 

J . Blokland, » Hardinxvnld , > 104,000. 
C . Bosman, » Rotterdam, 11 189,000. 
0 . Gerritsen, » Utrecht, » 180,543. 
1. I. Becker, » Lent , 1 184,800. 
F . Linskens, » Blerick, > 179,840. 
J . v. d. Velde, » Papendrecht, > 177,800. 
D. Volker, » Dordrecht, » 172,000. 
B. Voordendag Az., i> Strijen, » 109,800. 
L . J. v. d. Steenho

ven en Co., » Dordrecht, » 103.090. 
Groningen, 3 Oct.: l o . het leveren , stellen 

en opleveren van een stoom-poinpwerktuig van 
hoogen druk enz.; minste inschr. was de firma 
Enthoven cn Co., te 's-llage, voor ƒ14 ,275 ; de 
hoogste inschrijving bedroeg ƒ 18,000. 

2o. het leveren on plaatsen van schuorpalen 
enz. binnen de gemeente , minste inschr. was 
J . Mulder, aldaar, voor ƒ 5 5 9 . 

Nagekomen Advertentie. 

Uotterdamsche Diergaarde. 
voornemens op Woensdag 23 
namiddags ten 2 ure aan te 

Het BESTUUR 
October 1872, des 
lieoteden .-

Het bouwen van een PLANTEN-
HUIS op de bestaande fondementen 
in de Diergaarde. 

Bestek en teekening liggen ter visie aan het 
Bureau en is het bestek a 25 ets. bij de portiers 
verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco heeft plaats op Woens
dag 10 October e. k. ten 2 ure. 

WEEKBLAD 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d u c t i e v a n F . W . V A M O - K N D T . T G r z . , 

met medewerking van Dr. T . VAN DORSBURQH, 0. J. VAN DOORN, D . G R O T H B , .1. H. L B I J I M A N , II. LI NSB, S. R.W. ROORDA VAN KYSIN'UA, II. P. V0UKI, en anderen. 

De abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A . T I I I E M K te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franeo [ter post / 1.05. 
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EEN EN ANDER OVER SPOORWEG-POLITIEK. 
Ik heb reeds enkele malen in dit Weekblad 

gepleit voor aanleg van spoorwegen door den 
Staat, maar natuurlijk tevergeefs. Onze grond
wet en onze andere wetten (wetten zonder grond?) 
zijn plutocratisch cn zullen dit nog wel eenigen 
tijd blijven, dus onze ministers en Kamerleden 
ook. Maar juist deze omstandigheid is eene reden 
te meer om te ijveren voor het belang der niin-
gegoeden, die aan deze plutocratie worden op
geofferd. 

Multatuli heeft reeds in vurige taal dat onrecht 
gebrandmerkt. Maar omdat hij hart heeft, om
dat hij tot de zeldzame Nederlanders behoort, 
die zich nog weten te verontwaardigen over laag
heid , noemt men hem excentriek, heethoofdig, 
enz. Men zwijgt hem dood. Men zal daarom 
liever luisteren naar een man, die minder hart 
heelt, naar Dr. Franz von Holtzendorlf, die zelfs 
het recht van verovering- bepleit, dat, volgens 
iederen weldenkende, een aanslag tegen de 
menschheid is, dus eene misdaad. Toch is die 
publicist niet zoo harteloos als een Nederlandse!) 
liberaal. In het onlangs door hem opgerichte 
tijdschrift: Deutsche Zeil- und Streitfrayen heeft 
hij een artikel: Deutsche Kisenliahnpolitik van 
F. Perrot opgenomen, waaraan ik iets zal ont
leenen. Daarin wordt met lof melding gemaakt 
van het Belgische stelsel. Koning Leopold I en 
zijn minister van Finantien erkenden reeds vroeg
tijdig de wijde strekking van het nieuwe vervoer
middel en ontwierpen een spoorwegnet, dat door 
den Staat zou worden gebouwd en geëxploiteerd. 
Niet de winst van speculanten was het doel, 
maar de opbeuring van den handel en van het 
verkeer. De spoorwegen moesten noch een last 
noch eene bron van inkomsten voor den Staat 
zijn ; zij moesten slechts de exploitatie-kosten dek
ken en het noodige tot delging van bet aanleg-
kapitaal opbrengen. 

De Pruisische Regeering volgde dit voorbeeld 
niet na. Zij bleef lijdelijk. In het jaar 1838 
vaardigde zij eene spoorwegwet ui t , waarin deze 
bepaling voorkwam: Nach Ablauf der eisten drei 
Jahre kennen zum Transpurtbetrieb uuf den Bahnen 
auszer den Gesellschaftcn seibst aucli andere gegen 
Knt r icht uiig des Babngeldes oder der zu reguli-
renden Vergütung die Befugnisz erlangen, wenn 
das Ilandelsministeriuin nach Prül'ung aller Ver-
haltnisse angemessen lindet denselben eine Kon-
zession zu ertheilen. Dat men onlangs weder 
deze paragraaf, die eene onmogelijkheid onder-
steil, als het beginsel der toekomstige ontwikke
ling van liet Duitsche spoorwegwezen kon opra
kelen, bewijst meer dan iets anders het onver
stand en de halfheid, die thans nog in het spoor-
wegvraagstuk heerschen. 

Merkwaardig is vooral de tegenstrijdigheid: de 
Staten konden niet besluiten /.elven de banen te 
bouwen, en toch is bijna overal het stelsel van 
Staatsbanen als sluitsteen van het nieuwe vervoer
wezen in het oog gehouden. Met andere woor
den : bijna overal is bepaald geworden, dat de 
geconceüeerde spoorwegen na zekeren tijd aan 
het Rijk vervallen. Dat het eerste, het bouwen 
door den Staat, in den regel niet geschiedde, 
ligt niet alleen aan de onbekwaamheid en kort
zichtigheid der staatsmannen in maatschappelijke 
huishoudkunde, maar ook aan den berooiden 
toestand der schatkisten, die met reusachtige 

schulden bezwaard waren. Men deinsde voor 
de groote uitgaaf terug. Engeland verhief in 
1844 eene bill tot parlemcnts-akte, waarbij den 
Staat het recht werd toegekend, na vcrloc p van 
twintig jaren de sedert gebouwde particuliere 
banen onder zekere voorwaarden over te nemen. 
De Fransche Staat heeft zich een dergelijk recht 
van aankoop voorbehouden. De meeste spoorweg
wetten van Europa behelzen de voorwaarde, dat 
na eene bepaalde tijdsruimte, meestal 99 jaren , 
de spoorbaan co ipso aan den Staat overgaat. 

In Engeland pleiten de meest boteekenende 
staatshuishoudkundige organen voor het Staats-
baatrstelsel. In een beroemd geworden opstel 
van de Quarterly Review leest men: »De mede
dinging heelt ten eenemale fiasco gemaakt. Wel 
is waar is zij op de meest dwaze en kwistige 
wijze in het leven geroepen geworden, maar bet 
is duidelijk, dat zij onder geene omstandigheid 
duurzame goede gevolgen had kunnen hebben. 
Het geld is op groote schaal onzinnig weggewor
pen geworden en de uitkomst is en moest zijn : 
monopolie. Elke groote Maatschappij doodt hare 
mededingsters, koopt ze af of smelt niet haar 
samen, totdat zij alleen een district beheerscht, 
en dan vormt zij eene coalitie niet hare buren 
omtrent de tarieven, zoodat de mededinging ge
heel is uitgesloten. Wel is waar neemt men nu 
en dan een plaatselijken strijd waar, maar het 
publiek trekt er niet veel voordeel van, want die 
worstelingen eindigen doorgaans met de overwin
ning van eene der beide partijen of niet een 
accoord, en het resultaat blijft in elk geval: 
monopolie". 

De treurigste ervaring heeft ook op dit punt 
Frankrijk opgedaan. Gelijk de Regeering van 
Holland in 1838 aan de Staten-Generaal tever
geefs het plan voor een spoorwegnet voorlegde , 
leed in Frankrijk een dergelijk voorstel schipbreuk 
op de in de Kamers vertegenwoordigde geldmacht, 
daar de meerderheid van het rentegevende der 
banen overtuigd was en bij al de geldmachten 
van het land de verleidingen van het actiënwezen 
niets minder dan onwelkom waren. 

»De geschiedenis van de Fransche particuliere 
en Staatsbanen", zegt een opmerker, »is in het 
klein eene geschiedenis van Frankrijk onder Lode
wijk Filips en onder Napoleon III. De Kamerle
den verkondigen op het spreekgestoelte de be
ginselen , die de wereld gelukkig moeten maken, 
maar stemmen met het oog op het doen van 
goede zaken. Dan komt de geldhonger, de wind
handel , het hazardspel van de hooge houryeoisie 
met hai e onmacht op het gebied van den arbeid, 
en dc Staat is slim genoeg haar altijd te hulp te 
komen." De Regeering en de bancocratie van 
het land hebben zich onder het tweede Keizerrijk 
vereenigd, zoodat de zestien Fransche banen, die 
na 1851 bestonden, tot les groote administration 
zijn ineengesmolten, die, door onderlinge coali
tie, het laatste spoor van wederzijdsche mededin
ging hebben uitgewischt. De Regeering heeft bij 
dit huwelijk met de bancocratie de rechten van 
het publiek slechts in zooverre in bescherming 
genomen, dat zij zich een lijdelijk, onwerkzaam 
recht van toezicht over de tarieven voorbe
hield. 

Perrot vreest, dat tcgjnwoordig de groote Prui
sische spoorwegmaatschappijen dat voorbeeld wil
len volgen, en de middelen, die zy voor haar 

• doel aanwenden , vindt hij te bedenkelijker, om-
, dat zij aan het oog van het publiek onttrokken 

zijn, en de groote bladen er over zwijgen. In 
Pruisen, gelijk in geheel Duitschland, bestaat 
bijna de helft der banen uit Staatsbanen. Van 
de nieuwe rijkswet is niet veel te verwachten. 
Hoofdstuk VII geeft den indruk, alsof men in 
de eerste plaats beeft willen zorgen voor de be
langen der Maatschappijen in aandeelen en dei-
beursmannen en voor hunnen ongestoorden bloei. 

Hoe noodig de eenheid in het Duitsche spoor
wegwezen is , daarvoor worden door den schrij
ver tal van gegevens bijeengebracht, zelfs om
trent het gebruik van smeer. Twee mogen hier 
volgen: Bij banen zonder grooten en snellen 
doorvoer kunnen twee tot drie soorten van lo
comotieven. in elk geval vijf tot zes, volstaan, 
van overeenkomstige inrichting en afmetingen. 
Hoevele soorten echter er op de Duitsche ba
nen loopen, tot groote schade van de spaarzaam
heid in aanleg en exploitatie, weet God. Even
eens staat het met het wagenpark, dat er nog 
kakelbonter uitziet dan het locomotiefpark; er 
bestaan in Duitschland misschien driehonderd 
verschillende wagenconstructies, terwijl ten hoog
ste tien normen voor personen- en goederenver
voer volkomen toereikende zouden zijn. 

De Regeeringen zullen er zich niet aan kun
nen onttrekken, eene bepaalde en consequente 
spoorweg-staatkunde te volgen; het vraagstuk zal 
een der belangrijkste maatschappelijk-politische 
in de naaste toekomst zijn ; het is zulks nu reeds, 
maar het wordt te laag geschat. 

Tot zoover Perrot. Ik heb in do rubriek 
•Buitenland?' van dit Weekblad reeds vermeld, 
dat de Belgische Regeering drie particuliere 
spoorwegen zal koopen, waaronder den Grand 
Central Helye. Zij kan daarbij rekenen op goed
keuring van ile Kamers. Dit feit is te opmer
kelijker, omdat de eerste persoon in het minis
terie niemand minder is dan de heer Malou, een 
financier, die in ongeveer honderd particuliere 
.Maatschappijen met aandeelen eene meer of min 
gewichtige stem had vóór de aanneming van zijne 
nieuwe betrekking; en omdat de meerderheid 
der Kamers bestaat uit. aanhangers, vrienden, 
beschermers en beschermelingen van den beruch-
teu bankier Lungiaud-Uuinonceau. Volgens cene 
noot van den heer Alphonse l lubcr l i , toegevoegd 
aan zijne vertaling van Sehwabe's studie over de 
Engelsche spoorwegen, heeft de Belgische Regee
ring in 1858 de lijn Mons-Manage (33 kilom.) 
overgenomen, die in 1845 aan eene Engelsche 
Maatschappij was geconcedeerd geworden. Zij 
betaalt daarvoor jaarlijks aan de vroegere con
cessionarissen fr 072,330. Later werden ver
schillende banen gegund onder voorwaarde, dat 
zij, onmiddellijk na dc voltoding, zouden wor
den geëxploiteerd door den Staat, die daarvoor 
50 tot 75y„ van de bruto-opbrengst aan de Maat
schappij zou uitkceren. In 1870 nam de Belgi
sche Regeering niet minder dan zeshonderd kilo
meters van dc Sociétó ycncrale d'exploitation 
o v e r , legen betaling van een deel der bruto-op
brengst, afwisselende van 7000 tot 15,000 fran
ken per kilometer. In Engeland bestaat het Par
lement voor nteer dan ecu zesde uit leden, die 
zitting hebben in het bestuur vau spoorwegmaat
schappijen. 

Volgens de Haarlemschv Courant behoorcu 
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bijna alle elfhonderd kilometers spoorweg in 
Egypte aan den Staat. 

Waarom dit voorbeeld wel gevolgd op Suma
tra en niet op Java ? V . , de schrijver der Vra 
gen van den dag in het Handelsblad , beweert, 
dat alleen zi j , die uit de Staatsruif willen eten , 
voor Staatsaanleg pleiten. Vroeger hield ik V, 
voor een eerlijk man. Hij zelf heeft mij van 
dien waan genezen. Zulk eene verdachtmaking 
is slechts de toevlucht van lieden, die zich schul 
dig gevoelen. Ik heb nu en dan uit do Staats 
ruif gegeten, maar bet voeder is mij ontnomen 
geworden, omdat ik geloofde aan de eerlijkheid 
der «liberalen." Zoo onnoozel is V . niet. Het 
fraaiste i s , dat men in V. een Rijkshoogleeraar 
ziet, die dus zelf uit de Staatsruii eet, en geen 
klein beetje. De Opmerker heeft nog door geen 
enkelen volzin verraden, dat hij afhankelijk was. 
Het Handelsblad heeft nog nooit durven toonen, 
dat het onafhanklijk was van dc plutocratie. Maar 
laat ons geen woorden verspillen aan onwaar
dige personen en terugkeeren tot de feiten. 

Er bestaat geene enkele reden om aan te ne
men, dat particulieren goedkooper dan de Staat 
spoorwegen houwen. Integendeel; zij betalen 
meer voor het verkrijgen van geld. Overal vindt 
men aannemers, vooral in Engeland, die banen 
bouwen in de geheele wereld, in Zuid-Amerika, 
Australië en elders, en zeer gaarne voor alle 
soliede Gouvernementen werken. Raadplegen wij 
ook eens eenige cijfers. De aanlcgkosten per k i -
lom. bedroegen, volgens Schwabe (bl. 27): 

Particuliere banen. Staatsbonen. 
Engelsche fr. 050,335 
Schotsche » 380,900 
Iersche » 221,850 
Pruisische fr. 274,900 
Belgische (volgens Huberti) » 299,000 
Zie ook Schwabe's tabellen bl. 243—249 (t. a.pl.) 
Exploiteert de Staat, b. v. de Pruisische, 

duurder dan de particulieren? 
V., die, volgens de geruchten, zich veel onledig 

houdt met statistiek, weet het tegendeel uit de jaar
lijksche overzichten in de Bruyn Kops' Economist. 

Maar mist onze Staat wellicht het geld voor 
den aanleg van spoorwegen op Java? Dc beant
woording dezer vraag hangt geheel af van de 
wijze, waarop onze ministers en Kamers huis
houden. Een mijner vrienden in Indië schrijft 
mij , onder dagteekening van H Aug. j l . : «Men 
heeft met de jongste regeling van de suikercul
tuur aan de suikercontractcn een geschenk ge
geven, waarvoor men een spoorweg op dit eiland 
had kunnen aanleggen van Oost naar West." 
Ieder weet, dat voor een van de 90 nieuwe 
contracten eene som van dertien tonnen gouds 
werd geboden! 

Eene Regeering kan altijd met voordeel lagere 
tarieven hellen dan eene Maatschappij, omdat 
zij geene winst behoeft te trekken. Ieder weet, 
hoe gunstig in België de ongeëvenaard lage 
tarieven van den minister Van der Stichelen 
gewerkt hebben. Toen zijn opvolger Wasseige 
de prijzen verhoogde, daalden de opbrengsten 
voor de schatkist. Galt zegt: 77ie worst paging 
companies charge the most. 

Het ware woordenspilling onder Nederlanders 
te wijzen op onze zedelijke schuld jegens de 
Javanen. Laat mij «practisch" blijven en aan-
toonen, dat de Regeering stoffelijk voordeel be
haalt met Staatsaanleg. 

Vóór een aantal jaren vermeldde ik in het 
Indische Tijdschrift voor Nijverheid cn Landbouw 
de daling in de prijzen der levensmiddelen, die 
het gevolg was geweest van den bouw van 
spoorwegen in Duitschland en de herhaling van 
hongersnood voorkomen had. Men kan dc daar 
aangehaalde voorbeelden met honderden vermeer
deren. De jongste berichten uit Java gewagen 
weer van hongersnood bij Semarang. Lage prijzen 
verminderen de sterfte en verlengen dus den levens
duur van de burgers. Voor vele ministers nu 
is, volgens Multatuli, de burger slechts Deen 
artikel ter belasting." Vooral in Indië, met 
zijne hecrediensten en dwangcultuur, is dit het 
geval. V. kent zeker de werken van den statis
ticus G. Kr. Kolb , schrijver eener voortreffelijke 
Culturgeschichte der Mcnschheil, cn van een 
Handbuch der vergleichenden Stalistik, in welke 
beide boeken men leest: 

Sterfgevallen te Parijs Gemidd. larweprijs 
In de 10 duurste jaren 

(1094-1784) 21174 gemidd. 21 livr. 10 sous 
In de 10 goedkoopste jaren 

17529 gemidd. 17 » 5 » 

Eveneens te Londen: 
in 1800 . . . 25070 . . . 113 shill. 
» 1802 . . . 20508 . . . 58 » 

In zeven Engelsche graafschappen : 
1801 . . . 55905 . . . 118 » 
1804 . . . 20508 . . . 60 » 

Nicauder bevond, dat in Zweden de sterfgeval
len door meerdere duurte toenamen: 

in 1702 . . . . l / r 

1703 . . . . % 
1772 . . . . % 
1773 . . . . i / s 

Volgens Casper's onderzoekingen leven van 1000 
gelijktijdig geboren mensehen : 

Gegoeden. Armen. 
Na 5 jaren nog . . . 943 655 

« 1 0 » » . . . . 938 598 
» 20 » » . . . . 800 500 
» 30 » » . . . . 796 480 
« 40 » » . . . . 695 396 
» 50 » » . . . . 557 283 
» 60 » » . . . . 398 172 
» 70 » » . . . . 235 05 
» 80 » » . . . . 57 9 

De gemiddelde levensduur is bij de rijken 50, 
bij de armen slechts 32 jaren. 

Lage prijzen bevorderen de huwelijken. Iedere 
Javaan, die meer verwekt wordt, is eene winst 
voor het batig slot. Zou zelfs dit argument niets 
vermogen? Neen. Kolb, die zelf volksvertegen
woordiger i s , beweert, «dat het parlementarisme 
verrot is en geleid heeft tot een onwaardig en 
heilloos drijven van coterieën. Niet in 's lands 
raadzaal, maar in dc clubs wordt het lot van 
het land beslist; niet openlijk , gelijk in de clubs 
van Parijs, tijdens de ergste jaren van de om
wenteling, maar met geslotene deuren, volgens 
geheime overeenkomsten; niet naar betooggron-
den, maar naar de eenzijdige bedoelingen van 
partijgenooten." N u , ik zal mij ten minste niet 
behoeven te verwijten, dat ik niet heb gewaar
schuwd. 

Reeds vroeger is in dit blad vermeld gewor
den , dat dc Indische Spoorwegmaatschappij b. v. 
f 85 vordert voor het vervoer van meu
bels, die door koelies voor ƒ 1 8 ter bestemde 
plaatse worden gebracht. Dit staaltje geeft eenig 
denkbeeld van het «unwirksame" toezicht der 
Regeering op het tarief. Het gevaar van coali
tie der toekomstige Maatschappijen dreigt nog 
meer op een eiland dan op het vasteland. In de 
laatste dagen vernamen wij , dat de Franschen 
door dc Duitschers gedwongen zullen worden tot 
lagere vrachtprijzen, zoo zij Havre niet willen 
zien te gronde gaan door de mededinging van 
Hamburg. Op Java zoude eene coalitie zoo iets 
niet te vreezen hebben. 

A l moest men geld leenen voor spoorwegen op 
Java, zou dit toch minder kostbaar uitkomen 
dan ze later over te nemen van particulieren, 
eene toekomst, die men wel niet zal kunnen 
ontgaan. Onze koloniale staatkunde echter schijnt 
de schaamtelooze leus van Lodewijk X V te hul
digen : Aprcs nous le déluge!" 

Maar het geld is er. Volgens de openings
speech van den minister Van Deldcn zijn er ze
ven en twintig millioen gulden aan Indische sal
do's voorhanden. Men schijnt deze , eerloos ge
noeg! weder in de moederlandsche schatkist te 
willen storten, met de verontschuldiging, dat men 
«niet meer" steelt dan zijne voorgangers. En 
veile, groote bladen keuren dit goed, omdat Ne
derland en Indië één zijn en, volgens hunne leu
genachtige voorstelling, daar aan alle behoeften 
is voldaan geworden! 

De Haagsche correspondent van de Middcl-
burgschc Courant vindt «IKTS 0NOPREOHT8"(lI) in 
deze oneerlijkheid van de «liberalen", die in 
dagbladen , tijdschriften, voon Nederlandsch-Indië, 
dikke «Rijdragcn", «Voorlezingen" en «Geschie
denissen" van het cultuurstelsel het batig slot 
altijd een «die/stal" noemden. Jets onoprechts! 
Louis Blanc drukt het minder zacht uit. Hij 
bedong in 1848 toepassing van zijne beginselen 
als voorwaarde zijner toetreding tot hut Bewind, 
want, zegt hij: «Wie slechts in het gezag is om 
het gezag, ondergaat de laatste der vernederin
gen : wie in het bewind i s , zonder daar zijne 
beginselen te vertegenwoordigen, is de laagste 
der menschen." 

Er ligt mij nog iets op het hart. Er heerscht 
ten onzent eene schandelijke, onheilspellende ver
warring van zedelijkheidsbegrippen. De «liberale" 
bladen schelden alle dagen zekeren redacteur dc 
iiuid vol wegens zijne karakterloosheid. Spur en 

Hulst zegt, dat hij leeft «op den Chimborasso 
der gemeenheid." Een klein blaadje beweert, 
dat hij zijne vrouw om te bedelen uitzond naar 
de vrouw van Van Hall , dien hij altijd door bet 
slijk gesleept had 't Moge waar zijn, maar niet 
minder waar is, dat onze «liberalen", wat dank
baarheid betreft, op den Dawalagiri der gemeen
heid wonen. Die redacteur volgt ten minste het 
beginsel: «wiens brood men eet, wiens woord 
men spreekt." Maar onze «liberalen" eten sinds 
veertig jaren het brood, dat Van den Bosch en 
Baud hun bezorgden, en doen onophoudelijk in 
dc bovenbedoelde organen die twe • mannen 
brandmerken als uitzuigers van de Javanen en 
geven hun prijs aan de verachting van tijdgenoot 
en nazaat. 

Ik behoef den minister Fransen van de Putte 
niet te herinneren, hoe hij in 1800 de Javanen 
heeft verloochend door zijn ambtgenoot Van Bosse 
te laten zeggen: «Wij vinden de koffiecultuur 
zoo mooi (!) niet, maar kunnen ze niet missen." 
Hij heelt veel goed te maken. Nog is het tijd. 
Bijna alle weldenkenden wantrouwen hem. Maar 
één eerlijk, scherpziend beoordeelaar, wijlen Prof. 
Schncevoogt, liet zich in een geprek niet inij 
gunstig over zijn karakter uit. De minister kan 
nu niet voorwenden door Thorbecke te worden 
tegengewerkt Bij de schim van den voortreffe-
hjken Schneevoogt bezweer ik hein eere te doen 
aan de lofspraak van dien doode. Hij verzette zich 
tegen den diefstal van de voorhanden 27 millioen 
guldens uit Indië; hij wende deze som aan voor 
den aanleg van spoorwegen op Java; hij toone 
eindelijk, slechts minister te zijn om zijne be
ginselen te vertegenwoordigen , of hij stelle zich 
bloot aau het vonnis van Louis Blanc : «Gij zijt 
de laagste der menschen!" 

Holle, 5 Oct., 1872. 
S. E . W. R00IIDA VAN KÏSINGA. 

Berichten en mededeelingen. 

B D I T E N L A N D . 

§ Een der laatste nommers van Harper's Ma
gazine bevat de volgende belangwekkende be
schrijving van de spoorwegwagens op den Paci-
fic Railway, die den Atlantischen Oceaan ver
bindt met dc Groote Stille Zuidzee, eene lijn 
van ongeveer drie duizend vijfhonderd kilometers 
lengte: 

Van Chicago tot Omaha is de trein voorzien 
van een wagen, ingericht tot eetzaal, die zeer 
merkwaardig, in zijne soort is. Ik verwachtte 
iets onzindelijks, iets onaangenaams voor het oog 
te vinden en vooral mijn reukzintuig gekwetst te 
voelen door eene ondraaglijke keukenlucht. Wij 
meenden allen, dat deze wagen zeer gemakkelijk 
zijn kon, maar zeker niet weelderig. 

Onze verwondering was dan ook groot bij het 
zien van eene eetzaal, zoo zindelijk en gemakke
lijk, alsof Delmonico zelf de inrichting bestuurd 
had. Ofschoon de keuken natuurlijk achter dezen 
wagen staat, is de luchtverversching zoo volko
men, dat men geen onaangenamen geur gewaar 
wordt. De reizigers plaatsen zich aau kleine ta
fels, waaraan vier personen zeer op hun gemak 
zijn. Zij hestellen hun ontbijt, middag- of 
avondmaal, volgens de spijskaart van den dag, 
waarop de prijzen achter den naam van eiken 
schotel vermeld staan. 

Men kan kiezen tusschen een groot aantal ge
rechten; het maal, altijd uitmuntend, wordt toe
gediend in een fraai eetservies en niet lijn tafel
goed ; bovendien zijn de prijzen zeer matig. 

Na Omaha te zijn voorbijgestoomd, eet men, 
tenzij men plaats hebbe genomen in een logies-
wagen, aan buffetten, in verschillende stations, 
waar dc prijzen altijd uitmuntend zijn cn de be
diening naar behooren wordt verricht. Deze buf
fetten staan onder het onmiddellijk opzicht van 
de voornaamste beambten der spoorwegmaatschap
pij , en bij vele, met name op den Central Paci
fic, in Californië, is de inrichting zoo weelderig 
mogelijk. Het oponthoud is altijd lang genoeg 
om op zijn gemak te kunnen eten; het wisselt 
af van dertig tot vijf en dertig minuten; dc con
ducteur verwittigt met luider stemme, dat er 
vijf minuten vóór het vertrek van eiken trein 
gewaarschuwd zal worden door het luiden van 
eene klok; en deze beambte is altijd voorkomend 
genoeg om eens rond te kijken in de zaal, alvo
rens het sein te geven, en om aan de dames te 
zeggen, dat zij niet ongerust behoeven te zijn, 
dat hij haar bij tijds zal waarschuwen. Nog 

meer, zoo gij een toereikend getal vormt en ge
zamenlijk uw maal verlangt te doen, telegrafeert 
hij vooruit voor u om het noodige getal couverts 
gereed tc houden. Bij uwe aankomst is de tafel 
gedekt; gij behoeft slechts plaats te nemen. In 
één woord, deze treinen zijn ingericht voor het 
gemak en het genoegen van de reizigers. De 
overtocht zou dan ook ondraaglijk zijn, zoo het 
anders was. 

Dc rustwagens, bij gemis waarvan de reis, in 
plaats van een genoegen, eene onuitstaanbare 
vermoeienis zou wezen, danken hun aanzijn en 
hunne volmaking aan den heer George M . Pull-
mann, den gepatenteerden uitvindei van tal van 
vernuftige verbeteringen in het oomfort, dat men 
in de wagens geniet. Deze Amerikaan werd arm 
geboren en was aanvankelijk mijnwerker in Co
lorado; hij was zoo misdeeld van middelen, dat, 
toen hij de proeven met deze slaapwagens begon, 
hij slechts met groote moeite de fondsen kon 
bijeenkrijgen, die voor de vervaardiging van 
den eersten noodig waren. Hij is nu voorzitter 
der Pullmann Car Company, die vijfhonderd 
slaapwagens, salon-wagens en restaurant-wagens 
heeft op verschillende spoorbanen, cn die er in 
dit jaar elke week drie nieuwe bij maakt. ' De 
Maatschappij vervaardigt bovendien tegenwoordig 
eene nieuwe soort wagens , bestemd voor lijnen, 
gelijk die, welke Nieuw-York niet Washington 
verbindt, en in dezen oogenblik loopt er tusschen 
Chicago en Ogden een logies- of hótel-wagen, 
waarin men kan zitten of liggen en elk uur van 
den dag of den nacht een maaltijd kan bestellen. 
Nieuwe werkplaatsen zijn op het punt te worden 
opgericht bij Chicago; deze zullen nog dit jaar 
voltooid zijn, en het terrein, waarop zij gebouwd 
moeten worden, is groot genoeg om de wonin
gen tc bevatten van de duizenden werklieden, 
dié er bezig mede zullen worden gehouden; deze 
woningen zullen, naar het schijnt, zeer aange
naam en vol gemakken zijn. De Maatschappij 
heeft reeds besloten, in alle groote steden voor 
kamers te zorgen, waar de conducteurs en rem
mers, na afloop van den dagelijkschen arbeid, 
een bad kunnen nemen, van kleederen verwisse
len , hunne verslagen opmaken, lezen, schrijven 
en zich ontspannen. De heer Pullmann is van 
oordeel, dat, dewijl men veel van deze beambten 
vordert, die met zorg worden gekozen, de Maat
schappij er voordeel in moet zien hun al deze 
gemakken en genoegens te verschaffen. Zulk een 
goed en menschlievend denkbeeld is wel geschikt 
om haar dc genegenheid en plichtsbetrachting 
van deze ondergeschikten te verzekeren. 

De wagens van Pullmann worden steeds betel
en beter. De grootvorst van Rusland heeft in 
den laatsten winter de gemakkelijkste reis ge
maakt, die men zich denken kan. Hij had in 
zijn trein een wagen bij dag, waarin hij en zijne 
volgelingen het zich zoo lekker mogelijk konden 
maken. Zij konden er in liggen, lezen, schrijven, 
praten of spelen, gelijk in eene zaal. Een an
dere wagen was om te eten en een derde be
vatte dc slaapkamers. De indrukken, die de 
grootvorst van die reis bewaard heeft, moeten 
wel bijdragen tot de invoering van de Pullmann-
wagens in Rusland, die overigens binnen twee 
jaren op de Engelsche, Duitsche en Fransche lij
nen gebruikt zullen worden. Men heeft daarvoor 
reeds maatregelen getroffen. 

De voortreffelijkheid der Amerikaansche slaap
wagens ligt in hunne zindelijkheid, in de 
volkomenheid van hunne verwarming, van dc 
luchtverversching en in hunne gemakken, want 
zij zijn voorzien van alle voorwerpen, die in eene 
slaapkamer behooren. E i is niets van dien aard 
in Europa, en alle reizigers, die de Pullmann-
rijtuigen uit ondervinding kennen, zijn er even 
verbaasd en verrukt over. De Maatschappij doet 
uitmuntende zaken en zij verdient het. De wa
gens loopen nu over een honderdtal verschil
lende lijnen; de spoorwegmaatschappijen bezitten 
in het algemeen ééne helft van het rollend ma
terieel , waarvan tie exploitatie voor gemeenschap
pelijke rekening met de Maatschappij-l'ullmann 
plaats heeft. Men kan thans in deze rijtuigen 
meer dan negen duizend zeshonderd kilometers 
spoorbaan uileggen. De Maatschappij-l'ullmann 
bezigt reeds meer dan twee duizend personen; 
hare nieuwe werkplaatsen zullen er nog duizend 
gebruiken, en toch is deze uitgebreide onderne
ming van bijna niets opgekomen. 

Eene der aangenaamste manieren om het Ame
rikaansche vasteland te doorkruisen, is met een 
getal vrienden te vertrekken, groot genoeg om 
een vak van bet spoorwegrgtuig geheel of nage

noeg tc vullen. Om u te doen zien, hoeveel 
zulk eene reis kost, buiten het spoorwegbiljet, 
waarvan de prijs onveranderlijk i s , zal ik eenige 
uittreksels geven van een boekje, dat dc Maat
schappij heeft doen verschijnen om de reizigers 
in te lichten. 

Voor een gewonen slaapwagen, bevattende «) 
twaalf vakken of vertrekken, elk met twee bed
den, en b) nog twee fraaiere kamers, ook elk 
met twee bedden (gezamenlijk acht en twintig 
bedden) 75 dollars of 380.25 fr. daags, 
alles er onder begrepen. 

Voor een salon-wagen, bevattende a) twee ge
meubileerde vertrekken, elk met eene canapé 
en twee groote armstoelen, die 's nachts veran
derd worden in twee bedden voor twee perso
nen en twee bedden voor één persoon; b) drie 
andere kamers, elk met twee bedden voor twee 
personen; c) zes opene hutten of kajuiten, die 
eveneens elk twee dubbele bedden bevatten (ge
zamenlijk zes en twintig bedden) 75 dol
lars daags, alles er onder begrepen. 

Voor een logies-wagen, bevattende a) twee sa
lons , gelijk boven, b) eene andere kamer met 
twee dubbele bedden, c) zes opene hutten, elke 
met twee bedden (te zamen twee en twintig bed
den), met d) eene welvoorziene k3ukcn, bevat
tende alles, wat noodig is om de spijzen te be
reiden, met een kok en twee helpers 85 
dollars (fr. 437.75) daags, alles er onder be
grepen. 

De logies-wagen van Pullmann is eene der 
vernuftigste en gemakkelijkste inrichtingen om 
te reizen. Veertig personen kunnen om de ta
fel plaats nemen; niet alleen bevat hij eene keu
ken , die een wonder in hare soort is , niet kra
nen, welke warm en koud water geven, maar 
ook eene bergplaats voor de wijnen, eene voor 
het servies, eene derde voor tafelgoed en voor 
een ruimen voorraad mondtocht, om desnoods 
dertig personen te voeden op eene reis van Chi
cago naar de Groote Stille Zuidzee. Deze voor
raad bestond, naar mijne opneming, in honderd 
drie en dertig verschillende soorten van spijzen, 
duizend servetten, homferd en vijftig tafellakens, 
driehondeid vaatdoeken, veertig handdoeken, 
zonder de beddelakens, kussensloopen enz. te re
kenen. En zoo men niet nauwkeurig den trein 
onderzocht, zou men zelfs niet vermoeden, dat 
er eene keuken in is. 

Telkens als een slaapwagen van eene reis 
komt, wordt hij voor vier en twintig uren ter
zijde gesteld. A l het vuile linnen wordt naai
de wasscherij gebracht; alle bedden en beweeg
bare stukken worden gelucht en geklopt; de 
wagen wordt geventileerd; de beschotten afge
veegd, gewreven en gepolitoerd. 

— § Men heeft dezer dagen te Boulogne-sur-Mer 
de laatste eer bewezen aan het stoll'elijk over
blijfsel van Frederic Sauvage, den bevorderaar 
van de toepassing der schroef op de stoomvaart. 
Die late hulde is zeer mooi, maar zij kan niet 
doen vergeten, dat Sauvage bijna van gebrek 
is omgekomen in het hospitaal te Havre, in eene 
havenstad, waar op hetzelfde oogenblik honder
den schroefschepen binnenliepen en uitklaarden! 
Het zou goed zijn, zonder af te dingen op de 
eerbewijzen, aan beroemde dooden verschuldigd, 
wat meer te denken aan de uitvinders, terwijl 
zij nog leven. 

— Te Nieuw-York heeft zich een comité gevormd 
voor de oprichting van een standbeeld van Elins 
Howe J r . , den uitvinder der naaimachines. Het 
geld zal gevonden worden door vrijwillige bijdra
gen, van niet meer dan een dollar per persoon, 
door dames die de nuttige uitvinding van Howe 
hebben leeren op prijs stellen. Het standbeeld 
zal geplaatst worden in het Central Park te 
Nieuw-York. 

— In den Nieuwen Schouwburg te Keulen zullen 
telegraafdraden worden gelegd door alle deelen 
van het gebouw, om den bezoekers door middel 
van signalen kennis te geven van het begin van 
elke acte. De inrichting zal zoodanig worden 
gemaakt, dat aan de wandelaars buiten het ge
bouw eveneens het begin van elke acte wordt 
bekend gemaakt. 

— Gedurende 25 jaren heeft het dagelijksch 
bestuur van Maintz pogingen aangewend om dc 
stad uit te breiden, maar eerst dezer dagen is 
het daarin geslaagd. Het heeft een overeenkomst 
gesloten, welke door den Gemeenteraad reeds is 
goedgekeurd, om het gansche militaire terrein , 
noordwestwaarts van de stad gelegen, van den 

i Staat over te nemen. — De gronden, ingenomen 

door de wallen , grachten, het glacis en het ter
rein daar voor gelegen , voor zooverre het aan den 
Staat behoort, gaan in eigendom over aan de 
stad. De koopsom bedraagt 4 millioen Thai.; 
hiervan zal met 1". Januari 1873 worden betaald 
één millioen, het overige in twaalf achtereenvol
gende driemaandclijksche termijnen van \ millioen. 

Op 1°. Februari e. k. wordt het glacis en het 
verder buitenwaarts strekkende militaire terrein 
in handen gesteld van dc stedelijke autoriteit. 
De hoofdwallen en do hoofdgrachten zullen uiter
lijk in 1874 beschikbaar zijn ten behoeve van de 
ontworpen uitbreiding, want tegen dien tijd hoopt 
de Regeering gereed te zijn met den bouw der 
gedetacheerde forten. 

Nog vóór het einde van dit jaar zullen de ves
tingwerken op twee plaatsen worden geopend, 
teneinde ruimeren toegang te verkrijgen uit de 
oude naar de nieuwe stad. Binnen 14 dagen 
zullen door het Dagelijksch Bestuur bij den Ge
meenteraad worden ingediend de plannen, waar
naar men de nieuwe uitbreiding wenscht te 
regelen. 

— A De stad (lotha heeft eene prijsvraag 
uitgeschreven voor eene nieuwe burgerschool, 
waarvoor programma, met de eenheidsprijzen, 
waarnaar de hoeveelheden moeten worden bere
kend, aan de Secretarie te ontbieden zijn. De 
bouwkosten mogen de som van 50,000 Tbr. niet 
overschrijden, terwijl de plattegronden op de 
schaal van 1 a 200 en dc doorsneden en opstan
den op de'schaal van 1 a 100 worden verlangd 
en men nog een perspectievisch aanzicht vraagt. 
De ontwerpen moeten den Isten Februari 1873 
zijn ingezonden en zullen alsdan gedurende een 
week openbaar worden ten toon gesteld, waarna 
de jury van beoordeeling uitspraak zal doen; 
deze jury bestaat uit de heeren: architect üohn-
stedt, professor te Gotha, burgemeester Iluners-
dorf, te Gotha, bouvv-inspector Regel, mede te 
Gotha, stadsbouwraad Sommer, te Erfurt en den 
directeur der school, Dr. Zschacck, te Gotha. 

De prijzen zijn 1200 en 000 mark; terwijl de 
niet-bekroonde inzenders bij de terugzending 
hunner teekeningen een stel photographieën zullen 
ontvangen van de beide ontwerpen, waaraan de 
prijzen zijn toegewezen. 

B I N N E N L A N D . 

Deventer. In de jongste Raadsvergadering 
is door den voorzitter rapport uitgebracht over 
het verzoek der Commissie tot het bouwen van 
arbeiderswoningen, welke Commissie zich inder
tijd gewend heeft tot den Raad, tot het bekomen 
van een subsidie van f 0000, enz. De voorzitter 
stelde voor gemelde Commissie te adviseeren, 
dat de Raad zwarigheid maakt aan dat verzoek 
te voldoen, doch dat de Raad wel pogingen wil 
aanwenden tot het bekomen van goede arbeiders
woningen, en hij daarom een subsidie van ƒ 4 0 0 0 
wil verstrekken aan eene Vereeniging tot het 
bouwen van arbeiderswoningen, die zich bereid 
verklaart de als onbewoonbaar verklaarde gehou
wen af te breken en weder op te bouwen. en 
zoodra deze 10 huizen voor arbeiderswoningen 
ter beschikking stelt tegen een geringen huur
prijs. Ter visie cn in advies tot eene volgende 
vergadering. 

D o k k u r n . Naar men verneemt, zijn de tee
keningen , plannen cn begrooting van de ontwor
pen locaal-spoorwegen, van Dokkurn over Tor
naard, Holwerd, Blijk, Ferwerd, Marrum, Hal
lam en Stiens tot het station Leeuwarden; van 
Dokkuin over Metslawier tot Oostmahorn, cn van 
Dokkurn, Vecnwouden, Bergum, Oudega, Drach
ten reeds opgemaakt. De kosten, daaronder be
grepen onteigeningen , aanleg der wegen , bou
wen van stations cn rollend materieel, zijn ge
raamd op ruim drie millioen gulden. 

Hoogeveen. Bij den Raad dezer gemeente 
is ingekomen eene missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, houdende kennisgeving, 
dat door en voor rekening van het Rijk geen 
toegangskanaal uit de Hoogeveensche vaart naar 
het spoorwegstation kan worden gemaakt. 

Advertentiën. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e en Ro t t e rdam. 
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P R I J S V R A A G . 
Het BESTUUR van de Naamlooze Vennootschap 

De Wageningsche Berg maakt hekend, dat op de 
uitgeschreven prijsvraag voor een gebouw, ge
schikt voor restauratio en feesten , zijn ingekomen 
9 ontwerpen en dat het ontwerp, met het motto 
Natura Artis Magiatra en voorzien van het 
teeken n. a. m., door haar het meest waardig is 
gekeurd, om te worden bekroond. Bij opening 
van het begeleidend briefje, bleek de vervaardi
ger te zijn de heer S. S. ROUWENS, bouwkundige 
te Bloemendaal, bij Haarlem. 

Het Bestuur besloot tevens het ontwerp met 
het motto «Eenvoud" aan te koopen en noodigt 
den vervaardiger uit zich bekend te maken. 

Namens het Bestuur, 
D. VREEDE 

Secretaris. 

A A O E S T E D I M 
Op Dingsdag 22 October 1872, des voormid

dags ten lO'/j ure, zal bij den Societeithouder 
VERWA1JEN te Renkum publiek worden aanbe
steed : 

Het bouwen van een WOONHUIS, 
met STALLING en KOETSHUIS voor 
den WelEdelen Heer O. de Haas te 
Renkum, op een perceel gelegen aan 
den straatweg te Renkum. 

De teekeningen liggen ter visie van af Dings
dag 15 October tot en met Maandag 21 October 
bij den Societeithouder VERWAIJEN te Renkum, 
terwijl de bestekken tegen betaling van 50 cents 
verkrijgbaar zijn bij den Heer G. J. THIEME, te 
Arnhem. Aanwijzing op het terrein zal worden 
gegeven op Zaturdag 19 October, des voormid
dags ten lO ' / j ure, terwijl nadere inlichtingen 
te bekomen zijn bij de architecten V A N GENDT 
tc Arnhem. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Delfs

haven , zullen op Woensdag den 3 0 a t c n October 
aanstaande, des namiddags ten één ure in het 
raadhuis der Gemeente, bij enkele inschrijving 
publick aanbesteden: 

Het maken eener nieuwe IJzeren 
Ophaalbrug over de kapitale sluis te 
Delfshaven. 

Bestek en teekeningen, zullen ter inzage l ig 
gen in het raadhuis van af Dingsdag 1 October 
c. k. ; de aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 
den 25 October des voormiddags ten tien ure, 
terwijl intusschen nadere inlichtingen te beko
men zijn, bij den Gemeente Architect. Dc be
stekken zijn o]> franco aanvraag verkrijgbaar ter 
Gemeente Secretarie, tegen betaling van fi per 
exemplaar. 

Delfshaven 28 September 1872. 
Dc Secretaris, De Burgemeester, 

P. V A N STAVEREN. G. B. V A N DUIJL. 

Rotterdamscne Diergaarde. 
Het BESTUUR is voornemens op Woensdag 23 

October 1872, des namiddags ten 2 ure aan te 
besteden: 

Het bouwen van een PLANTEN-
HUIS op de bestaande fondementen 
in de Diergaarde. 

Bestek en teekening liggen Ier visie aan het 
Bureau en is het bestek ii 25 ets. bij de portiers 
verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco heeft plaats op Woens
dag 10 October e. k. ten 2 ure. 

Onbevriesbare Pompeii. 
STADSPOMPEN. 

J r * o u i p e n 
VOOH 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N en Z O O N ' 
's Uravenhagc en Rotterdam. 

Gemeente-Architect. 
Te Zaandam vaceert met 1 Januari 1873 de 

betrekking van GEMEEN TE-ARCHITECT , 
waaraan, behalve eenige andere voordeeion, als 
dc vrijheid om werk voor particulieren te ver
richten , een vaste jaarwedde van f 1000 is ver
bonden. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Burgemeester, bij wien Heeren Sollicitanten wor
den uitgenoodigd zich persoonlijk of met. franco 
brieven, onder overlegging van bewijzen van be
kwaamheid en goed zedelijk gedrag, aan te mel
den vóór 1 November 1872. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften vooi Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Door aankoop eigenaar geworden zijnde van de 
STOOMWERKTUIG-FABRIEK, Ijzergie
terij, Bruggenbouwerij enz., der firma Utrecht
sche Ijzergieterij, vroeger V A N DE W A L L B A K E 
& C". , gevestigd te Utrecht, heeft de onderge
teekende de eer te berigtoii, dat binnen zeer kor
ten tijd door hem genoemde Fabriek zal worden 
geëxploiteerd en dat van af heden reeds be
stellingen ten zijnen kantore te 's Bosch worden 
aangenomen en voorloopig in zijne l'abriek aldaar 
zullen worden uitgevoerd. 

A . F . S M U L D E R S . 

Kon. Stoomfabriek 
V A N ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

FABRIJ5K V.A.ÜN" 

1 BRONSWERKER GIS-1 111111 
KOPER-, ZINK- E X IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Ruitensingel bij de- Utrechtsche barrière, YY 127 R en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

G L A S S C H E R V E N 
worden door ons tol hooge prijzen Ingekocht (Q1107). 

E M M E R I K , G L A S F A B R I E K . 

T J A J l E N , S P A A R M A M & Co. 

Bliksemafleiders 
WORDEN GEPLAATST DOOR 

A. V A N EMDEN, AMSTERDAM. 

Tegen billijken prijs wordt ter overname aan
geboden eene zoo goed als complete en wel 
geconditioneerde VERZAMELING DER 
W E R K E N , uitgegeven door het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs. Brieven franco 
onder de letters I. I. bij den Bockhandelaar 
W. B E E T S , te Delft. 

Bij beschikking van 3 Augustus 1872 heeft de 
Minister van Oorlog vastgesteld: 

ALGEMEENE VOORWAARDEN 
vuur dc uitvoering van werken en leveringen vuur den 

IOienst dei- Grenie. 
Deze zijn uitgegeven bij dc GEBROEDERS V A N 

CLEEE te 's Gravenhage, en ad ƒ 1 tc bekomen 
bij alle Boekhandelaars. 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FABRIEKEN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 

HOVEN c«3 ZOON, 
's Gravenhage cn Rotterdam. 

ZELF-WERKENDE SPAAR-REG1ILATEUR 
VOOH 

GELEIDBUIZEN, CYLINDERS, ENZ. 
GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W. HOVEN & ZOON, 
Botterdam en 's Gravenhage. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
een regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
e r k e r A l l i i d i l i n g l i Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straal te 
Arnhem. Adres: architecten VAN OBNDT te Arnhem. 

Van Driegt A C. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 
Koninkl. S p i e g e l - e n l.iJNienl'nlir. Geloei, 

en ongefoel. spiegelglazen. JAN u i BRUIJN, Arnhem. 
Calques. Pauspapier van ƒ8.10 en /'8.90, a con

tant, bij ile Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
J a c . Pleysier, te Scheveningen, fabrikant 

van ccment-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Vennaen en de stonde, Stoointraslaliriek, Delft. 

I I . J . Wolter. Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouw terreinen tc koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. tc Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Eabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . Hildebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C". 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 14 Oot. 
Dordrecht, te 10 uren , door burg. en weth.: 

het verrichten van timmer-, metsel- cn verfwer
ken aan het woonhuis en de loods op de be
graafplaats. Bil j . inzenden aan het bureau der 
gemeentewerken. 

Oroningen, te 12% uren, door burg. en 
weth.: het maken en leveren van schoolmeubelen 
in het schoolgebouw in de Hofstraat. 

Rotterdam, door de Noordbrabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij, aan het hoofdbureau: de 
levering van 1400 stuks eikenhouten dwarsliggers, 
lang 2.00 M . , breed 0.23 M. , d=k 0.14 M. en 
25.5 M 3 bezaagd eikenhout voor strekhout n , 
breed 0.25 M . , dik 0.15 M . en volgens op te 
geven lengte. 

Dinsdag, IS Oct. 
Jaarsveld, te 11 uren, door het college van 

den Lckdijk-Bencdendams en van den Ilseldam, 
in het Dijkhuis: de jaarlijksche levering van 350 
lasten grove steenpuin ged. 0 jaren. 

's-Hage, te 12 uren, door het minis tère van 
marine: het maken van eene n'euwe houten 
zeekaap en het oprichten daarvan bij Bu'lum, 
op Ameland. Inl. bij den bouwkundige bij den 
dienst van het loodswezen aan genoemd ministe
rie. Aanw. 5 dagen vóór de besiedi'ig. 

Zalt-Bommel, te 12 uren, door den dijk
stoel van Bommelcrwaard boven den Mcidijk , iu 
het Stads-knfliehuis; de levering der benoodigde 
vimmen Ge'dersch rijshout voor noodhout, in de 
verschillende dorpspo'ders van het district. 

Woensdag, 16 Oot. 
Zutfen, te 12 uren, door den directeur der 

ko'onie Nederlandsch Mettray, in Dc Laatste 
Stuiver: de voor 1873 benoodigde voorwerpen 
van kleeding en ligg-ng, steenko'en enz. 

Wlnsum, door burg. en weth.: de beplant ing 
op de nieuw aangelegde begraafplaats. 

Zwolle, door G. J . Averdijk : het doen van 
stukadoor-, verf- en behangerswerk aan de twee 
gebouwen op den Badhuiswal. 

Donderdag , 17 Oot. 
Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van Delfland : de levering van l o . 
409,000 K.G. Brabantschen of Üoornikschen steen ; 
2o. 1500 geercosoteerde ellens of zware kolders; 
3o. 150 M 5 brikken of grove puin. Inl. bij den 
fabriek-Iandmeter J. P . v. d. Berg Jr., aldaar. 

's-Hage, te 11 ' / 2 uren, door de commissie 
van beheer en toezicht over de droogmaking der 
plassen in Schieland, in het gebouw van bet 
prov. bestuur : hei. graven van een drietal water
leidingen in de droogmakerij en het opmaken van 
eenige vakken bennsloot langs het zuidelijk en 
zuidoostelijk gedeelte van den Ringdijk , in 2 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te 's-Hage en den eerstaanwezend ingenieur W . 
J. Backer, te Rotterdam. 

's-Hage, te 12 uren, door het m ;nist van 
binnenl. zaken: het maken van een gebouw tot 
waterbezorg'ng met toebehooren op bet locaal 
station , een wachthuis bij de dubbele schutsluis, 
een bergplaats voor goederen met verhoogde los-
en ladingplaats op bet haven-station en eenige 
verdere werken te Vlissingen. Inliebt. bij den 
eerstaanwezend ingenieur te VOssingen. Raming 
ƒ 91,000. 

Vrijdag, 18 Oot. 
'•-Bosob, te 10'/2 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het 
prov. bestuur : het onderhouden van de gebouwen 
met aanhoorigheden van de Rijks-kweekschool 
voor onderwijzers te 's Bosch, te rekenen vnn den 
dag waarop de kennisgeving der goedkeuring der 
besteding door den aannemer zal zijn ontvangen, 
tot en mei 31 Dec. 1873. Aanw. den 4en dag 
vóór de bested ;ng. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, bij den ingenieur M . B. G. 
Hogerwaard en bg den opzichter J . II. van Deur-
sen, te 's-Bosch. 

Middelburg, te 11 uren, door den direc.eür 
der registratie en domeinen, ten zijnen kantore: 
het leggen van 4000 vierk. M . wintermat en van 

00 vierk. M. rijsbeslag roet vlechttuinen op de 
slijkvangers, gelegen op de Rijksscbooren nabij 
den polder de Kleine Stelle in den Brakman, 
benevens het onderhoud tot 1 Mei 1873 van die 
slijkvangers, met hun krammat en rijsbeslag. 
Inl. bij den hoofdopziener der domeinen .1. J. 
Brandt, te M'ddelourg. 

Verseke. te 11'/2 uren, door burg. en weth.: 
het bouwen van een nieuw schoollokaal en de 
levering van schoolmeubelen. Inl. ter secretarie 
en bij den a-chi.ect D. de Koning, tc Goes. 
Aanw. 10 Oct., te 3 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het burgerlijk arm
bestuur: de leer ing van linnen, katoen, p ; , o.v, 
chits, fiieschbont, broekstreep , atresfoort., bom
bazijn, serg ;e, saaiet, enz., ten behoeve dier in
richting. Bil j . inzenden op hetraadhuvs, bureau 
Burger]. Armbestuur. 

Delft, te 12 uren, door des directeur der a rü l -
'erie-siupe'- en corrtruct:e-tna<razijne ï , op zijn 
bureau in de Houttuinen : de levering van 

5 handbrandspuUen met toebebooren; 
30 brandzeilen met ophaaltouwen ; 
20 hoofdtouwen tot brandhaken; 

4 ve'ligheidskappen ; 
50 geheime lantaarns; 

100 slangen tot alle brandspuiten, hennep, van 
mode', lang 15.7 M . 

00 I zulgerbek'eedselen i voor brandspuUen ; 
120 ) van caoutchouc I » handbrandspuiten; 

0 zuigbnizen , elk uit 3 stukken, 
ten H;ensle der genie in Oosl- lnd ; ë , over 1873. 
Inl. op het bureau van genoemden directeur. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een pak werk op den rechteroever 
van den Gelderschon Ijsel in de gemeente 
Huissen, ter lengte van 281 M . ; het met kle ; -
aarde aanvullen van den achterliggende,! grond 
en het leveren en verwerken van 1350 M 2 gras
zoden. Inl. bij den hoofdingenieur, den arron
dissements-ingenieur en den opzichter, allen te 
Arnhem. Raming f2420. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bes.uur: 
het driejar'g onderhoud van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
verspreide landsbruggen in Overijsel, in 3 per
ceelen. De bedoelde bruggen zijn : l e perc. de 
ophaalbrug over de Almelosche Aa te Ambt-
Almelo, genaamd de Poelenbrug; de kolkbrugte 
Wecselo ; de Watermo'enbrug en de Korenmolen-
brug te Weerselo en de beide bruggen in den 
weg van Ulitshmzen naar het voormalige Rijks
gebouw te Luidorp. Raming ƒ 1 4 0 0 . 2e perc. 
de ophaalbrug over de Regge , genaamd de N'euwe 
Brug; de Dalvoorderbrug; de Sieenenhrug over 
de oude Sal'andsct'e wetering in den ouden weg 
van Raalte naar Zwolle. Rawing ƒ 2420. 3e perc 
de steenen duil er bij het fort Veeneb. Ugge, on
der I'ardenbe.g; de vaste ijzeren brug over de 
rivier de Vecht, bij het veer in Oelen en de op-
haa'brug over de rivier de Vecht voor de stad 
Hardenberg. Raming f 790. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat, te Zwolle en dc 
ingenieurs te Kampen eu te Almelo. 

LeeJwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur : het inhakken der gewaterpaste hoogten 
van de hardsteencn pe'lroerksteenen. Inl. bij den 
hoo,'dingen:ear van den waterstaat P. J. II. H a / -
ward en de ingenieurs Jhr. A . O. v. d. Sant-
beuvel en A. J . Brevet, al'en te Leeuwarden. 

Noo.-ëwo'de , te 2 uren , door burg. en weth. 
der getreente Bedum, bij Joh. Westerholf: het 
aanleggen van een kunstweg van Bedum over 
NoordwoVe naar Zuidwolde, lang 4750 M. , met 
benoodigde materialen en arbeidsloonen. Aan.v. 
op den dag der besteding, tè 10 uren, aan te 
vangen te Bedum. Bilj . inzenden uiterlijk te 12 
uren bij Westerholf voornoemd. 

Staveren, door het dijksbestuur van het wa
terschap Hemeluiner Oldephaert cn aanhoorige 
zeedijken, bij den secretaris: de levering van 270 
stuks 35 d.M. nieuwe greenen heipalen, 270 stuks 
41 d.M. idem, 200 M. ' % „ c.M. nieuwe greenen 
gordingen, 500 M . • / „ c.M. idem, 300 M . « / 1 0 

c.M. planken, te leveren vóór 1 November. 

Zaterdag, 19 Oot. 
Heerenvecn, te 12 uren , door hot gemeen

tebestuur van Schoterlund, in het gemeentehuis : 
het beplanten van den weg van Knijpe naar 

Oranjewoud, lang 795 M. , met iepen boomstammen 
en elzen poten Aanw. 17 Oct. te 10 uren, te 
beginnen bij de brug over de (lompagnonsvaart. 

Herveld, te 12 uren, door burg. cn weth. 
van Valburg: de levering van brandstoffen. Inl. 
ter secretarie te Herveld, 15 Oct., van 9—12 
uren. 

Apeldoorn, te 1 uur, door burg. en weth.: 
het maken van een kunstweg, loopende van af 
dc buurtschap Uchelnn onder Beekbergen tot aan 
de grens der gemeente, in de richting van Hoen-
derloo, ter lengte van 7980 M. Aanw. 18 Oct., 
te 9 uren, te beginnen bij de woning van den 
papierfabrikant I. van Houtum Az. 

Dinsdag, 22 Oot. 
Renkum, te 10'/2 uren, bij den societeit

houder Verwagen : het bouwen van een woonhuis 
met stalling cn koetshuis, voor G. de Haas, a l
daar, op een perceel gelegen aan don straatweg 
a'daar. Inl. bij de architecten Van Gendt, te 
Arnhem. Aanw. 19 Oct., te 10 ' / , uren. 

Schoor! (hij Alkmaar), te 1 uur, door het 
R. C. pa-ochiaa' kerkbestuur van den H.Joannes-
Geboorte, in De Roode Leeuw : het bouwen eener 
kerk, met toren en pastorie. Inl. bij den archi
tect Th. Asseler, te Amsterdam. 

Woensdag, 23 Oot. 
Willemsoord , te 11 uren, door de directie 

der marine ; de uitvoering der werken voor het 
onderhoud der dok-, sluis- cn andere waterwer
ken van het marine-etablissement aldaar, ged. 
1873. Aanw. 21 en 22 Oct., telkens te 10 uren. 

Bolsward, te 12 uren, door het gemeente
bestuur: het maken van twee nieuwe greenen 
landhoofden met vleugelbeschoeiingen aan de 
Esii'orrazijl en het gedeeltelijk vernieuwen en 
draaibaar maken der beweegbnre voetbrug, met 
de leverantie der daartoe benoodigde material n. 

Rotterdam, te 2 uren, door het bestuur der 
Rotterdamscbe d'ergaarde: het bouwen van een 
plantenbms op de bestaande fondamenten in de 
diergaarde. 

Vrijdag, 25 Oot. 
Arn&em, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

de uitvoering van eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater van den Boven-Rijn in de ge
meente He'-wen-en-Aerdt, tusschen de kilometer-
raa'en VII en VIII. Het werk bestaat in hnt 
verlengen van 2 kribben met circa 29 en 30 M. , 
cn het leveren en verwerken van 800 M 1 blees-
laag, 300 M . staakregel en 150 M 3 steenpuin. 
Raming / 13,300. 

2o. het uitvoeren van werken m de gemeenten 
Poedero^jen, Brakel en Vuren-en-Dalem, tot voort
zetting der normabseering van de Waal, tusschen 
de kilometcrraaien 78 en 83; zijnde het maken 
van 2 dwarskribben en het opruimen tot 4 M. 
onder pei l , van de Langekrib, onder Vuren. 
Raming ƒ 3 4 , 0 0 0 . 

3o. het uitvoeren van werken tot voortzetting 
der pormahseeiing van den Neder-Rijn , onder Op-
beusden, tdsscben de kilometerraaien 24 en 25. Het 
werk bestaat iu het aanleggen van 4 dwarskribben, 
ongeveer 52, 50, 02 en 00 M lang, het leveren 
en verwerken van 300 M 1 blees'aag, 472 M . 
staakregel en 500 M 3 steenpuin. Raming ,'7300. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo . het éénjarig onderhoud der Willemsvaart 
tusschen Zwolle en het Katerveer; 2o. het onder-
boud der rijs- eu verdere werken op bet Zwarte-
water, in Overijsel, gedurende 1873. Raming 
ƒ 1 3 7 0 . 3o. het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
dc bruggen cn het tolhek met aanhooren, gele
gen in den weg van Marke'o naar Zutfen , op 
Oveiijselsch grondgebied, gedurende de jaren 
1873, '74 en '75. Aanw. den 8en dag vóór de 
besteding. 

Leer warden, ten huize van Mr . A . IJpeij, 
Hoek sterend K. 0 : het bouwen eener nieuwe 
boerenhuizinge en schuur ouder Huins. Inlicht, 
bij K. SüVkema, te Wirdum. Aanw. 14 Oct., 
van 10 tot 2 uren. 

Maandag 28 Oot. 
Maastricht, te 1.0 uren , door het prov. be

stuur : de uitvoering der noodige werken tot hot 
maken van een veerdani aan den rechteroever 
der Maas, voor het Rijksveer te Lottum. 
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'«-Hage. te 11V2 uren, door het prov. be
stuur : het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken, benevens 
het onderhoud daarvan over 1873—75. 

Dinsdag, 29 Oot 
Haarlem, te 12 uren, door dc hoofdadmini

stratie van het 3e reg. huzaren, ten burecle van 
den kapt.-kwartiermeester : de levering van 1000 
donkerblauwe paardedekens. Model te bezichtigen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Woensdag. 30 Oot. 
Overschie. tc 11 uren, door de comm. tot 

droogmaking der plassen in den Oost-Abtspolder, 
in De Vergulde Koetswagen: l o . het maken der 
gebouwen, 2o. het leveren en stellen van een 
stoom-pompwerktuig, met 4 pompen cn toebe
hooren, alles ten dienste van het stoomgemaal 
voor die droogmaking. Aanw. '2 dagen te voren, 
's morgens te 11 uren. 

Delfshaven, te 1 uur, door burg. en weth.: 
het maken eener nieuwe ijzeren ophaalbrug over 
de kapitale sluis te Delfshaven. Inl. bij den ge
meente-architect. Aanw. 25 Oct., te 10 uren. 

Utrecht, door de directie van den Nederl. 
Rijnspoorweg: het maken van een stationsgebouw 
en het doen van aanhoorige werken op het station 
Breukelen. Aanw. 16 Oct., te 9 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Zijpe, 28 Sept.: het bouwen eener school 

aan het Zand, gemeente Zijpe; ingekomen 8 
bilj. als: 
A. Hartman, te Haarlem, ƒ 12,307. 
W. v. d. Wooning, t Helder, > 11,300. 
G. Selderbeek, » Schagen, » 10,998. 
Gebr. Moorman, » Helder, » 10,699. 
K . R o l , » Zijpe, » 10,397. 
Vos en Duinker, B Helder, » 10,184. 
Gebr. K l e i n , » idem » 9,445. 
G. Bouwman, » Wieringerw., » 9,388. 

Amsterdam, 30 Sept.: l o . het bouwen en 
gedurende 3 jaren na de oplevering onderhouden 
eener school, met lokaal voor gymnastiek en 
onderwijzerswoning; ingek. 11 bilj. a ls: 
H. Rietsnijder, / 43,000. 
D. Limper, » 43,000. 
C. Rietsnijder, » 42,930. 
L . C. Schaade, » 42,900. 
G. G. van Kieeff, » 42,780. 
Schoonenburg en Maks, » 41,500. 
C. Koelman, » 40,046. 
J . Kosters, » 40,646. 
Timmer en Furstner, » 40,400. 
A. Aalders, » 38,883. 
H . J . van Berkum , » 37,328. 
Allen aldaar. 

2o. het bouwen en gedurende 3 jaren na de 
oplevering onderhouden van een hulpbureau van 
politie, met observatiepost voor de brandweer; 
ingek. 12 bilj., als: 
H. Rietsnijder, ƒ 18,300. 
C. Rietsnijder, » 17,800. 
R. Cruijff en II. Schouten, » 17,430. 
E. Hanson., » 17,000. 
L . Limper, » 16,333. 
Gebr. Meijers, » 10,000. 
L . C. Schaade, » 15,945. 
G. G. van Kleed', » 15,400. 
J. Koster, » 15,000. 
J. Heijink , » 14,825. 
A. Aalders, » '14,000. 
Timmer en Furstner, » 13,990. 
Allen aldaar. 

3o. het met zand ophoogen van het terrein 
voor de Rijks-academie van beeldende kunsten; 
ingek. 8 bilj., als : 
J. Heijink , ƒ 6500. 
J. P. Schut, » 5800. 
Gebr. Bos, te Haarleinmerni., » 5737.50 
Schoonenburg & Maks, » 5700. 
E . H . Brokmeiei, » 5025. 
Dc Zwaan Jr. en Koper, » 4991. 
Schep en Ambachtsheer, B 4(i89. 
G. de Rond, » 4499. 
Overigen aldaar. 

4o. de levering van cokes (geklopte); H. J. v. d. 
Hcyden, IÏ ƒ 2.01 ; idem van 1e qual. Ruhr-
haardkolen ; J. W. F. Hartkamp, ii ƒ 2 25, beiden 
aldaar en per 100 K G . 

Dordreoht, 1 Oct.: het maken van eene ijze
ren loopbrug met beweegbare klep, in plaats 
der geamoveerde l'elserbrug; ingekomen 4 bil
jetten, als: 
Van Dorsser en Terhorst, ƒ 9300. 
Joost Rijkhoek, » 9300. 
N . Klaus, B 9196. 
Penn en Bauduin , » 9039. 
Niet gegund ; allen aldaar. 

Gorinchem, 2 Oct.: het aanbrengen van riet-
beslag met palen en latten, langs de dijken van 
het kanaal van Steenenhoek; minste inschr. was 
H. Dubbeldam , aldaar , voor ƒ 0.74. 

' s -Heerenhoek , 3 Oct.: het bouwen eener 
R. C. kerk, volgens de plannen van den archi
tect Asseler; minste inschr. was Hendriks, te 
Oss , voor ƒ 90,989.99. 

Delft, 3 Oct. : de levering van a. rijsmateria-
len en eiken perkoenpalen : A . B. van Tienhoven, 
te Werkendam, f5797; b 10,000 bossen riet: 
P. C. Volker, te Sliedrecht, ƒ 1 3 4 7 ; c. 70 M» 
gehorde gr in t : .I. Rozenburg , te Naaldwijk, f278. 

H e l l e v o e t s l u i s , 3 Oct. : het leggen van een 
gedeelte bestrating met bijlevering van 2 spoor
wagens op de marinewerf; minste inschr. was 
M . L . Veenenbos , te Briel le , voor ƒ 3040. 

'•-Bosch, 4 Oct. : het onderhouden van het 
Rijks-post- en telegraafkantoor te Rosendaal, van 
den dag der goedkeuring van de besteding tot 
31 Dec. 1874; minste inschr. was H. A . de Bruijn, 
aldaar, voor ƒ 1235. 

T i e l , 4 Oct.: het bouwen eener fabriek met 
bijbehoorende schoorsteenen , voor de firma N . 
Verweij en Gomp. 

l e perc. 2eperc. Massa. 
H. G. Waanders, 

te T ie l , 
W . D. van Maurik, 

te Drurapt, 
A . Gennissen, 

te T ie l , 
E. D. J. de Jong, 

idem 
R. P i t lo , idem 

's-Hage, 4 Oct. 

/' 8000.00 f 5500 ƒ 12,400 

— — » 11,863 

— — » 11,456 

B 5732.40 — — 
_ B 4900 — 

: het bijbouwen van lokalen 
aan het huis van verbetering en opvoeding voor 
jongens te Alkmaar; ingekomen 0 bilj., als: 
C. Grootegoed, te Alkmaar, f 23,777. 
J. J. Tesselaar, » idem » 22,622. 
J. de Graaf en Vaster, » idem » 21,417. 
G. .1. v. d. Haar, » Haarlem, » 20,960. 
P. Brugman, B Alkmaar, » 20,800. 
D. A . Braakenburg, » Haarlem, » 20,220. 

Zwijndrecht. 4 Oct. : het maken van 300 
M 2 brikglooiing tusschen staakrijen, tegen het 
buitcnbeloop van den dijk te Groote-Lindt; in
gekomen 6 bilj., als : 

te Gorinchem, 
» Sliedrecht, 
» Groote-Lindt, 
B Hardinxveld, 
» Groote-Lindt, 
» Papendrecht, 

/ 388. 
B 374. 
» 348. 
B 325. 
» 277. 
B 269. 

G. de Hoo, 
P. Nederlof, 
B. Groenendijk, 
F. van der Vlugt 
W. K o o l , 
C. de Borst, 
Gegund. 

Doesburg , 4 Oct. : het maken van het linker 
landhoofd benevens voetbrugboofd aan de schip
brug over den IJsel; minste inschr. was G. B. 
van Ree, aldaar, voor f3320. 

Kapelle, 4 Oct : het bestuur van het cala
miteuse waterschap Willem Anna: het verbeteren 
en onderhouden der werken ; minste inschr. was 
W. A . Visser, te Wolfaartsdijk, voor ƒ 8 0 0 0 ; af
gemijnd door J. de Jonge, te Borselen, voor 
ƒ 7090. 

Utrecht, 5 Oct.: het bouwen van een ont
leedzaal naast het hoofdgebouw van 's Rijks vee
artsenijschool te Utrecht en het uitvoeren van 
eenige werken in het anatomisch amphitheater; 
ingek. 12 bilj., als : 
J. Verkuijlen J r . , f 11,640. 
H. J . Waanders, te T ie l , B 10,900. 
W. A . J. Jansen, » 10,330. 
0. van Zeeland, B 9,896. 
H . A. van Baaien, B 9,099. 

ƒ 9,613. 
* 9,587. 
» 9,540. 

9,420. 
> 9,380. 
s 9,278. 
t 9,264. 
» 9,700. 

J. H. de Vos, 
P. van Zutphen, 
J. van Straaten, 
A. Fukkink , 
J . J. S ikke l . 
J . J . Mulder, 
A . J . van Doesburg, 
Raming 
Overigen allen aldaar. 

's-Hage, 7 Oct.: de levering van Ruhrkolen 
voor de gemeentelokalen; minste inschrijvers 
waren J . J. Swenken en Go., aldaar, de haard-
kolen a ƒ 1 . 4 4 , de kachelkolen a / 1.14 per hekt. 

Leiden. 7 Oct. : het maken eener speelplaats 
aan de school in de Scheistraat; minste inschr. 
was J. van Leeuwen, aldaar, voor ƒ 7 1 0 . 

G o r r e d i j k , 7 Oct. : de aanleg van straatwe
gen, namelijk die in Engwierden lang 1800 M. , 
en die in Opsterland, lang 2950 M . , in 2 per
ceelen ; minste inschr. was R. Zwolsman, te 
Kuinre, perc. 1 voor ƒ 8 3 0 0 , perc. 2 voor 
ƒ 1 2 , 2 0 0 . Perc. 1 gegund; perc. 2 niet, zijnde 
boven de begrooting. 

A m s t e r d a m , 9 Oct.: het maken van eene 
ijzeren overdekkingskap over Zr. Ms. schroefstoom-
schip Van Galen; minste inschr. waren L . v. d. 
Beig en Co., aldaar, voor ƒ 9 8 9 9 . 

D o e s b u r g , 9 Oct.: het maken van het linker-
landhoofd , benevens voetbrughoofd aan de schip
brug over den IJsel; minste inschr. was G. B. 
van Ree, aldaar, voor f3320 . 

' s -Hage , 10 Oct.: het maken der beveiligings-
werken voor den middelpijler der draaibrug over 
het Noordzeekanaal te Zaandam; minste inschrij
vers waren Van Deutekom en Goedkoop, te Am
sterdam, voor ƒ 2 3 , 5 4 7 . 

Uitgegeven te Arnhem bij D.. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & 0". 

Zevende jaargang 42. Anno 1872. 

W E E K B L A D 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN, 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J Q - Z . , 

met medewerking van l)r. T. VAN DOESBURfJH. C. J. VAN DOORN, 0. tlROTHU, J. II. bKhUWAN, H. MNSE, S. K. W. UOORDA VAN BISIKOA, H. P. VOÖKI. en anderen. 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij D . A . T I I I K M K tc A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per pest ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor ccn jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij voornitbestclling aan den uitgever cu 
tegen betaling van 1B cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosteu 
ƒ 1.— cn voor eiken regel nicer /'-.20; bovendien wordt 
nij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Aljonucmcnteu voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

PRACTISCHE AMBACHTSSCHOLEN. 
I. 

In het Augustus-September-nommer van de 
1>EconomisV, bespreekt de heer mr. W. R. Boer, 
onder het opschrift BProfessioneel onderwijs", de 
Iiraetise.ltit ambachtsscholen. 

Aan het slot van dat, met zorg gesteld arti
kel , hoopt de schrijver dat anderen en meer be
voegden de door hem gedane vragen eens mogen 
overwegen, en dat daardoor een grondiger cn 
breeder discussie over dit groot en algemeen be
lang in het leven moge worden geroepen. 

Ofschoon het bijna vermetel kan gcheeten wor
den zich tegenover den alleszins bekwamen schrij
ver als een unieer bevoegde" te gaan stellen, 
heb ik toch gemeend, gehoor te moeten geven 
aan de gedane uitnoodiging, in de hoop daardoor 
de door hom geopperde bezwaren te kunnen weer
leggen. 

Vooraf zij het mij echter vergund een tweetal 
opmerkingen, bij de lezing gemaakt, mede te dee
len: 1°. de schrijver gelooft niet aan de door hem 
tegen het oprichten van practische ambachtsscho
len geopperde bezwaren, maar heeft slechts als 
zoodanig den schijn aangenomen, om daardoor in 
het belang der zaak wisseling van gedachte te 
veroorzaken, of wel, en dit laatste komt mij 
aannemelijker voor, hij twijfelt aan de gegrond
heid zijner stellingen; ik althans kan mij niet 
voorstellen hoe iemand, die niet overtuigd is van 
de wenschelijkheid eener zaak, haar tevens van 
algemeen en groot belang kan hceten. 

De bezwaren die mr. Boer zegt tegen het pro
fessioneel onderwijs te hebben , zijn waarlijk niet 
weinig; na er eerst op te hebben gewezen dat 
reeds bij de indiening en behandeling der tegen
woordige wet op het middelbaar onderwijs ook 
het vak-onderwijs bij het onderzoek in de afdee
lingen is ter sprake gebracht, en er toen reeds 
leden waren die tegen het programma, zooals 
het in art. 13 wordt omschreven , hunne stem 
verhieven en do eerste gronden der staatshuis
houdkunde wenschten vervangen te zien door 
Bpiactische oefeningen met gereedschap en draai
bank" , herinnert hij aan de pogingen die tegen
woordig worden aangewend om, wat toen niet 
gelukte, thans te doen verwezenlijken. 

Na hierover in het breede te hebben uitgeweid, 
komt de schrijver tut de volgende stellingen: 

1». De voorstanders der practische ambachts
scholen beweren dat de tegenwoordige inrichting 
van ons middelbaar onderwijs, met name die der 
burger dag- en avondscholen , zich niet genoeg 
aan de practijk aansluit; redenen waarom die 
inrichtingen zich nog met mogen verbeugen in 
eene algemeene deelneming. 

2°. Alle openbaar onderwijs uit de gemeene 
middelen bekostigd, moet zooveel mogelijk voor 
allen toegankelijk zijn, en, daar uit den aard der 
zaak ambachts- of vak-onderwijs zulks niet i s , is 
de schrijver niet overtuigd van de wenschelijk
heid van practische ambachtsscholen. 

3». Practisch onderwijs is onmogelijk vanwege 
de behoefte aan practische onderwijzers, grond
stoffen , enz. 

4°. Er ligt een groot bezwaar in de moeilijk
heid van het practische onderwijs, wat betreft de 
werkstukken die op zulk een inrichting zullen 
vervaardigd worden. 

5°. Het gaat niet aan de knapen drie jaar zon

der verdienste te laten; de eigenlijke arbeiders
klasse bekommert zich over het vraagstuk in 
quaestie weinig, het is boven hare bevatting, zij 
zien alleen op de «dubbeltjesquaestie". 

Laat ons thans' eens gaan zien of de door 
mr. Boer opgesomde bezwaren gegrond zijn. 

BDe voorstanders der practische ambachtsscho
len beweren dat de tegenwoordige inrichting van 
ons middelbaar onderwijs , met name die der bur
ger dag- en avondscholen , zich niet genoeg aan 
de practijk aansluit; redenen waarom die inrich
tingen zich nog niet mogen verheugen in eene 
algemeene deelneming." 

Ofschoon ik volkomen wat dit laatste betreft 
het met den heer B. eens ben, geloof ik echter 
dat de oorzaak daarvan minder moet gezocht 
worden in de niet genoegzame aansluiting aan 
de practijk, maar dat men juister zal kunnen 
zeggen dat onze burger-avondscholen zich niet 
genoeg aansluiten aan het lagev onderwijs; — ik 
spreek hier met voordacht van de burger-avond
scholen , omdat tot nog toe, helaas! de burger
dagscholen niet worden bezocht door de zonen 
van den eigenlijken handwerksman; deze is nog 
het oude geloof toegedaan dat de eigenlijke 
schooljaren op twaalfjarigen leeftijd geëindigd zijn; 
ongeacht de meerdere of mindere vorderingen 
van den knaap, rekent men het zich dan ten 
plicht voor hem naar een handwerk om te zien, 
of wel de zorg daarvoor aan hem zeiven over te 
laten. 

De goedgezinde werkman wil echter zijne kin
deren ook nog wel gaarne iets meer dan een
voudig werken laten leeren, en acht daartoe de 
burger-avondscholen een uitmuntend middel, maar, 
en dit is het kardinale punt, het onderwijs dat 
daar wordt gegeven sluit zich aan dat der bur
ger-dagscholen aan, en nu is het licht verklaarbaar 
dat velen van hen die slechts de lagere school 
bezocht hebben, bij een onderzoek naar de ver
eischte bekwaamheden te licht worden bevonden. 

Ik zal mijne bewering met een feit gaan sta
ven. In 1869 richtte het bestuur der gemeente 
Groningen, daartoe aangezocht door de Vereeni
ging van Industrieelen en Werkbazen, eene school 
op voor Btoekomstige handwerkslieden", om daar
door de jongelieden, die niet kunnen voldoen aan 
de gestelde eischen voor de burger-avondschool, 
in de gelegenheid te stellen theoretisch ouderwijs 
te ontvangen. Deze school die eene driejarigen 
cursus bezit en waarop, al is het niet zoo uitge
breid, toch bijna dezelfde vakken als op de bur
ger-avondschool worden onderwezen, telt thans 54 
leerlingen, terwijl op de burger-avondschool 47 
aan dc lessen deelnemen ; voorwaar wel een be
wijs dat de weinige deelneming niet aan te ge
ringe aansluiting aan de practijk te wijten is. 

En nu het tweede bezwaar van den heer B . : 
«alle openbaar onderwijs uit dc gemeene midde
len bekostigd, moet zooveel mogelijk voor allen 
toegankelijk zijn" en, zoo zogt de schrijver, nam-
bacbts- of vak-onderwijs is uit den aard der zaak 
zulks niet." 

Wat het eerste betreft, ook dit ben ik weder 
volkomen met den schrijver eens, maar geloof 
tevens dat het geen steekhoudend argument 
tegen het oprichten van practische ambachts
scholen is , 1° . omdat tot nog toe het bestrijden 
der kosten uit de gemeene middelen tot de vrome 
wenschen behoort; al de in ons land bestaande 

ambachtsscholen hebben haar ontstaan en instand-
i houding toch hoofdzakelijk te danken aan vrij

willige bijdragen ; het is waar, Amsterdam geeft 
jaarlijks /' 6000 en Rotterdam f 9000 subsidie 
aan de daar bestaande ambachtsscholen, m a a r 
aan die scholen is ook theoretisch onderwijs ver 
bonden, waardoor b. v. Rotterdam door Z. M. den 
Koning voor den tijd van 5 jaren is vrijgesteld 
van het oprichten eener burger d a g - en avond
school; en wat de algemeene toegankelijkheid 
betreft, ik geloof dat zulks werkelijk bestaat; 
zoolang eenige ambachtsschool ruimte en geld 
bezit, zal zij nist aarzelen een ieder, die aan de 
gestelde eischen voldoet en die lust heeft opge
leid te worden in een der handwerken d ie er 
onderwezen worden, op te nemen. 

Maar, zoo vraagt de heer B . , welke zullen die 
vakken z i j n , Bzal men langs dezen weg trachten 
timmerlieden, smeden, metselaars, schilders te 
vormen : waarom niet: kuipers, schepenmakers, 
boekdrukkers, hoveniers, kleermakers, kappers 
en nog honderd anderen?" 

Wanneer het de schrijver werkelijk ernst is 
met deze vraag, dan begrijp ik niet waarom hij 
zich niet tot de Regeering wendt met het verzoek 
om aan de burger dag- en avondscholen ook on
derwijs te doen geven in de technologie in den 
uitgebreidsten z in , zoodat kappers, kleerma
kers , — ik voeg er ter volmaking een tweetal 
bij — slagers en koekbakkers van die lessen 
voor hun vak partij kunnen trekken. De techno
logie, zooals die tegenwoordig onderwezen wordt, 
levert toch voor gemelde takken van nijverheid 
weinig nuttigs. 

Maar er is meer. De heer B. gaat hier uit van 
de veronderstelling dat aan eene ambachtsschool 
bekwame werklieden zullen gevormd worden, en 
hij staat hierin niet geheel alleen; dat is eene 
groote dwaling ; de ambachtsscholen behoeven niet 
en zullen zulks ook nimmer kunnen doen, direct 
bekwame werklieden te vormen; neen, het moet 
het doel dier inrichtingen zijn om jongelieden 
met de eerste beginselen van het handwerk hun
ner keuze vertrouwd te maken, opdat zij in het 
werkelijke leven overgegaan, des te spoediger 
zullen worden bekwame werklieden , wier oordeel 
reeds vroegtijdig door practisch onderwijs ge
scherpt is. Zoodanig ingericht zullen zij een 
zegen zijn voor de werkende klasse; dan zullen 
zij er toe bijdragen dat er minder jeugdige werk
lieden gevonden worden die, uit tegenzin voor 
het handwerk dat zij beoefenen, het werkmanspak 
verwisselen voor den soldatenrok. Welke hand
werken er zullen uitgeoefend worden is eene 
vraag gemakkelijk te beantwoorden, wanneer 
men slechts let op die nijverheidstakken waarvan 
het aanleeren nog al met inspanning gepaard 
gaat en waaraan de meeste behoefte en vraag 
naar is; en nu is het buiten kijf, dat men ook, 
nog afgezien hiervan, het meeste nut zal ver
spreiden door onderwijs in het bewerken van 
hout cn metalen, terwijl ook het vak van huis
schilder zeer geschikt mag gcheeten worden. 

Wanneer men hierin onderwijs geeft, zullen bijna 
alle handwerken er bij gebaat worden , want tim
merman , schrijnwerker, kuiper en schepenmaker, 
gebruiken bijna allen een en dezelfde werktuigen 
en verwerken allen eene stof; evenals schrijn
werkers , kunstdraaiers cn instrumentmakers op 
de draaibank vaardig moeten zijn; terwijl het 
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voor de laatsten even nuttig is om met de sol
deerbout om te kunnen gaan, zooals een koper
en blikslager bet dagelijks doet. Om kort te gaan, 
bet onderwijs aan eene ambachtsschool moet zoo
danig ingericht zijn dat het spreekwoord i>de 
practijk is veelvuldig" een waar woord kan ge-
beeten worden. 

Het derde bezwaar van mr. Boer is de onmo
gelijkheid der practische ambachtsscholen van
wege de behoefte aan practische onderwijzers, 
grondstofTen, enz. Ik wensch alleen het eerste te 
bespreken, omdat het laatste niet kan beschouwd 
worden als iets dat de uitvoering zou in den 
weg staan. De schrijver zegt n.l . dat het moei
lijk zal zijn geschikte werklieden die men met 
het onderwijs kan belasten te vinden, en zoo dit 
het geval wel i s , zou het onbillijk zijn ze aan 
de nijverheid te onttrekken. Waarlijk ! bier wijst 
hij zonder het te willen op de noodzakelijkheid 
van practisch onderwijs, want, hij erkent ronduit 
dat er zoo weinig knappe werklieden zijn, dat 
het onttrekken van eenigen , schade zou brengen 
aan het algemeen belang. 

En wat nu dat onderwijs zelf betreft, schrijver 
wijst er op dat wijlen de minister Thorbecke, 
toen de wet op het middelbaar onderwijs in het 
leven werd geroepen, zich tegen vak-onderwijs 
verklaarde en zich daarbij beriep op België , waar 
de zaak breedvoerig besproken was en de com
missie ter adviseering omtrent de regeling van 
het middelbaar onderwijs er op wees, dat in En
geland »l'apprentissage se fait a l'atelier et non 
a l 'école; le premier maitre de l'ouvricr c'est 
son pèrc ou son camarade; ii cóté de l'industrie 
vivante et prospore on n'a point songé pour 
l'apprentissage ü fonder des ateliers écoles, des 
institutions soit disant normales ct en lous cas 
factiecs et dépourvues de vitalile et de chances 
de prospérité"; waarom de commissie adviseerde 
oaue 1' apprentissage practique ne se fait dans 
l'atelier, que l'cnseignement théorique appartient 
a l 'école", terwijl zij in de zaak zag »que le 
privilege tend a se glisser sous toutes les formes 
dans la société (et) qu'il ne faut pas prendre aux 
uns pour enrichir d'autres, ou méme secourir 
sans nécessité les autres." 

Iets verder citeert de schrijver een gezegde 
van dr. Otto Pitsch , leeraar aan de landbouw
school te Warlfum, die zegt, dat het landbouw
onderwijs moet zijn practisch maai' geen onder
wijs in de practijk. Als leek op het gebied 
waarop dr. Pitsch zich beweegt, zal ik het niet 
wagen zijne uitspraak tegen te spreken, maar 
wil alleen opmerken dat iets, wal misschien voor 
den landbouw heilzaam is, daarom nog niet kan 
gezegd worden heilzaam voor de nijverheid tc zijn. 

En wat het advies dier Belgische commissie 
betreft, uit hun advies blijkt duidelijk dat het 
waren mannen der theorie, die misschien van 
uit hun studeervertrek den toestand der nijvere 
klasse meenen te kunnen beoordeelen; neen, 
daartoe is noodig dat men zich te midden dier 
klasse beweegt, en wanneer men dat met op
merkzaamheid doet, dan blijkt het dat het ver
derfelijk is dat: »le premier maitre dc l'ouvrier 
c'est son père ou son camarade". Moet dc zoon 
dan juist worden wat dc vader is , of moet die 
vader zijn zoon opleiden in een handwerk dat 
buiten zijn kring ligt. Die oude sleur dat de 
zoon zijns vaders handwerk moet opnemen, is, 
helaas, reeds (e lang tot schade der nijverheid in 
practijk gebracht, en wat het kameraadschappe
lijk onderwijs aangaat, de practijk is daar om 
te doen zien tot welke misbruiken het aanleiding 
geeft, om te doen zien dat zulk onderricht moet 
betaald worden — ik zeg niet van altijd , want 
het zou jammer zijn te moeten verklaren dat er 
onder onze werklieden niet gevonden worden, die 
volgaarne een aankomenden leerling met raad en 
daad bij willen staan — maar in vele gevallen 
moet het betaald worden met iets dat ik maar 
niet zal noemen. 

Ook Thorbecke, het is waar , was tegen prac
tisch onderwijs, n.l. om het bij de wet te re
gelen; maar dat bewijst volstrekt niet dat zijn 
helderziende blik het nut er van niet inzag. 

De wetgever, zoo sprak dr. Steyn Parvé , in
specteur van het middelbaar onderwijs, tijdens 
de opening der Hotterdamsche Ambachtsschool, 
»de wetgever heeft het professioneel onderwijs 
niet aan de overheid ten taak gesteld, maar ge
meend dit aan de nijvere maatschappij te moeten 
overlaten," en al erkende spreker dat er in dit 
opzicht in ons land nog niet veel gedaan was, 
de wijze waarop het door de nijveren wordt aan

gegrepen, was een waarborg te meer voor het 
welslagen der zaak. 

f Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— A Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 

een gedenkteeken in de stad Gleiwitz, en wel 
voor de soldaten die in den jongsten oorlog zijn 
gevallen. Dit gedenkteeken zal op de Neumarkt 
worden opgericht en mag ongeveer 2500 Thaler 
kosten. Dc uitgeloofde prijzen zijn van 100 en 
50 Thaler en dc termijn van inzending is be
paald op 1 Januari 1873. 

— / \ In antwoord op dc uitgeschreven prijs
vraag voor een schoolgebouw te ü re iz , zijn 14 
ontwerpen ingekomen, doch geen der ontwerpers 
had het programma op alle punten gevolgd. De 
jury van beoordeeling, bestaande uit professor 
Giese te Dresden, den architect Lipsius, te Leipzig 
en den landsbouwmeester Oberlander, te Greiz, 
hebben den prijs van GSOThl. gelijkelijk verdeeld 
tusschen de ontwerpen met de motto's >Minerva", 
sVorwarts" cn srothe Marke", waarvan zich als 
vervaardigers bekend maakten de heeren Ebr ig , 
le Chemnitz, Gottheiner en Klister, beiden te 
Berlijn. 

— In 1838 werd in het groothertogdom Hes
sen de eerste ambachtsschool opgericht. Thans 
zijn er 40, te zamen met reeds 3000 leerlingen. 
Tot nog toe is het bezoek dezer inrichtingen ge
heel vrijwillig geweest; doch thans bestaat op 
verschillende plaatsen het voornemen, om het 
voor knechts en leerlingen beneden den ouderdom 
van 18 jaren verplichtend te stellen. Het leer
geld is betrekkelijk zeer lang, terwijl de onbe
middelde leerlingen kosteloos onderwijs ontvangen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi 
nister van Binnenlandsche Zaken van 15 October 
j l . , is de tijdelijke vervanging van den spoorweg
opziener VV'encker, door de spoorwegopzieners Van 
Dorp en Jonkergouw, volgens de beschikking van 
10 April j l . , nader verlengd tot 15 Januari 1873. 

— In de Staals-Courant zijn opgenomen de 
volgende voorwaarden van concessie voor den 
aanleg en de exploitatie van een spoorweg van 
Winterswijk naar de Pruisische grenzen in de 
richting van Bocholt. 

De minister van binnenl. zaken verleent, namens 
en met machtiging van den Koning, concessie 
voor gemelden spoorweg aan de heeren J B. 
Snellen te Moordrecht cn J. Willink tc Winters
wijk, als eene uitbreiding der onder dagteekening 
van 27 Maart 1872, door den Minister van staat 
en van binnenlandsche zaken hun verleende con
cessie voor den aanleg en de exploitatie van een 
spoorweg van Zutfen langs winterswijk naar de 
Pruisische grenzen, in de richting van Borkcn. 

Art . 1. De voorwaarden van genoemde con
cessie van 27 Maart 1872 zijn voor dezen spoor
weg van kracht. Hij moet gelijktijdig met dien 
van Zutfen langs Winterswijk naar de Pruisi
sche grenzen voltooid en in exploitatie gebracht 
zijn. De concessie voor de exploitatie van deu 
spoorweg van Winterswijk naar de grenzen, in 
de richting van Bocholt, eindigt met den dag, 
waarop die van 27 Maart 1872, voor den spoor
weg van Zutfen langs Winterswijk naar de gren
zen, in de richting van Borken, zal eindigen. 
De plans, bedoeld bij de artt. 10 en 11 van 
laatstgenoemde concessie, moeten voor den weg 
van Winterswijk tot de grenzen in de richting 
van Bocholt, vóór Mei 1873, alle ter goedkeu
ring aangeboden zijn. 

Art . 2. Te Winterswijk moet dc spoorweg aan 
dien van Zutfen langs Winterswijk naar de gren
zen in de richting van Borken aansluiten en daar
mede in verbinding worden gebracht, als in art. 
3 , sub 1, van de concessie voor de aansluiting 
bij Zutfen aan den Staats-spoorweg bepaald is. 

Art. 3. Het waarborgkapitaal, bedoeld bij artt. 
37 en 50 der concessie, wordt door deze uit
breiding vermeerderd tot twee honderd twintig 
duizend gulden. Het ontbrekende bedrag ad twin
tig duizend gulden moet door de concessionaris
sen vóór December 1872 gestort worden. 

(Deze uitbreiding der concessie van 27 Maart 
1872 is op bovenstaande wijze aanvaard.) 

— De minister van binnenl. zaken heeft ter 
kennis van belanghebbenden gebracht, dat eerlang 

voor den dienst van het stoomwezen, na afgelegd 
examen, een adspirant-ingenieur zal aangesteld 
worden. Aan deze betrekking is verbonden eene 
jaarwedde van / 000. Z i j , die aan het examen 
wenschen deel te nemen, moeten vóór 5 Nov. e. 
k. zich daartoe schriftelijk bij het departement 
van binnenl. zaken aanmelden, met nauwkeurige 
opgaaf van naam, voornamen en woonplaats. Ver
dere bijzonderheden worden in de Slaats-Courant 
van heden medegedeeld. 

— Naar men verneemt, zijn de heeren J. Stroot-
man, hoofd-ingenieur van den waterstaat te Gro
ningen en Drente, en Jhr. mr. A. VV. v. Holthe 
tot Echten door de Regeering afgevaardigd om 
de aansluiting van de Drentsche en Groningsche 
met de Pruisische kanalen te gaan bespreken met 
de commissarissen welke zich, op last der Prui
sische Regeering, in de eerste dagen dezer week 
langs de grenzen zullen bevinden om in Pruisen 
de kanaalzaak tot stand te brengen. 

Arnhem. De Koninklijke Stoomfabriek van 
Zinkwerken en andere metalen alhier zal met 
•1°. Januari 1873 in eigendom overgaan aan den 
heer J. van der Made, civiel-ingenieur en vroeger 
chef van Arts et Métiers te Amsterdam. 

Het doet ons genoegen dat deze tak van nijver
heid voor Arnhem zal behouden blijven en dat 
de fabriek voortaan op nog grooter schaal zal 
worden geëxploiteerd. 

Arnhem. In de vergadering van Dinsdag 8 
October der «Algemeene Arbeiders-Vereeniging" 
alhier, is de volgende motie aangenomen: 

»De Algemeene Arbeiders-Vereeniging «Hoop op 
Gercgtigheid" 

overwegende dat nog vele patroons hunne werk
lieden des Zaterdags avonds soms meer dan een 
uur op hun verdiend loon laten wachten; 

overwegende dat deze handeling door niets kan 
worden gerechtvaardigd; dat dezelve ook storend 
werkt op het huisgezin van den werkman, wijl 
de vrouw des huizes daardoor eerst zeer laat de 
noodige inkoopen kan doen, tengevolge waarvan 
de werkman — zich alleen te huis vervelende — 
in de verzoeking wordt gebracht dien tijd op an
dere plaatsen door te brengen ; 

overwegende dat over genoemde af te keuren 
handeling door de werklieden reeds meermalen, 
doch vruchteloos, is geklaagd; 

Heeft besloten: 
Te beginnen met 1 December e. k. de namen 

van die patroons publiek te maken, welke door 
meergenoemde handeling hunne macht misbruiken. 

Verder heeft de Vereeniging den wensch uit
gedrukt, dat aan dit besluit geene uitvoering 
zal gegeven behoeven te worden, maar dat deze 
waarschuwing voldoende zij ." 

Wij deelen dit prachtige besluit zonder nadere 
toelichting mede en geven alleen den patroons 
in bedenking genoemde Vereeniging beleefdelijk 
uit te noodigen eene motie te ontwerpen, waarbij 
de werkgevers worden aangezocht de betaling 
hunner rekeningen binnen een zekeren termijn 
te doen. Met een paar veranderingen zou het
zelfde stuk wellicht kunnen dienen. 

Achtkarspelen. De Gemeenteraad heeft op 
voorstel van Burg. en Weth. besloten tot aanstel
ling van een gemeente-architect, dat zeer ge-
wenscht is met het oog op de nieuwe school en 
onderwijzerswoning die hier moeten worden ge
bouwd , alsmede om een beter toezicht te hebben 
op de gebouwen en wegen, waaraan groote be
hoefte bestaat. 

Het tractement, dat op / 300 is bepaald, zal 
echter wel oorzaak zijn dat er zich niet vele 
bruikbare sollicitanten zullen opdoen. 

Rossum. Tot districtsopzichter in het polder
district Boemclerwaard boven den Meidijk is be
noemd de heer H. Leemhuis, civiel-ingenieur in 
dienst bij dc gemeente Kampen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN 
BOUWKUNST. 

AKDEELINQ LEIDEN EN OMSTKEKEN. 

20" Vergadering, gehouden 2 October 1872. 
Tegenwoordig 31 leden. 
De President verwelkomde de leden in deze 

eerste wintel-bijeenkomst en wenschte hun, dat 
de aanstaande Vergaderingen veel nuttigs en aan
genaams mochten opleveren. 

De notulen der laatste Vergadering werden 
gelezen en goedgekeurd; de President verlangde 
echter daar bijgevoegd te zien, dat hij door de 
herbenoeming tot deze betrekking zeer vereerd 
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was, maar vast besloten had, die, na afloop van 
dit jaar, niet verder aan te nemen. 

Hierna volgde een belangrijk verslag over de 
Algemeene Vergaderingen , gehouden te Amster
dam en te 's-IIage, door den President, waarvan 
de aangename en gezellige wijze van spreken en 
bijeenzijn voor hem, alleen reeds als ruime scha
deloosstelling worden genoemd voor de kosten 
aan het lidmaatschap der Maatschappij verbonden, 
waarom spr. aandrong hij niet-leden om zich 
daartoe aan te geven, waartoe hij op dc uitgave 
der boekwerken van de Maatschappij wees, welke 
men als lid geheel of gedeeltelijk om niet 
verkreeg. 

De verschillende punten en vragen daar behan
deld werden verder door hem ontwikkeld cn 
medegedeeld, waarbij verschillende opmerkingen 
en herinneringen werden gevoegd aangaande spr. 
ondervinding, enz. 

Hierna werd dc ingekomen vraag behandeld: 
Waarom wordt de tras in metselwerken, bij vrie
zend weer afgekeu'd? 

Daar vele leden hierover meenden opmerkingen 
te kunnen doen, doch niemand daaromtrent eene 
vaste overtuiging kon mededeelen en de denk
beelden nog al uiteenliepen, werd op voorstel des 
Bestuurs door den President eene Commissie be
noemd om deze zaak te onderzoeken, om na één 
of twee maanden verslag uit te brengen, met ver
lof om f 30 te kunnen besteden, voor te nemen 
proeven enz. op kosten der Vereeniging. 

Tot leden dezer Commissie werden benoemd: 
de heeren Blansjaar, Houthuysen, Verhoog, Turion 
en Planjer, welke, allen aanwezig, verklaarden 
de benoeming aan te nemen. 

De President noodigde verder de leden uit, 
hunne gedachten over vragen of mededeelingen 
te laten gaan, ter bespreking in de aanstaande 
Vergaderingen, daar het eene levensquaestie is 
dezer Vereeniging, dat men genoegzaam onder
werpen heeft om te behandelen; hij herinnerde 
dat men ook lezingen doen kan over onderwer
pen, welke op de bouwkunde betrekking hebben, 
uit weekbladen als anderszins. 

Verder volgde een voorstel van het Bestuur 
omtrent de leesavonden. Hoewel de proef om 
die zóó aantrekkelijk te maken, dat er veel 
gebruik van gemaakt zou worden , in bet vorige 
afdeelingsjaar als mislukt kon beschouwd wor
den, gal' het Bestuur toch den moed nog niet op, 
maar stelde voor daarmede nog één jaar voort te 
gaan. Het verbond zich, om , behoudens wettige 
reden, een deel dier avonden tegenwoordig te 
zijn. Bij hoofdelijke stemming werd dit door de 
leden met algemeene stemmen goedgekeurd. 

Het uitschrijven van prijsvragen, voor het op
meten en in teekening brengen van oude bestaande 
gebouwen, was nu aan de orde. Daartoe wer
den door liet Bestuur aangegeven : 

1°. een gevel aan het Rapenburg, nabij dc Vliet; 
2o. de bibliotheek van Theyssius op het Rapen

burg, nabij de Vliet; 
3u. een woonhuis, vroeger Hofje, aan de Bree-

siraat, naast de sociëteit Minerva ; 
4°. de ingangpoort van het H. G. of Armen 

Wees- en Kinderhuis; 
5 0 . de Stadhuispoort aan de Vischmarkt; 
0°. de topgevel van een huis aan den Ouden 

Singel, bij de Mare. 
Met algemeene stemmen werd aangenomen als 

l e . Prijsvraag tc bepalen No. 0 , met détails, en 
voor 2e. Prijsvraag No. 2 , en voor de eerstge
noemde, wanneer dc bestgekeurde der mededin-
genden de bekroning wordt waardig geacht, 
een prijs van / 50 uit te loven, en voor de 2c de 
som van ƒ 1 5 ; terwijl bepaald werd, dat de kos
ten van besteigeringen cn een persoon tot hulp 
by het opmeten , door de Vereeniging zullen wor
den verstrekt. 

Het voorstellen van 3 nieuwe leden, welke op 
de Agenda voorkwamen, werd tot de volgende 
Vergadering aangehouden, daar er alsdan over 
nog enkelen, die gedurende deze Vergadering wer
den aangegeven, tegelijkertijd kan worden beslist. 

Na eene opmerking van den heer Blansjaar, 
dat men vooral voor metselwerken, welke nog 
in dit vergevorderd seizoen worden uitgevoerd , 
niet zoogenaamd uleeg" zou werken, hetgeen hij 
van een der Ier leden had vernomen , dat diens 
opinie was, maar liever »vol" werken en «uit
krabben", en na het bedanken van den President 
door den heer II. J. Giezen voor zijn belangrijk 
verslag der Algemeene Vergaderingen en aange
name leiding dezer eerste winterbijeenkomst, 
werd de Vergadering gesloten. 

Advertentiën. 

I . H. Architecten enz. 
Een JONGMENSCH ongehuwd 2G jaar oud, 

ervaren bouwkundig opzichter en teekenaar, 
zag zich gaarne in dergelijke of andere betrek
king verplaatst, het liefste buiten Amsterdam of 
in het buitenland. Franco brieven sub letter 
N . N . bij den boekhandelaar S. V A N HELDEN 
Wannoesstraat J. 000 Amsterdam. 

Het BESTUUR der Naamlooze Vennootschap Dc 
Wagcningsche Berg verzoekt den inzenders van 
antwoorden op de door haar uitgeschreven prijs
vraag deze te doen afhalen bij den h e e r A . C R E -
MER, Voorzitter, dan wel adres te willen opge
ven, waar men verlangt dat zij gezonden zullen 
worden. 

Na ontvangen toestemming maakt het bekend, 
dat de vervaardigers van het aangekochte plan 
Eenvoud zijn de heeren A. en W. T. VAN DER 
HEIJDEN, te Leiden. 

Namens het Bestuur, 
D. VREEDE 

Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAOESTEDOG. 
(Voor rekening van den Slaal tier Nederlanden). 

Op Dingsdag den 29" t e" October 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek N«. 82. 
Het BOUWEN van eene bergplaats 

voor goederen te Beilen ten be
hoeve van den spoorweg van Mep
pel naar Groningen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 25 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 14 a e » October 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan, en aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen, en is op franco aan
vrage op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
22" l e" October 1872, des middags ten 12 ure. 

Utrecht, den 14 d e l ' October 1872. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

OOSTERSPOORWEG. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag 11 November 1872, des namid

dags to half twee ure, zal in bet Stationsge
bouw buiten de Willemspoort te Amsterdam wor
den aanbesteed : 

Het maken van gebouwen en eenige 
andere werken voor de halte Weesp 
en de halte Naarden-Bussum, in twee 
perceelen en in massa. 

Raming 1". perceel ƒ 83,000. 
» 2°. » » 50.400. 

Bestekken met teekeningen zijn van af den 
25sten October tegen betaling van f3 te ver
krijgen op het Hoofdbureau der Maatschappij te 
Amsterdam. (Vijgendam.) 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Eerstaan
wezend Ingenieur van den Oosterspoorweg te 
Hilversum. 

Aanwijzing op het terrein geschiedt op Maandag 
28 en Woensdag 30 October 1872, des voormid
dags ten tien ure te Weesp en des namiddags 
te een uur te Bussum. 

T E K O O P . 
Een S T O O M W E R K T U I G met K E T E L , 

van 30 pkt. nominaal, middelbare drukking, niet 
vier Perspompen tot het opvoeren van water. 

Adres franco letters M. D. bij de Boekhande
laars M . SCHOONEVELD & Z N . , Beurssteeg te 
Amsterdam. 

Ondergeteekende Kerkvoogden der Hervormde 
Gemeente te Otcrdom , prov. Groningen , verkla
ren bij deze vrijmoedig, dat het NIEUW TO
RENUURWERK hun door den heer A. II. V A N 
BERGEN le Heiligerlee geleverd, naar de nieuwe 
constructie vervaardigd en half en vol slaande, 
in alles aan de verwachting voldoet, waarvan zij 
genoemden fabrikant in metaal-kunst werken ver
trouwelijk bij 'I publiek durven aanbevelen. 

OTERDOU, September 1872. 

'( Cottegic van Kerkvoogden der Herv. 
Gem. voornoemd, 

(gel.) H. J. TOXOPÉUS, Voorzitter 
R. H. HAGÉNUS Secretaris. 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag 22 October 1872, des voorniid

dags ten IO'/ 2 ure, zal bij den Societeithouder 
VERWAIJEN te Renkum publiek worden aanbe
steed : 

Het bouwen van een WOONHUIS, 
met STALLING en KOETSHUIS voor 
den WelEdelen Heer G. de Haas te 
Refckum, op een perceel gelegen aan 
den straatweg te Renkum. 

De teekeningen liggen ter visie van af Dings
dag 15 October tot en met Maandag 21 October 
bij den Societeithouder VERWAIJEN te Renkum, 
terwijl de bestekken tegen betaling van 50 cents 
verkrijgbaar zijn bij den Heer G. J. THIEME, te 
Arnhem. Aanwijzing op liet terrein zal worden 
gegeven op Zaturdag 10 October, des voormid
dags ten lO'/j ure, terwijl nadere inlichtingen 
te bekomen zijn bij de architecten VAN GENDT 
te Arnhem. 

Ten overstaan van de Notarissen W . J. E I K E N 
DAL en Mr. C. V A N Z E G W A A R D , te 's GRA
VENHAGE, zullen in het openbaar, in het V e n 
du hu is d e r N o t a r i s s e n in de Nobelstraat 
aldaar, op Maandag den 21" ' " October 1872, 
des namiddags ten 5 ure, worden geveild en op 
Maandag den 28''''" October daaraanvolgende, 
des avonds ten 7 ure, worden verkocht: 

De vijf volgende naast elkander gelegen 
Perceelen 

B O U W G R O N D , 
met daarop staand H U I S , thans ingerigt tot 
Bloemisterij, als: 

N». 1. Een perceel B O U W G R O N D , ter 
grootte van 4 aren, 28 centiaren, gelegen aan 
het verlengde van de .lavalaan, uitkomende in 
het tweede Slop over de Dennewegsbrug in de 
Frederikstr.iat, onder de gemeente 'sGravenhage, 
kadaster sectie A , n°. 5103 gedeeltelijk. 

N" . 2. Een dito Perceel, met daarop staand 
Huis, ter grootte van 3 aren, 00 centiaren, ge
legen als voren, kadaster sectie A , n™. 3004 en 
5103, beiden gedeeltelijk en 1921 geheel. 

N". 3. Een dito Perceel, ter grootte van 
4 aren, 90 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectie A , n°. 3004 gedeeltelijk. 

N " . 4. Een dito Perceel, ter grootte van 
5 aren, 85 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectie A , n ' . 3004 gedeeltelijk, 

en N " . 5. Een dito Perceel, ter grootte van 
5 aren, 90 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectie A , n°. 3004 gedeeltelijk en 1919 geheel. 

De Perceelen zijn te bezigtigen dagelijks, uit
gezonderd des Zondags, van 1 tot 4 ure, en 
kunnen worden aanvaard bij de betaling dei-
kooppenningen op den 15 December 1872 of zoo
veel vroeger als men zal kunnen overeenkomen, 
terwijl dezelve zijn aangeslagen in de directe be
lasting als gebouwd en ongebouwd eigendom over 
1872, als: perceel n°. I met ƒ 0 . 7 0 ; n°. 2 met 
f 23.50; n°. 3 met ƒ 0 . 8 5 ; n°. 4 met ƒ 0.93; 
n». 5 met ƒ 1 02. 

Nadere informatiën te bekomen ten kantore 
van de voornoemde Notarissen, in het Noordeinde 
n°. 38, te 's Gravenhage. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. H O V E N & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 
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T E KOOP. 
1". Een keurig bewerkte cn goed geconser

veerde antique SCHOORSTEEN-BETIMME
RING, waarbij een ditu marmeren Schoor
steenmantel. 

2". Een partij goudlederen Behangsel. 
3°. Een partij geschilderd Behangsel. 
4°. Een keurig fresco stukje. 
Inlichtingen te bekomen bij den Architect M . 

COUVÉE J R . , te Zierikzee. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
St. mm, WERKLUST EN DE C O N C M N T , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
VAN 

A.. II- v a n Sex*sexx, 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen en Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN en EMMERS enz. 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz. 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN- , DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

F A B E I E K E N 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, Drai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A. II. VA,\ BERG KV 

ZELF- SPAAR-REGLLATELR 
GELEIDBÜ1ZEN, CYLINDERS, ENZ. 

GENAAMD 

„self-acting steampipe regulator." 
Voor geïllustreerde prijscouranten, be

schrijving en nadere bijzonderheden gelieve men 
zich te vervoegen tot de uitsluitende vertegen
woordigers voor Nederland en Oost-Indië 

W . HOVEN & ZOON, 
Rotterdam en 's Gravenhage. 

Charles Eemy & Eienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. I ' . den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C». 

K R O I U . E V E K I N K & l U C D O N M l 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam, 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik, Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-coita voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

DE JOMB & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstructiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen hij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het eurveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

M A G A Z I J N E N F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E EN PIIYSISCHE 

I N S T R U M J ] N T B N . 
Wetenschappelijke instrumenten, als v o o i - W a 

te rpass ing e n H o e k m e e t i n g , geijkte M e e t -
k e t t i n g e n , S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
te r s , Tangen ten -Bousso l e s , K i j k e r s , B a r o -
en T h e r m o m e t e r s , B r i e f b a l a n s e n , Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
[ P o m p e n 

VUUIl 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N e n Z O O N . 
's (iravenhage en Rotterdam. 

Door aankoop eigenaar geworden zijnde van de 
S T O O M W E R K T U I G - F A B R I E K , I jzerg ie
ter i j , B r u g g e n b o u w e r i j enz., dor firma Utrecht-
sche Ijzergieterij, vroeger VAN DE W A L L B A K E 
& C"., gevestigd te Utrecht, heeft de onderge-
teekendc de eer te bcrigten , dat binnen zeer kor
ten tijd door hem genoemde Fabriek zal worden 
g e ë x p l o i t e e r d en dat van af heden reeds be
stellingen ten zijnen kantore te 's Bosch worden 
aangenomen en voorloopig in zijne Fabriek aldaar 
zullen worden uitgevoerd. 

A . F . S M U L D E R S . 

FABRIEK V A N 

BRONSWERKEN, GAS-1 BODVOSNEHEHTEN, 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

V A N EGMOND & H E U V E L I N K , te Arnhem, geien uit: 

DE REUZENWERKEN VAN ONZEN TIJD. 
Populair geschetst door M. A. SI PM AN. 

M e t P l a t e n e n K a a r t e n . C o m p l e e t i n O a f l e v e r i n g e n a 7 5 C e n t s . 
INHOUD: Be Spoorwegtunnel tusschen Frankrijk en Balie. — Het Suez-Kanaal. — De Paci/ic-

Spoorweg. — De Spoorwegl—ug te Kuilenburg. —• De Spoorwegbrug over het Hollandsch-Diep. — 
Het Noordzee-Kanaal. — De Trans-Atlantische Telegraafkabel. 

W O E M N A G E L 8 
EN 

B A L N A G E L S . 
Wij kunnen nog overeenkomst aangaan omtrent 

de levering van bovenstaande artikelen. 
Wed. J. C. MASSEE&Z00N, 

van G O E S . 

Verbeterde 
POT- EN DRAINEERBUIZEN 

UIT DE FAHKIEKKN VAN 

G E O R G E J E N N I N G S , 
te Poole en Londen. 

Uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder
land en Oost-Indië 

"W. HOVBN cfc ZOON, 
's Gravenhage en Rotterdam. 

Bij beschikking van 3 Augustus 1872 heeft de 
Minister van Oorlog vastgesteld: 

A L G E M E E N E V O O R W A A R D E N 
voor tic uitvoering van werken en leveringen voor den 

X ^ i e n s t d e r ö e n i e . 
Deze zijn uitgegeven bij de GEBROEDERS V A N 

C L E E F tc 's Gravenhage, en ad / l tc bekomen 
bij alle Bockhandelaars. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
erker & Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spij'ierstruat, 
Spijkcrslaau en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN UKNUT te Arnhem. 

Van I» rlest A C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 
Honinkl. Spiegel- en I>iJNtrnfal>r. Gcfocl. 

en ongel'oel. spiegelglazen. JAN UE BRUIJN, Arnhem. 
Calques. Pauspapier van / x . l o e n ƒ8.90, acon

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, tc 's Hage. 
•Ine*. I ' l ey iaaer . .o Scheveningen, fabrikant 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Temmen en de Honde, Stoomlraslaliriek, Delft. 

H . J . Wolter, Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen ie koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan dc Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- cn Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A. Hildebrand. Stoomtiasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL V A N DE O P M E K K E R 
Z a t e r d a g 19 O c t o b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag:, 81 Oot. 
Angerlo, te 11 uren, ter secretarie : de le

vering van 300 M ' gewasschen riviergrint of ge
horde berggrint. Bilj . inzenden uiterlijk 20 Oct. 
ter secretarie. 

Uiddelburg, te 13 uren, door de voedings
commissie van het le en 3e bat. 3e reg. infan
terie: de levering van cokes van 1 Nov. a. s. af'. 

Groningen, te 13'/} uren, door burg. en 
weth.: het vernieuwen eener planketting, langs 
perceel sectie G , no. 2308, aan het St.-Janspark, 
met bijlevering van bouwstoffen enz. 

Dinsdag, 33 Oct. 

Renkum, te 10' ; uren, bij den sociëteit-
houder Verwaijen : het bouwen van een woonhuis 
met stalling en koetshuis, voor G. de Haas, al
daar, op een perceel gelegen aan den straatweg 
aldaar. Inl. bij de architecten Van Gendt, te 
Arnhem. 

Haarlemmermeer , te 13 uren , door het ge
meentebestuur : de levering van 100 HL. grove 
en 200 HL. gruis Ruhr-steenkolen ten dienste 
der scholen en het raadhuis, ged. den winter 
1872—73. 

Sohoorl (bij Alkmaar), te 1 uur, door het 
R. C. parochiaal kerkbestuur van den H. Joannes-
Geboorte, in De Roode Leeuw : het bouwen eener 
kerk, met toren en pastorie. Inl. bij den archi
tect Th. Asseler, te Amsterdam. 

Woensdag, 33 Oot. 
Twello, te 10 uren , door het gemeentebe

stuur van Voorst, ten raadhuize: l o . het stuk
slaan van p. m. 300 M J metaalslakken, liggende 
aan de Vollehand en het Blokhuis te Terwolde; 
2o. de levering van p. m. 250 HL. steenkolen , 
in 3 pe rc : l e perc. 60 HL., 2e perc. 135 HL., 
3e perc. 55 HL. , of in massa. 

Helder, te 10 uren, van wege bet ministerie 
van financiën, door den bouwmeester der ge
meente G. Scholten, in het bureau der gemeente
werken : het gedurende ruim 4 jaren onderhouden 
van het postkantoor en de woning van den di
recteur aldaar. Inl. bij voornoemden bouwmees
ter. Aanw. 21 Oct. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine ; de uitvoering der werken voor het 
onderhoud der dok-, sluis- en andere waterwer
ken van het marine-etablissement aldaar, ged. 
1873. Aanw. 21 en 22 Oct., telkens te 10 uren. 

Bolsward, te 13 uren, door het gemeente
bestuur: het maken van twee nieuwe greenen 
landhoofden met vleugel beschoeiingen aan de 
Exmorrazijl en het gedeeltelijk vernieuwen en 
draaibaar maken der beweegbare voetbrug, met 
de leverantie der daartoe benoodigde material n. 

Tiel, te 1 uur, door burg. en weth.: l o . het 
uitbaggeren van de oude haven en den mond der 
nieuwe haven; 2o. het gedeeltelijk vernieuwen 
en het opnieuw plaatsen van de ballen langs den 
havendijk; 3o. het maken van 2 nieuwe school
tafels met banken; 4o. het maken van een wel
put nabij den zoogenaamder. binnenhoek op Zand
wijk. 

Botterdam, te 3 uren, door het bestuurder 
Rotterdamsche diergaarde: het bouwen van een 
plantenhuis op de bestaande fondamenten in de 
diergaarde. 

Utreoht, te 3 uren, door directeuren der 
3de maatschappij tot verbetering der woningen 
voor arbeidenden en minvermogenden , bij W. H. 
F. Klokke , Keistraat: het sloopen der woningen 
aan de oostzijde der Zuijlensteeg, wijk C , nos. 
929, 931/40, en het bouwen van 14 nieuwe 
woningen en eene bergplaats aldaar. Aanw. 21 
Oct., te 12 uren. 

Vrijdag, 35 Oot. 
Arnhem, te 13 uren, door het min. van binn. 

zaken: de uitvoering van eenige werken tot ver
betering van het vaarwater van den Boven-Rijn 
in de gemeente Herwen-en-Aerdt, tusschen de 
kilometerraaien VII en VIII. Het werk bestaat 
in bet verlengen van 2 kribben met circa 29 en 
30 M., en het leveren en verwerken van 800 M 1 

bleeslaag, 300 M . staakregel en 150 M s steenpuin. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat 
Van Opstall en den ingenieur Van der Sleyden, 
beiden te Arnhem en bij den opzichter Weebui
zen , te Lobith. Raming ƒ 13,300. 

2o. het uitvoeren van werken in de gemeenten 
Poederoijen, lirakei en Vuren-en-Dalem, tot voort
zetting der normaliseering van de Waal , tusschen 
de kilometerraaien 78 en 83; zijnde het maken 
van 2 dwarskribben en het opruimen tot 4 M. 
onder peil , van de Langekrib , onder Vuren. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Opstall, te Arn
hem , bij den ingenieur Van Manen, te Nijmegen 
en bij den opzichter Kouwenberg, te Zalt-Bommel. 
Raming ƒ34 ,000 . 

3o. het uitvoeren van werken tot voortzetting 
der normaliseering van den Neder-Rijn , onder Op
heusden, tusschen de kilometerraaien 14 en 15. Het 
werk bestaat in het aanleggen van 4 dwarskribben, 
ongeveer 52, 50, 62 en 60 M lang, het leveren 
en verwerken van 300 M 2 bleeslaag, 472 M . 
staakregel en 500 M 3 steenpuin. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Opstall, den ingenieur Van 
der Sleyden en den opzichter Fijnebuik, allen 
te Arnhem. Raming ,'7300. 

Zwolle, te 13 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : l o . het éénjarig onderhoud der 
Willemsvaart tusschen Zwolle en het Katerveer. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Overijsel, te Zwolle en den ingenieur te Kampen. 
Raming ƒ 3 2 0 0 . 

2o. het onderhoud der rijs- en verdere werken 
op het Zwartewater, in Overijsel, gedurende 1873. 
De bedoelde werken zijn gelegen tusschen de 
stadsgracht te Zwolle en den afsluitketting aan 
de directiekeet der naamlooze Maatschappij tot 
verbetering van den handelsweg over het Zwolsche 
Diep. Inl. bij den hoofdingenieur van den water
staat , te Zwolle en den ingenieur te Kampen. 
R a m i n g / 1 3 7 0 . 

3o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
bruggen en het tolhek met aanhooren, gele
gen in den weg van Markelo naar Zutfen , op 
Overijselsch grondgebied, gedurende de jaren 
1873, '74 en '75. 

Stavenisse, te 3 uren, door het dijksbestuur 
van het calamiteuse waterschap Stavenisse, in 
het gemeentehuis: het verdedigen van den on
derzeeschen oever in den val van 19 en 20 Juni 
1872, aan den Oostnol van het waterschap. Inl. 
bij den waterbouwkundige van het waterschap, 
aldaar. Aanw. ged. 3 dagen vóór de besteding. 
Bilj. inleveren ten kantore van A. F . Hanssens, 
secretaris-ontvanger van het waterschap , aldaar. 

L e e u w a r d e n , ten huize van Mr. A . IJpeij, 
Hoeksterend K. 6 : het bouwen eener nieuwe 
boerenhuizinge en schuur onder Huins. Inlicht, 
bij K . Sikkema, te Wirdum. 

Zaterdag, 36 Oet. 
does, ten huize van den rentmeester J. Fran

sen van de Putte: het maken van een onderberm 
met bestaande glooiing langs den voorberm aan 
den zeedijk van den Willem-Adriaan-polder (ge
meente Cortgene) in Noord-Beveland , over eene 
lengte van 250 M . , tusschen de dijkpalen 24 en 
27. Inl. bij voornoemden rentmeester. 

Maandag 38 Oot. 
Maastrioht, te 10 uren , door het prov. be

stuur : de uitvoering der noodige werken tot het 
maken van een veerdam aan den rechteroever 
der Maas, voor het Rijksveer te Lottum. De uit 
te voeren werken zijn : a. het aanleggen van een 
rijzen strekdam A . I!.. aan den rechteroever bo
ven den veerdam, lang 72 M . ; 6. het aanleggen 
van een rijzen strekdam, met perpendiculaire 
aansluitingskrib, C. D. E., benevens den veerdam, 
lang 03 M . ; c. het vooruitbrengen van den rech
teroever met den veerdam en oprit, waarvoor 
aan te leggen een rijspakwei k tot steun voor den 
voet van een veerdam, lang 30 M . ; d. het doen 
der vereischte aanvullingen achter de rijswerken 
en het onder profiel brengen van den oprit van 
den veerdam; e. het leveren en verwerken van 
105,000 K G . bullaststeen. Inl. bij den hoofdin
genieur van den waterstaat, te Maastricht en 
den ingenieur Roelants, te Roermond. Aanw. 
22 en 25 Oct. Raming f 6700. 

's-Hage, te 11V2 uren, door het prov. be
stuur: het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken, benevens 
het onderhoud daarvan over 1873—75. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat te 's-Haqe, 
den arrondissements-ingenieur en den opzichter 
Koorevaar, beiden te Gorinchem. Aanw. 21 Oct. 
Raming f 25,950. 

Dinsdag, 39 Oct. 
Haarlem, te 13 uren, door de hoofdadmini

stratie van het 3e reg. huzaren, ten bureele van 
den kapt.-kwartiermeester : de levering van 1000 
donkerblauwe paardedekens. Model te bezichtigen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Assen, te 13 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het uitvoeren van eenige werkzaamhe
den aan- en het onderhouden van het gebouw 
der Rijks hoogere burgerschool te Assen , van 1 
Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat en den 
opzichter Folkers, beiden te Assen. Raming 

ƒ 800 per jaar. 

Utrecht, te 3 uren , door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het houwen van eene bergplaats 
voor goederen te Beilen, ten behoeve van den 
spoorweg Meppel—Groningen. Inl. bij den sectie
ingenieur te Groningen. Aanw. 22 Oct. , te 
12 uren. 

Woensdag, 30 Oot. 
Wissekerke, te 10'/, uren, door het bestuur 

van het calamiteuse waterschap Vliete, in de 
directiekeet aan den Vlietepolder: l o . het ver
beteren der gewone aarde- . kram-, rijs- en 
steenglooiingwerken aan den zeedijk van den ca-
lamiteusen polder Vliete, met bijlevering van de 
daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeidsloo
nen voor den dienst 1872/73; 2o. het maken en 
zinken van twee zinkstukken met een aanslui
tingstuk aan den oever van den polder, met de 
levering van al de daartoe gevorderde bouwstof
fen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzitter, en 
bij den waterbouwkundige J. Krijger. Aanw. 28 
en 29 Oct. 

Overschie, te 11 uren, door de comm. tot 
droogmaking der plassen in den Oost-Abtspolder, 
in De Vergulde Koetswagen: l o . het maken der 
gebouwen, 2o. het leveren en stellen van een 
stoom-pompwerktuig, met 4 pompen en toebe
hooren , alles ten dienste van het stoomgemaal 
voor die droogmaking. Aanw. 2 dagen te voren, 
's morgens te 11 uren. 

Delfshaven, te 1 uur, door burg. en weth.: 
het maken eener nieuwe ijzeren ophaalbrug over 
de kapitale sluis te Delfshaven. Inl. bij den ge
meente-architect. Aanw. 25 Oct., te 10 uren. 

Utreoht, door de directie van den Nederl. 
Rijnspoorweg : het maken van een stationsgebouw 
en het doen van aanhoorige werken op het station 
Breukelen. 

Donderdag, 31 Oct. 
Borselen, te 10% uren, door het bestuur 

der waterkeering Ellewoutsdijk en den calami-
teusen polder Borselen, in het gemeentehuis: de 
uitvoering van buitengewone verdedigingswerken 
door middel van steenbestorting en het doen van 
drie grondboringen aan den oever van den cala-
miteusen polder Borselen , met bijlevering van 
al de daartoe benoodigde bouwstoffen, gereed
schappen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzit
ter L . Rottier en den dijksopzichter A . Bolier , 
beiden te Borselen Aanw. 30 Oct., van des 
morgens 8 uren af'. 

Vrijdag, 1 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. 

best.: het aanleggen van een in het Zwin gele
gen gedeelte van het uitwateringskanaal in het 
voormalig 4de district van Zeeland. Inl. bij den 
boofd-ingenieur van den waterstaat, te Middel
burg en den ingenieur, te Sluis. Aanw. den 
6den en 4den dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 118,000. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C". 



BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 19 O c t o b e r 187S. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de gebouwen en veerwegen be
hoorende tot de Rijksveren te Kuilenburg en 
Beusichem, met het onderhoud daarvan, ged. 
1873, in 2 perc. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Opstall, te Arnhem en den ingenieur te 
Nijmegen. Raming: perc. 1, / "120; perc. 2 , 
ƒ 380. 

Maandag:, 4 Hov. 
'•-Hage, te 11'/, uren , door het prov. be

stuur: l o . het voorzien en herstellen van den 
oever van den Hengstpolder, aan het boveneinde 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede, 
onder de gemeente Sliedrecht. Aanwijzing den 
7den dag vóór de besteding. Raming f 5900; 
2o. het verlengen van den strekdam op d e n rech
teroever van de Oude-Maas tusschen de Krabbe 
en Nederhoven, en het bestraten van dien strek
dam met zwaren steen. 

Dinsdag, 5 Nov. 
Amsterdam, te 11 uren, door de directie 

der Nederl. Handelmaatschappij: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in 00 perceelen, 
als: 4800 M . donkerblauw grein, 2400M. blauwe 
baai, 1000 stuks ijzeren bedkoetsen, 3000 wol
len dekens, 3000 stuks singelkatoen, 63 stuks 
ijzeren geldkisten, 3150 M . divers laken, 27,000 
stukjes wit band, 950 K G . spinaalgaren, enz. 
enz. Inl. dagelijks, van 10—3 uren, aan het 
kantoor der maatschappij. 

Vrijdag, 8 Nov. 
s-Bosch. te lO'/j uren, door het prov. be

stuur : het maken van eenige voorzieningswerken 
aan de eerste krib beneden den ouden mond der 
Dieze aan het benedeneinde van den lienriette-
waard. 

Maandag, 11 Hov. 
Maastricht, te 11 uren , door het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalmen en Neer, 
nabij Wijnaarden hof. 

's-Hage, te ll 1,', uren, door het minist. van 
binnenl. zaken: de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren te Willemsdorp en 
's-Gravendeel, met het onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 

Donderdag, 14 Hov. 
's-Hage, te 12 uur, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ. 
Inl . , na 25 Oct., aan het ministerie van binnenl. 
zaken, en aan de bureau's der Staatsspoorwegen 
te 's-Hage. 

Woensdag, 27 Hov. 
Botterdam, te 2 ' / j U r e n , door den ontvanger 

der registratie en domeinen , in het Rijks-entre-
p ó t : l o . het onderhouden van- en het doen Van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrepót, op 
de voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Huis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot en met 1875. In l . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
Rotterdam, W . C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
Nov. , te 10 uren, beginnende aan het noorde-
lijk gedeelte van het Rijks-entrepót. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Zwolle, 26 Sept.: de levering van cokes voor 
de gevangenissen; minste inschr. was J. Lans, 
aldaar, voor ƒ 2 . 5 0 per 100 K . G . 

'•-Hage, 27 Sept.: de levering van steenko
len voor de gevangenissen; minste inschr. waren : 
J. T. Perquin, gruiskolen a ƒ 1 . 4 9 ; O. v. d. 
Gag ten, haardkolen a ƒ2.34. 

Arnhem, 27 Sept.; de levering van steen
kolen voor de gevangenis; minste inschr. waren 
Th. v. d. Bach en Co., it ƒ 1 . 4 5 per 100 K.G. 

H e l l e v o e t s l u l s . 30 Oct.: het vernieuwen 
van den bekleedingsmuur der rechter-face van 
bastion VIII; minste inschrijver was W. ten Berg , 
te Nieuwenhoorn, voor ƒ 5 3 , 9 0 0 . 

s-Bosch, 7 Oct.: de levering der over 1872/73 
benoodigde brandstoffen voor de lokalen van het 
prov. bestuur; minste inschr. waren B. Welsch 
en Zn., gruiskolen a ƒ 1.28 per hekt., schaalkolen 
a ƒ 18 per 1000 K.G. 

W e s t z a a n , 8 Oct.: het uitdiepen van een ge 
deelte der Westzaner zeedijksloot met daaraan 
grenzende dors en braak; minste inschr. was P. 
van Berge, te Zaandam, voor ƒ316. 

' s - H a g e , 10 Oct.: het maken van de beveil 
gingswerken aan den middelpijler der draaibrug 
over het Noordzeekanaal te Zaandam; ingek. 5 
bilj. als: 
J. Verwaaijen, te Arnhem en 

J. Kooij, D Amsterdam, ƒ 27,650 
B. Jansen, » idem » 26,700. 
G. Gerritsen, » Utrecht, » 25,173. 
J. J. Bekker, » Lent, » 24,740. 
M . Deutekom en 

W. Goedkoop Dz., » Amsterdam , » 23,547. 
M i d d e l k o o p , 10 Oct., het met Doornikschen 

steen bestorten van den voor- en onderzeeschen 
oever, van 40 tot 190 M. ZW. van dijkpaal 38 
aan de Zuidwatering; ingek. 14 bilj. als: 
C. Maters, te Vlissingen, ƒ 35,500. 
J. Verkuijl Quakkelaar, » idem » 30,025. 
A. Rinders, l Breskens, » 28,499. 
H. Hage, i Bruinisse, » 27,887. 
G. Dekker, » Sliedrecht, » 27,860. 
G. v. d. Vrede, » Neuzen, » 27,822. 
P. v. d. Wetering, » Sliedrecht, » 27,800 
Corn. Wisse, » Zaamslag, » 27,787. 
A. J . Bos, » Sliedrecht, » 27,300 
D. Tholens, » Neuzen, » 27,300. 
C. Hartog, » Sliedrecht, » 27,200. 
C. Roskamp Jz., » idem » 26,890. 
•>• Filis, » Vlissingen, » 26,678. 
L . F . Willems, » Selzaete, » 26,429. 

Oos te rhout , 11 Oct.: l o . het bouwen eener 
maréchaussees-kazerne; minste inschr. was A. 
Donkers, te Oosterhout, voor ƒ 8420; niet ge
gund. 

2o. het verrichten van herstellingen aan de 
gemeente-straten; minste inschr. was J. van 
Empel, te Tilburg, voor ƒ 9 5 3 . 

Echteld, 11 Oct.: het afbreken en wederop
bouwen van het voorwoonhuis van D. Keuken; 
ingekomen 3 biljetten , als : 
G. van Lent, te Wamel, ƒ 5340. 
A. van Helmond, t ;dem » 4949. 
A. Gennissen, » T ie l , » 4819. 

Ove r soh l e , 11 Oct.: het verhoogen en ver
zwaren der kade langs de poldervaart van den 
Oost-Abtspolder over eene lengte van 950 M . ; 
minste inschr. was L . Brand, te Hardinxveld, 
voor ƒ 4994. 

O r o n i n g e n , 14 Oct.: het maken en leveren 
van eenige schoolmeubelen in het schoolgebouw 
in de Hofstraat; van de 2 inschrijvers (de hoogste 
was ƒ 377) was de minste E. v. d. Voort, te 
Winschoten, voor f 332. 

' s - H a g e , 15 Oct.: het maken van eene nieuwe 
houten zeekaap en het oprichten daarvan bij 
Ballum, op Ameland; minste inschr. was Schel-
tema, op Ameland, voor ƒ 1368. 

' s -Hage , 17 Oct.: l o . het maken van een ge
bouw tot waterbezorging op het locaal station, 
een wachthuis bij de dubbele schutsluis, eene 
bergplaats voor goederen met verhoogde los- en 
ladingplaats enz. op het haven-station te Vlissin
gen ; minste inschr. was T. v. d. Griendt, te 
's-Bosch, voor ƒ 9 6 , 9 5 0 . 

2o. het graven van een drietal waterleidingen, 
in de droogmaking en het opmaken van eenige 
vakken bermsloot langs den ringdijk van de plas
sen in Schieland beoosten Rotterdam, in 2 perc.; 
minste inschrijvers waren: perc. 1 , C. Hoogen
doorn A z . , te Giesendam, voor ƒ 6 2 9 0 ; perc. 2, 
J. Coolhaas, te Kralingen, voor ƒ 6470. 

Zevende jaargang 43. Anno 1872. 
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PKACTISCHE AMBACHTSSCHOLEN. 

II. 
(Vervolg en slot van n". 42./ 

En nu kom ik aan het 4de door mij genoemde 
bezwaar van den heer II., dat er n.l. een groot 
bezwaar ligt in de moeilijkheid, wat betreft de 
werkstukken die aan zulk een inrichting vervaar
digd zullen worden. 

Ik erken, het vraagstuk is van groot belang, 
en de bewering van den schrijver dat er in den 
beginne veel Dgeknoeid en verknoeid" zal wor
den , is zonder twijfel volkomen waar. En waar 
zal men heen, zoo vraagt de schrijver, met de 
werkstukken van de meergevorderde leerlingen ? 
Wanneer men, zegt hij, op de school gaat wer
ken voor werkbazen, zal men de nijverheid af
breuk doen. Volgens mijne zienswijze zal men in 
dat zwak wel nooit vervallen; ik geloof zelfs dat 
het in 't belang der nijverheid is, wanne' dc ba
zen eenvoudigen arbeid aan de school laten ver
vaardigen. Iets anders zou het zijn wanneer men 
met die bazen in concurrentie trad en hun afbreuk 
deed, maar dit zal nimmer het geval zijn wan
neer de werkbazen die buiten de werkplaats om 
arbeid laten verrichten — cn er zijn er velen die 
zulks doen — daarvan iets schenken aan eene 
ambachtsschool, bij welker bloei zij natuurlijk groot 
belang hebben, omdat het een kweekplaats is voor 
bekwame knechts. 

En op de vraag van den schrijver, dat het toch 
geen speelwerk maar wezenlijk practischenarbeid 
zal gelden , antwoorden hem immers dc scholen 
te Amsterdam en Rotterdam; maar ook zonder 
dat is het antwoord op die vraag niet moei
lijk te geven. De metselaars behoeven geene mu
ren in werkelijkheid te maken, evenmin als het 
juist voor den timmerman een vereischte is om 
trappen en voor den loodgieter om goten te ma
ken; men vergete toch vooral niet, dat het doel 
der practische ambachtsscholen moet zijn om de 
leerlingen bekend te maken met de eerste hand
grepen van het vak hunner keuze ; men moet 
trachten hen een zekere handigheid deelachtig te 
doen worden en in de tweede plaats hun datgene 
leeren, wat in de werkplaats aan tal van moeilijk
heden is onderworpen. Men lecre de metselaars 
het maken van metsel verbanden cn lecre hen de 
gebreken cn deugden der steenen onderkennen ; 
men trachte de afdeeling voor houtbewerking be
kwaam te maken in het afschrijven en uitvoeren 
van verschillende constructies die in de practijk 
het meeste voorkomen ; terwijl men dezelfde me
thode volge bij alle vakken die in het onderwijs 
zullen worden opgenomen , en men kan cr van 
verzekerd zijn, dat de leerlingen die zoodanig 
geoefend het professioneele onderwijs verlaten en 
in de maatschappij intreden na verloop van eenige 
jaren, flinke werklieden zullen zijn , vooral wan
neer ook — en dit is werkelijk mede een ver
eischte — aan hun theoretisch onderwijs de noo
digc zorg is besteed. Maar, zegt de heer B. zullen 
deze scholen , wanneer zij aan de burgerscholen 
verbonden worden, niet kwijnen aan dezelfde kwaal 
waaraan ons middelbaar onderwijs laboreert: 
gemis aan krachtige deelneming van die standen 
waarvoor zij eigenlijk bestemd zijn, en dc prac 
tischc ambachtsscholen verbonden aan de burger
scholen, zullen bazen en opzichters vormen. 

Het verheugt mij mr. B. hier ongemerkt dc 

bekentenis te hooren afleggen, dat men geene ba
zen cn opzichters, maar dus knechts moet trach
ten te vormen ; baas kan ieder worden , daarvoor 
is niet altijd bekwaamheid noodig, maar een 
goede knecht is iets geheel anders: deze moet 
door bekwaamheid trachten in zijn onderhoud te 
voorzien. De eerste heeft somwijlen slechts kapi
taal noodig. En wat nu do verbinding van het 
professioneel en theoretisch onderwijs betreft, ik 
geloof niet dat zulks juist een vereischte tot wel
slagen zou zijn ; indhn de Regeering zich het eerste 
aantrok, zou het wel de zekerste weg zijn, maar 
zoolang zulks niet het geval is, acht ik het vol
doende dat men zorge, dat de leerlingen ook theo
retisch onderwijs deelachtig worden. Men stelle 
echter nooit dit laatste verbindend voor de op
neming der leerlingen bij het practisch onderwijs, 
want het geval is denkbaar dat een leerling, die 
in de practijk groote vorderingen maakt, voor 
de theorie niet den minsten aanleg heeft; zoo 
iemand de lessen in het eerste te ontzeggen, zou 
waarlijk zijn »de nijverheid afbreuk doen." 

En nu het 5''" bezwaar des heeren B. : het gaat 
niet aan, zegt hij , »de kinderen 3 jaar zonder 
verdienste te laten; dc werkman die het best 
gezind is voor zijne kinderen, »ioe( wel een loop
jongen- of maatjesschap , dat dadelijk iets in den 
zak brengt, kiezen boven een twee- of driejarig 
onderwijs, dat zelfs met waarschijnlijkheid de hoop 
geeft dat zijn zoon dan opeens knecht op een 
redelijk loon zal worden." 

Ik voor mij ben van geheel andere denkwijze 
cn beweer juist het tegendeel; ik ben er zeker 
van dat een goedgezind werkman volgaarne de 
luttele verdienste der eerste jaren van zijn zoon 
zal willen derven , wanneer hij weet dat het op 
den dnur zijn voordeel zal bevorderen. De niet 
goedgezinde werkman is het juist waarop dat 
woordje moei en dat niets in den zak brengen" 
van toepassing i s ; die is het juist, die tuk op 
die weinige stuivers , welke somwijlen wederom in 
overdaad worden zoek gemaakt, is. Zoo iemand 
zal men nooit hooren zeggen: »mijn zoon gaat 
Hink vooruit", maar altijd: »inijn zoon verdient," of 
laat ik hier liever een volksuitdrukking bezigen, »hij 
brengt mij reeds zoo of zooveel te huis" , eu tien 
tegen een zal men, wanneer zoo iemand het zijn 
aandacht waardig keurt om zelfs zijn zoon bij 
eenig handwerk te besteden, dc vraag hooren doen : 
»baas, wat kan mijn zoon verdienen?" maar nooit: 
»zoudt gij van mijn zoon wel een degelijk werk
man willen vormen?" 

Wanneer de heer B. wil weten wat dat loop
jongen- of maatjesschap beteekent, hij vrage den 
eerste den beste cn ik sta hem borg dat hij 
ongeveer het volgende antwoord zal ontvangen: 
Ja , ziet II, ik doe boodschappen voor den winkel 
en ook wel voor de knechts, maar dan is het, mond
je toe, hoor! on daar heb ik ook juist geen schade 
bij, ziet uwe, ik proef ook wel eens mee en als 
ik niet klap, willen zij mij ook wel eens zoo een 
en ander wijzen; verder doe ik boodschappen 
voor de huishouding van den baas, en als de vr,.u.\ 
het druk heeft help ik ecu handje, schil b. v. 
een aardappeltje of pas op de kinders, maar—ja , 
lezer, zoo'n jongen heeft ouk eergevoel — ik ga 
ook wel mee uit werken en dan verdient dc baas 
veel aan mij I Ziet u , ik verdien in de week één 
kwartje, maar o u moest eens weten wat de 
baas wel voor mij opschrijft I" Men begrijpt, zulk 

| een leerjongen is ook een ingewijde in de boek-
1 houding zijns patroon. 

En nu moge de heer B. zulk een leerjongen
schap verkiezen boven, ik stol het verre beneden 
een practisch schoolonderricht. Het is waar, niet 
alle knechts hebben dorstige kelen en niet alle 
loopjongens verrichten huiswerk of passen op de 
kleinen, maar velen lijden aan die kwaal en zijn 
tot het laatste gedoemd. 

«Onze eigenlijke arbeidersklassen bekommeren 
zich over het door ons behandelde vraagstuk 
weinig; het is boven hare bevatting, zij zien 
alleen op de dubbeltjesquaestie," zegt mr. B. 

«De dubbeltjesquaestie", zie, dat is het juist, en 
om dat zij daarop alleen zien, vertrouw ik dat 
zij zich werkelijk wanneer zij de resultaten der 
zaak zien er over zullen bekommeren, of liever 
er mede zullen ophebben. 

De werkman stort immers zonder morren zyn 
contributie voor verschillende fondsen tot hulp 
in ziekte cn dood? Waren de werklieden onver
schillig omtrent de toekomst, zij zouden leggen : 
wanneer wij ziek zijn, moge de bedeeling ons te 
hulp komen , en als wij dood zijn, moge ons be
graven die er lust toe gevoelt. Wel zijn er zoo-
danigen, maar onder dezen treft men honderden 
die vermcenen dat het niet ligt aan hunne on
bekwaamheid dat zij somwijlen gebrek hebben, 
maar die toch volgaarne wekelijks eenige stui
vers afzonderen om lid te kunnen zijn van ver-
eenigingen, die de ongelijkheid uit deze wereld 
willen verbannen ; en wederom anderen die be
vreesd schijnen te zijn dat mannen als de heeren 
Isenthal en consorten niet genoeg zullen verdie
nen , om in prachtige huizen te blijven wonen. 

Het is dc «dubbeltjesquaestie" — juist gezegd! 
en wanneer de werkman nu ontwaart dat — zoo
als b. v. te Amsterdam, waar men reeds op re
sultaten kan wijzen — leerlingen der practische 
ambachtsscholen, wanneer zij in dc maatschappij 
optreden driemaal zooveel verdienen als zij die 
hun loopbaan als loopjongen zijn begonnen, — 
dit is geen vooronderstelling maar een feit, mede
gedeeld zoowel door een der bestuurders van ge
noemde school als door de verslagen dier inrich
ting — , dan geloof ik , dat de onverschilligen 
gaandeweg zullen verdwijnen cn de ontevrede
nen zullen bekennen , dat de bezitters van het 
kapitaal toch wel iets willen doen tot heil der 
werkende klasse; dan vertrouw i k , dat er velen 
zullen zijn die gaarne, wanneer hun zoon dc 
eerste jaren niets verdient, zich dat zullen ge
troosten en zich daarvoor in de plaats gaarne 
zullen ontzeggen een Oostenrijksch of Rongaarsch 
of de hemel weet welke lokazen — vergeving, 
lezer, ik bedoelde loten — meer. 

Van den welgczindeu werkman spreek ik niet; 
deze zal steeds voor zijno zonen de beste oplei
ding verkiezen. 

En nu eene vraag aan den heer B. Zijlied, 
verklaart zich tegeu het oprichten van practische 
ambachtsscholen, maar wenscht het onderwijs aan 
dc burgerscholen uitgebreid tc zien en dat aan te 
vullen met onderwijs in de kennis der materialen, 
die dc ambachtsman in zijn aanstaand bedrijf te 
verwerken heeft, waaraan toegevoegd zou kunnen 
worden ecuige oefening in het hanteeren van 
sommige werktuigen; en nu is mijne vraag, of 
dat iets anders is dan wat de voorstanders van 
professioneel onderwijs zich voorstellen, en of zoo-
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danig onderwijs niet zou zijn practisch of vak
onderwijs ? 

En wat nu betreft dc zienswijze van den heer 
l i . , dat n . l . de uitkomsten die men rich van 
volks-ondcrwijs voorstelt nimmer zullen verwezen
lijkt worden, ofschoon alleen Amsterdam nog 
maar op resultaten kan wijzen, geeft toch de 
belangstelling en medewerking die de zaak zoo
wel daar als te Rotterdam en hier ter stede onder
vindt , geieede hoop tot blijder verwachting. Dat 
die verwachting verwezenlijkt moge worden, is mijn 
innige wensch; dat Amsterdam, Rotterdam en 
Groningen, waaraan zich weldra Arnhem, 's-Gra
venhage, Middelburg en 's-Hertogenbosch zullen 
aansluiten, eens rijpe vruchten mogen plukken van 
de inrichtingen door de nijvcrheid'gesticht, en dat 
weldra de behoefte aan practische opleiding ook 
buiten de werkplaats door den werkman algemeen 
zal erkend worden , is , vertrouw i k , de wensch 
van allen die het wel meenen met een stand in 
dc maatschappij, die waarlijk een eervollo stand is. 

Groningen, 2 October 1872. J . J. HAIIN. 

Nadat dit schrijven reeds door mij aan de 
redactie ter opname was aangeboden, kwam mij 
het Octobernommer van den Economist ter hand, 
en las ik daarin met genoegen cene beschouwing 
over «de Burger-dag- en avondscholen en de Am
bachtsscholen", door dr. D. J. Steijn Parvé, inspec
teur van het middelbaar onderwijs. 

Ik zeg, met genoegen, en wel om twee rede
nen: i ° . omdat dr. Steijn Parvé verklaart dat 
Zijncd. tijdens het vervaardigen van zijn opstel, 
dat reeds in Juli gereed was, geen kennis kon 
nemen van het artikel over professioneel onder
wijs door mr. Boer; maar toch, al worden in 
beide stukken omtrent sommige punten ook zelfs 
gelijksoortige beschouwingen gevonden, het be
sluit waartoe de heer B. komt, echter afwijkt 
van dat wat de heer Steijn Parvé omtrent deze 
zaak ternederschreef; en 2». omdat ik in gemeld 
opstel eenige gegevens vond, die de door mij aan
getoonde voordeelen van het practisch onderwijs 
bevestigen. 

»De hoofdoorzaak — zegt dr. Steijn Parvé — van 
dc nog onvoldoende resultaten der burgerscholen 
is hoofdzakelijk gelegen in den toestand van ons 
lager onderwijs, dat, hoewel vroeger hoog ge
prezen, thans in vele opzichten onvoldoende blijkt 
te zijn" ; van een niet voldoende aansluiting van de 
burgerscholen aan de practijk maakt de geleerde 
schrijver geen melding, terwijl ik geloof dat, als 
die kwaal werkelijk bestond, ze ook wel zou zijn 
besproken. 

Dr. Steijn Parvé bespreekt ook het rapport der 
Belgische Commissie, maar doet opmerken, dat 
die Commissie meer op het oog schijnt gehad te 
hebben werkschoten, die met een philanthropise!) 
doel waren gesticht, waar men zich hoofdza
kelijk bezig houdt met het weven en dergelijke 
fabriekmatige bedrijven cn die in 't algemeen 
niet zijn datgene, wat wij onder Ambachtsscholen 
verstaan. 

En wat nu de voordeelen van het practisch 
onderwijs vergeleken met dat aan dc werkplaat
sen betreft, de schrijver haalt daartoe aan een 
uittreksel uit een verslag van de Algemeene 's-Gra-
venhaagschc Werklieden- Vereeniging, waarin rond
uit wordt verklaard, »dat de meeste werkplaatsen 
zeer slechte inrichtingen zijn, uit het oogpunt 
van onderwijs voor jongens beschouwd, omdat 
in den regel zulke jongens aan zich zeiven wor
den overgelaten cn door iedereen gebruikt tol het 
verrichten van dc minst beteekenende diensten." 

De schrijver komt dan ook tot de conclusie 
«dat practische opleiding in eene goed georgani
seerde Ambachtsschool dc voorkeur verdient boven 
die in dc werkplaatsen; zij moet echter gepaard 
gaan met dergelijk theoretisch onderwijs." 

Ik heb gemeend langs dezen weg de aandacht 
te vestigen op het schrijven van dr. Steijn Parvé, 
overtuigd dat Zijnedclgeb. het mij niet euvel zal 
duiden; ik hoop dat een ieder, die den Econo
mist ter hand neemt, dat meesterlijke opstel, 
waarin niet alleen de licht- maar ook de schaduw
zijde wordt beschouwd, met al den ernst die dc 
zaak verdient zal gaan lezen cn herlezen. 

15 October 1872. J. J. II. 

WERELDTENTOONSTELLING TE W E E N E N . 
Onder dc talrijke en omvangrijke bouwwerken, 

die op de plaats voor de wereldtentoonstelling 
bestemd worden opgericht, neemt de in het 
luidden van het nijverheidspaleis, geheel uit ijzer 

samengestelde rotonde cene eerste plaats i n , daar 
hare spanning de tot heden bekende in grootte 
overtreft. 

Op den 29 Augustus j . l . , des avonds omstreeks 
0 uren werd de opwinding of rijzing van den ring 
der rotonde ten einde gebracht. De 1)2 ijzeren zuilen 
ter hoogte van 80 voeten staan thans overeind, ver
bonden door den ring van 350 voeten middellijn, 
cn nu reeds kan men zich een denkbeeld vormen 
van den indruk dien het grootsche werk zal te
weegbrengen als het zal zijn voltooid. De ge
hecle inrichting, waardoor een last van onge
veer 3,500,000 ponden, zonder eenig ongeval, 
cn geheel overeenkomstig de voorafgegane bere
keningen, werd opgeheven, strekt tot een schit
terend bewijs van de hoogte tot welke de we
tenschap van den ingenieur gestegen is. Bij elke 
der 32 zuilen waren op stevige stellingen twee, 
alzoo te zamen 04, schroefdraden van 10 centi
meters middellijn gesteld , aan welke gelijktijdig 
door lange hefboomen werd gedraaid. Na elke 
lichting werden naauwkeiirige metingen verricht 
en voorkomende afwijkingen geregeld, zoodat de 
ring steeds horizontaal gehouden werd. Het voor
naamste gedeelte van den bouw is hiermede ten 
uitvoer gebracht, en men kan nu den spoedigen 
voortgang der nog ontbrekende werken, welke 
minder moeilijkheden opleveren, en dc tijdige 
voltooiing in Mei 1873, met vertrouwen te gc-
moet zien. 

De directeur-generaal en de hoofd-ingenieur 
hofraad Von Engerth, op het bouwterrein aan
wezig, werden door de talrijke arbeiders, dio 
hunne hoeden en de zuilen der rotonde met le
vend groen gesierd hadden, met gejuich begroet. 
Op het gelaat aller aanvvezenden stond de uit
drukking dor vreugde over de naar wensch ge
slaagde uitvoering van het ondernomen werk tc 
lezen. Het ineerendeel der ingenieurs had aan 
den goeden uitslag getwijfeld. 

Dc directeur-generaal, de ontwerper der ro
tonde Mr. Scott Bussel , hofraad Von Engerth en 
de ingenieur Schmidt, die met de leiding van 
den bouw belast i s , hebben den ondernemer van 
het werk , den heer Harkort, te Duisburg, langs 
tclegraphischcii weg gclukgewenscht met den uit
slag van den onder de verdienstelijke leiding van 
zijn ingenieur, den heer Steiger, volvoerden, 
moeilijken arbeid. 

Bet aanbrengen van een groot aquarium , tot 
den bouw waarvan in de laatste dagen besloten 
is, zal de belangrijkheid en aantrekkelijkheid van 
de tentoonstelling verhoogen. De uitvoering er 
van is aan dezelfde bekwame handen toevertrouwd 
geworden , welke het grootsche aquarium in En
geland gebouwd hebben, liet aquarium zal twee 
afdeelingen, een voor zoet- en een voor zeewa
terdieren bevatten eu tevens gelegenheid aanbie
den, den rijkdom van visch, dien de Oostenrijk
sche rivieren opleveren , alsook het leven in de 
zee te kunnen aanschouwen. 

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

§ De Fransche geschiedschrijver Lacretelle zeide, 
dat dc mensch eerst den koninklijken weg der 
waarheid inslaat na al de kronkelpaden der dwa
ling te hebben doorloopen. Deze opmerking wordt 
bevestigd door de geschiedenis der bouwdeparte
menten in Nederland en Genève. 

Vóór een negental jaren besloot onze Volksver
tegenwoordiging, dat cr een nieuw paleis voor 
haar zou worden opgericht. In plaats van het 
ontwerp op te dragen aan een uitstekend bouw
kundige, werd er cene prijsvraag uitgeschreven. 
Drie antwoorden kwamen binnen: van Koelman 
en Vogel, van Pichlcr , van Lange, vader en 
zoon. Pichlcr was intusschen overleden. In plaats 
van zijne nagedachtenis te huldigen door zijn 
verdienstelijk ontwerp aan te nemen, werd cene 
commissie benoemd om een oordeel uit tc bren
gen. Geen enkel bouwkundige op zich zeiven 
scheen daartoe bekwaam en eerlijk genoeg ge
acht. Geen der antwoorden werd door de com
missie dc bekroning waard gekeurd. De Regee
ring besloot toen uit de drie gerechten één schotel 
saam te stellen. Tot heden huizen onze «geachte 
sprekers" nog altijd in den bouwval, die hun 
schijnt te moeten toeroepen : «gij vertegenwoor
digt een volk in zijn verval," gelijk het -nValeis 
der Natie" te Brussel schijnt te moeten getuigen 
van een volk in zijne opkomst. 

OJI gelijke lamlendige wijze heeft men ge

handeld te Geneve , waar een nieuwe schouwburg 
moet gebouwd worden, wat den heer Marc Baud 
dc volgende regelen in dc pen geeft: 

lk zie, dat de Groote Raad (Volksvertegen
woordiging van het kanton) voor het subsidie 
(van 400,000 fr.) gestemd heeft, hetwelk dc 
Staat (het kanton) wil geven voor den bouw van 
een nieuwen schouwburg in onze hoofdplaats 
(het kanton geeft ook den grond, en de stad 
800,000 fr.) 

Maar in de beraadslagingen , die deze stemming 
zijn voorafgegaan, heb ik niets gevonden, dat 
duidelijk de zorg openbaart de incest mogelijke 
uitwerking tc verkrijgen met de minst mogelijke 
kosten, cn dat ons waarborgt een gebouw te 
zullen hebben , volkomen ingericht voor zijne be
stemming, zonder den prijs te boven te gaan, 
dien men er voor besteden w i l , behalve het 
voorstel van den heer James Fazy, «dat de plan
nen zullen worden onderworpen aan de goedkeu
ring van den Staatsraad" (het Uitvoerend Bewind 
van het kanton). 

Dat is een uitmuntende maatregel, maar niet 
toereikende, cn in de handelingen van den ad-
ininistratieven raad is niets, dat, naar ik weet, 
deze leemte aanvult. 

Toch gaat men zich in dezen bouw wikkelen, 
zonder juist te welen, waarheen men gaat, om
dat men misschien niet juist weet wat men wil 
en wal men behoort te willen. 

In het algemeen belang nu zal men mij zeker 
wel veroorloven eenige woorden le zeggen, ge
grond op eene ondervinding, opgedaan bij eene 
menigte van openbare gebouwen , die sinds twintig 
jaren verrezen zijn, inzondeiheid in Frankrijk, 
waarvan ik den arbeid heb kunnen volgen , om 
zoo te zeggen dag aan dag, en vooral bij de 
nieuwe opera te Parijs. 

De eerste verdienste van een openbaar gebouw 
is , duidelijk door zijn uiterlijk aan den eerste 
den beste zijne bestemming kenbaar te maken. 

Men moet eene kerk niet kunnen aanzien voor 
een schouwburg, of cene academie voor een 
krankzinnigengesticht; en het inwendige moet zoo 
zijn ingericht, dat het beantwoordt aan al de 
behoeften, waarvoor het in het leven werd ge
roepen, cn daarbij steeds in overecustemming 
blijven met den bouw van het geheel. 

Maar zoo het waar i s , dat men vooral naai
de bouwkunst ooideclen kan over den graad van 
beschaving der maatschappijen, die ons zijn voor
gegaan , moet men ook rekening houden met de 
uitvindingen en dc voortbrengselen op het ge
bied der nijverheid en der kunst van onzen tijd 
en ze bezigen in de mate, die do smaak voor
schrijft, opdat onze nakomelingen cr op hunne 
beurt als de synthesis van den geest onzes tijds 
cn de weerkaatsing onzer samenleving, zoo niet 
haar getrouw beeld, in vinden. 

Hoe komt het, dat er onder de ontelbare 
nieuwere samenstellingen, die gedurende onze 
eeuw uit den grond zijn verrezen, zoo weinig 
merkwaardig zijn door het karakter, dat wij ver
langen? Dat komt, omdat men zich te veel ge
haast heeft, ten koste van den geest van orde. 

Wij willen een schouwburg, wij kunnen er 
slechts twaalf- of veertienhonderd duizend franken 
voor opofferen. Welnu, men moet er dc plannen 
en bestekken voor doen opmaken naar een nauw
keurig programma, dat het karakter aangeeft, 
waarvan men w i l , dat het den stempel drage, 
en geen schop in de aarde doen steken, vóórdat 
de verwezenlijking van het denkbeeld volkomen 
in die plannen en bestekken zij uitgedrukt. Ver
volgens, wanneer wij dat desideratum zullen 
hebben verkregen, maar ook dan eerst, zal het 
te pas komende uitvoering aforfaiteie gunnen. 
Men voelt wel , dat, zoo het 'denkbeeld duidelijk 
in zijn vorm is uitgedrukt geworden door de 
plannen, cn in zijne middelen vau uitvoering dooi
de bestekken, er geene verrassing kan zijn voor 
bet volk, dat betaalt, noch voor den aannemer, 
die zijn bestaan moet winnen. 

Een vraagstuk als dit op tc helderen en cr 
zich meester van te maken door lijnen en cijfers; 
aldus dc zekerheid te verkrijgen het doel te zul
len bereiken, zonder liet voorbij te schrijden, is 
onbetwistbaar besparing van tijd cn geld, maar 
het is eene gewoonte, die niet genoeg verspreid 
i s , en die ik ruimer bij ons wenschte ingevoerd 
te zien, vooral als het de penningen van het 
algemeen geldt. 

Ik weet wel , dat dc administratieve raad een 
wcdstrjjd voor dezen nieuwen schouwburg ge
opend heeft; ik heb de ingekomen stukken zelfs 

met zorg nagegaan, cn ik hen niet verwonderd 
geweest, dat liij er niets in gevonden heeft, dat 
hem voldeed. Maar is het niet eenigszins zijne 
eigene schuld en was zijn programma nauwkeurig 
genoeg? 

Wat liet redmiddeltje betreft, drie der ten toon 
gestelde ontwerpen te hebben uitgekozen en een 
architect te hebben belast ze tot een te versmel
ten , dat is een middel om niets goeds te krijgen, 
vooreerst, omdat het product alle oorspronkelijk
heid zal missen; vervolgens, omdat het geen enkel 
der hierboven vernielde begeerlijke karaktermer-
ken zal dragen; eindelijk, omdat wJJ iets approxi
matiefs of benaderends zullen dulden, in plaats 
van onzen eigen wil te doen uitvoeren. 

Ik ineen ook te weten, dat de administratieve 
raad elf duizend franken heeft uitgegeven voor 
deze nuttelooze ontwerpen; welnu, hij bestede 
het dubbele, het drievoud om er een to hebben, 
dat dienen kan, en het zal nog eene bezuiniging 
zijn, want, zoo wij eens uitmuntende en volko
men vastgestelde plannen en bestekken hebben , 
zullen wij niet meer de loups behoeven tc duch
ten , die werken, die geslecht cn weder overge
maakt moeten worden , die onvoorziene uitgaven, 
die de aanlegkostcn der academische gebouwen 
hebben doen stijgen van 1,100,000 franken tot 
3,000,000. 

Wij moeten weten te willen, in plaats van 
onbepaald le bcgeeren, en de uitvoering /al die 
frisclihcid vertoonen , die het kenmerk der wer
ken van het genie is. 

Buiten de gewone voorwaarden van een pro
gramma make men openbaar: 

lo . Dat aan de mededingers rekening zal wor
den gehouden van de pogingen om een nieuwen 
stijl voort te brengen , geschikt voor de aanwen
ding van de nieuwere uitvindingen op nijverheids-
gebied ; 

2o. dat er rekening zal worden gehouden van 
de pogingen om zooveel mogelijk besparing te 
verkrijgen; 

3o. dat de vervaardigers door hunne ontwerpen 
ten toon te stellen, zich verbinden hunne plannen 
voor de door hen geraamde sommen te doen 
uitvoeren ; 

4o. dat een prijs van twintig duizend franken 
zal worden betaald aan den maker van het beste 
ontwerp, cn dat hij op de uitvoering kan rekenen, 
met een honorarium van 5 »/„ van de begroote 
kosten. 

En gij zult zien, of inen dan niet liet best 
mogelijke verkrijgt. 

— A, De uitspraak van de jury van beoordee
ling der ingekomen antwoorden op de uitgeschre
ven prijsvraag, voor oen sociëteitsgebouw voor 
de vereeniging «Vcrcin" te Essen, is bekend ge
maakt. 

De eerste prijs is verleend aan het ontwerp 
van den architect J. Grotjan, tc Hamburg, terwijl 
de tweede prijs is toegekend aan het ontwerp 
van den architect L . Schrciber te Zwickau. 

— A Het comité voor den bouw van eene 
beurs tc Frankfort a/M. heeft eene prijsvraag voor 
een beursgebouw uitgeschreven, waarvan de voor
waarden en de situatie-teekening bij den voor
zitter van liet comité, den heer G. von Heyder, 
te bekomen zijn. De prijzen zijn van 4000, 2000 
en 1000 F l . , terwijl de plannen den i'1"' Fe
bruari a. s. moeten zijn ingeleverd. 

Dc jury van beoordeeling bestaat uit de hee
ren Hoffmann te Wiesbaden, Denzinger te Frank
fort a/M. en Lange te Kassei, als architecten en 
de heeren von Heyder cn Ladenburg als leden 
van het comité. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. 'L. M . heeft benoemd, met 
ingang van 1 November, tot ingenieur van den 
waterstaat der 3d" klasse, A. A. Bekaai', thans 
adspirant-ingenieur. 

's-Gravenhage. Bij beschikking van 18 Oc-
tjber 1872, n°. 185, is aan J . C. Stuvcn, te 
Amsterdam, tot wederopzegging vergunning ver
leend voor een schroefstoombootdienst tot vervoer 
van passagiers, goederen cn vee, en het sleepcn 
van schepen tusschen Amsterdam cn Rotterdam. 

— De Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië 
heeft een tweejarig verlof naar Nederland ver
leend, wegens ziekte, aan deu ingenieur dei-
eerste klasse by den waterstaat en 's lands bur
gerlijke openbare werken, J. C. Schumm. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, wordt by de opening voor 
liet verkeer het dagelijksch toezicht op den Staats

spoorweg van Middelburg naar Vlissingen opge
dragen aan den spoorweg-opziener J. S. A. Noor
dendorp, ter standplaats Rosendaal, en dat op den 
Staatsspoorweg van Dordrecht naar Mallegat (Fijen-
oord), aan den spoorweg-opziener A. J. Stal, ter 
standplaats Breda. 

— Van goederhand verneemt inen, dat de heeren 
Knijff en Kaptijn, te Woerden, hebben aange
vraagd weder in het bezit der voorloopige con
cessie te worden gesteld voor den aanleg en de 
exploitatie der spoorwcglijn Leiden—Utrecht, 
wanneer door de heeren Sloet van den Beele, 
Wiggers van Kercheni en De Bordes, in den hun 
gestelden termijn, zijnde tot 1 November 1872, 
het waarborgkapitaal niet is gestort geworden 
voor de concessie Leiden—Woerden. (U. D.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F I I E E L I N G ROTTEUIIAM. 

In dc op den 1K,lr" dezer gehouden vergadering 
werd de volgende vraag aan de orde gesteld: 

«Hier ter stede worden veeltijds, bij het bouwen 
van woonhuizen , eerst de zijgevels opgetrokken, 
terwijl inet den bouw van de voor- en achter
gevels pas begonnen wordt, wanneer de bekap
ping met goten en lijsten is aangebracht. 

Is aan deze wijze van bouwen voordeel of 
gemak verbonden ? 

Zoo j a , kunnen die opwegen tegen de mindere 
hechtheid van constructie , die men bij het ge
lijktijdig optrekken van metselwerken verkrijgt P" 

Uit de discussie over dit onderwerp bleek, 
dat nan de voornoemde wijze van bouwen, in 
geval van spoed, voordeel cn gemak verbonden 
is, doch dat het geschiedt met opoffering van de 
soliditeit van het bouwwerk. 

In de vragenbus werden de volgende vragen 
gevonden: 

1. Bij het leggen van Qmtlagen worden dc 
koppen der binten, voor zoover zij in het met
selwerk komen, op enkele werken tweemalen 
gemenied en op andere met zinken kappen voor
zien. Is laatstgenoemde behandeling duurzamer 
voor het werk, zoo j a , weegt dit dan op tegen 
de meerdere kosten die het gebruik van die 
kappen veroorzaken? Bestaan er ook nog andere 
middelen om hout, dat in metselwerk komt, 
tegen bederf te beveiligen? 

2. Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent 
het al of niet doelmatig werken van spreekbui
zen voor groote afstanden? 

3. Wat is droogleggen (van gronden) of drainage.' 
Welke nuttige toepassing kan het bij gewone 

of bijzonder gelegen bouwterreinen vinden? 
Hoe kan bet toegepast worden op weinig kost

bare wijze en hoe op afdoende en volmaakte 
wijze? 

In één woord , wat is bekend omtrent het aan
wenden van drainage bij den algemeenen en pri
vaat-bouw ? 

4. Kan de afdeeling het initiatief niet nemen 
om de ambachtsbazen hier ter stede aan te spo
ren, een minder passieve en onverschillige houding 
aan te nemen tegenover de eischen der werklie
den om hooger loon? 

Dc bespreking dier vragen werd tot eene 
volgende vergadering uitgesteld. 

De heer Dupont stelde eenige uit Portland-
cement vervaardigde tegels ter bezichtiging uit 
dc fabriek van den heer Augs. Bossuet, waarvan 
agent is de heer P. W. de Willigen, alhier. Deze 
tegels zijn niet kostbaar, en worden, blijkens 
het prospectus, met vrucht in België gebezigd. 

De heer Wakkie, ingenieur, met verlof hier te 
lande , verstrekte eenige mededeelingen over de 
wijze waarop in Oost-Indie bouwwerken worden 
uitgevoerd. 

De heer Van E i k e l , gemeente-architect tc Schie
dam gaf eene uitvoerige beschrijving van een 
pomprad, naar het systeem van den heer Over
man vervaardigd, en te Schiedam geplaatst. Dit 
werktuig beantwoordde niet aan de verwachting 
en is verwijderd geworden. 

Correspondentie. 
Den hcere X . te D. Het opstel over Oxy-Hy-

drogeen gas, zal u ter correctie worden toege
zonden , waarna het in het volgende nommer zal 
worden opgenomen. 

Den hcere R. te II. Het opstel getiteld: «Het 
legioen van eer der machinisten" kon tot heden, 
wegens plaatsgebrek niet worden opgenomen, 

doch zal zoo mogelijk in het volgende nommer 
worden geplaatst. 

Den heere dc R. te B. Uwe bijdrage is onge
schikt ter plaatsing, tenzij u cr in wilt toestem
men dat het stuk wordt omgewerkt. De redactie 
wacht daarop uw antwoord. 

Advertentiën. 

Opzigter en Teekenaar. 
Een solide JONGMENSCH van 23jarigen leef

tijd, R. C. , sedert drie jaren bij verschillende 
werken het opzigt gevoerd hebbende, wenscht 
met 1". Januarij u. s. van patroon tc veranderen 
en, liefst buiten Amsterdam, als OPZIGTER 
of TEEKENAAR geplaatst tc worden. 

Op cene hooge bezoldiging zal minder gelet 
worden, zoo er maar gelegenheid is om zich ver
der te bekwamen. 

Adres onder letters R. C. bij den uitgever van 
»])c Opmerker." 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Vuur rekening van den Slaat der Nederlanden). 

Op Dingsdag den 12*" November 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan tc Utrecht, van : 

Bestek N». 83. 
Het maken van een houten gebouw-

voor waterplaats met bijbehoorende 
werken op het station Meppel, ten 
behoeve van den spoorweg van Arn
hem naar Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 24 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 25 , l«» October 1872 
ter lezing aan bet Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan , cn aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen, en is op franco aan
vrage op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 J e " November 1872, des middags ten 12 ure. 

Utrecht, den 25"'" October 1872. 

IJZEREN 
D R A A I B R U G . 

liet GEMEENTEBESTUUR van MIDDELBURG 
zal Vrijdag den 15 November 1872, 's na
middags te 1 ure, ten raadhuize dier gemeente, 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken, leveren en plaatsen van 

den bovenbouw eener ijzeren draai
brug aan de houtkaai te Middelburg. 

Inlevering der insehrijvingsbilletten vóór of op 
14 November a. s. 

Op portvrije aanvraag en tegen overmaking van 
f 2 zijn afdrukken van het bestek met dc daarbij 
behoorende teekening verkrijgbaar bij den ge
meente-bouwmeester. 

Bet genieeentebestuur voornoemd , 
S C H O R E R , Burgemeester. 
G. N . DE STOPPELAAR Secretaris. 

FABRIEKZAAK. 
Er bestaat gelegenheid om eene gunstig gele

gen Fabr i ekzaak . van een artikel van dagelijksch 
gebruik op billijke voorwaarden over te nemen. 
De koopsom is vastgesteld , met inbegrip van den 
geheelen inventaris, op 35 Mil le , terwijl de 
tegenwoordige eigenaar bereid is daarin de helft 
der koopsom als eerste hypotheek te plaatsen. 
Inclineerenden worden verzocht zich ouder het 
motto Fabriek te .wenden tot den Uitgever van 
dit blad. 



DE OPMERKER — Zaterdag 20 October 1872. 

S T O O M F A B R I E K 
VOOR 

W'WiSU HOUTBEWERKING, 
ZAGERU, SCHAVERI.I EN HOUTHANDEL, 

VAN 

O. H O G G E N K A M P 

T E A P P I N G E D A M . 

PRIJSCOUHANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd mod(HI>ock met volledige Prijscourant 

it 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V I. 0 E n F. N. 
ZOLDERS. 

DAKIÏEKLEEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O G T P U I J E N . 
PARQUETVI.OF.REN. 

LEDIKANTEN. 
TAFELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E N T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

B R O E I R A M E N . 
IIEKI.ATTEN. 

B L O E M S T O K K E N. 

L IJ S T W E R 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T E N . 
O P L E G L IJ S T E N. 

INSLUITI.IJSTEN. 
T O N O N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN, 
SCHRIJFBORDEN, 

B O E K E N K A S T E N , 
TEEKENTAFELS, 

T E E K E N B O R D E N . 
O Y M N A S T I E K -

W E R K T U I G E N . 

Ten overstaan van 
DAL en Mr. C. V A N 
VEN1IAGE, zullen in 
du h u i s d e r N o t a 
aldaar, op Maandag 
des namiddags ten 5 
Maandag den 28"'" 
des avonds ten 7 ure 

dc Notarissen W . J. E I K E N 
Z E G W A A R D , te 's GHA-
het openbaar, in het V e n -

r i s s e n in de Nobelstraat 
den 2 t " ' » October 1872, 

ure, worden geveild en op 
October daaraanvolgende, 
worden verkocht: 

De vijf volgende naast elkander gelegen 
Perceelen 

B O U W G R O N D , 
met daarop staand H U I S , thans ingerigt tot 
Bloemisterij, als: 

1. Een perceel B O U W G R O N D , ter 
grootte van 4 aren, 28 centiaren, gelegen aan 
het verlengde van de Javalaan, uitkomende in 
het tweede Slop over de Dennewegsbrug in de 
Frcderikstraat, onder de gemeente 'sGravenhage, 
kadaster sectie A , n°. 5103 gedeeltelijk. 

N" . 2. Een dito Perceel, met daarop staand 
Huis, ter grootte van 3 aren, 00 centiaren, ge
legen als voren, kadaster sectie A , n™. 3004 en 
5103, beiden gedeeltelijk en 1921 geheel. 

N" . 3. Een dito Perceel, ter grootte van 
4 aren, 90 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectie A , n°. 3004 gedeeltelijk. 

N " . 4. Een dito Perceel, ter grootte van 
5 aren, 85 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectie A , n°. 3004 gedeeltelijk, 

en N" . 5. Een dito Perceel, ter grootte van 
5 aren, 90 centiaren, gelegen als voren, kadas
ter sectic A , n°.3004gedeeltelijk en 1919 geheel. 

Dc Perceelen zijn te bezigtigen dagelijks, uit
gezonderd des Zondags, van 1 tot 4 ure, en 
kunnen worden aanvaard bij de betaling der 
kooppenningen op den 15 December 1872 of zoo
veel vroeger als men zal kunnen overeenkomen, 
terwijl dezelve zijn aangeslagen in de directe be
lasting als gebouwd en ongebouwd eigendom over 
1872, als: perceel n°. 1 met ƒ 0 . 7 6 j n°. 2 met 
f 23.56; n°. 3 met f 0.85; n°. 4 met f 0.93 ; 
n». 5 met f1 .02 . 

Nadere information te bekomen ten kantore 
van de voornoemde Notarissen, in het Noordeinde 
n". 38, te 's Gravenhage. 

Calqueerlinnen. 
Hel nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

RODENHUIS & Co., ARNHEM. 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
' s G r a v e n h a g e cn R o t t e r d a m . 

DE JOME & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
cn IJzerconstructiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij dc nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken , bet leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Hij beschikking van 3 Augustus 1872 heeft de 
Minister van Oorlog vastgesteld: 

A L G E M E E N E V O O R W A A R D E N 
vuur ile uitvoering van werken en leveringen vuur den 

Dienst der Grenie. 
Deze zijn uitgegeven bij de GEBROEDERS V A N 

C L E E F te 'sGravenhage, en ad ƒ 1 te bekomen 
bij alle Boekhandelaars. 

K A B R I K I N V A N mmimi GIS- I BOUWORNEMENTEN, 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtscho barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 

geëxposeerd. 

V A N EGMOND & HEUVELINK, te Arnhem, geven uit: 

DE REUZENWERKEN VAN ONZEN TIJD. 
Populair geschetst door H. A. SI PM AN. 

M e t P l a t e n e n K a a r t e n . C o m p l e e t i n O afleveringen ü. 75 Cents. 
INHOUD: De Spoorwegtunncl tusschen Frankrijk en Italië. — Het Sucz-Kunaal. — De Pacific-

Spoorweg. — Dc Spoorwegbrug tc Kuilenburg. — De Spoorwegbrug over het Hollandsch-Diep. — 
Hit Noordzee-Kanaal. — Ie Trans-Atlantische Telegraafkabel. 

CORLISS-MACHINES 
met Inglis en Spencer's verbeteringen, aan
bevolen wegens belangrijke brandstof besparing, 
regelmatige snelheid en duurzaamheid, warden 
nieuw geleverd, cn bestaande stoommachines naar 
dat systeem veranderd door: 

Christiaan Janssen te Enschede, 
als Agent voor gerenommeerde Engelsche Machine-
Fabriekanten. 
1VJP "c t Coiliss-Systccm wordt aangewend 
" " • b i j horizontale, verticale- of balans-machi

nes, met of zonder condensatie. 

0nl>evriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTONWELLEN. 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTBIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N en Z O O N . 
's Oravenhagc en Rotterdam. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B erker & Budding!!, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstrant, 
Spijkershian cn de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Brieat & C°. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

h o n i n k l . Spiegel- e u LiijNtenfabr. Gefoel. 
cn ongefocl. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Calques. Pauspapier van f8.10 en /'8.90, a con
tant, bij de Erven THIERRY Jt MENSING, te 's Hage. 

Jac». P l e y ü i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van eement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r i n n e n e n de Honde, Slwmlrasliiliriek, Delft. 
II. .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde lascbverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij do Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen dc Zaag
molen- cn Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A. Illldebrand. Stoomtrustabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 26 O c t o b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 27 Oot. 
Harlingen, door het bestuur van het water

schap Vijf deelen zeedijken buitendijks: de leve
ring van 700 stuks rongen 7% bektogr., 1000 
stuks rongen 6 bektogr., 2000 stuks rongen 5 
bektogr., te leveren vóór 1 Maart 1873, franco 
op aan te wijzen plaats aan den Zeedijk. 

Maandag 28 Oct. 
Maastricht, te 10 uren , door het prov. be

stuur : dc uitvoering der noodige werken tot het 
maken van een veerdam aan den rechteroever 
der Maas, voor het Ilijksvecr te Lottum. De uit 
te voeren werken zijn : a. het aanleggen van een 
rijzen strekdam A . 11., aan den rechteroever bo
ven den veerdam, lang 72 M . ; 6. het aanleggen 
van een rijzen strekdam, met perpendiculaire 
uansluitingskrib, C. D. E., benevens den veerdam, 
lang 63 M . ; c. het vooruitbrengen van den rech
teroever met den veerdam en oprit, waarvoor 
aan te leggen een rijspakwerk tot steun voorden 
voet van een veerdam , lang 30 M . ; d. het doen 
der vereischte aanvullingen achter de rijswerken 
en het onder proliel brengen van den oprit van 
den veerdam; e. het leveren cn verwerken van 
165,000 K G . ballaststeen. Inl. bij dea hoofdin
genieur van den waterstaat, te Maastricht en 
den ingenieur Roelants, te Roermond. Raming 
f 6700. 

's-Hage, te 11'/, uren, door het prov. be
stuur : het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem , met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken, benevens 
het onderhoud daarvan over 1873—75. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat te 's-Hage, 
den arrondissements-ingenieur en den opzichter 
Koorevaar, beiden te Gorinchem. Raming f 25,950. 

Nunen (Noord-Brab.), te 12 uren, ten huize 
van P . Salemons: het bouwen van een woonhuis 
in die gemeente. 

Groningen, tc 12' ; uren, door burg. cn 
weth.: het leveren cn plaatsen van eenige palen 
op de vuilnisstoep, met bijlevering van bouw
stoffen , arbeidsloonen , transporten , enz. 

Sneek, te 7 uren, in het Old-Burgerwccs-
huis : a. het éénjarig onderhoud der gebouwen; 
b. eenige verfwerken; c. het onderhoud der stu
kadoorwerken , ged. drie jaren. 

Dinsdag, 29 Oot. 
Vlissingen, te 10 uren, ten behoeve van 

het arm-gast- en wjeshuis aldaar, in dit lokaal: 
dc levering van brandstollen en manufacturen 
gedurende 1873. 

Haarlem, te 12 uren, dooi' dc hoofdadinini-
stratie van het 3e reg. huzaren, ten bureele van 
den kapt.-kwartiermeester : dc levering van 1000 
donkerblauwe paardedekens. Model tc bezichtigen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Assen, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het uitvoeren van eenige werkzaamhe
den aan- en het onderhouden van het gebouw 
der Rijks hoogere burgerschool te Assen, van 1 
Jan. 1873 tot cn met 31 Dcc. 1875. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat en den 
opzichter Folkers, beiden te Assen. Raming 

ƒ 860 per jaar. 

Hengelo, te 12 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, bij de Wed. Vergeer: het bou
wen eener pastorie, niet bijlevering der materi
alen en arbeidsloonen. Inl. bij den architect J. 
Moll , aldaar. Aanw. op den dag der besteding, 
te 9 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het bouwen van eene bergplaats 
voor goederen te Bcilen, ten behoeve van den 
spoorweg Meppel—Groningen. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Groningen. Raming ƒ 1272. 

Woensdag, 30 Oot. 
Wissekerke, te 10% uren, door het bestuur 

van het 'calamiteuse waterschap Vl ie tc , in de 

directiekeet aan den Vlietepolder: l o . het ver
beteren der gewone aarde- . kram-, rijs- en 
steenglooiitigwerken aan den zeedijk van den ca-
lamiteusen polder Vliete, met bijlevering van de 
daartoe benoodigde bouwstolfen en arbeidsloo
nen voor den dienst 1872/73 ; 2o. het maken en 
zinken van twee zinkstukken met een aanslui
tingstuk aan den oever van den polder, met dc 
leveling van al de daartoe gevorderde bouwstof
fen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzitter, cn 
bij den waterbouwkundige J . Krijger. Aanw. 28 
en 29 Oct. 

Overschie, tc 11 uren, door de ronim. tot 
droogmaking der jdassen in den Oost-Abtspolder, 
in De Vergulde Koetswagen: l o . het maken der 
gebouwen, 2o. het leveren cn stollen van een 
stooni-ponipwerktuig, met 4 pompen en toebe
hooren , alles ten dienste van het stoomgemaal 
voor die droogmaking. Aanw. 2 dagen te voren, 
's morgens te 11 uren. 

B o l s w a r d . te 11% uren, door het gemeente
bestuur : het doen van eenige straatwerken bin
nen die gemeente. 

Bolsward, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : lo . het vernieuwen cn herstellen van 
eenige tillen en een gedeeld» walbescboeiing in 
den trekweg naar I'ijphorne; 2o. het doen van 
eenige herstellingen aan het huis op de Nieuw-
markt, wijk t!, no. 283. Inlicht, bij den stads
bouwmeester. 

Delfshaven, te 1 uur, door burg. en weth.: 
het maken eener nieuwe ijzeren ophaalbrug over 
de kapitale sluis te Delfshaven. Inl. bij den ge
meente-architect. 

Utreoht, door de directie van den Nederl. 
Rijnspoorweg: het maken van een stationsgebouw 
en het doen van aanhoorige werken op het station 
Breukelen. 

Donderdag, 31 Oct. 

Borselen, te 10% uren, door het bestuur 
der waterkeering Ellewoutsdijk en den calami-
teusen polder Borselen, in het genieentehuis : de 
uitvoering van buitengewone verdedigingswerken 
door middel van steenbestortiug en liet doen van 
drie grondboringen aan den oever van den cala-
miteusen polder Borselen, met bijlevering van 
al de daartoe benoodigde bouwstolfen, gereed
schappen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzit
ter L . Rottier cn den dijksopzichter A. Bolier, 
beiden te Borselen. Aanw. 30 Oct., van des 
morgens 8 uren af. 

Vrijdag, 1 Nov. 
Middelburg, tc 10 uren, door bet prov. 

best.: het aanleggen van een in het Zwin gele
gen gedeelte van het uitwateringskanaal in het 
voormalig 4de district van Zeeland. Het werk 
bestaat i n ; a. het aanleggen van het gedeelte 
kanaal in het Zwin en aan de westzijde daar
langs opmaken van een weg of dijk, met eene 
aansluiting aan den dijk vau den polder bewesten 
Terhofstede; b. bet maken van eene houten brug 
en een steenen duiker ovei het kanaal; e. bet 
leggen van twee pothuizen over den tc maken 
weg. Inl. bij den hoofd-ingenieur van den wa
terstaat, te Middelburg en den ingenieur, te 
Sluis. Aanw. den Oden en 4den dag vóór de 
besteding. Raming ƒ 118,000. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: de uitvoering van eenige herstel
lingen en vernieuwingen aan de gebouwen en 
veerwegen behoorende tot de Rijks-veren te K u i 
lenburg en Beusichem, mes het onderhoud daar
van ged. 1873, in 2 perceelen. De bedoelde ge
bouwen cn veerwegen zijn: a. voor het eerste 
perc : 1, het veerhuis en de schuur, staande 
en gelegen aan den Stads-havendijk te Kuilenburg; 
2, het wachthuisje en de ijzei en paal met 5 ijs-
brekers, staande tegenover het veerhuis op den 
linkeroever van de rivier de Lek; 3 , een ver
plaatsbaar wachthuisje, met dito heipaal, op den 
rechteroevei van de rivier; 4, een voorweg met 
veerstoep van het veerhuis af tot aan de rivier; 
5, een veerweg niet veerstoep op den rechteroever 
van de rivier de Lek af tot den bandijk aldaar. 
Raming ƒ 1 2 0 . b. voor het tweede perceel: 1, 
het veerhuis met de schuur, staande en gelegen 
onder de gemeente Beusichem nabij den linker

oever van de rivier do Lek ; 2 , een verplaatsbaar 
wachthuisje niet dito heipaal op den rechteroever: 
3 , een grintweg, lang 000 II., met daarin l ig-
genden steenen duiker met houten leuningen, 
gelegen ten zuiden van het veerhuis naar den 
Beusichemschcn bandijk; 4, de klinkerbestrating 
voor het veerhuis en de schuur. R a m i n g / 3 8 0 . 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat 
Van Opstall, te Arnhem en bij den ingenieur 
Van Manen, te Nijmegen. 

Zaterdag, 2 Nov. 
Leeuwarden, te 11% uren, door burg. en 

weth.: het maken van a. de aardewerken en 6. 
de timmer- en metselwerken voor den aanleg 
eener schietbaan in die gemeente. Bil j . inz. ter 
secretarie uiterlijk 1 Nov. 

Odoorn, te 11 uren, door den boekhouder-
diaken, hij de Wed. .1. S. Mensingh: dc vertim-
mering van het werkbuis aldaar, in 2 perc.: 
l e perceel levering der materialen; 2e perceel 
werkloon. 

Dordrecht, te 1 uur, door de comm. tor 
uitdeeling van warme soep: de levering van 350 
HL. grove Engelsche kolen. 

Maandag, 4 Nov. 
Groningen, te 10 uren, door het ministerie 

van financiën : het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het postkantoor en 
de directeurswoning. Inl. bij den architect K. 
lloekzema, aldaar. Bilj. inzenden bij den koffie
huishouder Struvé, uiterlijk 2 Nov. 

's-Hage, te II'/, uren , door het prov. be
stuur: l o . het voorzien en herstellen van den 
oever van den Hengstpolder, aan het boveneinde 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede, 
onder de gemeente Sliedrecht. Aanwijzing den 
7den dag vóór de besteding. 2o. het verlengen 
van den strekdam op den rechteroever van de 
Oude-Maas tusschen de Krabbe en Nederhoven, 
en het bestraten van dien strekdam inet zwaren 
steen. Raming f 0100. 

Kollum, te 6 uren, bij den president-kerk
voogd : het afbreken van een huis en het ter 
plaatse bouwen eener pastorie voor de Herv. 
gemeente. Inl. i>ij den architect 11. It. Stoett l'z., 
te Leeuwarden. Bil j . inzenden vóór 6 uren. 
Aanw. 29 Oct., te 12*J uren. 

Dingdag, 5 Nov. 
Haarlem, te 10 uren , door de commissie van 

toezicht over het gesticht Moerenburg, in De 
Leeuwerik , bij J. J. van den llerg in de Kruis
straat: de levering van: manufacturen, saaict, 
garen , l in t , knoopen , wollen en molton dekens, 
enz., waarvan de hoeveelheid nevens elk artikel 
is uitgedrukt, als: 200 Ned. ellen blauwe baai; 
50 id. roode baai; 500 id. rood boezelaarsbont; 
200 id. blauw boezelaarsbont; 50 id. beddentijk; 
450 id. bombazijn; 50 id. batist; 2000 id. chits, 
in eene partij in diverse patronen; 200 id. blauw 
katoen; 1250 id. wit katoen; 300 id. grijs ka
toen; 300 id. zwart katoen; 1400 id. ongebleekt 
katoen; 00 id. zwart laken voor bedienden; 75 
id. zwart laken voor patiënten; 100 id. blauw 
voor idem; 150 id. marengo voor i d . ; 900 id. 
blauw geruit matraslinnen (stodemat); 600 id. 
grijs matraslinnen ; 300 id. grijs voeringlinnen ; 
300 id. bruin paramatta; 200 id. blauw linnen; 
800 id. vaatdoeken-linnen ; 250 id. zwart merinos; 
500 id. wit molton voor mannen ; 1000 id dito 
voor vrouwen; 200 id. wollestof; 1800 id. zomer
stof in ééne partij in diverse patronen ; 1500 id. 
hemdenlinnen voor mannen; 1500 id. dito voor 
vrouwen in ééne partij; 150 Ned. pd. saaict, grijs; 
150 id . dito zwart in ééne partij; 115 id. divers 
naaigaren; 450 stuks manspetten, gesorteerd; 
50 stukjes kanavas, grijs; 50 id. dito zwart; 25 
stuks wollen dekens, l e soort; 125 id. dito 2e 
soort; 50 id. molton dekens, l e soort; 300 id. 
dito 2e so.ort; 600 id. zakdoeken voor mannen; 
600 id. dito voor vrouwen; 400 id. halsdoeken 
voor mannen; 344 pakjes divers l in t ; 278 gros 
diverse knoopen; 800 paren mans- en vrouwen
schoenen van verschillende steken; 912 hand
doeken; 108servetten; 100 tafellakens; 108 thee
doeken ; 904 bedlakens; 240 kussensloopen. Bilj . 
inzenden vóór of op den dag der besteding van 
'sm. 8 tot 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 
der Nedei l.llundclmunt 
de navolgende artikels 

7800 stuks klccding 
32000 » halsdasl 

4801) M. donkerblal 
27000 stukjes wit 

garen. 
2400 M. blauwe bal 

33600 stuks manen] 
model). 

8000 M. zeildoek v< 
Diverse galonl 
derpassanten. 

1000 stuks ijzeren 
Divers borstel' 

» aardow 
8000 stuks vcldrans 
3000 » wollen d 

Diverse schuld 
3000 stuks sing. Iks 

140 0 patentll 
.1100 » lepels 

Diverse benoo 
scharen, enz.; 

0800 stuks hangslot 
124507 dozijn knoopei 

3000 stuks knooppl 
3900 M. zijden lint, 

03 stuks ijzeren 
31000 K.G. gerookt 

3150 M. divers lak| 
4 stuks ijzer 

3000 K .G. Stearine 
Inl. ten kantore den 

10—3 uren, en bij 
Dordrecht, Middelhui 
11 uren inleveren; 
hebben, van perc. 
30—00 te 1 uur. 

Woenst 
B r e d a , tc 1 uur 

sectie-ingenieur, ten I 
tot exploitatie van Stl 
van 0000 M» ballast, 
weg Willemsdorp—Doi 
voormeld bureau. 

Vrij dl 
• Bosch, te 10'/ 

stuur: het maken van 
aan de eerste krib 
Dieze aan het bened 
waard. Het werk 
van 3750 M J voorzu 
het aansluiten der 
van 44.3 M . bij ee 
Raming ƒ 1 0 , 8 4 5 . 

Maand 
M a a s t r i o h t , te 

stuur: de uitvoering 
van de Maas in de 
nabij Wijnuardeuhof 
maken van 2 rijzen j 
M . , het leggen vau 
32 en 35 M , het nl 
lang 320 M. , het 
eene lengte van 2751 
werken van 4,325,0O| 
ƒ 29,000. 

's-Hage, te 11% I 
binnenl. zaken : l o . d l 
stellingen en vernieui 
behoorende tot de 
's-Gravendeel, met 
van 1 Jan. 1873 
Raming ƒ 1 0 , 1 1 0 . 
zaltglooiing tegen 1 
dijking langs den linke 
door het Steurgat >iiq 

Oudenbosoh, t 
Kruger, bij J. van 
eene heerenhuizing 
Inl. bij J. van Tilbuij 
tect C. P. van Genk] 
6 Nov., te 10 uren. 

Amsterdam, te : 
ren-spoorwegmaatsch 
bet maken van geb 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C". 



DE OPMERKER — Zaterdag 20 October 1872. 

S T O O M F A B R I E K 
voon 

L U I HOUTBEWERKING, 
I, SCHAYERU EN HOUTHANDEL, 

V A N 

H O G G E N K A M P 
TE A P P I N G E D A M . 

ËBIJSCOURANT op aanvrage franco. 

grafeeril modrilioek met volledige Prijscourant 

a 75 Cent. 

[ E P L A N K E N . 

f K II E N. 

MRS. 
KLEEDING. 

•OTTEN. 
( Ï 1 N G E N . 

r o ü D s. 

| P W E R K . 

IJNS. 
II E N. 
NDEN. 
CHERMEN. 
JREN. 
P P E N. 
P U IJ E N. 
'VLOEREN. 

W E R 

LIJSTEN. 

' R A V E N . 

r E N. 

L U S T E N . 
LIJSTEN. 
L A L D E N , 
tl.- EN 
UJI.IJSTF.X. 

A M E U B L E M E N T . 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E N T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

II R O E I It A M E N. 
1IEKI.ATTKN. 

B L O E M S T O K K E N . 

VOOR D E SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N B O R B E N . 

O V M N A S T I E K -
W E R K T U I G E N . 

staan van dc Notarissen \ V . J. E I K E N -
r. C. V A N Z E G W A A R D , te 's GHA-

zullen in bet openbaar, in het V e n 
ei- N o t a r i s s e n in dc Nobelst raat 
Maandag dc» 21""" October 1872, 

ags ten 5 ure, worden geveild en op 
den 28"'" October daaraanvolgende, 
ten 7 ure, worden verkocht: 

[volgende naast elkander gelegen 
Perceelen 

W G R O N D , 
) staand H U I S , thans ingerigt tot 
•rij, als: 
Een perceel B O U W G R O N D , ter 
l 4 aren, 28 centiaren, gelegen aan 
{de van de .lavalaan, uitkomende in 
i Slop over de Dennewegsbrug in de 
lat , onder de gemeente 's Gravenhage, 
ctie A , n«. 5103 gedeeltelijk. 
Een dito Perceel, met daarop staand 
;rootte van 3 aren, 00 centiaren, ge-
oren , kadaster sectie A , n°*. 30114 en 
en gedeeltelijk en 1021 geheel. 
Jen dito Perceel, ter grootte van 

entiaren, gelegen als voren, kadas-
I, n°. 3004 gedeeltelijk. 
Sen dito Perceel, ter grootte van 

centiaren, gelegen als voren, kadas-
t, n°. 3064 gedeeltelijk, 

Een dito Perceel, ter grootte van 
centiaren, gelegen als voren, kadas-

i , n°. 3004 gedeeltelijk en 1910 geheel, 
elen zijn te bezigtigen dagelijks, uit-
des Zondags, van 1 tot 4 ure, en 
»rden aanvaard bij de betaling der 
gen op den 15 December 1872 of zoo-
r als men zal kunnen overeenkomen, 
lve zijn aangeslagen in de directe be-
gebouwd en ongebouwd eigendom over 

perceel n°. 1 met ƒ 0 . 7 6 ; n°. 2 met 
, 3 met f 0.85 ; n°. 4 met f (1.93 ; 

H 02. 
nformatiën te bekomen ten kantore 
'noemde Notarissen, in liet Noordeinde 
's Gravenhage. 

Calqueerlinnen. 
Hel nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
hei Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J . DOBBE, te Utrecht. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken cn gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Vochtsteenen, Holle steenen, Vuur
vaste steenen, Vuurklei, Portland cement. 

W. HOVEN & ZOON. 
's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

DE JOIGE & PLATE, 
T E ' S - B O S C H . 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstructiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Bij beschikking van 3 Augustus 1872 heeft de 
Minister van Oorlog vastgesteld: 

A L G E M E E N E V O O R W A A R D E N 
vuur de uil voering van werken en leveringen vuur den 

Dienst der Grenie. 
Deze zijn uitgegeven bij de GEBROEDERS V A N 

CI.EEE le 's Gravenhage, en ad / l tc bekomen 
bij alle Boekhandelaars. 

BODWORNEHENTEN 
EN IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 

geëxposeerd. 

V A N EGMOND & H E U V E L I N K , te Arnhem, geven uit: 

DE REUZENWERKEN VAN ONZEN TIJD. 
Populair geschetst door M. A. SI P M A N . 

Met Platen, en Kaarten. Compleet in ii afleveringen a 75 Cents. 
INHOUD: De Spoorwegtunnel tusschen Frankrijk en Italië. — Het Suez-Kanaal. — De l'aci/ic-

Spoorweg. — Dc Spoorwegbrug te Kuilenburg. — De Spoorwegbrug over hel Hollandsch-Diep. 
Het Noordzee-Kanaal. — De Trans-Atlantische Telegraafkabel. 

CORLISS-MACHINES 
met Inglis en Spencer s verbeteringen, aan
bevolen wegens belangrijke brandstof besparing, 
regelmatige snelheid en duurzaamheid, worden 
nieuw geleverd, en bestaande stoommachines naar 
dal systeem veranderd door: 

Christiaan Janssen te Enschede , 
als Agent voor gerenommeerde Engelsche Machine-
Fabriekanten. 
1\ID Bet Corliss-Systeeni wordt aangewend 

by horizontale, verticale- of balans-machi
nes , met of zonder condensatie. 

Onbevriesbare Pompen. 
STADSPOMPEN. 

POMPEN VOOR NORTON ELLEN. 
P o m p e n 

VOOR 

Putten van groote diepten. 
CENTRIFUGAALPOMPEN. 

S T O O M P O M P E N . 

W . H O V E N en Z O O N . 
's (iravenhage cn Rotterdam. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B e r k e r dl Budriiiigh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Hou» terreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straal, te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van SlrieNt 4 t'". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 
Honinkl. Spiegel- e » l.ijxleiifttltr. Gefoel. 

en ongefocl. spiegelglazen. J A N DE BRUIJN, Arnhem. 
Uniques. Pauspapier van ƒ8.10 en /'8.00, a con

tant, bij de Erven THIERRY & MENSING, te 's Hage. 
.Ine». Pleydier, te Scheveningen, fabrikant 

van ceinent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 
Ve rmi i i 'H en de Honde, Slooiiilrasliiliriek, Delft. 

l l . .1. Wolter, Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nnbij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, tc Amsterdam. 
B. A. Ilildcbrnnd. Stoomtrusfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 

e Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C" 

Z a t e r d a g 26 O c t o b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 27 Oot. 
Harlingen, door het bestuur van het water

schap Vijf deelen zeedijken buitendijks : de leve
ring vau 700 stuks rongen 7'/.2 hektogr., 1000 
stuks rongen 0 hektogr., 2000 stuks rongen 5 
hektogr., te leveren vóór 1 Maart 1873, franco 
oji aan te wijzen plaats aan den Zeedijk. 

Maandag 28 Oot. 
Maastricht, te 10 uren , door het prov. be

stuur : de uitvoering der noodigc werken tot het 
maken van een veerdam aan den rechteroever 
der Maas, voor het Rijksveer te Lottum. De uit 
te voeren werken zijn : a. het aanleggen van een 
rijzen strekdam A . 1!., aan den rechteroever bo
ven den veerdam, lang 72 M . ; b. het aanleggen 
van een rijzen strekdam, met perpendiculaire 
aansluitingskrib, C. D. E., benevens den veerdam, 
lang 03 M . ; c. het vooruitbrengen van den rech
teroever met den veerdam en oprit, waarvoor 
aan te leggen een rijspakwerk tot steun voor den 
voet van een veerdam , lang 30 M . ; d. het doen 
der vereischte aanvullingen achter de rijswerken 
en het onder profiel brengen van den oprit van 
den veerdam; e. het leveren cn verwerken van 
105,000 K G . ballaststeen. Inl. bij den hoofdin
genieur van den waterstaat, te Maastricht cn 
den ingenieur Iïuelants, te Roermond. Raming 
f 0700. 

's-Hage, te 11 Vj uren, door het prov. be
stuur : het doen van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken, benevens 
het onderhoud daarvan over 1873—75. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat te 's-Hage, 
den arrondissements-ingenieur en den opzichter 
Koorevaar, beiden te Gorinchem. Raming f 25,050. 

Nunen (Noord-Brab.), te 12 uren, ten huize 
van P . Salemons: het bouwen van een woonhuis 
in die gemeente. 

Oroningen, tc 12' ; uren, door burg. cn 
weth.: het leveren en plaatsen van eenige palen 
op dc vuilnisstoep, met bijlevering van bouw
stoffen , arbeidsloonen , transporten , enz. 

Sneek, te 7 uren, in het Ohl-Burgerwees-
huis : a. het éénjarig onderhoud der gebouwen ; 
b. eenige verfwerken; c. het onderhoud der stu
kadoorwerken , ged. drie jaren. 

Dinsdag, 20 Oot. 
Vlissingen, te 10 uren, ten behoeve van 

het arm-gast- en wicshuis aldaar, in dit lokaal: 
de levering van brandstollen cn manufacturen 
gedurende 1873. 

Haarlem, te 12 uren, door dc hoofdadnüni-
stratie van het 3e reg. huzaren, ten bureele van 
den kapt.-kwartiermeester : de levering van 1000 
donkerblauwe paardedekens. Model tc bezichtigen 
in het magazijn van kleeding, aldaar. 

Assen, te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het uitvoeren van eenige werkzaamhe
den aan- cn het onderhouden van het gebouw 
der Rijks hoogere burgerschool tc Assen, van 1 
Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat cn den 
opzichter Folkcrs, beiden te Assen. Raming 

ƒ 800 per jaar. 
Hengelo, tc 12 uren, door kerkvoogden der 

Herv. gemeente, bij de Wed. Vergeer : het bou
wen eener pastorie, met bijlevering der materi
alen cn arbeidsloonen. Inl. bij den architect J. 
Moll , aldaar. Aanw. op den dag der besteding, 
te 9 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het bouwen van eene bergplaats 
voor goederen te Beilen, ten behoeve van den 
spoorweg Meppel—Groningen. Inl. bij den sectie
ingenieur te Groningen. Raming ƒ 1272. 

Woensdag:, 30 Oot. 
WUiekerke. te 10 ,/1 uren, door het bestuur 

van het 'calamiteuse waterschap Vl ie tc , in de 

directiekeet aan den Vlietepoldcr: l o . het ver
beteren der gewone aarde- . kram-, rijs- en 
stcenglooiiiigwerken aan den zeedijk van den ca-
lamitcusen polder Vlietc, met bijlevering van dc 
daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeidsloo
nen voor den dienst 1872/73; 2o. het maken cn 
zinken van twee zinkstukken met een aanslui
tingstuk aan dcu oever van den polder, met de 
levering van al de daartoe gevorderde bouwstof
fen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzitter, en 
bij den waterbouwkundige J. Krijger. Aanw. 28 
en 211 Oct. 

Oversobie, te 11 uren, door de comm. tot 
droogmaking der plassen in den Oost-Abtspolder, 
in De Vergulde Koetswagen: l o . het maken dei-
gebouwen , 2o. het leveren cn stellen van een 
stoom-poiiipwerktuig, met 4 pompen en toebe
hooren, alles ten dienste van het stoomgemaal 
voor die droogmaking. Aanw. 2 dagen te voren, 
's morgens te 11 uren. 

Bolsward, te l l ' / j uren, door het gemeente
bestuur : het doen van eenige straatwerken bin
nen die gemeente. 

Bolsward, te 12 uren, door het gemeente
bestuur : l ö . het vernieuwen en herstellen van 
eenige tillen cn een gedeelte walbcschoeiing in 
den trekweg naar Pijphornc; 2o. het doen van 
eenige herstellingen aan het huis op de Nieuw-
markt, wijk C , no. 283. Inlicht, bij den stads
bouwmeester. 

Delfshaven, tc 1 uur, door burg. cn weth.: 
het maken eener nieuwe ijzeren ophaalbrug over 
de kapitale sluis te Delfshaven. Inl. bij den ge
meen te-architect. 

Utreoht, door de directie van den Nederl. 
Rijnspoorweg: het maken van een stationsgebouw 
en het doen van aanhoorige werken op het station 
Kreukelen. 

Donderdag, 31 Oet. 

Borselen, te 10' , uren, door het bestuur 
der waterkeering Ellewoutsdijk en den calami-
teusen polder Borselen, in het gemeentehuis: de 
uitvoering van buitengewone verdedigingswerken 
door middel van steenbestortiog en het doen van 
drie grondboringen aan den oever van den cala-
mitcuscn polder Borselen , met bijlevering van 
al de daartoe benoodigde bouwstoffen, gereed
schappen en arbeidsloonen. Inl. bij den voorzit
ter L . Rottier en den dijksopzichter A . Bolier, 
beiden te Borselen. Aanw. 30 Oct., van des 
morgens 8 uren af. 

Vrijdag, 1 Nov. 
Hiddelburg, tc 10 uren, door het prov. 

best.: het aanleggen van een in het Zwin gele
gen gedeelte van het uitwateringskanaal in het 
voormalig 4de district van Zeeland, liet werk 
bestaat i n ; a. het aanleggen van het gedeelte 
kanaal in het Zwin cn aan dc westzijde daar
langs opmaken van een weg of dijk , niet eene 
aansluiting aan den dijk van den polder bewesten 
Terhofstede; b. het maken van eene houten brug 
en een steenen duiker ovei het kanaal; c. het 
leggen van twee pothuizen over den tc maken 
weg. Inl. bij den hoofd-ingenieur van den wa
terstaat, te Middelburg en den ingenieur, te 
Sluis. Aanw. den Oden en 4den dag vóór de 
besteding. Raming / 118,000. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: de uitvoering van eenige herstel
lingen en vernieuwingen aan de gebouwen en 
veerwegen behoorende tot de Rijks-veren te K u i 
lenburg en Beusichem, mek het onderhoud daar
van ged. 1873, in 2 perceelen. De bedoelde ge
bouwen en veerwegen zijn: a. voor het eerste 
perc : 1, het veerhuis en de schuur, staande 
cn gelegen aan den Stads-havendijk te Kuilenburg; 
2 , het wachthuisje en de ijzeicn paal met 5 ijs-
brekers, staande tegenover het veerhuis op den 
linkeroever van de rivier de Lek; 3 , een ver
plaatsbaar wachthuisje, met dito heipaal, op den 
rcchtcroevei van de rivier; 4, een veerweg met 
veerstoep van het veerhuis af tot aan de rivier; 
5, een veerweg met veerstoep op den rechteroever 
van de rivier de Lek af tot den bandijk aldaar. 
Raming ƒ 1 2 0 . b. voor het tweede perceel: 1, 
het veerhuis met de schuur, staande en gelegen 
onder de gemeente Beusichem nabij den linker

oever van de rivier de Lek ; 2 , een verplaatsbaar 
wachthuisje met dito heipaal op den rechteroever; 
3 , een grintweg, lang 000 M . , met daarin l ig-
genden steenen duiker met houten leuningen, 
gelegen ten zuiden van het veerhuis naar den 
Beusichemschen bandijk; 4, de klinkerbestrating 
voor het veerhuis en de schuur. Raming ƒ .180. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat 
Van Opstall, te Arnhem en bij den ingenieur 
Van Manen, tc Nijmegen. 

Zaterdag, 2 Nov. 
Leeuwarden, te l l 1 / , uren, door burg. en 

weth.: het maken van a. de aardewerken en b. 
de timmer- en metselwerken voor den aanleg 
eener schietbaan in die gemeente. Bilj. inz. ter 
secretarie uiterlijk 1 Nov. 

Odoorn, tc 11 uren, door den boekhouder-
diaken , hij de Wed. J. S. Mcnsingh: dc vertim-
mering van het werkhuis aldaar, in 2 perc, : 
l e perceel levering der materialen; 2e perceel 
werkloon. 

Dordrecht, te 1 uur, door de comm. tor 
uitdeeling van warme soep: de levering van 350 
I1L. grove Engelsche kolen. 

Maandag, 4 Nov. 
Oroningen, te 10 uren, door het ministerie 

van financiën : het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het postkantoor en 
de directeurswoning. Inl. bij den architect K. 
lloekzcma, aldaar. Bilj . inzenden bij den koffie
huishouder St ruvé , uiterlijk 2 Nov. 

's-Hage, te 11'/2 uren , door het prov. be
stuur: l o . het voorzien en herstellen van den 
oever van den Hengstpolder, aan het boveneinde 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede, 
onder de gemeente Sliedrecht. Aanwijzing den 
7den dag vóór de besteding. 2o. het verlengen 
van den strekdam op den rechteroever van dc 
Oude-Maas tusschen de Krabbe cn Nedcrhovcn, 
en het bestraten van dien strekdam met zwaren 
steen. Raming f 0100. 

Kollum, te 6 uren, bij den president-kerk
voogd : het afbreken van een huis en het ter 
plaatse bouwen eener pastorie voor de Herv. 
gemeente. Inl. hij den architect II. R. Stoett Kz., 
te Leeuwarden. Bil j . inzenden vóór G uren. 
Aanw. 20 O c t , te 1 8 l J uren. 

Dinsdag, 5 Nov. 
Haarlem, te 10 uren , door de commissie van 

toezicht over het gesticht Meerenberg, in De 
Leeuwerik , bij J . J. van den Berg in de Kruis
straat: de levering van: manufacturen, saaiet, 
garen , l int , knoopen, wollen cn molton dekens, 
enz., waarvan de hoeveelheid nevens elk artikel 
is uitgedrukt, als: 200 Ned. ellen blauwe baai; 
50 id. roode baai; 500 id. rood boezelaarsbont; 
200 id. blauw boezelaarsbont; 50 id. beddentijk; 
450 id. bombazijn; 50 id. batist; 2000 id. chits, 
in eene partij in diverse patronen; 200 id. blauw 
katoen; 1250 id. wit katoen; 300 id. grijs ka
toen ; 300 id. zwart katoen ; léOO id. ongebleekt 
katoen; 00 id. zwart laken voor bedienden; 75 
id. zwart laken voor patiënten; 100 id. blauw 
voor idem; 150 id. mareiigo voor id . ; 000 id. 
blauw geruit matraslinnen (stodemat); 000 id. 
grijs matraslinnen ; 300 id. grijs voeringlinnen ; 
300 id. bruin paramatta; 200 id. blauw linnen; 
800 id. vaatdoeken-linnen ; 250 id. zwart merinos; 
500 id. wit molton voor mannen; 1000 id dito 
voor vrouwen; 200 id. wollestof; 1800 id. zomer
stof in ééne partij in diverse patronen ; 1500 id. 
hemdenlinnen voor mannen; 1500 id. dito voor 
vrouwen in ééne partij; 150 Ned. pd. saaiet, grijs; 
150 id. dito zwart in ééne partij; 115 id. divers 
naaigaren; 450 stuks manspetten, gesorteerd; 
50 stukjes kanavaa, grijs; 50 id. dito zwart; 25 
stuks wollen dekens, l e soort; 125 id. dito 2e 
soort; 50 id. molton dekens, l e soort; 300 id. 
dito 2e. soort; 000 id. zakdoeken voor mannen; 
000 id. dito voor vrouwen; 400 id. halsdoeken 
voor mannen; 344 pakjes divers l int ; 278 gros 
diverse knoopen; 800 paren mans- en vrouwen
schoenen van verschillende steken; 012 hand
doeken; 108servetten; 100 tafellakens; 108 thee
doeken ; 004 bedlakens; 240 kussensloopen. Bilj. 
inzenden vóór of op den dag der besteding van 
'sin. 8 tot 10 uren. 

Amsterdam, te 11 uren, door de directie 
der Nederl.llaiidelmaatscliappij: de levering van 
de navolgende artikelen, iu 60 perceelen, als: 

7800 stuks kleedingtasschen. 
32000 » halsdassen. 

4800 M. donkerblauw grein. 
27000 stukjes wit bami en 050 K G . spinaal-

garen. 
2400 M. blauwe baai. 

33000 stuks manen- en haarkammen, (nieuw 
model). 

8000 M. zeildoek voor schoenen. 
Diverse galonnen, sabelkwasten en schoii-
derpassanten. 

1000 stuks ijzeren bedkoetsen. 
Divers borstelwerk. 

>, aardewerk. 
8000 stuks veldransels. 
3000 » wollen dekens. 

Diverse schalen en gewichten. 
3000 stuks singelkatoen. 

140 » patentlantaarns. 
3100 » lepels cn vorken. 

Diverse benoodigdheden, als: naaizakjes, 
scharen, enz. 

0800 stuks hangsloten. 
124507 dozijn knoopen. 

3000 stuks knoopplaatjes. 
3000 M. zijden lint. 

G3 stuks ijzeren geldkisten. 
31000 K.G. gerookt spek. 

3150 M. divers laken. 
4 stuks ijzeren scheepskombuizen. 

3000 K.G. Stearine kaarsen. 
Inl. ten kantore der Maatschappij dagelijks, van 

10—3 uren, cn bij de agenten te Rotterdam, 
Dordrecht, Middelburg en Schiedam. Bilj. vóór 
11 uren inleveren; terwijl de toewijzing zal plaats 
hebben, van perc. 1—20 te 11 uren, en van 
30—00 te 1 uur. 

Woensdag, 6 Nov. 
Breda, tc 1 uur, in het bureau van den 

sectie-ingenieur, ten behoeve van do maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen : de levering 
van 0000 M 3 ballast, ten behoeve van den spoor
weg Willemsdorp—Dordrecht. Monsters liggen aan 
voormeld bureau. 

Vrijdag, 8 Nov. 
's-Bosch, te IO'/Ï uren, door het prov. be

stuur : het maken van eenige voorzieningswei ken 
aan de eerste krib beneden den ouden mond der 
Dieze aan het benedeneinde van den Henriette-
waard. Het werk bestaat in het ter oppervlakte 
van 3750 M 1 voorzien der krib met biceslaag cn 
het aansluiten der krib aan den oever, ter lengte 
van 44.3 M . bij eene kruinsbreedte van 4 M . 
Raming ƒ 1 0 , 8 4 5 . 

Maandag, 11 Nov. 
Maastricht, te 11 uren, door het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalmen cn Neer, 
nabij Wijnaardenhof. Hot werk bestaat in het 
maken van 2 rijzen dammen, lang 208 cn 200 
M . , het leggen van 5 kribben, lang 15, 20 , 20, 
32 en 35 M , het maken van een rijzen lijdam, 
lang 320 M., het uitbaggeren der rivier over 
eene lengte van 275 M . en het leveren en ver
werken van 4,325,000 K.G. ballaststeen. Raming 
ƒ 20,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het minist. van 
binnenl. zaken : l o . de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren te Willemsdorp en 
's-Gravendeel, met het onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 
Raming ƒ 1 0 , 1 1 0 . 2o. het maken van eene ba-
zaltglooiing togen het buitenbeloop van de be
dijking langs den linkeroever der Nieuwe-Merwede, 
door het Steurgat onder de gemeente Werkendam. 

Oudenbosch, te 12 uren, door P. J. C. 
Kruger, bij J. van Campenhout: het bouwen van 
eene heerenhuizing met koetshuis, stalling, enz. 
Inl. bij J. van Tilburg, aldaar, en bij den archi
tect C. P. van Genk, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
0 Nov., te 10 uren. 

Amsterdam, te l e u r e n , door de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het maken van gebouwen en eenige andere wer-
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ken voor de halte Weesp on dc halte Naaiden— 
Bussum, in 2 perceelen cn in massa, ten be
hoeve van den Oosterspoorweg. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg, 
tc Hilversum. Aanw. 28 en 30 Oct., telkens tc 
10 uren tc Weesp en te 1 uur te Hussum. 
l laming: l e perc. ƒ 8 3 , 0 0 0 ; 2e perc. f 50,400. 

Dinsdag;, 12 Nov. 
Utrecht, te 2 uren , door de maatschappij 

tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een houten ge-
houw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Groningen. Aanwijzing 2 Nov., tc 
12 uren. 

Donderdag, 14 Nov. 
s-Hage, te 12 uur, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ. 
Inl . , na 25 Oct., aan het ministerie van binnenl. 
zaken, en aan de bureau's der Staatsspoorwegen 
te 's-Hage. 

Vrijdag, 15 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het 
prov. bestuur: het verruimen van dc buitenhaven 
te Hansweert, met het verplaatsen en beworm-
nagclen van dukdalven. 

Middelburg te 1 uur, door liet gemeente
bestuur : het maken, leveren en plaatsen van den 
bovenbouw eener ijzeren draaibrug, aan de Hout-
kaai te Middelburg. Inlicht, bij den gemeente-
bouwmeester. Bil j . inzenden uiterlijk 14 Nov. 

Dinsdag, 10 Nov. 
Kekerdom, te 11 uren, door het It. C. kerk

bestuur bij It. L . ('ornelissc: de herbouw van de 
H. C. kerk cn toren. 

Woensdag, 20 Nov. 
Heerenveen, bij jbr. mr. Lycklama ii Nyc-

holt: het afbreken der oude en het opbouwen 
eener nieuwe boerenhuizinge en schuur te Ter-
kaple. Aanw. 14 Nov. 

Woensdag, 27 Nov. 
Rotterdam, te 2 ' / 2 uren, door den ontvanger 

der registratie en domeinen, in het Rijks-entre-
pót : l o . het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks^entrepot, op 
de voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Huis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot en met 1875. In l . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, vnn 12—.'I 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
Rotterdam, W . C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
Nov., te 10 uren, beginnende aan het noorde
lijk gedeelte van het Rijks-cntrepót. 

Vrijdag, 29 Nov. 
Zwolle, tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 9 perceelen. 

Afloop van AanbesliHlingcn. 
2 October: dc levering der navolgende 
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Amsterdam, 2 Oct.: dc levering van koffie
zakken aan de Ned. Handelmaatschappij ; ingeko
men 7 biljetten, als: 

J . T. Scholten en Zn., te Enschede. 
Gebr. Schollen cn Co., 
G. Ilonnike en Zn., 
Arntzenius Jannink & Co, 
D. cn .1. ter Horst, 
A . J. Leestenmaker, 
II. I'. Gelderman en Zn., 

Zaandam, 10 Oct.: 
verfwerken : perc. 1 , 

Almelo, 
Amsterdam 
Goor, 
Rijssen, 
Enter, 
Oldcnzaal, 
het doen 

ƒ 131,170. 
» 125,200. 

,» 121,950. 
» 121,550. 
» 120,580. 
» 119,597. 
» 119,490. 

van eenige 
D. P. Nieuwenhuyzen, 

ƒ 8 8 . 2 0 ; perc. 2 , Wed. W . P. Dekker, f 7 0 ; 
perc. 3 , II. Walch Gz., ƒ 8 2 ; perc. 4 , J. Bunders 
Jzn., ƒ 274. 

Nordhorn , 10 Oct.: dc bouwing van een 
woonhuis aldaar; ingek. 0 bi l j . , als: 
W . Wigbelt, f 0700. 
B. NijholT, » 0050. 
E. Porthcinc, » 0480. 
G. Koek, » 0408. 
Wehrmeijer, » 0390. 
II. Gunneiiian , » 0300. 
Allen aldaar. Met eenige wijziging gegund aan 
Hendrik Gunneman. 

Bergen-op-Zoom, 16 Oct.: het maken van 
22 stuks draairamen voor den voorgevel van bet 
gemeentehuis; minste inschr. was M . J. la R i 
viere, aldaar, voor ƒ 8 5 7 . 

Oosterhont, 16 Oct.: het houwen eener ma
rechaussees-kazerne ; minste inschr. was J. W. II. 
Brandt, aldaar, voor ƒ 7 9 8 4 . 

Winsum. 16 Oct.: dc beplanting op de nieuw 
aangelegde begraafplaats; minste inschr. waren T. 
Bosgra cn Zn., te Bergum, voor f 139.00. 

Ursnm, 16 Oct.: het doen van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de school en onder
wijzerswoning te Rustenburg, aan de school en 
onderwijzerswoning te Ursum, en het bouwen van 
een nieuw raadhuis te Ursum; ingekomen 9 bil
jetten, als : 

te Ursum, 
J> idem 
» idem 
» Edam, 
» Schermeriiorn, 
> Ursunij 
f Edam, 
« Alkmaar, 
» Edam, 

inschr. was V. Declcrcq, te Selzaote , voor ƒ1887. 
2o. 1500 geercosoteerde ellens of zware kolders; 

minste inschrijvers waren Van der Made en Gips, 
te Dordrecht, voor ƒ 1 9 9 4 . 

3o. 150 stère brikken of grove puin; minste 
inschr. was M. Beumer, te 's-Hage, voor ƒ 3 0 0 . 

s-Bosch. 18 Oct.: het ruim eenjarig onder
houd van de gebouwen dei Rijks-kweekschool voor 
onderwijzers; minste inschr. was L . Hurkens, al
daar , voor ƒ 728. 

Amsterdam, 18 Oct.: het bouwen van een 
hcerenhuis in dc Plantage Middellaan; minste in
schrijvers waren Schoonenburg en Maks, aldaar, 
voor ƒ 2 5 , 8 0 0 ; gegund. 

Zwolle, 18 Oct.: bet onderhoud enz. van dc 
verspreide landsbruggcn in dit gewest, gedurende 
1873, '74 en ' 75 , in 3 perceelen; minste in
schrijvers waren : J. B. Groothuis, te Denekamp, 
l e perc. ƒ 1207; 2e perc. f2455; A . Hamhuis, 
te Anibt-Ilaidenbcrg, 3e perc. f2224. 

Noordwoide, 18 Oct.: het aanleggen van 
een kunstweg van Bedum over Noordwoide naar 
Zuidwolde; ingekomen 12 bilj., als 

P. Verhey, ƒ 1798. 
Vos en Duinker, » 1795. 
W. v. d. Wooning, i 1790. 
S. Gooien, » 1783. 
Gebr. Kortf, » 1770. 
P. Spruit , » 1760. 
Gebr. Moorman, • 1745. 
Allen aldaar. 

Utreoht, 23 Oct. : het bouwen van 14 wo
ningen en een bergplaats in de Zuijiensteeg; 
minste inschrijver was II. G. Waanders, t eT ie l , 
voor f 19,940 ; gegund. 

B. Ruijter, 
I'. Schmidt, 
W. Bakker, 
J. S. Oostcnhoorn 
II. Stam, 
J . Meijer, 
P. Kuiper, 
.1. J . Tessel, 
J. op 't Land, 
Niet gegund. 

Haarlem, 17 Oct.; het maken van een over
dekt riool in de Lange Molensteeg; ingekomen 
2 bilj., als: J . Creemers, en Meijer cn Dyserinck, 
aldaar, elk ƒ 1414; gegund aan de laatsten. 

Delft, 17 Oct.: de levering van: l o . 40,000 
K G . Brabantsche of Doorniksche steen; minste 

f 0250. 
» 5860. 
» 5025. 
» 5560. 
» 5510. 
» 5480. 
» 5300. 
9 5225. 
» 5170. 

.1. Rottinghuis , tc Delfzijl, f 18,470. 
T. Bos , 9 Bedum, J> 18,370. 
W . Bos, a Noordbroek, 9 18,200. 
II. Eolkcrts, 9 Grootegast, 9 17,0G9. 
A . Jt Benninga, 9 Bedum, 9 10,980. 
.1. Veldkamp, 0 idem r> 16,969. 
H . Ilarkema, P Warf hulzen, 9 10,940. 
.1. G. Doorenbus, 9 Oldeboorn, I 10,900. 
H. Kroon, 9 Groningen, 9 16,750. 
R. Z wolsman , 9 Kuinre, 9 10,590. 
C. de Jong, 9 Nieuwolda, 9 10,490. 
J. Lubsen , 9 Zuidwolde, 9 16,473. 

Oct. : het inhakken der ge-
van de hardsteenen peil-

Gegund. 
Leeuwarden. 18 

waterpaste hoogten 
watermerkstcenen ; minste inschr. was A . Kcstens, 
te Heerenveen, voor ƒ 375. 

Middelburg, 18 Oct.: het doen van eenige 
werken op dc Slijkvangers nabij den polder dc 
Kleine Stille in den Brakman; ingek. 3 bilj., als: 
L. Koule, 
C. Kielcman, 
D. Tholens, 
Gegund. 

Arnhem, 
werk op den 
Usel in de 
281 M . : het 

te Hook, 
» Neuzen, 
» Hoek, 

ƒ 557. 
» 475. 
9 438. 

18 Oct.: het maken van een pak-
rechtcroever van den Gelderschen 
gemeente Huissen, ter lengte van 
met kleiaarde aanvullen van den 

Delft, 18 Oct.: dc leverinp 

achterliggenden grond en het leveren an verwer
ken van 1350 M 1 graszoden; minste inschr. was 
A. M . Langeveld, te Hardinxveld, voor ƒ 2 2 9 0 . 

an brandbluschgereedschappen. 

INSCHRIJVERS. 

W . ('. Pasteur en Co., te Rot
terdam. |57 00( 110 00 25 45 

W. Hoven cn Zn., te 's-Hagc. 51 41 102 56 18 00 
llnijgen en Co. te Schiedam. 49 40 99 00 18 00 
T. J. Smits , te Nijmegen. 49 0ü| 95,00 17 00 

Apeldoorn, 19 Oct.: het maken van een 
grintweg lang 920 M . , loopende van Uchelen 
naar Hoenderloo tot aan de grens der gemeente 
Ede; minste inschr. was G. Rietveld Gz., te 
Sliedrecht, voor f 15,200. 

Schoorl, 22 Oct.: het bouwen van een R. C. 
kerk met toren en pastorie, naar de plannen van 
den architect Th. Aaseier; minste inschr. was G. 
J. v. d. Haar, te Haarlem, voor ƒ 33,828. 

Benkum, 22 Oct.: het bouwen van een 
woonhuis, met stalling en koetshuis voor den heer 
G. dc Haas, te Renkum, naar de plannen van 
de architecten Van Gendt; ingek. 5 bilj., als: 
G. J . Hoogers, te Arnhem, f 20,850. 
II. Hooijer, » Oosterbeek, » 26,776. 
E. Smijtink, )> Arnhem, i> 26,589. 
H. Heuvels, » idem » 23,750. 
F. Wessels, 9 Wagèningen, » 21,775. 
Niet gegund, zijnde de minste inschrijver boven 
dc begreoting. 
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Haarlem, 23 Oct.: het jagen der schepen, 
vlotten enz. door het Noordhollandsch kanaal 
ged. 5 jaren; minste inschr. was J. Kruyer , 
voor elk paard f 1.20 per uur afstand. 

Helder, 23 Oct.: l o . de werken voor het 
onderhoud der dok-, sluis- en andere werken van 
het marine-etablissement te Willemsoord ged. 
1873; ingekomen 8 biljetten, als: 
W . v. d. Wooning, f 0930. 
S. Gooien, » 0600. 
Gebr. Korff, » 6410. 
P. Spruit , » 6300. 
Gebr. Moorman, i> 6196. 
P. Boon, i> 6025. 
Vos cn Duinker, » 6045. 
Gebr. Janzon, » 5967. 
Allen aldaar. 

2o. bet gcduRcndc ruim 4 jaren onderhouden 
van bet postkantoor en de directeurswoning; 
ingekomen 7 biljetten, als : 
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HET LEGIOEN V A N EER DER MACHINISTEN. 

Onder den ti tel: »Tot welken oogenblik moet 
een machinist, in gevaar, bij zijne machine blij
ven?" had de Railroad Gazette, te Nieuw-York, 
een opstel geschreven, dat het volgende antwoord 
uitlokte: 

In een der laatste nommers van uw blad heb 
ik de stelling zien ontwikkelen dat, als een ma
chinist al het mogelijke gedaan heeft om eene 
botsing of eenig ongeluk te voorkomen, er voor 
hem in het geheel geene noodzakelijkheid meer 
bestaat om bij de machine te blijven. Dit is juist; 
maar zoo men als beginsel aanneemt, zoo ieder 
machinist zich gewent aan het denkbeeld /ic( noo
dige te doen en daarna van zijne machine af te 
springen, zal het dikwijls gebeuren, dat enke
len, als de oogenblik van het gevaar is aange
broken , dadelijk van hunne machine zullen af
springen , vergetende vooraf al het mogelijke te 
doen, en wie zal na het ongeluk zeggen, of het 
noodige gedaan is geworden? Het instinct van 
zelfbehoud drijft er den mensch toe vóór alles 
zijne persoonlijke veiligheid te zoeken, maar als 
men een beroep doet op edeler driften en ze in 
werking brengt, offert de mensch zijn leven op 
om dat van anderen te redden, wat de ware hel
denmoed is. In alle tijdperken der geschiedenis 
is de heldenmoed, in een geregelden veldslag ten 
toon gespreid, geroemd geworden en dikwijls ruim 
beloond. De soldaten worden met ridderkruisen 
getooid of bevorderd. De aanvoerders zien hunne 
eerzucht voldaan. Maar de arme machinist, die 
edelaardig het hoofd biedt aan het gevaar en die, 
zonder eenige aandoening te toonen, zonder een 
enkelen oogenblik zijne zielskracht cn zijne te
genwoordigheid van geest te verliezen, vrijwillig 
sterft, terwijl hij zich beijvert honderden levens 
te redden, die hem tijdelijk zijn toevertrouwd, 
welke belooning ontvangt hij ? Hij wordt beweend 
door hen, die hem liefhadden; daarna verloopt 
een jaar en niemand herinnert zich zijn naam. 
En toch is deze man even moedig geweest als 
eenig krijgsknecht, wie ook, en zelfs meer. De 
soldaat is te midden van zijne makkers: hij wordt 
aangemoedigd door hunne tegenwoordigheid en 
door den blik van zijne officieren en aangevuurd 
door bet gewoel en geraas van den slag ('). De 
machinist staat alleen, onbemerkt, zonder an
dere aanmoediging dan die van zijn geweten, te 
midden van het schrikwekkend gekraak van wa
gens , die verbrijzeld worden, vooraf zeker van 
afgrijselijk verminkt te zullen worden , zoo hij al 
aan den dood ontsnapt. Welke dankbaarheid zijn 
zi j , die over den spoorweg reizen, niet aan den 
machinist verschuldigd? Toch is dit eene schuld, 
die zeer zelden betaald wordt. 

In de jongste maand hebben wij in Amerika 
twee voorbeelden gehad, die de twee zijden van 
het vraagstuk in een helder licht stellen. Bij het 
onderzoek ,' dat gevolgd is na de vreeselijke ramp 
van Shannonville op den Grand Trunk Railway, 
in Canada, is gebleken, dat de machinist al den 
tijd gehad had om van de machine te springen. 
Hij heeft het niet gedaan, hij is op zijn post ge
storven. Ka lm, rustig, onvatbaar voor angst, 
deed hij alles, wat hij kon, — men heeft het 

(') Voeg hierbij deu kruitdamp eu deu „phjsiekeu druk 
der miissa", gelijk Vnn Mul ken cn anderen er iu hunne 
„Taklick" zelvcu op wijzen. 

| later erkend, — om de machine tegen tc hou-
I den. Daarna bleef hij wachten. Men heeft ons 

veel gesproken over de slachtoffers van het on
geluk en over hun lijden; niemand heeft een 
woord overgehad voor Jack lubbert. — Het an
dere geval heeft zich voorgedaan te Detroit, waar 
de machinist van den Storm een weinig te vroeg 
naar beneden sprong, de machine in volle vaart 
aan haar lot overlatende, wat het verlies van 
eenige duizenden dollars meer dan noodig was 
ten gevolge had. 

Als de soldaat op het slagveld sterft, neemt 
zijn gezin de toevlucht tot het geheele land; elke 
daad van krijgsmocd brengt hare belooning mede. 
In het oogenblik van het gevaar kan de machi
nist niet aan zijn gezin denken met de zekerheid, 
dat de hongerdood het niet treffen zal. Zou het 
niet goed zijn , dat de Maatschappijen een weinig 
dachten aan dit zoo gewichtige punt ? Zou er voor 
haar geene aanleiding zijn om de roemvolle da
den van hare beambten door eenig middel te be-
loonen en in herinnering te brengen, al ware 
bet slechts uit eigenbelang.' Ieder machinist vvete 
ten minste, dat, zoo hi j , onder het vervullen 
van zijn plicht, op zijn post sterft, zijn gezin 
beschermd zal worden en zijn naam geëerd. Tel
kens zou men de nagedachtenis van dezen hcld-
arbeider bewaren, hetzij door zijn naam te 
geven aan eene zaal, waar de machinisten te 
zamen komen , of aan eene machine, hetzij door 
een opschrift te plaatsen boven een der voor
naamste stations van de lijn. Het aanwenden 
van dergelijke middelen om de namen te ver
eeuwigen van hen, die op hunnen post van eer 
gevallen zijn of eene daad van onverschrokken
heid overleefd hebben, zou in het hart der men
schen een edel en heldhaftig gevoel opwekken, 
wat het geld niet vermag. Zoo men niet een 
dergelijken maatregel neemt, moet men zich niet 
verwonderen, dat het plichtsbesef uit het men-
schelijk hart wordt uitgewischt. 

HINDOO. 
De Railroad Gazelle doet dezen brief van de 

volgende opmerkingen vergezeld gaan : 
Wij gelooven dat Hindoo zich sterk bedriegt 

door te meenen, dat het gevoel der machinisten 
hen drijft, hel als hunnen eersten plicht te be
schouwen in oogenblikken van gevaar hun lijf 
te bergen. Het Locomotive Engineers Journal is 
vol van brieven, die de ware gevoelens der ma
chinisten uitdrukken , en wij zijn zeker, dat hun 
bijna algemeen streven is de kalme gehoorzaam
heid aau den plicht tot in den dood aan te moe
digen. Dat is het ideaal, hetwelk deze klasse 
van arbeiders zich voorstelt. 

Wel is waai zijn er onder hen, gelijk overal, 
die niet getrouw zijn aan hunne beginselen; waar 
is het leger , waarvan niet een man is terugge
deinsd in den oogenblik, waarin by den dood 
moest trotseeren? liet opstel, dat wij hadden op
genomen , drong er slechts op aan, dat de plicht 
niet bestaat in het blootstellen van zijn leven 
zonder noodzakelijkheid. De soldaat, die een 
gevvissen dood te gemuet gaat zonder eenig voor
deel , toont zeker onverschrokkenheid , maar geen 
vaderlandsliefde, want hij bevordert de zaak van 
den vijand, niet die vau zijn land. De machinist 
behourt het gevoel van zelfverloochening en van 
zelfopoffering uit plichtsbesef niet zóó ver te drij
ven , dat hij zich overgeeft aan dien valschen 

moed, die tot nutteloozen z(j 
temiii moet in de ure des 
plicht de overhand behoudej 
zelfbehoud is sterk genoeg 

Wat het denkbeeld betr«j 
hunnen plicht doen of op 
terwijl zij de levens i edden , 
zijn, wij vereenigen er ons 
mede. Dc spoorwegen zoui 
EEK kunnen hebben , welks] 
verdiend zouden zijn en evo| 
als de op het slagveld geooj 
mer de beste en edelste di«7 
ze naar waarde te beloon 
hoe krachtig in onze haij 
dankbaarheid ook zij, het 
wei ken , als het zich niet 
woorden en daden. Eene I 
richt bij den spoorweg la 
plaatse waar Doc Simmon! 
aan den hefboom eener kla 
gen en heilzamcn invlocdl 
machinisten en overige be 
hun trein voorbij dit ged en 
wie weet? het zou misschiet 
meer levens te redden • I in | 
ren zijn gegaan. Wij hop 
pijen hierover zullen nade 

Tot zoover de Railroad 
vergund met een voorstel ] 
de directeur-generaal 'sJad 
vinden zijn onderhoorig kon 
aan te betitelen met de scho 
benaming: «liet LEGIOEN v j 
sche Staatsspoorwegen?' 
scheiding niet eene krachtij 
van de onwaardige bejegen 
machinisten onzer zecmach! 
ondervinden, — eene beje, 
als men ze vergelijkt met 
de officieren der «Haagsch 

Rolle, 20 Sept., 1872. 

DE AUTOMATISCHE T E L t 
Er zijn een groote me( 

tuigen uitgedacht om den 
die door rijtuigen wordtl 
spoorbanen als op gewone! 
cn zeer verklaarbare h(| 
meeste dezer toestellen, 
aantal omwentelingen der | 
afgelegde afstand wordt 
uitvoer te brengen uiman 
weging van een der wiela 

Deze inrichting vordert! 
werk, hetgeen zeer mo<] 
door het op en neder£ 
de onophoudelijke schokkei 
fijne deelen doen verslijt 
brengen. 

De heer Guebhaid, eenl 
employeerde bij den Oosf 
werktuig uitgevonden , 
beweging en van den 
tuig aangeeft, zonder i 
de wielen. Dc uitvinding 
verschijnsel. Als in ec i i | 
p ier , om een cilinder 
wordt langs eene vaste, 
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ƒ 131,170. 
125,200. 
121,950. 
121,550. 
120,580. 
119,507. 
119,490. 

ƒ 0700. 
» 0050. 
i Ó480. 
» 0408. 
p 0390. 
» 0300. 

J. T. Scholtcn cn Zn., 1c Enschede. 
Gebr. Scholtcn en Co., » Almelo, » 
G. Bonnike en Zn., » Amsterdam, » 
ArntzeniusJnnnink&Co, > Goor, » 
D. cn .1. ter Horst, » llijssen, » 
A. I, Leestenmaker, » Enter, » 
11. P . Gelderman en Zn., » Oldcnzaal , » 

Zaandam, 10 Oct.: het doen van eenige 
verfwerken : perc. 1 , D. P. Nieuwenhuyzen, 
ƒ 8 8 . 2 0 ; perc. 2 , Wed. W . P. Dekker, ƒ 7 0 ; 
perc. 3 , H. Walch Gz., ƒ 8 2 ; perc. 4 , .1. Bunders 
Jzn., / 274. 

Nordhorn , 10 Oct.: dc bouwing van eeu 
woonhuis aldaar; ingek. 0 bilj . , als: 
W. Wigbclt, 
B. Nijholf, 
E. Portheüte, 
G. Koek, 
Wehrmcijer, 
II. Gunneinan , 
Allen aldaar. Met eenige wijziging gegund aan 
Hendrik Gunncman. 

Bergen-op-Zoom, 16 Oct. : het maken van 
22 stuks draairamen voor den voorgevel van het 
gemeentehuis; minste inschr. was M . J. la R i -
vière, aldaar, voor ƒ 8 5 7 . 

Oosterhout. 16 Oct.: het bouwen eener ma
rechaussees-kazerne; minste inschr. was J. W. 11. 
Brandt, aldaar , voor ƒ 7984. 

Winsnm. 16 Oct.: de beplanting op de nieuw 
aangelegde begraafplaats; minste inschr. waren T. 
Bosgra cn Zn., te Bergum, voor ƒ139.00. 

Ursum , 16 Oct.: het doen van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de school en onder
wijzerswoning te Rustenburg, aan de school cn 
onderwijzerswoning te Ursum, en het bouwen van 
een nieuw raadhuis te Ursum; ingekomen 9 bil
jetten, als : 

te Ursum, 
)> idem 
» idem 
» Edam , 
» Schermcrliorn, 
i> Ursunij 
> Edam, 
» Alkmaar, 
» Edam, 

ƒ 0 2 5 0 . 
n 5 8 0 0 . 
» 5 0 2 5 . 
» 5 5 0 0 . 
J> 5 5 1 0 . 
| 5 4 8 0 . 
» 5 3 0 0 . 
a 5 2 2 5 . 
» 5 1 7 0 . 

l i . Ruijter , 
K. Schmidt, 
W. Bakker, 
J . S. Oostenhoorn, 
II. Stam, 
J. Meijer, 
P. Kuiper, 
.1. J. Tessel, 
J. op 't Land, 
Niet gegund. 

Haarlem, 17 Oct.; het maken van een over
dekt riool in de Lange Molensteeg; ingekomen 
2 bilj., a ls: .1. Orcemers, cn Meijer cn Dyscrinck, 
aldaar, elk ƒ 1 4 1 4 ; gegund aan de laatsten. 

Delft, 17 Oct.: de levering van: l o . 40,000 
K G . Brabantscbe of Doorniksche steen; minste 

Delft, 18 Oct.: dc levering van brandbluschgei 

inschr. was V. Declcrcq, te Selzaete , voor ƒ1887. 
2o. 1500 gecreosoteerde ellens of zware kolders; 

minste inschrijvers waren Van der Made en Gips, 
te Dordrecht, voor ƒ 1 9 9 4 . 

3o. 150 stère brikken of grove puin ; minste 
inschr. was M. Beumer, te 's-Hage, voor ƒ 3 0 0 . 

's-Bosch, 18 Oct.: het ruim eenjarig onder
houd van de gebouwen dei Rijks-kweekschool voor 
onderwijzers; minste inschr. was L . Hurkens , al
daar , voor ƒ 728. 

Amsterdam, 18 Oct.: het bouwen van een 
heerenhuis in de Plantage Middellaan; minste in
schrijvers waren Schoonenburg en Maks, aldaar, 
voor ƒ 2 5 , 8 0 0 ; gegund. 

Zwolle, 18 Oct.: het onderhoud enz. van de 
verspreide landsbruggen in dit gewest, gedurende 
1873, '74 en '75 , in 3 perceelen; minste in
schrijvers waren : J. B. Groothuis, te Denekamp, 
l epere , ƒ 1297; 2e perc. ƒ 2 4 5 5 ; A . Hamhuis, 
tc Ambt-Hardenberg, 3e perc. ƒ2224 . 

N o o r d w o l d e , 18 Oct.: het aanleggen van 
een kunstweg van Bedum over Noordwolde naar 
Zuidwohle; ingekomen 12 bilj., a ls: 
J . Rottinghuis, tc Delfzijl, ƒ 18,470. 
T. Bos , » Bedum, '» 18,370. 
W. Bos, „ Noordbroek, » 18,200. 
II. Kol korts, » Grootegast, » 17,009. 
A. J{ Benninga, » Bedum, » 10,980. 
J. Veldkamp, ,, idem » 10,909. 
H . Harkema, » Warfhuizen, » 10,940. 
.1. G. Doorenbos, » Oldeboorn, » 10,900. 
H. Kroon, » Groningen, » 10,750. 
R. Zwolsman, » Kuinre, D 10,590. 
C. dc Jong, » Nieuwolda, » 10,400. 
J. Lubsen, » Zuidwolde, » 10,473. 
Gegund. 

Leeuwarden , 18 Oct. : het inhakken der ge
waterpaste hoogten van de hardsteencn peil-
watermerkstcenen ; minste inschr. was A. Kcstcns, 
te Hccrenveen, voor ƒ 375. 

Middelburg, 18 Oct.: het doen van eenige 
werken op de Slijkvangers nabij den polder de 
Kleine Stille in den Brakman; ingek. 3 bilj., als: 
L. Koole, te Hook, ƒ 557. 
C. Kieleman, » Neuzen, » 475. 
D. Tholens, » Hoek, » 438. 
Gegund. 

Arnhem, 18 Oct.: het maken van ccn pak-
werk op den rechteroever van den Gelderschcn 
Usel in dc gemeente Ifuissen, ter lengte van 
281 M . ; het met kleiaarde aanvullen van den 
achterliggende]) grond en het leveren en verwer
ken van 1350 M 1 graszoden; minste inschr. was 
A. M. Langeveld, te Hardinxveld, voor ƒ 2 2 9 0 . 

eedschappen. 

INSCHRIJVERS. 

W. C. Pasteur cn <!o., te Rot
terdam. 57 00| 110 00 25 45 

W. Hoven en Zn., te 's-Hagc. 51 41 102 50 18 00 
lluijgen en Co. te Schiedam. 49 40 99 00 18 00 
T. J. Smits, te Nijmegen. 49 0tl| 95,00 17 00 

Apeldoorn, 10 Oct.: het maken van een 
grintweg lang 920 M . , loopende van Uchelen 
naar lloenderloo tot aan de grens der gemeente 
Ede; minste inschr. was G. Rietveld Gz., tc 
Sliedrecht, voor ƒ15,200. 

Schoorl, 22 Oct.: het bouwen van ccn R. C. 
kerk met toren cn pastorie, naar de plannen van 
den architect Th. Asseler; minste inschr. was G. 
J. v. d. Haar, te Haarlem, voor ƒ 33,828. 

Benkum, 22 Oct. : het bouwen van een 
woonhuis, met stalling en koetshuis voor den heer 
G. de Haas, te Renkum, naar de plannen van 
dc architecten Van Gendt; ingek. 5 bilj., als: 
G. J . Hoogers, te Arnhem, ƒ 20,850. 
II. Hooijer, » Oostcrbeck, » 20,770. 
E. Smijtink, » Arnhem, » 20,589. 
l i . Heuvels, » idem » 23,750. 
E. Wessels, i) Wageningen, » 21,775. 
Niet gegund, zijnde de minste inschryver boven 
de begrooting. 

Zuigerbekleed-
selen. = 

a 
4>& 
a ö 

'3 ,c Totaal. 
V 03 — te 

~ ' I t- - 5 
i O 2 tsj 

1 35 0 30 117 00 0758 30 
0 5H = 0 58» 94 00 0149 99 
1 25 0 30 63 95 0099 70 
1 00 II 55 54 00 5700 011 

Haarlem, 23 Oct.: het jagen der schepen, 
vlotten enz. door het Noordhollandsch kanaal 
ged. 5 jaren; minste inschr. was J. Kruyer , 
voor elk paard ƒ 1.20 per uur afstand. 

Helder, 23 Oct.: l o . de werken voor het 
onderhoud der dok-, sluis- cn andere werken van 
het ïnarine-etahlissemcnt te Willemsoord ged. 
1873; ingekomen 8 biljetten, als: 
W. v. d. Wooning, ƒ 6930. 
S. Gooien , ii 6000. 
Gebr. Korir, » 6410. 
P. Spruit , » 6300. 
Gebr. Moorman, i> 6196. 
P. Boon, i) 6025. 
Vos cn Duinker, » 0045. 
Gebr. Janzen, » 5907. 
Allen aldaar. 

2o. het gedusende ruim 4 jaren onderhouden 
van het postkantoor cn de directeurswoning; 
ingekomen 7 biljetten, als: 

P. Verhey, ƒ 1798. 
Vos cn Duinker, » 1705. 
W. v. d. Wooning, » 1790. 
S. Gooien, » 1783. 
Gebr. Korff, » 1770. 
P. Sprui t , » 1700. 
Gebr. Moorman, » 1745. 
Allen aldaar. 

Utreoht, 23 Oct. : het bouwen van 14 wo
ningen en een bergplaats in de Zuijlensteeg; 
minste inschrijver was H. G. Waanders, te T i e l , 
voor ƒ 19,940 ; gegund. 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
u i t g e g e v e n o n d e r redact ie v a n F . W . V A N G E N D T J G z „ 

met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BURGH, C. J. VAN DOORN. D. (iROTHK, J. II. UMMAN, H. MNSK, 8. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. F. VOGEL eu anderen. 

])e abounementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedereu Zaterdag bij II. A. T I I I E M E 1c Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.66. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nouinicrs 
worden alleen bij vooruitbestclliiig aan deu uitgever cn 
tegen betaling vau 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— eu voor elkeu regel meer f -.20; bovendieu wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abouueuieuten voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegeu verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

HET LEGIOEN V A N EER DER MACHINISTEN. 

Onder den titel: »Tot welken oogenblik moet 
een machinist, in gevaar, bij zijne machine blij
ven1!" had de Railroad Gazette, te Nieuw-York, 
een opstel geschreven, dat het volgende antwoord 
uitlokte : 

In een der laatste nommers van uw blad heb 
ik de stelling zien ontwikkelen dat, als een ma
chinist al het mogelijke gedaan heeft om eene 
botsing of eenig ongeluk te voorkomen, er voor 
hem in het geheel geene noodzakelijkheid meer 
bestaat om bij de machine te blijven. Dit is juist; 
maar zoo men als beginsel aanneemt, zoo ieder 
machinist zich gewent aan het denkbeeld hel noo
dige te doen en daarna van zijne machine af te 
springen, zal het dikwijls gebeuren, dat enke
len, als de oogenblik van het gevaar is aange
broken , dadelijk van hunne machine zullen af
springen, vergetende vooraf al het mogelijke tc 
doen, en wie zal na het ongeluk zeggen, of het 
noodige gedaan is geworden? Het instinct van 
zelfbehoud drijft cr den mensch toe vóór alles 
zijne persoonlijke veiligheid te zoeken, maar als 
men een beroep doet op edeler driften en ze in 
werking brengt, offert de mensch zijn leven op 
om dat van anderen te redden, wat de ware hel
denmoed is. In alle tijdperken der geschiedenis 
is de heldenmoed, in een geregelden veldslag ten 
toon gespreid , geroemd geworden en dikwijls ruim 
beloond. De soldaten worden met ridderkruisen 
getooid of bevorderd. Dc aanvoerders zien hunne 
eerzucht voldaan. Maar de arme machinist, die 
edelaardig het hoofd biedt aan het gevaar en die, 
zonder eenige aandoening te toonen, zonder een 
enkelen oogenblik zijne zielskracht cn zijne te
genwoordigheid van geest te verliezen, vrijwillig 
sterft, terwijl hij zich beijvert honderden levens 
te redden, die hem tijdelijk zijn toevertrouwd, 
welke belooning ontvangt hij? Hij wordt beweend 
door hen, die hem liefhadden; daarna verloopt 
ccn jaar en niemand herinnert zich zijn naam. 
En toch is deze man even moedig geweest als 
eenig krijgsknecht, wie ook, en zelfs meer. De 
soldaat is te midden van zijne makkers: hy wordt 
aangemoedigd door hunne tegenwoordigheid en 
door den blik van zijne officieren en aangevuurd 
door het gewoel en geraas van den slag ('). De 
machinist staat alleen, onbemerkt, zonder an
dere aanmoediging dan die van zijn geweten, te 
midden van het schrikwekkend gekraak van wa
gens , die verbrijzeld worden, vooraf zeker van 
afgrijselijk verminkt te zullen worden, zoo hij al 
aan den dood ontsnapt. Welke dankbaarheid zijn 
zi j , die over den spoorweg reizen , niet a in den 
machinist verschuldigd? Toch is dit eene schuld, 
die zeer zelden betaald wordt. 

In de jongste maand hebben wij in Amerika 
twee voorbeelden gehad, die de twee zijden van 
het vraagstuk in een helder licht stellen. Bij liet 
onderzoek,' dat gevolgd is na de vreeselijke ramp 
van Shannonville op den Grand Trunk Railway, 
in Canada, is gebleken, dat de machinist al den 
tijd gehad had oni van dc machine te springen. 
Hij heeft het niet gedaan, hij is op zijn post ge
storven. Ka lm, rust ig, onvatbaar voor angst, 
deed hij alles, wat hij kon, — men heeft het 

(') Vueg hierbij deu kruitdamp eu deu „plujsiekmi druk 
der tuiser, gelijk Vnu Mulken eu anderen er in hunne 
„Taktiek" selveu up wijzen. 

later erkend, — om de machine tegen te hou
den. Daarna bleef hij wachten. Men heeft ons 
veel gesproken over dc slachtoffers van het on
geluk en over hun lijden; niemand heeft een 
woord overgehad voor Jack lubbert. — Het an
dere geval heeft zich voorgedaan te Detroit, waar 
de machinist van den Storm een weinig te vroeg 
naar beneden sprong, de machine in volle vaart 
aan haar lot overlatende, wat het verlies van 
eenige duizenden dollars meer dan noodig was 
ten gevolge had. 

Als de soldaat op het slagveld sterft, neemt 
zijn gezin de toevlucht tot het geheele land; elke 
daad van krijgsmocd brengt hare belooning mede. 
In het oogenblik van het gevaar kan de machi
nist niet aan zijn gezin denken met de zekerheid, 
dat de hongerdood het niet treffen zal. Zou het 
niet goed zijn, dat de Maatschappijen een weinig 
dachten aan dit zoo gewichtige punt ? Zou er voor 
haar geene aanleiding zijn om de roemvolle da
den van hare beambten door eenig middel tc be-
loonen en in herinnering te brengen, al ware 
het slechts uit eigenbelang .' Ieder machinist wete 
ten minste, dat, zoo hi j , onder het vervullen 
van zijn plicht, op zijn post sterft, zijn gezin 
beschermd zal worden en zijn naam geëerd. Tel
kens zou men de nagedachtenis van dezen held-
arbeider bewaren, hetzij door zijn naam te 
geven aan eene zaal, waar de machinisten te 
zamen komen, of aan eene machine, hetzij door 
een opschrift te plaatsen boven een der voor
naamste stations van de lijn. Het aanwenden 
van dergelijke middelen om de namen te ver
eeuwigen van hen, die op hunnen post van eer 
gevallen zijn of eene daad van onverschrokken
heid overleefd hebben, zou in het hart der men
schen een edel en heldhaftig gevoel opwekken, 
wat het geld niet vermag. Zoo men niet een 
dergelijken maatregel neemt, moet men zich niet 
verwonderen, dat het plichtsbesef uit liet men-
schelijk hart wordt uitgewischt. 

HINDOO. 
De Railroad Gazette doet dezen brief van de 

volgende opmerkingen vergezeld gaan : 
Wij gelooven dat Hindoo zich sterk bedriegt 

door te meenen, dat het gevoel der machinisten 
hen drijft, het als hunnen eersten plicht te be
schouwen iu oogenblikkcn van gevaar hun lijf 
te bergen. Het Locomotive Engineers Journal is 
vol van blieven, die de ware gevoelens der ma
chinisten uitdrukken , en wij zijn zeker, dat hun 
bijna algemeen streven is de kalme gehoorzaam
heid aan den plicht tot in den dood aan te moe
digen. Dat is het ideaal, hetwelk deze klasse 
van arbeiders zich voorstelt. 

Wel is waai zijn er onder hen, gelijk overal, 
die niet getrouw zijn aan hunne beginselen; waar 
is het leger, waarvan niet een man is terugge
deinsd in den oogenblik, waarin hij den dood 
moest trotsee.-en? Het opstel, dat wij hadden op
genomen, drong er slechts op aan, dat de plicht 
niet bestaat in het blootstellen van zijn leven 
zonder noodzakelijkheid. De soldaat, die een 
gevvissen dood tc gemoet gaat zonder eenig voor
deel , toont zeker onverschrokkenheid , maar geen 
vaderlandsliefde, want hij bevordert dc zaak van 
den vijand, niet die vau z i j n land. De machinist 
behoort het gevoel van zelfverloochening en van 
zelfopoffering uit plichtsbesef niet zóó ver te drij-

' ven, dat hij zich overgeeft aan dien valschen 

moed, die tot nutteloozen zelfmoord leidt. Niet
temin moet in de ure des gevaar) het gevoel van 
plicht de overhand behouden ; het instinct van 
zelfbehoud is sterk genoeg uit zich zelf. 

Wat het denkbeeld betreft hen te eeren, die 
hunnen plicht doen of op hunnen post sterven, 
terwijl zij de levens 1 edden , die hun toevertrouwd 
zijn, wij vereenigen er ons van ganscher harte 
mede. De spoorwegen zouden hun LEGIOEN VAN 
EER kunnen hebben , welks decoration even edel 
verdiend zouden zijn en evenveel eerbied wekken 
als de op het slagveld geoogste. Wij zullen nim
mer de beste cn edelste diensten hebben zonder 
ze naar waarde te beloonen en te eeren. En 
hoe krachtig in onze harten ons gevoel van 
dankbaarheid ook zij, het zal nimmer behoorlijk 
werken, als het zich niet openbaart in ernstige 
woorden en daden. Eene marmeren zuil opge
richt bij den spoorweg der Hudson-rivier, ter 
plaatse waar Doc Simmons stierf, met de hand 
aan den hefboom eener klep, zou een cdelaardi-
gen en heilzamen invloed uitoefenen op al de 
machinisten en overige beambten, telkens als 
hun trein voorbij dit gedenkteeken stoomde ; cn 
wie weet? het zou misschien het middel zijn om 
meer levens te redden dan bij deze ramp verlo
ren zijn gegaan. Wij hopen dat de Maatschap
pijen hierover zullen nadenken. 

Tot zoover de Railroad Gazette. Het zij ons 
vergund met een voorstel te besluiten. Zoude 
de directeur-generaal 's Jacob niet kunnen goed
vinden zijn onderhoorig korps machinisten voort
aan te betitelen met de schoone, veelbeteekencnde 
benaming: i>Uet I.EQIOEÜ VAN EER der Nederland
sche Staatsspoorwegen?" Zou zulk eene onder
scheiding niet eene krachtige tegenhangster zijn 
van de onwaardige bejegening, die de officieren-
machinisten onzer zeemacht van Regecringswege 
ondervinden, — eene bejegening, te ergerlijker 
als men ze vergelijkt met het lekker maken van 
de officieren der «Haagsche marine?" 

Rolle, 20 Sept., 1872. R. v. E. 

DE AUTOMATISCHE T E L L E R V A N GUEBHARD. 
Er zijn een groote menigte vernuftige werk

tuigen uitgedacht om den afstand te registreeren, 
die door rijtuigen wordt afgelegd, zoowel op 
spoorbanen als op gewone wegen. Het algemeene 
en zeer verklaarbare hoofddenkbeeld, bij de 
meeste dezer toestellen, is het bepalen van het 
aantal omwentelingen der raderen , waarnaar de 
afgelegde afstand wordt geschat, en om dit ten 
uitvoer te brengen ontvangt de toestel zijne be
weging van een der wielen van het rijtuig. 

Deze inrichting vordert natuurlijk eenig drijf
werk, hetgeen zeer moeilijk wordt gemaakt, 
door het op cn nedergaan der veren, terwijl 
de onophoudelijke schokken die het ondergaat de 
fijne deelen doen verslijten cn uit hun verband 
brengen. 

De heer Guebhard, een Fransch ingenieur, ge
ëmployeerde bij den Ooster-spoorweg, heeft een 
werktuig uitgevonden, hetwelk den duur dei-
beweging en van den stilstand van een rij
tuig aangeeft, zonder eenige overbrenging van 
de wielen. De uitvinding berust op het volgende 
verschijnsel. Als in een rijtuig eene strook pa
pier , om een cilinder gewonden, rondbewogen 
wordt langs eene vaste, verticaal geplaatste pot-
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loodstift, dan zal er eene fijn en bijna on
zichtbaar streepje op het papier worden achter
gelaten zoolang het rijtuig slil staat, terwijl het 
eene breede en zeer duidelijk zichtbare streep 
achterlaat wanneer bet rijtuig in beweging is. 
De trillingen, die het gevolg der beweging zijn, 
brengen dit resultaat teweeg. Men stelle zich 
een cilinder voor, waaraan eene regelmatige 
snelheid door een uurwerk wordt gegeven; een 
strook papier is om den cilinder gewonden, die 
langs eene potloodstift voorbijgaat, welke in 
verticalen zin beweegbaar is. Het uur waarop 
de toestel in werking wordt gebracht wordt aan-
geteekend ; dan geeft de lengte van dc dikke en der 
dunne gedeelten der lijnen die op het papier ge
vonden worden, nadat het van den cilinder af
genomen is , de tijdperken aan van beweging en 
van rust. De strook kan door dwarslijnen in 
uren en minuten verdeeld worden. Het potlood 
en de strook kunnen op eiken graad van ge
voeligheid worden gesteld, dat wil zeggen, dat 
de lengte van een gedeelte der lijn, dat eene mi
nuut voorstelt, naar verkiezing kan bepaald wor
den. Om het gebruik van een al te grooten 
cilinder te vermijden, bij een loop van 24 uren 
achtereen, en om tevens nauwkeurige resultaten 
te verkrijgen, wordt het potlood langs eene schroef 
door het uurwerk in evenwijdige richting aan de 
as van den cilinder bewogen, zoodat dc lijnen, 
die op het papier worden aangegeven, elkander 
niet bedekken, maar eene doorgaande schroef
vormige lijn beschrijven, d ie , nadat de strook 
papier is afgenomen en doorgesneden, een aantal 
schuin geplaatste evenwijdige lijnen vormt, die 
voor een gedeelte dik , voor het overige gedeelte 
dun zijn. 

De waarde van zulk een juist werkenden toe
stel laat zich licht bevroeden. 

Dij spoorwegen is het van belang om de ver
schillende omstandigheden tc kennen, waarin een 
loopende trein verkeert. De uren , voorkomende 
op de tabellen die door de chefs der exploitatie 
worden samengesteld, komen zelden overeen met 
de werkelijke loopuren van den trein. De sta
tions-chefs beschuldigen de machinisten van niet 
op hun tijd te zijn aangekomen ; dezen schrijven 
het oponthoud toe aan tijdverlies op de stations. 

Wanneer een trein tusschen twee stations 
door eene onvoorzien geval moet stilstaan, dan 
is het van belang met juistheid te weten, op 
welk uur het oponthoud is voorgevallen en hoe 
lang het heeft geduurd. 

De automatische teller geeft van al deze bij
zonderheden met de grootste nauwkeurigheid re
kenschap. De Ooster-spoorvvegmuatschappij heeft 
den toestel reeds eenige maanden in beproeving 
en ondervindt de bevredigende werking er van. 

De locomotieven, die op de groote stations den 
rangeerdienst volbrengen, worden dikwijls zonder 
inachtneming van zuinigheid gebruikt; dikwijls 
worden er vier gebezigd waar drie voldoende 
zouden zijn. De teller toont aan boe ieder zijnen 
tijd gedurende den dag benuttigd heeft. 

De gevoeligheid van het werktuig is zoo groot, 
dat zelfs de voorbijgaande treinen, wegens de 
daardoor veroorzaakte trillingen, worden aange
geven op het werktuig, dat zich op eene stil
staande locomotief bevindt. 

Uit de beschouwingen der potloodlijnen kan 
het volgende worden opgemaakt: of het opont
houd op de stations buitengewoon lang is ge
weest; of dc uren van aankomst en vertrek in 
overeenkomst zijn geweesl met de voorschriften; 
of de in de tabellen uitgedrukte tijd juist is, en, 
wanneer er verschil bestaat, waarde schuld ligt, 
bij de tabellen of bij het personeel van toezicht 
over den trein. 

Wanneer een trein tc vroeg of te laat is aan
gekomen, wordt het aantal minuten van verschil 
met juistheid aangegeven; terwijl zij bovendien 
aanwijzen of de snelheid tusschen de stations 
grooter is geweest dan voorgeschreven was, of de 
locomotief langzamer heeft geloopen, of stilgehou
den, gedurende de reis. 

Dij alle soort van rijtuigen voor gewone wegen 
geeft de toestel dc belangrijkste inlichtingen. Hij 
toont aan de reizen die zonder stoornis zijn af
geloopen cn elk oponthoud gedurende den dag, 
benevens zijn duur. 

De lijnen zouden bij voorbeeld de bewegingen 
kunnen controleeren van karren of wagens, die 
winkeliers en handelaars bezigen voor het bezor
gen en het vervoer hunner goederen, en aantoo-
nen of de voerman zijn tijd behoorlijk had be
steed en al zijn werk verricht had. 

Voor rijtuigen dienende tot personen-vervoer, 
als omnibussen, vigilantes enz., geeft de teller het 
begin en het einde van eiken rit aan en tevens 
of het rijtuig meer of minder bezet is geweest. 

Teneinde dit te registreeron wordt er een 
potlood in verband gebracht met iedere zitplaats: 
het potlood raakt het papier aan zoodia de zit
plaats ingenomen wordt cn dc evenwijdige lijnen, 
die daardoor op het papier ontstaan, wijzen door 
baar aantal en lengte aan , hoeveel gebl er ont
vangen is, hoeveel reizigers er vervoerd zijn en 
hoe lang elke reis van den dag heeft geduurd. 

Berichten en mededeelingen. 

B D I T E N L A N D. 

A Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een nieuw portaal voor de St.-Mariakork te 
Straalsond en de jury van beoordeeling zal be
staan uit professor Adler, te Herlijn, stadsbouw-
raad Blankenstein, mede te Berlijn en den bur
gemeester Francke te Straalsond. 

De ontwerper van het bekroonde plan moet 
later de begrooting en de noodige détails leve
ren en ontvangt, met inbegrip van dezen arbeid, 
eene premie van 100 Thalcr. 

Dc ontwerpen moeten den 8sten December zijn 
ingezonden, terwijl het programma, met de tee
keningen der kerk, op aanvrage te bekomen is. 

— A De Albert-brug bij Chelsea, waarvan 
reeds jaren sprake was en waarvoor in 1804 het 
Engelsche Parlement zijne goedkeuring schonk, 
nadert hare voltooiing en zal nog in dit jaar ge
reedkomen. Zooals men weet, werd niet vóór 
1870 niet de uitvoering aangevangen, in afwach
ting van een project voor de verbetering dei-
rivier dc Theems. 

Deze brug heeft een middel-opening van 121.9 
meter en 2 openingen, elk van 47.20 meter, en 
is gebouwd naar het systeem-Ordish, waarnaar 
ook de Krans-Jozef-brug te Praag is uitgevoerd. 

De hoofdliggers, die ter wederzijden van den 
rijweg liggen, zijn door kettingen aan de spitsen 
der torens verankerd. De dwarsdragers zijn op 
2.44 nieter onderliugen afstand aangebracht en 
daarop rust 'o rijweg van 8.23 meter breedte en 
de ter wederzijden laarvan gemaakte trottoirs, die 
elk 2.13 meter breed zijn. 

— Te Antwerpen is een brochure verschenen ge
titeld: La rive gauche ct la ville d'Anvcrs. waarin 
de plannen worden besproken, om aan de over
zijde der Schelde een stad te bouwen. 

De schrijver, de heer Gressin-Dumoulin schat 
de kosten op 350 millioen franken en noemt het 
plan even noodlottig voor de stad als ruïneus 
voor de aandeelhouders. Hij betoogt dat Antwer
pen ruimte genoeg kan aanbieden voor het han
delsverkeer , door uitbreiding van kaaien, ha
vens enz. 

§ Aan een aannemer van Engelsche spoorwegen 
is de bouw gegund geworden van een spoorweg 
uit Yokohama, in Japan. De werkzaamheden zul
len een aanvang nemen, zoodra Liverpool en 
Manchester de hun gedane bestellingen zullen 
hebben volvoerd. Men hoopt binnen minder dan 
een jaar die baan voor het verkeer te openen. De 
wagens zullen vervaardigd worden te Manchester. 

§ De heeren Kitson en Cie. , van de groote 
gieterij, te Airedale, bij Leeds, vervaardigen in 
dezen oogenblik twee bh 

laswerktuigen van zeer 
groote afmetingen voor de beroemde staalfabriek 
van Krupp, te Essen, die naar de eerste ten
toonstelling te Londen eene slaalinassa zond van 
2.45 meters lengte bij 1.20 meter middellijn. 

§ Nu men na ultimo October ruim tien uren 
achtereen in den trein tusschen Rotterdam en 
Parijs zal zitten, verdient daar een maatregel 
navolging, onlangs genomen door de Oostermaat-
schappij in Frankrijk. De reizigers, die met ex
pres- of posttreinen te Vesoul aankomen, hou
den daar niet lang genoeg stil om iets te gebrui
ken. Zij vinden daar echter aan het hullet een 
warm maal in mandjes, voor drio of drie cn een 
halven frank, benevens een halve llesch Bordeaux-
wijn. Het eten bestaat uit drie gerechten, brood 
en nagerecht. De mandjes worden te Vesoul den 
reizigers, die er gebruik van wenschen te maken, 
medegegeven, en to Port-d'-Atelier of te Luze, 
naar gelang zij van Bazel naar Parijs of van 
Parijs naar Bazel gaan, worden zij er van ontlast. 
Dc afstand tusschen Vesoul en die twee stations 
is een half uur stoomens. De reizigers hebben 

dus tijd genoeg om in den wagen den inwendi" 
gen mensch tc versterken. 

§ Men spreekt in dezen oogenblik veel van 
eene proef met eene nieuwe verwarming van 
wagens, die te Parijs zal worden genomen voor 
rekening van haren uitvinder. Ziehier eenige 
bijzonderheden. Dc uitvinding bestaat eenvoudig 
in het partij-trekken van de warmte der lampen , 
die tot verlichting van die wagens dienen. Nemen 
wij een coupé eerste klasse, omdat hij slechts 
één vuur bevat, dat van de lamp. Een metalen 
bol, gevuld met water, wordt boven den rook-
voorkomer geplaatst. Binnen weinig tijd is dit 
water tot een vrij hoogen warmtegraad verhit. 
Aan dezen waterbel zijn twee buizen gesoldeerd, 
bedekt met eene zelfstandigheid, geschikt om zoo 
min mogelijk warmte tc doen verliezen, die even
eens niet water gevuld zijn, gelijk ook eene 
dwarsbuis, waarmede zij in gemeenschap zijn en 
die aan den vloer van den wagen bevestigd is 
in de richting zijner lengte. 

Als het water 85" bereikt in het bovenste van 
het rijtuig, dat is ter hoogte van de lamp, zal 
het niet minder dan 00" zijn in het onderste , 
en 50" in de dwarsbuis, waarop de voeten van 
den reiziger rusten. 

§ Men heeft dezer dagen in Utah bismuth-erts 
ontdekt, het eerste, waarvan Amerika melding 
maakt. 

§ In Duitschland heeft zich onlangs, voorloo-
pig voor drie jaren , eene nieuwe Vereeniging ge
vormd, saamgesteld uit de meeste spoorwegmaat
schappijen. Haar doel is met gemeenschappelijke 
kosten alle schadeloosstellingen en verschillende 
uitgaven Ie dragen, veroorzaakt door ongelukken 
van allerlei aard, die ten laste van die maat
schappijen kwamen. Het getal der aan deze Ver
eeniging deelnemende maatschappijen is 27, ver
tegenwoordigende 8907 kilometers baan. Slechts 
5 maatschappijen , die te zamen 187.5 K . M . 
spoorweg bezitten, maken nog geen deel van 
deze Vereeniging uit, maar het is zeker, dat zij 
spoedig het goede voorbeeld, haar gegeven, zul
len volgen. 

§ Den 2cn Oct. j l . heeft te Brussel de uitbe
steding der levering van spoorstaven voor de 
Staats baan plaats gehad. Er zijn geene inschrij
vingsbiljetten gekomen. De Belgische fabrikan
ten hebben verklaard, niet te kunnen inschrijven 

een bestek, dat buitensporige waarborgen 
vordert, nog zeer verzwaard door dc wijze, waarop 
men het uitlegt, waarbij de willekeur vrij spel 
heeft. Ook weigeren de fabrieken over het alge
meen overeenkomsten te sluiten met het buiten
land , als er waarborgen voor verscheidene jaren 
worden bedongen. De spoorstaven moeten inde 
fabrieken aan de vroeger bepaalde proeven wor
den onderworpen, maar na de ontvangst moet 
alle verantwoordelijkheid ophouden. Wat den 
Belgischen Staat betreft, zijn de fabrikanten ge
negen een waarborg van achttien maanden aan 
te nemen, mits de spoorstaven niet, gelijk nu , 
gelegd worden in het oude gedeelte van het 
Staatsnet, waar het drukste verkeer is; ook de 
vergoedingen moeten nauwkeuriger worden ge
regeld. 

§ In een brief van den luitenant Crompton, 
bestuurder der stoom-transporten van het Britsen-
Indische Gouvernement, leest men omtrent den 
stoomketel Field , geplaatst in den stoomwagen 
voor gewone wegen Ravee: «Een paar woorden 
slechts om u te zeggen, hoe de stoomketel zich 
gedraagt. Ik heb reden om er ten hoogste te
vreden over tc zijn; hij geeft stoom in overvloed 
en schikt zich veel beter in het stoken met hout 
dan met kolen; hij geeft zeer veel besparing en 
verdampt ongeveer 3.12 kilogrammen water per 
kilogram hout, wat eene prachtige uitkomst is. 
De roosterstaven zijn van gesmeed ijzer en staan 
één centimeter uit elkander; in 't midden van 
den rooster is eene cirkelvormige plaat van drie 
decimeters middellijn. Do vonken worden goed 
bedwongen; de inrichting om den trek te rege
len werkt naar behooren en is inderdaad nuttig." 

Toen de heer Crompton dezen brief schreef, 
had de Ravee reeds vijf reizen afgelegd, elke van 
347 kilonieters, op den Grand Trunk Road. 
Deze weg was door het slechte seizoen zoo glad, 
dat het vervoer met paarden geheel gestaakt was. 

jj Dc heeren A. en E. Steinuiüller, tc Gum-
mersbach, iu Rijn-Pruisen, hebben een geregelden 
dienst niet stoomwagens voor gewone wegen in 
het leven geroepen, tot vervoer van goederen 
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tusschen Guinnieisbach en Keulen en Gummers-
bach en Lennep. De twee afstanden zijn 9 en 
4Vj uren. 

§ Dc spoorweg om het meer van Constanz 
nadert zijne voltooiing; dezer dagen heeft de 
opening van het baanvak Lindau —Bregenz plaats 
gehad, welke binnen korten tijd zal gevolgd wor
den door die van den spoorweg, welke Vorarl-
berg verbindt met St. Margrethen, een station 
van de Union Suisse of de Vcrcinigte Schwei-
zerbahn. 

§ De heer Challet-Venei, hoofd van bet depar
tement der Zwitsersc.be posterijen, heeft pas met 
den directeur-generaal der telegrafen een gedeelte 
van Zwitserland doorreisd om met dezen de ver
beteringen te bestudeeren, in het Zwitserse.be 
net in te voeren, ten einde bij alle weder een' 
snellen en geregelden dienst te verzekeren. Hij 
heeft een' schat van opmerkingen medegebracht, 
die hem in staat zullen stellen een plan te ont
werpen, dat in al zijne deelen sluit. De tele
graaflijnen , die op de gewone wijze in de ber
gen worden aangelegd, hebben niet groote moei
lijkheden te kampen , want de stormen, onweders 
en lawinen of sneeuwvallen brengen er dikwijls 
eene. schade aan toe, die niet gemakkelijk te her
stellen is, vooral in den winter. Een afdoend mid
del om dit bezwaar te verhelpen is af te zien van 
de luchtlijnen en den draad tc leggen in een 
onderaardsch kanaal; maar deze onderaardsche 
lijnen zijn zeer kostbaar in den aanleg. Een 
aandachtig bestudeeren van de plaatselijke ge
steldheid heeft dan ook doen zien dat, met be
hulp van eenige voorzorgen, eene der eerst aan 
te leggen lijnen, die van den Furka-pas naar 
Oberalp, tegen de sneeuwvallen zal kunnen wor 
den gevrijwaard. (Zie op eene goede kaart de 
Rhone-rivier, waar zij, het kanton Uri snijdende, 
de kantons Qrauwbunderland en Wallis verbindt). 
Zij zal volgens het gewone luchtstelsel worden 
aangelegd. De grootste moeilijkheid zal worden 
ondervonden bij het overtrekken van den Rhóne-
gletschcr, waar dc draad over eene licua (1 
Zwitsersche Keue is vierduizend achthonderd me
ters) geen enkel steunpunt aantreft. Toch hoopt 
men dit bezwaar te boven te komen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z M . dc Koning heeft be
williging verleend op het afschrift der akte, hou
dende wijziging van de artt. 10 en 17 der statu
ten van de naamlooze vennootschap : Koninklijke 
Fabriek van Stoom- cn andere Werktuigen, ge
vestigd te Amsterdam. 

— Bij beschikking van 28 Oct. 1872, No. 250, 
is de vergunning voor een stoomsleepdienst op 
den IJsel, dc Willemsvaart cn het Zwolsche 
Diep, van Zutfen tot de Zuiderzee, vroeger ver
leend aan Gebroeders Goedkoop , te Amsterdam, 
verklaard te zijn vervallen, met ingang van 24 
November a. s. 

Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië zijn bij den waterstaat cn 's lands 
burgerlijke openbare werken daar te lande benoemd: 
tot ingenieur der 1ste klasse, de ingenieur der 
tweede klasse G. A. Pet en tot ingenieur der 
2de klasse, dc ambtenaar op non-activiteit A . M . 
S. Hogerwaard, laatstelijk die betrekking bekleed 
hebbende. 

Amsterdam. Door een aantal eigenaars van 
gronden tot bebouwing van de in aanleg zijnde 
nieuwe straat naar het Vondelspark , is aau den 
Gemeenteraad een adres gericht, waarin zij ver
zoeken ontheven te worden van de verplichting, 
hun bij den verkoop van terreinen opgelegd, om 
tot den afvoer van faecale stoffen het stelsel van 
Liernur te moeten toepassen, waartoe zij vruch
teloos stappen hebben gedaan bij B. en W. Als 
redenen voor hun verzoek geven zij op: 1". dat 
de ondervinding nog niet bewezen heeft, dat het 
stelsel aan de eischen van soliditeit en voordeel 
voldoet, getuige de gedempte Looicrsloot, waar 
voor eigenaren van perceelen , althans voor be
woners, groote ongerieven zouden bestaan, zonder 
dat de uitkomst aan de verwachte voordeelen 
beantwoordt; 2°. dat dc kosten van aanleg en 
onderhoud — het laatste vooral wegens het ver
plichte gebruik van smalle pijpen — zeer aan
zienlijk zijn; 3°. dat in de souster rains ongerief 
zou worden veroorzaakt door de hoogte der aan 
te brengen balkklepkast, zoodat men door op
treden het privaat moet beklimmen , waaruit zou 
blijken, dat Licrnui 's stelsel voor Amsterdam cn 
vooral voor den slappen en lagen poldergrond 
niet voor toepassing geschikt is; 4». dat de rui

ming der vergaarbakken tweemaal 's weeks, de 
kolendampen, gevaar voor ontploffingen enz., over
last aan de bewoners zouden veroorzaken, waar
door de verhuring wordt belemmerd en de kapi-
taalswaarde der eigendommen verminderd wordt. 
Zij zeggen, dat er nu reeds voorbeelden bestaan 
van huurders, dia het maken van privaten naar 
dc bestaande inrichting als voorwaarde hebben 
gesteld. Wegens hun belang bij de kapitaals-
waarde hunner eigendommen, verzoeken zij dus, 
sdatdehun opgelegde verplichting tot aanleg van 
Licrnui 's systeem moge vervallen cn ieder eige
naar, volgens in te leveren cn goed te keuren 
plannen, zal mogen maken beeiliuilen enz., waar
toe ieder eigenaar gelegenheid heeft in de tui
nen." Mocht ile Raad aan dat verzoek niet kun
nen voldoen, dan verzoeken zij : »dat bun worde 
gegarandeerd, om, wanneer blijken mocht, dat 
het Liernur's systeem niet aan de vereischten 
voldoet, vanwege en ten koste der gemeente zal 
worden voorzien in de werken tot verzameling 
en afvoer der faecale stoffen , met al wat tot die 
werken behoort." 

Deven te r , lie Gemeenteraad heeft tot leer
aar in het rechtlijnig, bouwkundig en werktuig
kundig teekenen aan de volksteekenschool en an
dere inrichtingen van onderwijs, die met de hoo
gere burgerschool in verband staan, benoemd den 
heer W . C. Metzelaar, gemeente-bouwmeester 
alhier. 

's-Hertogenbosch. Volgens het Handelsblad 
hebben de voornaamste fabrikanten alhier, te 
Helmond en in andere plaatsen onzer provincie, 
om zich te verzetten tegen het monopolie der 
eigenaars van steenkolenmijnen, de vuren onder 
hunne stoomwerktuigen niet geringe kosten zoo
danig doen veranderen, dat zij thans met goed 
gevolg en veel voordeel Hollandsche, Friesche en 
Noordbrabantsche turf stoken. 

Z a a n d a m . Voor de vaceerende betrekking 
van gemeente-architect hebben zich 34 sollicitan
ten aangemeld. 

I N G E Z O N D E N . 

HET OXY-HYDROGEEN GAL. 
Met ware belangstelling hebben zeker velen met 

mij , ook uit een financieel oogpunt, kennis geno
men van het Feuilleton der N. Rolt. Courant 
van 1 Juli 1872. Dat de in dat stuk door den 
Hr. J. i . . TERNEDEN zoo helder ontwikkelde be
zwaren ook in het buitenland worden gedeeld, 
blijkt uit de volgende vertaling ui t : »Le Gaz. 
Organe spécial des intéréts de l'industrie etc. 
par le gaz. Directeur-gérant KMII.E DURAND; den 
15 Sept.'72 te P a r ijs verschenen, aldus luidende: 

»üc g e l e e r d e redacteur des Mondcs moet 
wel een onwrikbaar vertrouwen hebben in het 
oxy-hydrogeen gas, dat hi j , na 't échec dat het 
geleden heeft, nog het volgende artikel in zijn 
nommer van 22 Aug. '72 tot den Stedelijken 
Raail van P a r i j s lichten kan: 

»»IIKT OXY-HYIIKOGEKN OAS. Deze schitterende 
en voor't oog weldadige verlichting, t e g e n a l l e 
r e c h t c n b i l l i j k h e i d door den Stedelijken 
Raad van de S e i n e geweerd, door zelfs de kana
lisatie voor een even weldadige als noodzakelijke 
stof als het oxygenium te weigeren , snelt echter 
met r e u z e n s c h r e d e n te B r u s s e l , te M a n 
c h e s t e r , te W e e n e n , zelfs in A m e r i k a te 
B u Ha lo en te N i e u w - Y o r k bare toekomst te ge
moet. De geheele stad B u f f a l o wordt verlicht 
door waterstofgas, uit kalkhydraat verkre
gen; 't wordt g e c a r b u r e e r d en verbrand in 
aanraking met het oxygenium, uit de lucht ge
trokken. De prijs van den kub. meter waterstof 
is hoogstens 10 centimes; de prijs van den M» 
oxygenium , hoogstens 3°/» stikstof bevattende, 
varieert met den prijs van de steenkool en 
wordt in de laboratoria door die van 0 K G . kool 
uitgedrukt. Deze ontwijfelbare en juiste cijfers 
van 10 centimes den M ; 1 waterstof en 0 K G . kool 
den II* bijna zuiver oxygenium zijn w a r e w o n 
d e r w e r k e n , een a l g e h c e l e o m v v e n t o l i n g 
in de groote vei lichlings-iiidustrie veroorzakende, 
en . . . . F r a n k r ij k h e c f t z e v e r b a n n e n ! 
Zoo hebben de Stedelijke Raad en de S o c i é t é 
d ' e n c o u r a g e m e n t niet alleen naar het bezit 
niet gehaakt, maar hebben zij zelfs dc weder
legging er van niet bevolen! . . . Toch naakt de 
dag, waarop wij in zijn geheel de olficieele ver
slagen van al de vreemde scheikundigen zullen 
mededeelen ; op dien dag zal men toch wel de 
oogen voor het licht moeten openen I"" 

«Waarschijnlijk zal men zich tot Professor PLANT-
AMOUR moeten wenden om den juisten datum te 
weten te komen, waarop deze profetie vervuld 
worden zal. Dat toch deze triomf van het oxy-
hydrogeen gas maar niet met de voleinding dezer 
wereld inva l l e ! . . . Och! mijnheer, zorg toch 
vooral, dat al uwe berekeningen steeds even juist 
zijn ! 

«Toch schemert er, helaas! iets van 't blind 
vertrouwen van deze helderziende geesten door! 
Zie! als een j u i s t cijfer geeft men een prijs op, 
waarbij een der hoofdbestanddeelen vergeten 
wordt, n. l . het carbureeren, cn evenwel wordt 
het publiek geleerd dat men het gaste B u f f a l o 
carbiireert! Voorts beweert men dat het oxy-
hydrogeen gas zonder eenige domonstratie ver
worpen is! Maar dat men zich toch de talloozo 
mislukkingen , dc ongunstige resultaten herinnere 
die de ontelbare rijen van ontijdige proeven hij 
't S t a d h u i s , dc T u i l e r i e n , den B a z a r 
E u r o p e e n en, last not least, op den b o u l e 
v a r d de G a n d genomen , opleverden ! Mijnheer 
de prefect, draal toch geen oogenblik langer met 
des boeren LBBLANC's rapport, zoojuist, zoo dui
delijk en zoo kort en bondig — zegt men — te 
publicceren , om voor goed den mond te sluiten 
aan al dia onvruchtbare beschuldigingen. 

Was dit document onmiddellijk gepubliceerd, 
dan zouden we er heden niet zoo dringend om 
verzoeken, omdat men dan niet zou kunnen be
weren , niet te begrijpen, dat do Stedelijke Raad 
een besluit genomen had op dat eenvoudig rap
port van den directeur voor de. controle op de 
gaslevering aan P a r i j s , in plaats van de zaak, 
zooals men gewenscht had, naar het ministe
rie van Binnenlandsche Zaken (Openbare Wer
ken) te zien verwijzen, dat dan zeker een com
missie ter beoordeeling uit de prinsen van dc 
wetenschap zou hebben benoemd. 

•Haar heeft dan toch het oxy-hydrogeen gas 
zoo dringend behoefte om zijn uitvaart met de 
grootst mogelijke praal te doen plaats vinden > 

KMII.E DUHAND." 

Wat dunkt u dus, mijnheer de redacteur! over 
de juistheid der woorden van den schrijver van 
bovengenoemd lcuilleton , waarin die zaak geen 
l e v e n s v a t b a a r h e i d wordt toegeschreven 1 
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Varia . 
Gebruik van phenylzuur en van zijne 

verbindingen bij de bereiding van suiker. 
liet phenylzuur, dat reeds met goed gevolg ge
bezigd wordt als voorbehoedmiddel tegen cholera 
en andere besmettelijke ziekten, schijnt geroepen 
om eene omwenteling teweeg te brengen in de 
bereiding van suiker. De heer E. Cunissct deelt 
daaromtrent in het Journal des fabricants de 
sucre mede : 

De geheele suikernijverheid hangt af van de 
oplossing van drie groote vraagstukken: de vol
ledige uitpersing van de suiker, vervat in de 
suikerhoudende planten, de zuivering van de 
suikerhoudende uitgeperste sappen en hunne snelle 
verdamping. 

Welke bereidingswijze men tegenwoordig ook 
volge, men is er verre af uit het suikerriet of 
den beetwortel al de suiker te trekken, die zij 
bevatten. Bovendien, op welke wijze men het 
uitgeperste sap ook zuivere , men kan de vorming 
van eene hoeveelheid onkristalliseerbare suiker 
cn gekleurde producten niet beletten, die niet 
alleen een werkelijk verlies of winstderving voor 
den fabrikant zijn, maar ook , tot afscheiding van 
de kristalliscerbare suiker, tal van werkzaamheden 
vercischen, die de voortbrengingskosten aanmer
kelijk verhoogen. Het is onnoodig uit te wei
den over de voordeelen, die eene stof zou bie
den , welke, met behulp van eene eenvoudige 
verdamping, zonder andere tusschenkomst, aide 
suiker van de bewerkte plant in gekristalliseerden 
staat cn volkomen wit kan opleveren. 

Tot bewaring cn zuivering stelt Cunissct voor 
het phenylzuur, alleen of verbonden met de 
bases, die phenylzure potassa, phenylzure soda, 
phenylzurc ammonia, phenylzure kalk, phenylzure 
barytaarde, phenylzure strontiaanaarde, phenyl
zuur ijzer, enz. vormen, of gemengd niet zelf
standigheden, waarin het phenylzuur oplosbaar 
i s : water, suikerwater, alcohol, verschillende 
vluchtige vloeistoffen, azijnzuur, azijn, bramlig 
buut/uur, enz.; o fwe l de saaingestelde stollen, 
waarin het phenylzuur voorkomt: Zweedsch teer, 

http://Zwitsersc.be
http://Zwitserse.be


DE OPMERKER — Zaterdag 2 November 1872. 

koolteer, creosoot, teerolie, enz. Onder den in-
vloed van deze zelfstandigheden zijn de suiker
sappen cn de suikcrplanten geheel gevrijwaard 
tegen alle bederf. 

Te Martinique werd in opene potten suikersap 
gegoten, pas uit het riet getrokken en vermengd 
inet twee grammen phenylzuur per liter. Na 
acht maanden had zich geene gisting vertoond, 
en de scheikundige ontleding toonde aan, dat in 
het sap nog dezelfde hoeveelheid kristalliseerhare 
suiker aanwezig was, die men er hij den aanvang 
der proefneming in had gevonden. In Frankrijk 
verkreeg men na tien maanden een even gun-
stigen uitslag (12 Oct. 1871 tot 12 Aug. 1872), 
ofschoon het sap in opene potten geplaatst was 
onder omstandigheden, zeer bevorderlijk aan de 
gisting, in een laboratorium met vrij hoogen 
warmtegraad. Ook herinnert ieder zich de Ethio
pische hitte der tweede helft van Juli j l . 

Deze bederfwerende eigenschap van het phe
nylzuur zal ook hare toepassing kunnen vinden 
bij het vervoer van het sap en hij de bewaring 
daarvan in groote bakken. De volkomene onver
anderlijkheid van het sap zal den fabrikant ver
oorloven de suikercampagnc of de werkzaamheden 
tot bereiding van suiker langer te doen duren, 
wat o. a. op Java een groot voordeel zal geven, 
waar men zich altijd haasten moet om de velden 
beschikbaar te stellen voor de rijstteelt van de 
inlandsche bevolking, eu dus voortaan meer han
den aan het rietsnijden zullen kunnen worden 
gezet, omdat er in het begin der campagne min
der in den molen zullen noodig zijn voor zuivering 
en koking van het sap. 

Het phenylzuur maakt dus de defecatie door 
kalk en de aanwending van dierlijke kool onnoodig. 
Cunisset gelooft zelfs, dat men er de larven der 
insektcn mede dooden kan, die soms zooveel 
kwaad doen aan den oogst van suikerriet en 
beetwortelen. Dewijl echter de Opmerker wel 
voor labrikanten, maar niet voor landbouwers be
stemd is , verwijzen wij belangstellenden tot het 
oorspronkelijke artikel. §. 

ERRATUM 
In het vervolg en slot van het artikel, I'rac-

tische Ambachtsscholen, voorkomende in n". 43 , 
van 26 October 1872, is eene drukfout ingeslopen. 
Op blad 2, kol. 1, 5" regel v. b. staat: volks-onderwijs 

lees: vak-onderwijs. 

Correspondentie. 
X. te Middelburg. Zoodra de Redactie uw 

naam kent, zal het ingezonden bericht worden 
geplaatst. Op anonieme stukken kan echter geen 
regard worden geslagen. 

Advertentiën. 

GAS-REGULATEURS. 
Aan de Gemeentelijke Gasfabriek te Leeuwar

den zijn wegens uitbreiding TE K O O P , T W E E 
REGULATEURS, van 20 centimeters, met 
bijbehoorende Kranen en Pijpen voor nood-
kraan. Een der Regulateurs is met dubbele ke
gel en slechts drie jaar in gebruik geweest. 

Opzigter en Teekenaar. 
Een solide JONGMENSCH van 23jarigen leef

tijd, R. C., sedert driejaren hij verschillende 
werken het opzigt gevoerd hebbende, wenscht 
met 1". Januarij a. s. van patroon te veranderen 
en, liefst buiten Amsterdam, als OPZIGTER 
of TEEKENAAR geplaatst te worden. 

Op eene hooge bezoldiging zal minder gelet 
worden, zoo er maar gelegenheid is om zich ver
der te bekwamen. 

Adres onder letters R. C. bij den uitgever van 
»De Opmerker." 

MAGAZIJN eu FABRIEK 
van Optische, Malheiiiathisclie en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spcctraal-analyscn, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. l i . HOLSBOER. 

D E J O M E & P L A T E , 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstructiën • 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken , het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

FABRIEKZAAK. 
Er bestaat gelegenheid om eene gunstig gele

gen Fabriekzaak, van een artikel van dagelijksch 
gebruik op billijke voorwaarden over te nemen. 
De koopsom is vastgesteld, met inbegrip van den 
gebeden inventaris, op 36 Mil le , terwijl de 
tegenwoordige eigenaar bereid is daarin de helft 
der koopsom als eerste hypotheek te plaatsen. 
Inclincerenden worden verzocht zich onder het 
motto Fabriek te wenden tot den Uitgever van 
dit blad. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

KROM. EVËKINK & MAC DONALD. 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam, 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen, en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren en Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- cn Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chad wick s & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

F ^ B J R I E K V A N 

BRONSWERKEN, GAS-1 BODWORNEMENTEN, 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel b i j de Utreclitsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C, 

J k . Is/L S T I E I R , I D - A . 2 s £ . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

V A N EOMOND & HEUVELINK, te Arnhem, geven uit: 

DE REUZENWERKEN VAN ONZEN TIJD. 
Populair geschetst door H. A. S I P M A N . 

M e t P l a t e n e n K a a r t e n . C o m p l e e t i n 0 a f l e v e r i n g e n a 7 6 C e n t s . 
INHOUD: De Spoorwegtunnel tussclien Frankrijk en Italië. — liet Sucz-Kanaal. — De l'aci/ic-

Spoorweg. — Dc Spoorwegbrug le Kuilenburg. — De Spoorwegbrug over liet Hollandsch-Diep. — 
Het Noordzee-Ka naai. — De Trans-Atlantische Telegraafkabel. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O». 

V HOUTBEREIDING TEGEN7 BEDERF ^ 

Q Systeem; Dr. BOUCHERIE * 

Handel in Tras, Schelpkalk, Luiksche 
Kluit- en Meelkalk, Portland- en Vuur
vaste Cement, Schelpen, etc etc. 

Gr. A . S M I T S , 
adres: aan den Omval, Wcespcrzijde, 

nabij AMSTERDAM. 

A dress en. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
ocker A Buddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENUT te Arnhem. 

Vnn B r i e s t 4 c. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek , schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

Honink l . Spiegel- en l . i j - 'ni f j ihr . Gcfoel. 
en ongcfoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

•ine». P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cenient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r n i n e s en de Honde , Stoointrasfabiïek, Delft. 
II. .1. "Wolter, Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattcnsloot, tusschen dc Zaag
molen- en Willcmspoort, te Amsterdam. 
B . A . I l i ldebrand. Stoomtiusfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 2 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

M a a n d a g , 4 N o v . 

G r o n i n g e n , te 10 uren, door het ministerie 
van financiën : het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het postkantoor en 
dc directeurswoning. Inl. bij den architect K. 
Hoekzema, aldaar. Bilj . inzenden bij den kotlie-
huishoudcr Strove, uiterlijk 2 Nov. 

' s - H a g e , te ll1/, uren, door het prov. be
stuur: l o . het voorzien cn herstellen van den 
oever van den Hengstpoldcr, aan het boveneinde 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede, 
onder de gemeente Sliedrecht. De uit tc voeren 
werken zijn : n. het maken eener oeververnieu
wing uit rijspakwerk bestaande, aan het boven
einde der kade voor den llengstpolder, lang 150 
M . ; hiertoe te leveren 450 M* rijspakwerk; b. 
het langs voorschreven lengte leveren en ter 
plaatse aan den grond brengen van 5 zinkstok
ken, elk lang 30 M . en breed 12 M . ; c. het 
leveren en verwerken van 400 schéepston ballast
steen en 100 M 3 steenpuin. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te 's-Hage, den 
arrond.-ingenieur te Gorinchem, den ingenieur 
Welcker, aldaar en den opzichter Looijen, te 
Werkendam. Raming ƒ 5 0 0 0 . 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever van de Oude-Maas tusschen de 
Krabbe en Nederhoven, en het bestraten van 
dien strekdam met zwaren steen: den strekdam 
met GO M. te verlengen; te leveren en te ver
werken 800 schéepston zinksteen. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat Augier, te 
's-llage en den ingenieur Van der Vegt, te 
Brielle. Raming f G100. 

Bedum, te 12 uren , door burg. en weth.: 
het leveren en planten van boom- en heesterge
wassen op de nieuw aangelegde begraafplaats al
daar, groot l hektare. 

Oroede, te 2 uren, door de directie der On
derlinge Brandwaarborgniaatschappij aldaar, in 
De drie Koningen: het bouwen eener landbou-
wersschuur op de hofstede bewoond door Picter 
Cornelis Zz., aldaar, met bijievering der materia
len. Inl. bij den timmerman C. Kareis, aldaar. 

K o l l u m , te 6 uren, hij den president-kerk
voogd : het afbreken van een huis en het ter 
plaatse bouwen eener pastorie voor de Herv. 
gemeente. Inl. bij den architect II. R. Stoett Fz., 
te Leeuwarden. Bilj. inzenden vóór 0 uren. 

D i n s d a g , 6 N o v . 

H a a r l e m , te 10 uren, door de commissie van 
toezicht over het gesticht Meerenberg, in De 
Leeuwerik , bij J. J. van den Herg in de Kruis
straat: de levering van: manufacturen, saaiet, 
garen , l in t , knoopen, wollen en molton dekens, 
enz. (Zie verder het Bijvoegsel van no. 43.) 

A m s t e r d a m , tc 11 uren, door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij: de levering van 
verschillende artikelen, in 00 perceelen. (Zie 
verder het Bijvoegsel van no. 43.) 

W o e n s d a g , 6 N o v . 
Rozenburg- , tc 11 uren , ten huize van Jacob 

Mol l : het rooien der struiken van 60 hekt. griend-
land onder Rozenburg. Inl. bij Mr. (.'. W. O. v. 
Dorsser, tc Dordrecht, A. van Drie], te Puttcrs-
hoek en J. Mol voornoemd. Aanw. dagelijks. 

H a a s t r e c h t , te 12 uren, door het polderbe
stuur van Stein, bij L . Blanken : het leveren en 
maken van eene veerpont, voor het overzetveer 
te Haastrecht. Inl. bij den voorzitter Vcrkley, 
aldaar. 

B r e d a , tc 1 uur, in het bureau van den 
sectie-ingenieur, ten behoeve van do maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen : de levering 
van 0000 M J ballast, ten behoeve van den spoor
weg Willemsdorp—Dordrecht. Monsters liggen aan 
voormeld bureau. 

D o n d e r d a g , 7 N o v . 
V e n l o , te 11 uren, door het bestuur der R. 

O. Godshuizen, in het lokaal der gewone verga
deringen: het maken eener boerderij enz., voor 
dat gesticht. Aanw. 4 Nov., te 10 uren. Bilj . 
inz. op den dag der besteding, vóór 11 uren. 

Makkinga, te 12 uren, door burg. cn weth. 
van Ooststellingwerf: de levering der school- en 
leermiddelen voor de scholen ged. 5 jaren. 

Vrijdag, 8 Nov. 
's-Bosch, te 10'/j uren, door het prov. be

stuur: het maken van eenige voorzieningswerken 
aan de eerste krib beneden den ouden mond der 
Dieze aan het benedeneinde van den lleniiette-
waard. Het werk bestaat in het ter oppervlakte 
vau 3750 M 1 voorzien der krib niet bleeslaag en 
het aansluiten der krib aan den oever, ter lengte 
van 44.3 M. bij eene kruinsbreedte van 4 M . 
Raming ƒ 1 0 , 8 4 5 . 

Zaterdag, 9 Nov. 
Voorburg, te 11 uren, door het bestuur van 

den Tedingerbroekpolder onder Stompwijk , in De 
Zwaan: het vijfjarig onderhoud validen scheprad
watermolen met zomerhuis en schutverlaat, brug
gen, beschoeiingen enz. van gemelden polder. 
Inl. bij den fabriek-landmeter .1. 1'. v. d. Berg, te 
Delft en bij den secretaris-penningmeester D. J . 
K l ink , te Voorburg. 

Oldeboorn, ten kantore van den notaris 
Themmen de Lang: de verfwerken aan eene hui-
zinge aldaar. Bestek ligt ter lezing bij den 
kastelein Meijer. 

Zondag 10 Nov. 
Mijdrecht, door het bestuur der maatschappij 

tot droogmaking van plassen in de Roode Vee
nen , bij J. Schouten: de levering van 000,000 
K G . puike Eng. steenkolen, franco te leveren 
vóór 20 Dec. aan het stoomgemaal aan de Wa
ver. Inl. bij J. A. Schouten voornoemd. 

Maandag, 11 Nov. 
Maastricht, te 11 uren, door het prov. be

stuur: de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalmen cn Neer, 
nabij Wijnaardenhof. Het werk bestaat in het 
maken van 2 rijzen dammen, lang 208 en 200 
M . , het leggen vau 5 kribben, lang 15, 2 0 , 29, 
32 en 35 M , het maken van een rijzen Indam, 
lang 320 M., het uitbaggeren der rivier over 
eene lengte van 275 M . en het leveren en ver
werken van 4,325,000 K.G. ballaststeen. Inl. bjj 
den hoofdingenieur te Maastricht en den inge
nieur Roelants, te Roermond. Raming ƒ 2 9 , 0 0 0 . 

Boelofarendsveen, te 11 uren, door burg. 
en weth. van Alkemade: het onderhouden van 
den grintweg, de voetpaden en kunstwerken onder 
het beheer der gemeente; alsmede het bouwen 
eener brugwachterswoning te Nieuwe Wetering. 
Aanw. 8 Nov., te 10 uren. 

's-Hage, te 11 Vj uren, door het prov. be
stuur : het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan: a. de gebouwen, be
hoorende tot het huis bewoond door den Comm. 
des Konings in Zuid-Holland, en b. het gebouw 
van het prov. bestuur, beide tc 's-Hage, ged. 6 
jaren (van 1 Jan. '73—31 Dec. 1878). Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat Augier, 
den hoofdingenieur Mazel en den opzichter J. 
Zemel Sr., allen aldaar. Aanwijzing 4 Nov., te 
10 uren. 

's-Hage, te ll1/, uren, door het minist. van 
binnenl. zaken : l o . de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren te Willemsdorp en 
's-Gravendeel, met het onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 
Aanw. 4 Nov. Raming ƒ10 ,110 . 

2o. het maken van eene bazaltglooiing tegen 
het buitenbcloop van de bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, doorliet Steur-
gat onder de gemeente Werkendam. De bazalt
glooiing lang ongeveer 130, breed 3.50 M . , de 
bovenkant op 3.05 M. boven peil. Aanw. 4 Nov. 
Raming ƒ 2410. 

Leiden, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur : de levering der benoodigde brandstollen 
voor de gemeente ged. 1873. 

Oudenbosch , te 12 uren, door P. J. C. 
Kruger, bij J. van Caiiipenhout: het bouwen van 
eene heerenhuizing niet koetshuis, stalling, enz. 
Inl. bij J. van Tilburg, aldaar, en bij den archi
tect O. P. van Genk, te Bcrgen-op-Zooni. Aanw. 
0 Nov., te 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 1' , uren , door dc Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het maken van gebouwen en eenige andere wer
ken voor de halte Weesp en de halte Naaiden— 
Bussum, in 2 perceelen en in massa, ten be
hoeve van den Oosterspoorweg. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur van deu Oosterspoorweg, 
te Hilversum. Raming: ie perc. ƒ 8 3 , 0 0 0 ; 2e 
perc. f50,400. 

D i n s d a g , 12 N o v . 
B e r g e n (bij Alkmaar), te 12 uren, door het 

bestuur der Vereeniging van polders en oninge-
polderdc landen onder Bergen, in De rustende 
Jager: l o . het maken van 788 M. straatweg cn 
5950 M. grintweg; 2o. het maken van 5125 M. 
straatweg. Aanw. 8 Nov., te 11 uren, te be
ginnen bij de herberg De Lindeboom , op de grens 
tusschen Bergen en Wimmenum. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een houten ge
bouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station .Meppel , ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Inl. bij den 
sectie-ingenieur te Groningen. Raming ƒ 5 7 5 . 

W o e n s d a g , 13 N o v . 
B o s e n d a a l (Noord-Brab.), tc 12 uren, door 

het R. C. kerkbestuur der succursaal-kerk van 
O. L . V . , in het Nederlandsche Koffiehuis: het 
bouwen eener kerk met toren. Inl. bij den ar
chitect Th. Asscler, te Amsterdam. Aanwijzing 
12 Nov., te 12 uren, op welken dag ook de 
biljetten moeten worden ingezonden bij den Rector. 

D o n d e r d a g , 14 N o v . 
' s - H a g e , te 12 uur, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ, 
tot eene totale lengte van 3830.45 M. Inl. aan 
het ministerie van binnenl. zaken, en aan de 
bureau's der Staatsspoorwegen te 's-Hage. Aanw. 
5 Nov., van 11—2 uren. Raming ƒ 335,000. 

H a a r l e m , tc 2% uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van een schoollokaal aan het 
hes taande , en het doen van eenige vernieuwingen 
aan het oude schoolgebouw en de onderwijzers
woning in de Kerkbuurt te Asscndelft. Inl. bij 
den burgemeester van Assendelft en bij den prov. 
opzichter W. Ph. de Kruijff, te Helder. Aanw. 
11 Nov. Bilj. inzenden op den dag der besteding 
vóór 12 uren. 

V r i j d a g , 16 N o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het verruimen van de huiten-
haven te Hansweert, met het verplaatsen en 
bewormnagelen van dukdalven. Het werk bestaat 
in het uitbaggeren van 42,000 kub. M . , het ver
voer van die specie, bet opruimen van 5 duk
dalven en het weder plaatsen van 4 na bespij
kering met wormnagels. Aanwijzing den Oden en 
4den d.ig vóór dc besteding. Raming ƒ30 ,000 . 

2o. het driejarig onderhoud der aanleg- en 
losplaats voor visschers in den Brakman bij de 
Isabella-sluis in Zeeland. Raming f2440. 

3o. het driejarig onderhoud der Rijkswater
leidingen bewesten en beoosten het kanaal van 
Neuzen. 

4o. het onderhoud en de verbetering ged. 1873 
van de havenwerken te Breskens. Aanw. den 
Oden cn 4dcn dag vóór de besteding. Raming 
f 7900. 

' s - B o s o h , te 10% uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het ged. 1873 onderhouden en 
herstellen der werken bij den Baardwijkschen 
overlaat en van de Rijkssluis in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk. Aanw. den Oden en 
4den dag vóór de besteding. Raming ƒ 2295. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de directie 
der marine: het wastenen en oppréteeren v„n 
linnen, wollen en katoenen goederen. Inl. bij 
genoemde directie en ter secretarie der gemeente 
Alkmaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het opruimen der overblijfselen van oen 
steenoven, gelegen aan den rechter Maasoever 
onder Alfen, tusschen de kilometerraaien 212 cn 

213. Inl. bij den hoofding 
den ingenieur Van Manei 
den opzichter Klaassen, te 

Middelburg, te 1 uul 
bestuur : het maken , lever 
bovenbouw eener ijzeren dl 
kaai te Middelburg. InlU 
bouwmeester. B i l j . inzend» 

Zaterdag, 1 
Brantgnm, door K. 

breken eener huizinge en 
wen van een nieuw woonh 
en werkmanswoning. Aan' 
uren. 

Dinsdag, 1 
Kekerdom, te 11 uren 

bestuur, bij R. L . Cornelisa 
R. (!. kerk en toren. Aan 

Delft, te 12 uren, doori 
lerie-stapel- en constructs 
ring van verschillende beh( 
in Oost-Indië, over 1874, 

Artillerie militi 
Perc. 

1, 5 balanceerlijnen t< 
pers, lang 22 
omtrek 0.000, 

2, 9 draagtouwen tot 1 
lang 30 M , dik 
0.080, 

3, 100 kwasten tot sn 
no. 2 , lichte, 

4, 90 buskruitkleeden 
heele, (tot del 
versch. ladingen 

5, 800 buskruittonnen \ 
0, 800 idem 
7, 800 idem 
8, 1200 buskruitzakken , 

25 K G . , 
9, 1200 idem 

10, 7774 bladen blik, en 
I C , voor doosji 
mels tot slaghoe 

Artillerie civic 
11, 500 M . katoenen ga 

1.00 M . , 
12, 50 M . zijden id., br 

0.98 M . , 
13, 40 K G . katoen, 

no. 1, céndraa 
14, 150 K G . koord, sa~ 
15, 3400 M. saai, kard 

perde, waarvan 
donkerblauwe k 

16, 3400 id . id. 
17, 75 buskruitkleeden, 

ren, heele, 
18, 140 idem, no. 2 , ha ' 
19, 12 boksreepen no. 

tingbok, lang 
in omtrek 0.13 

20, 10 koppelreepentot 
lang 62 M. , 
trek 0.110 , 

21, 12 schrankreepen, 
dik in omtrek 0) 

22, 0 stroppen, no. 1 
groote lang du1^ 
wen en de eind 
ander gesplitst 
dik in omtr. 0.1 

23, 10 idem no. 2, id.i 
lang 3.00, di" 
0.130, 

24, 15 id. no. 3 , stop 
1.50, dik in 

25, 25 tonteldoozen me 
20, 20 trekreepen, kan 

M. . dik in omtr. 
27, 20 brandzeil-ophaal 

28 M. , dik in o 
28, 10 hoofdtouwen to 

ken, lang 00 M., 
trek 0.080, 

29, 30 slangen no.1, h 
model, tot alle 

30, 10 id. no. 2 , id. 
brandspuiten, 1 
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DE OPMERKER — Zaterdag 2 November 1872. 

eosoot, tecrolie, enz. Onder den in-
fdeze zelfstandigheden zijn de suiker

de suikcrplanten geheel gevrijwaard 
bederf. 
nique werd in opene potten suikersap 
as uit het riet getrokken en vermengd 
[grammen phenylzuur per liter. Na 
Uden had zich geene gisting vertoond, 
•kundige ontleding toonde aan, dat in 

dezelfde hoeveelheid kristalliseerbare 
rezig was, die men er bij den aanvang 

l ining in had gevonden. In Frankrijk 
pen na tien maanden een even gun-
ag (12 Oct. 1871 tot 12 Aug. 1872), 

le t sap in opene potten geplaatst was 
andigheden, zeer bevorderlijk aan de 

een laboratorium met vrij hoogen 
Ook herinnert ieder zich dc Ethio-

der tweede helft van Juli j l . 
Jerfwerende eigenschap van het phe-

ook hare toepassing kunnen vinden 
rvoer van het sap en bij de bewaring 

J groote bakken. De volkomene onver-
Id van het sap zal den fabrikant ver-

suikercampagne of de werkzaamheden 
Dg van suiker langer te doen duren , 

l p Java een groot voordeel zal geven , 
•zich altijd haasten moet om de velden 

te stellen voor de rijstteelt van de 
Ibevolking, en dus voortaan meer han-
l e t rietsnijden zullen kunnen worden 
"kt er in het begin der campagne min-
J molen zullen noodig zijn voor zuivering 
Ivan het sap. 

pylzuur maakt dus de defecatie door 
an w ruiling van dierlijke kool onnoodig. 

Ilooft zelfs, dat men er de larven der 
| e d e dooden kan, die soms zooveel 

, aan den oogst van suikerriet en 
. Dewijl echter de Opmerker wel 
aten , maar niet voor landbouwers be-

kerwijzen wij belangstellenden tot het 
like artikel. §. 

ERRATUM 
lervolg en slot van het artikel, Prac-
achtsscholen, voorkomende in n°. 4 3 , 

Ibcr 1872, is eene drukfout ingeslopen, 
l o l . 1, 5 e regel v. b. staat: volks-onderwijs 

lees: vak-onderwijs. 

Correspondentie. 
middelburg. Zoodra de Redactie uw 

zal het ingezonden bericht worden 
lOp anonieme stukken kan echter geen 
den geslagen. 

Advertentiën. 

-REGULATEURS, 
Gemeentelijke Gasfabriek te Leeuwar-
gens uitbreiding TE K O O P , T W E E 
TEURS, van 20 centimeters, met 
le Kranen en Pijpen voor nood-
I der Regulateurs is met dubbele ke» 
its drie jaar in gebruik geweest. 

ter en Teekenaar. 
Ie JONGMENSCH van 23jarigen leef-

sedert drie jaren bij verschillende 
t opzigt gevoerd hebbende, wenscht 
inarij a. s. van patroon te veranderen 
luiten Amsterdam, als OPZIGTER 
INAAR geplaatst te worden. 

hooge bezoldiging zal minder gelet 
t er maar gelegenheid is om zich ver-
ramen. 
der letters R. C. bij den uitgever van 
ker." 

I A Z I J N e u F A B R I E K 
lie, Mailieiiialhische en Physische 
f S T K Ü M E N T E N . 
i- en Hoekmeet Instrumenten, 
lichtregulateurs voor microscopie 

-anal} s i n , geijkte Meetkottingen , 
eedschap , enz., enz. 

l i . HOLSnOER. 

D E J O M E & P L A T E , 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en Uzerconstructiën. 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoomboot en. Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken , het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

FABRIEKZAAK. 
Er bestaat gelegenheid om eene gunstig gele

gen Fabriekzaak, van een artikel van dagelijksch 
gebruik op billijke voorwaarden over te nemen. 
De koopsom is vastgesteld , met inbegrip van den 
gcheelen inventaris, op 35 Mil le , terwijl dc 
tegenwoordige eigenaar bereid is daarin de helft 
der koopsom als eerste hypotheek te plaatsen. 
Inclineerenden worden verzocht zich onder het 
motto Fabriek te wenden tot den Uitgever van 
dit blad. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

KROM, E V I I I X K & MAC DONALD. 
Warmoesstraat 1 5 9 5 Amsterdam, 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren cn Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- cn Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den. Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

i^vvimi K K V A N 

B R O N S W E R K E H , G f t 1 B O Ü W O R N E M E N I E N . 
K O P E R - , Z I N K - E N I J Z E R G I E T E R I J , 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

V A N EGMOND & H E U V E L I N K , te Arnhem, geven uit: 

DE REUZENWERKEN VAN ONZEN TIJD. 
Populair geschetst door M. A. SIPMAN. 

M e t P l a t e n en K a a r t e n . C o m p l e e t i n Q afleveringen ü 75 Cents. 
INHOUD: De Spoorwcgtunnel tussclien Frankrijk en Italië. — Het Suez-Kanaal. — De Paci/ie-

Spoorweg. — De Spoorwegbrug te Kuilenburg. — De Spoorwegbrug over het Hollandsch-Diep. — 
Het Noordzee-Kanaal. — De Trans-Atlantische Telegraafkabel. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten cn 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & C". 

V HOOTBEREIDISG TEGEN BEDERF ^ 

^ Systeems Dr. BOUCHERIE . 

Handel in Tras, Schelpkalk, Luiksche 
Kluit- en Meelkalk, Portland- en Vuur
vaste Cement, Schelpen, etc. etc. 

Gt. A . S M I T S , 
adres: aan den Omval, Wccspcrzijdc, 

nabij AMSTEKDAM. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
e c k e r & B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan dc Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n D r i e s t dc C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n I d J M t e n f n b r . Gefocl. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN IIE BRUIJN, Arnhem. 

J a c » . P l e y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cemenl-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r n i a e a e n d e H o n d e , Slouiiilrasliiliriek, Delft. 
I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-

rieinen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- cn Willcmspoort, te Amsterdam. 
B . . % . I l i l i l e b r n n i ! . Stoomt!asfabrirk, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 4 Nov. 

Oroningen, te 10 uren, door het ministerie 
van financiën : het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het postkantoor en 
dc directeurswoning. Inl. bij den architect K. 
lloekzerna, aldaar. Bilj. inzenden bij den kollie-
huishouder Struvé, uiterlijk 2 Nov. 

's-Hage, te 11 '/j uren , door het prov. be
stuur: l o . het voorzien cn herstellen van den 
oever van den Hengstpolder, aan het boveneinde 
langs den rechteroever der Nieuwe-Merwede, 
onder de gemeente Sliedrecht. De uit te voeren 
werken zijn: a. het maken eener ocververnieu-
wing uit rijspakwerk bestaande, aan het boven
einde der kade voor den Hengstpolder. lang 150 
M . ; hiertoe te leveren 450 M* rijspakwerk; b. 
het langs voorschreven lengte leveren en ter 
plaatse aan den grond brengen van 5 zinkstok
ken, elk lang 30 M . en breed 12 M . ; c. het 
leveren en verwerken van 400 scheepston ballast
steen en 100 M 3 steenpuin. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat te 's-llage, den 
arrond.-ingenieur te Gorinchem, den ingenieur 
Welcker, aldaar en den opzichter Looijen, te 
Werkendam. Raming ƒ 5 0 0 0 . 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever van de Oude-Maas tusschen de 
Krabbe en Nederhoven, en het bestraten van 
dien strekdam met zwaren steen; den strekdam 
met 00 M. te verlengen ; te leveren en tc ver
werken 800 scheepston zinksteen. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat Augier, tc 
's-Hage en den ingenieur Van der Vegt, te 
Brielle. Raming f 0100. 

Bedum, te 12 uren , door burg. en weth.: 
het leveren en planten van boom- en heesterge
wassen op de nieuw aangelegde begraafplaats al
daar, groot 1 hektare. 

Groede, te 2 uren, door de directie der On
derlinge Brandwaarborgmaatschappij aldaar, in 
De drie Koningen: het bouwen eener laudbou-
wersschuur op de hofstede bewoond door Pieter 
Cornells Zz., aldaar, met bijlevering der materia
len. Inl. bij den timmerman C. Kareis, aldaar. 

Kol lum , te 6 uren, bij den president-kerk
voogd : het afbreken van een huis en het ter 
plaatse bouwen eener pastorie voor de Herv. 
gemeente. Inl. bij den architect II. R. Stoett Fz., 
tc Leeuwarden. Bilj. inzenden vóór 0 uren. 

Dinsdag, 6 Nov. 

Haarlem, te 10 uren, door de commissie van 
toezicht over het gesticht Meerenberg, in De 
Leeuwerik , bij J. J. van den Berg in de Kruis
straat: de levering van: manufacturen, saaiet, 
garen , l int , knoopen, wollen en molton dekens, 
enz. (Zie verder het Bijvoegsel van no. 43.) 

Amsterdam, te 11 uren, door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij: dc levering van 
verschillende artikelen, in 00 perceelen. (Zie 
verder het Bijvoegsel van no. 43.) 

Woensdag, 6 Nov. 

Rozenburg , te 11 uren , ten huize van Jacob 
Mol l : het rooien der struiken van (10 hekt. griend-
land onder Rozenburg. Inl. bij Mr. 0. W. O. v. 
Dorsser, tc Dordrecht, A. van Driel , tc Putters
hoek en J. Mol voornoemd. Aanw. dagelijks. 

Haastrecht, te 12 uren, dooi- het polderbe
stuur van Stein, bij L . Blanken: het leveren cn 
maken van eene veerpont, voor het overzetveer 
te Haastrecht. Inl. bij den voorzitter Verkley, 
aldaar. 

Breda, tc 1 uur, in het bureau van den 
sectie-ingenieur, ten behoeve van do maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen : de levering 
van OÖOO M 3 ballast, ten behoeve van den spoor
weg Willemsdorp—Dordrecht. Monsters liggen aan 
voormeld bureau. 

Donderdag, 7 Nov. 
Venlo, te 11 uren, door het bestuur der R. 

C. Godshuizen, in het lokaal der gewone verga
deringen : het maken eener boerderij enz., voor 
dat gesticht. Aanw. 4 Nov., te 10 uren. Bilj. 
inz. op den dag der besteding, vóór 11 uren. 

Makkinga. te 12 uren, door burg. en weth. 
van Ooststcllingwerf: de levering der school- en 
leermiddelen voor de scholen ged. 5 jaren. 

Vrijdag, 8 Nov. 

's-Bosch, te lO ' /j uren, door het prov. be
stuur: het maken van eenige voorzieningswerken 
aan dc eerste krib beneden den ouden mond der 
Dieze aan bel benedeneinde van den Hcnricttc-
waard. Het werk bestaat in het ter oppervlakte 
van 3750 M 2 voorzien der krib met blecslaag en 
het aansluiten der krib aan den oever, ter lengte 
van 44.3 M. bij eene kruinsbreedte van 4 M. 
Raming ƒ 1 0 , 8 4 5 . 

Zaterdag, 9 Nov. 

Voorburg , te 11 uren , door het bestuur van 
den Tedingerbroekpolder onder Stompwijk , in De 
Zwaan : het vijfjarig onderhoud van den scheprad
watermolen met zomerhuis en schutverlaat, brug
gen, beschoeiingen enz. van gemelden polder. 
Inl. bij den fabriek-landmeter .1. P. v. d. Berg, te 
Delft en bij den secretaris-penningmeester D. J . 
Kl ink , te Voorburg. 

Oldeboorn, ten kantore van den notaris 
Themmen de Lang: de verfwerken aan eene hui-
zinge aldaar. Bestek ligt ter lezing bij den 
kastelein Meijer. 

Zondag 10 Nov. 

Mijdrecht, door het bestuur der maatschappij 
tot droogmaking van plassen in de Roode Vee
nen , bij J. Schouten: de levering van 000,000 
K G . puike Eng. steenkolen, franco te leveren 
vóór 20 Dec. aan het stoomgemaal aan dc Wa
ver. Inl. bij J. A. Schouten voornoemd. 

Haandag, 11 Nov. 

Maastricht, te 11 uren, door het prov. be
stuur: de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalmen en Neer, 
nabij Wijnaardenhof. Het werk bestaat in het 
maken van 2 rijzen dammen, lang 208 en 200 
M . , het leggen van 5 kribben, lang 15, 20 , 29, 

I 32 en 35 M , het maken van een rijzen lijdam, 
| lang 320 M. , het uitbaggeren der rivier over 
: eene lengte van 275 M . en het leveren en ver-
j werken van 4,325,000 K .G. ballaststeen. Inl. bij 
• den hoofdingenieur te Maastricht en den inge-
; nieur Roclants, te Roermond. Raming ƒ 29,000. 
i Koel ofareuds veen. te 11 uren, door burg. 

en weth. van Alkemade: het onderhouden van 
den grintweg, de voetpaden en kunstwerken onder 
het beheer der gemeente; alsmede het. bouwen 
eener brugwachterswoning te Nieuwe Wetering. 
Aanw. 8 Nov., te 10 uren. 

's-Hage, te l l 1 / , uren, door het prov. be
stuur : het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan: o. de gebouwen, be
hoorende tot het huis bewoond door den Comm. 
des Konings in Zuid-Holland, en b. het gebouw 
van het prov. bestuur, beide te 's-IIage, ged. R 
jaren (van 1 Jan. '73—31 Dec. 1878). Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat Augier, 
den hoofdingenieur Mazel en den opzichter J. 
Zemel Sr., allen aldaar. Aanwijzing 4 Nov., te 
10 uren. 

's-Hage, te 11% uren, door het minist. van 
binnenl. zaken : l o . de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren te Willemsdorp en 
's-Gravcndcel, met het onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 
Aanw. 4 Nov. Raming ƒ10 ,110 . 

2o. het maken van eene bazaltglooiing tegen 
het buitenbeloop van de bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, door het Steur-
gat onder de gemeente Werkendam. De bazalt
glooiing lang ongeveer 130, breed 3.50 M. , de 
bovenkant op 3.05 M. boven peil. Aanw. 4 Nov. 
Raming ƒ 2410. 

Leiden , te 12 uien, dooi' het gemeentebe
stuur : de levering dei' benoodigde brandstollen 
voor de gemeente ged. 1873. 

Oudenbosoh, te 12 uren, door P . J. C. 
Kroger, bij J. van Campenhout: het bouwen van 
eene heerenhuizing met koetshuis, stalling, enz. 
Inl. bij J. van Tilburg, aldaar, en bij den archi
tect C. P. van Genk, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
0 Nov., te 10 uren. 

Amsterdam, te 1% uren , door de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het maken van gebouwen cn eenige andere wer
ken voor de halte Weesp en dc halte Naaiden— 
Bussum, in 2 perceelen en in massa, ten be
hoeve van den Oosterspoorweg. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg, 
te Hilversum. Raming, le perc. ƒ 8 3 , 0 0 0 ; 2e 
perc. f 50,400. 

Dinsdag, 12 Nov. 
Bergen (bij Alkmaar), te 12 uren, door het 

bestuur der Vereeniging van polders en oninge-
pohlerde landen onder Bergen, in De rustende 
Jager: l o . het maken van 788 M . straatweg en 
5950 M. grintweg; 2o. het maken van 5125 M. 
straatweg. Aanw. 8 Nov., tc 11 uren, te be
ginnen bij de herberg De Lindeboom , op de grens 
tusschen Bergen en Wimmenum. 

Utreoht, te 2 uren, door He maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een houten ge
bouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel , ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Inl. bij den 
sectie-ingenieur te Groningen. Raming ƒ 5 7 5 . 

Woensdag, 13 Nov. 
Bosendaal (Noord-Brab.), tc 12 uren, door 

het R. C. kerkbestuur der succursaal-kerk van 
O. L . V . , in het Nederlandsche Koffiehuis: het 
bouwen eener kerk met toren. Inl. bij den ar
chitect Th. Asseler, te Amsterdam. Aanwijzing 
12 Nov., te 12 uren, op welken dag ook de 
biljetten moeten worden ingezonden bij den Rector. 

Donderdag, 14 Nov. 
'S-Hage, te 12 uur, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ, 
tot eene totale lengte van 3830.45 M. Inl. aan 
het ministerie van binnenl. zaken, en aan de 
bureau's der Staatsspoorwegen te 's-Hage. Aanw. 
5 Nov., van 11—2 uren. Raming ƒ 335,000. 

Haarlem, te 2% uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van een schoollokaal aan het 
bestaande . en het doen van eenige vernieuwingen 
aan het oude schoolgebouw en de onderwijzers
woning in de Kerkbuurt tc Assendelft. Inl. bij 
den burgemeester van Assendelft en bij den prov. 
opzichter W. Ph. de Kruijft", te Helder. Aanw. 
11 Nov. Bilj. inzenden op den dag der besteding 
vóór 12 uren. 

Vrijdag, 16 Nov. 
Middelburg , te 10 uren , door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het verruimen van de buiten
haven te Hansweert, met het verplaatsen en 
bewormnagelen van dukdalven. Het werk bestaat 
in het uitbaggeren van 42,000 kub. M. , het ver
voer van die specie, het opruimen van 5 duk
dalven en het weder plaatsen van 4 na bespij
kering met wormnagels. Aanwijzing den Oden en 
4den dag vóór de besteding. Raming ƒ30 ,000 . 

2o. het driejarig onderhoud der aanleg- cn 
losplaats voor visschers in den Brakman bij de 
Isabella-sluis in Zeeland. Raming f 2440. 

3o. het driejarig onderhoud der Rijkswater
leidingen bewesten en beoosten het kanaal van 
Neuzen. 

4o. het onderhoud en de verbetering ged. 1873 
van de havenwerken te Breskens. Aanw. den 
Oden en 4den dag vóór de besteding. Raming 
f 7900. 

's-Bosch. te 10% uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het ged. 1873 onderhouden en 
herstellen der werken bij den Baardwijkschen 
overlaat en van de Rijkssluis in de oostelijke 
vaaitkade van Waalwijk. Aanw. den Oden cn 
4den dag vóór de besteding. Raming ƒ 2295. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
dei' marine: het wasschen en oppreteeren van 
linnen, wollen en katoenen goederen. Inl. bij 
genoemde directie en ter secretarie der gemeente 
Alkmaar. 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het opruimen der overblijfselen vaneen 
steenoven, gelegen aan den rechter Maasoever 
onder Alfen, tusschen de kilonicterraaicn 212 en 

213. Inl. bij den hoofdingenieur te Arnhem, bij 
den ingenieur Van Manen, te Nijmegen en bij 
den opzichter Klaassen, te Ravestein. 

Middelburg, te 1 uur, door het gemeente
bestuur : het maken, leveren en plaatsen van den 
bovenbouw eener ijzeren draaibrug, aan de Hout-
kaai te Middelburg. Inlicht, bij den gemeente-
bouwmeester. Bi l j . inzenden uiterlijk 14 Nov. 

Zaterdag, 16 Nov. 
Brantgum, door K. P. Bosch: l o . het af

breken eener huizinge en schuur; 2o. het bou
wen van een nieuw woonhuis, schuur, lietshuis 
en werkmanswoning. Aanw. 12 Nov., van 9—11 
uren. 

Dinsdag, 19 Nov. 
Kekerdom , te 11 uren, door het R. C. kerk

bestuur, bij R. L . Cornelisse: de herbouw van de 
R. (I. kerk en toren. Aanw. 12 Nov. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen : de leve
ring van verschillende behoeften voor den dienst 
in Oost-Indië, over 1874, in 57 perceelen, als: 

Artillerie militaire eisch. 

Perc. 
1, 5 balanceerlijnen tot lastslee-

pers, lang 22 M. , dik in 
omtrek 0.000, bij het stuk. 

2, 9 draagtouwen tot lastsleepers 
lang 30 M , dik in omtrek 
0.080, » 

3, 100 kwasten tot smeerputscn 
no. 2 , lichte, » 

4, 90 buskruitkleeden, haren, 
heelc, (tot dekking van 
versch. ladingen buskruit, » 

5, 800 buskruittonnen van 25 K G . , » 
0, 800 idem » 
7, 800 idem » 
8, 1200 buskruitzakken , Ln. van 

25 K G . , • 
9, 1200 idem » 

10, 7774 bladen blik, enkel, gem. 
I C , voor doosjes en trom
mels tot slaghoedjes, bij het blad. 

Artillerie civiele eisch. 
11, 500 M . katoenen gaas, breed 

1.00 M., bij den • « 
12, 50 M. zijden id., breed 0.90— 

0.98 M. , ï 
13, 40 K G . katoen, gesponnen, 

no. 1, ééndraads-, bij het K G . 
14, 150 K G . koord, saaietten-, » 
15, 3400 M. saai, kardoes, geke

perde, waarvan 900 M. van 
donkerblauwe kleur , bij den M. 

10, 3400 id. id . id. > 
17, 75 buskruitkleeden, no. 1, ha

ren , heele , bij het stuk. 
18, 140 idem, no. 2 , haren, halve, » 
19, 12 boks ree pen no. 2 , totves-

tingbok, lang 25 M . , dik 
in omtrek 0.130 , » 

20, 10 koppelreepen tot schranken, 
lang G2 M. , dik in om
trek 0.110 , » 

21, 12 schrankreepen , lang 02 M . , 
dik in omtrek 0,130, » 

22, 0 stroppen , no. 1, kanon-, 
groote lang dubbel gevou
wen en de einden aan elk
ander gesplitst lang 4.50, 
dik in omtr. 0.130, » 

23, 10 idem no. 2 , id.kleine, id. 
lang 3.00, dik in omtr. » 
0.130, 

24, 15 id. no. 3 , stop-, id. lang 
1.50, dik in omtr. 0.055, » 

25, 25 tonteldoozen met toebeh., » 
20, 20 trekreepen, kan jn-, Iang3I 

M . , dik in omtr. 0.110, » 
27, 20 brandzeil-ophaaltouw., lang 

28 M. , dik in omtr. 0.000, » 
28, 10 hoofdtouwen tot brandha-

ken, lang GO M., dik in om
trek 0.080, i) 

29, 30 slangen no. 1, hennep, van 
model, tot alle brandsp., » 

30, 10 id. no. 2 , id. tot hand-
brandspuiten, lange, » 
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31, 5 slangen no. 3, id. id. korte, bij het stuk. 
32, 1000 houtschroeven, platkop-, 

no. 1 , lang 0.065 M . , dik 
0.0090, i 

33, 2000 idem no. 2 , lang 0.052 M . , 
dik 0.0080, i 

34, 3000 idem no. 3 , » 0.039 » 
dik 0.0070, » 

35, 2000 id. no. 4 , » 0.026 » 
dik 0.0070, i 

36, 1500 id. no. 5, » 0.023 » 
dik 0.0070, » 

37, 10000 id. no. 0, » 0.020 » 
dik 0.0040, » 

38, 300 id. rondkop, no. 2 , lang 
0.020 M., dik 0.0035, » 

39, 20 stuks gaas, no. 3, haren, 
grove, i 

Artillerie constructie-winkel. 
40, 10000 gespen, no. 2, mantelzak-, 

lang en breed 2 c .M. , » 
41, 3000 id . no. 4 , singel-, lang en 

breed 3 c.M., s 
42, 20 M . harpgaas van no. 5, 

voor buskruitharpen, bij den M. 
43, 20 M . idem no. 6 , idem, » 
44, 2000 K G . zinkbladen, lang 1.00, 

breed 0.25, dik tusschen 
0.015 en 0.014 M. , voor 
nokken voor puntproj., bij het K G . 

45, 2000 K G . id., lang 1.001 breed 
0.25, dik tusschen 0.014 en 
0.013 M . , voor idem, » 

46, 500 K G . idem dik 0.0015 M . , 
voor kartetsdeksels enz., » 

47, 500 K G . idem dik 0.0012 M. , 
voor bussen v. lichtkogels, » 

48, 150 K G . idem dik 0.00026 a 
0.00031 M . , voor hulzen 
van lichtfakkels, > 

49, 2000 M . singel, breed 0.080 M. , bij den M . 
BO. 290 K G . haar, varkens-, voor 

trensen totwisscherklossen, bij het K G . 

Artillerie pyrotechnische werkplaats. 
51, 1000 vel papier, no. 1, bord-, 

dik 0.0015 tot 0.002 M . , 
olifantsformaat, bij het vel. 

52, 5 buskruitkleed. no. 3 , linn., bij het stuk. 

Voor pakkisten. 
53, 560 dennen delen, vlot-, lang 

4.40, breed 0.24 u 0.29, 
dik 0.022 a 0.024 M. , » 

54, 50 K G . nagels, taaie, 15pon-
ders (heknagels), bij het K G . 

55, 80 K G . id. 10pd. (laschijzers), » 
56, 20 » » 3pd. (halve schot

spijkers), » 
57, 40 K G . ijzer, band-, breed 

0.026, dik 0.002 M . , » 
Inl. bij voornoemden directeur. 

Woensdag, 30 H O T . 
MUnsheerenland, te 3 uren, door het ge

meentebestuur : het bouwen eener school en on
derwijzerswoning. Inl. bij den burgemeester en 
bij Beljers, te Puttershoek. Aanw. op den dag 
der besteding, te 11 uren. 

Heerenveen, bij jhr. mr. Lycklama fr Nyc-
holt: het afbreken der oude en het opbouwen 
eener nieuwe boerenhuizinge en schuur te Ter-
kaple. Aanw. 14 Nov. 

Vrijdag, 23 Ho v. 
Groningen, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van den Rijks
watermolen , staande aan de Binnen-Aa bij de 
Nieuweschans. 

Zaterdag, 23 Hov. 
Eede (Zeeland), door het gemeentebestuur: het 

bouwen eener school met onderwijzerswoning. 
Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 

het maken van een afsluitdam in de richting van 
de linker normaallijn aan de bovenzijde der door
snijding van den Uiterwaard De Roodvoet, bene
vens het verruimen van den bovenmond der door
snijding onder de gemeenten Wrjk-bij-Duurstede 
cn Maurik. 

Maandag 26 H O T . 
Maastricht tc 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
Noordervaart met het zijkanaal naar dc Maas, 
in Limburg. 

Dinsdag, 26 Nov 
'•-Hage, te 12'/] uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken : de levering van verschillende 
artikelen ten dienste van de Rijksgestichten 
Ommerschans en Veenhuizen; waaronder: 

7400 M. 06 c.M. ongebleekt katoendoek; 
6100 » 80 » idem idem; 
2420 » gebleekt linnen handdoekengoed; 

100 stuks katoenen kettings no. 8 ; 
1100 K G . inslaggaren no. 3 ; 

000 » mach. linnen werkgaren no. 14; 
000 I id. id. id. » 10 j 

174,000 I jutegaren no. 16; 
220,000 » id. > 18; 
katoenen naaigaren, band , hout-, ijzer- en verf
waren, enz. Bilj . inz. vóór 12 uren. Monsters 
liggen aau genoemde gestichten. 

Woensdag, 27 Nov. 
Rotterdam, te a '/i uren . door den ontvanger 

der registratie en domeinen, in het Rijks-entre-
p ó t : l o . het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrcpót, op 
de voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het voormalige Üost-Indisch Huis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot en met 1875. In l . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
Rotterdam, W . C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
Nov., te 10 uren, beginnende aan het noorde
lijk gedeelte van het Rijks-entrepót. 

Donderdag, 28 Nov. 
Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 
Aanw. 23 Nov. 

Vrijdag, 28 Hov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het herstellen en onderhouden 
ged. 1873 van de Rijksbaven en bijbehoorende 
werken te Vlissingen. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 9 perceelen. Aanw. den 
oden, 7den en 8sten dag vóór de besteding. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect H. R. Stoett 

F z . : het afbreken en ter plaatse wederopbouwen 
eener huizinge , boek Grachtswal en Vl ie t , aldaar. 
Aanw. 11 Nov., te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Roermond, 4 Oct.: de levering van steen

kolen ten behoeve van de gevangenis : II. Wijnen, 
a ƒ 2 . 0 5 . 

Utreoht, 7 Oct.: de levering van steenkolen 
ten behoeve van de gevangenis: J. Nieuwenhuijs, 
a ƒ 4 . 8 3 . 

Rotterdam, 8 Oct.: de levering van steen
kolen ten behoeve der gevangenis: E. van Barth, 
grove Eng. kolen a ƒ 2 . 5 0 , fijne kachelkolen ii 
ƒ 1.63%. 

Haarlem, 8 Oct.: de levering van steenkolen 
ten behoeve van de gevangenis: J. Overakker, 
ii ƒ 1.75. 

Hoorn, 10 Oct.: de levering van steenkolen 
en cokes ten behoeve der gevangenis: .1. Groot, 
grove steenkolen, a ƒ 1 .80; A . Offringa en L . 
Winkel , fijne ditc, ti ƒ 1 . 3 4 ' / , ; W. Groot, cokes, 
a ƒ 0 . 8 2 . 

Winsum, 16 Oct.: het beplanten van het 
nieuwe kerkhof; ingekomen 4 bilj., als: 

A . D. van Nugteren, te 0.-Beierland, ƒ 750. 
G. van Doorn, » Groningen, » 487. 
T. van Sloten en Zn., » Tjamsweer, » 279.80 
T. Hosgra en Zn. , » Bergum, » 239.03 
gegund. 

Staveren, 18 Oct.: l o . de levering van: 
270 stuks 41 d.M. palen a ƒ 2.27 per paal. 
270 » 35 » » » 1.99 i • 
500 M . 8—20 c.M. gording » 0.57 » M. 
300 B 4—30 > plank a 0.47 » i 
(alles nieuw greenen), P. Visser, te Workuin. 

2o. de levering van 200 M. 10—25 c.M. nieuwe 
greenen gording, a ƒ 0 . 9 4 5 : de Jong en Fekkes, 
te Workum. 

Yerseke 18 Oct.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal en de l ever ing vnn s c h o o l m c u b e l e N ; 
ingek. 11 bilj., als: 
J. Romein. te Nieuw- en 

St.-Joosland, ƒ 13,000. 
A . Back, » Kruiningen, » 12,000. 
J. Kole, » Hansweert, n 9,999. 
A. Laven, » Wemeldinge, » 9,200. 
J . van Leeuwen, » Yerseke, » 9,010. 
C. Lindenbergh, * Wemeldinge, » 9,000. 
P. de Pree, » Colijnsplaat, » 8,950. 
H . J. E. Polderman, > Hansweert, » 8,890. 
J. van Hoepen, » Ril land, » 8,000. 
J . van Driel, » Y'erseke, » 8,500. 
B. den Exter v. d. 

Brink, i Krabbendijke, a 7,000. 
Heerenveen, 19 Oct.: het beplanten van den 

weg van Knijpe naar het Oranjewoud , lang 795 
M., met iepenstammen en elzenpoten; ingek. 4 
bilj. als: 
A . v. d. Sluis, te Lemmer. ƒ 039. 
A . van Eldik , » Opheusden, » 518. 
M . v. d. Meij, » Benedenknijpc, » 448. 
S. Tacones, » Joure, » 430. 

Angerlo, 21 Oct.: de levering van 300 M ' 
gewasschen riviergrint of gehorde berggrint, als: 
voor de wegen onder Angerlo: A. Bosveld, tc 
Rheden, ii ƒ 1.59 per M J ; voor den weg onder 
Giesbeek: W . Bruger, te idem, a ƒ 1.50 per M*. 

Groningen, 21 Oct.: het vernieuwen eener 
planketting op het St. Janspark; minste inschrij
ver was J. Mulder, aldaar, voor ƒ 174. 

Haarlemmermeer, 22 Oct.: de levering van 
steenkolen ten dienste der scholen cn van het 
raadhuis: M . van Dalen, aldaar: grove ii ƒ 1 . 7 7 , 
gruis-Ruhrkolen, a ƒ 1.48 per hikt. 

Schoorl, 23 Oct.: het bouwen eener kerk 
met toren en pastorie aldaar, naar de plannen 
van den architect Th. Asseler j ingekomen 10 
bil j . , als: 
W. Jansen, te Amsterdam, ƒ 44,100. 
A. Aalders, » idem » 43,840. 
S. Rempt, » Winkel , » 39,874. 
D. Verlaan, » Zaandijk, » 34,500. 
P . Hazenberg, » Krommenie, » 34,500. 
J. J . Tesselaar, » Alkmaar, » 34,143. 
K . K i l l e r , » Schoorl, i 33,934. 
K . B o l , » Burgerbrug, » 33,943. 
G. J . van der Haar, » Haarlem, » 33,828. 
F. Weel , » Winkel , » 20,400. 
Gegund aan G. J. van der Haar, voor» 33,828. 

Rotterdam, 33 Oct.: het bouwen van een 
plantenhuis op de bestaande fondamenten; minste 
inschrijvers waren J. J . Burger-houdt II.Az. en 
C. van der Meer Pz., aldaar, voor ƒ 38,045; 
gegund. 

Utrecht, 33 Oct.: het bouwen van 14 wo 
ningen en eene bergplaats in de Zuijlensteeg; 
ingek. 13 bilj., als: 
C. van Zeeland, ƒ 27,059. 
J. H . de Vos, i 20,019. 
J. C. Jansen Steenberg, i 26,680. 
A. M . van Liefland, )> 26,580. 
R. l i n k s , » 25,440. 
A . Fukkink, i 23,075. 
W. A . G. Jansen, » 22,777. 
B. v. d. Weerden, > 22,700. 
G. Gerritsen, » 22,084. 
J. G. Sikkel , » 22,594. 
A. Groenendijk, a 22,388. 
Gebr. van Leeuwen, » 22,174. 
H. G. Waanders, te Tie l , » 19,940. 
Overigen aldaar; gegund. 

'a-Bosch, 36 Oct.: het vernieuwen van den 
bovenbouw der brug over het Oude-Mnasje bij 

Heusden ; minste inschr. was J. Veltman , te Dru-
nen , voor f 1860. 

Zwolle, 26 Oct.: l o . het onderhoud van de 
rijs- en verdere werken op het Zwartewater iir 
Overijsel, ged. 1873; minste inschrijver was H. 
Kroes, te Hasselt, voor ƒ 1 2 4 4 . 

2o. het éénjarig onderhoud van de Willems
vaart , tusschen Zwolle en het Katerveer, eindi
gende 31 December 1873; minste inschrijver-was 
L. Krook, te Zwolle, voor ƒ2907. 

3o. het onderhoud van- en het doen van ver
nieuwingen en herstellingen aan de bruggen enz. 
op den weg van Markelo naar-Zutfen, ged. 1873, 
'74 en '75; minste inschrijver was J . B. Groot
huis, te Denekamp, voor f 519. 

Arnhem , 26 Oct.: lo. de uitvoering van eenige 
werken tot verbetering van het vaarwater van 
den Boven-Rijn inde gemeente Herwen-en-Aerdt, 
tusschen de kilometer-raaien VII en VIII; minste 
inschrijver was G. H . Reijmer, te Herwen , voor 

ƒ 13,150. Raming ƒ13,300. 
2o. het uitvoeren van werken in de gemeenten 

Poederoijen, Brakel en Vuren-en-Dalem , tot voort
zetting der normaliseering van de Waal , tusschen 
de kilometerrnaien 78 en 83; minste inschrijver 
was A. Volker Lz., te Sliedrecht, voor ƒ31,990. 
Raming ƒ 3 4 , 0 0 0 . 

3o. het uitvoeren van werken tot voortzetting 
der normaliseering van den Neder-Rijn, onder 
Opheusden, tusschen de kilometerrnaien 14 en 15; 
minste inschrijver was P. Terwindt, te Pannerden , 
voor ƒ 5791. Raming ƒ 7300. 

's-Hage, 28 Oct.: de uitvoering van eenige 
herstollingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers enz., benevens het driejarig on
derhoud dier werken; minste inschr. was G. 
Dekker, te Sliedrecht, voor ƒ 2 3 , 8 8 0 . 

Maastricht, 28 Oct.: het maken van een 
veerdam aan den rechteroever der Maas voor het 
Rijksveer te Lottum ; minste inschr. was I. Hillen, 
te Grave , voor f 5900. Raming ƒ 0700. 

Groningen, 28 Oct.: het leveren en plaatsen 
van eenige palen op de vuilnisstoep; minsteinschr. 
was N . Koop, aldaar, voor ƒ 1 8 9 ; de hoogste 
inschrijving bedroeg ƒ 2 3 0 . 

Utrecht, 29 Oct.: het bouwen van een berg
plaats voor goederen te Beilen; ingekomen 4 
bilj., als: 
J . van Houten, te Assen, ƒ 1020. 
A. II. Feninga, » Grootegast, » 1000. 
R. II II use, » Assen, » 1390. 
J. Otten. » Meppel, » 1280. 

Assen, 29 Oct.: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden en het driejarig onderhoud van 
het gebouw der hoogere burgerschool; ingek. 0 
bilj., als: 

per jaar. voor 3 jaren. 
A. de Vries, ƒ 1147. 
H. Winters, • 833. 
H. Wessels, » 828. 
R. Postma, » 828. 
J. Buning, ƒ 2595. 
B. Bitter, » 2427. 

Delfshaven, 30 Oct.: het maken eener ijze
ren valbrug, in plaats van de bestaande houten 
ophaalbrug; de minste der vijf inschrijvers was 
de firma L. J. Enthoven & Co , te 's-Hage, voor 
ƒ 8 9 6 9 ; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 12,900. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & O», te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O . 
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ZATERDAG 9 NOVEMBER 1872. 

LOSSE GEDACHTEN OVER DEN ARNIIEMSCHEN 
GEMEENTERAAD. 

Dc bespreking der verschillende zakeir van pu
bliek belang kan, in het algemeen genomen , een 
heilzamen invloed uitoefenen, nraar daartoe is 
het gebiedend noodig, dat et it met welwillend
heid geschiedt, dat er verschil wordt gemaakt 
tusschen personen cn zaken en dat personeele 
uitvallen vermeden worden. In Nederland wor
den de prrblieke zaken gewoonlijk te lauw be
handeld en men moet er zich waarlijk over ver
wonderen, dat er zoo weinig belang wordt gesteld 
in de zittingen van den Gemeenteraad; het is 
toch de Raad, die zijn votum over de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven uitbrengt en de be
lastingen vaststelt, die geheven moeten worden 
om het evenwicht te behouden. 

In elke gemeente wordt de begrooting door 
Burgemeester en Wethouders ontworpen en den 
Raad aangeboden , welke laatste op vele plaatsen, 
en ook te Arnhem , dc behandeling ter openbare 
vergadering door een onderzoek in deafdeelingen 
doet voorafgaan. Van dit onderzoek wordt een 
rapport opgemaakt en het Dagelijksch Bestuur 
heeft gelegenheid daarop te antwoorden, alvorens 
de begrooting in discussie gebracht wordt. De 
mededeeling van beide stukken heeft voor het 
belangstellende publiek groote waarde en om 
deze reden moet het velen aangenaam zijn , dat 
het algemeen verslag en de beantwoording dit
maal in de Arnliemsclic Courant werden opgeno
men, ware het niet dat de toon, die daarin aan
geslagen woi'dt, ten hoogste moet gelaakt worden. 
Wij hopen met enkele woorden aan te toonen, 
dat het verslag geen aanspraak kan maken op 
welwillendheid en dat de raadsleden, op deze 
wijze voortgaande, de achting moeten verliezen 
van elk weldenkend man , die zoo gaarne de be-
kleeders van zoogenaamde eereplaatsen met rust 
laat en zelfs respecteert, als zij door hunne han
delingen toonen daarop aanspraak te kunnen 
maken. Leest uren het algemeen verslag aan
dachtig na, dan plaatst de Raad zich op het 
standpunt van het Dagelijksch Bestuur of liever 
hij tracht daartoe te geraken ; niet alleen dat er 
in technische zaken ongemotiveerde adviezen 
worden gegeven, maar ook op de instelling eener 
commissie ter voorbereiding vair de uitbreiding 
der gemeente wordt aangedrongen. De voorstel
lers schijnen echter te gevoelen dat zij zich op 
glad ijs gaan bewegen en vragen daarom een 
crediet tot raadpleging van deskundigen ; hunne 
medewerking zal dus feitelijk tot niets dienen 
en alleen strekken om de taak van het Dage
lijksch Bestuur te bemoeilijken. Het is van 
Burgemeester en Wethouders, dat de velschillende 
plannen moeten uitgaan en dit collegie kan zich 
daarbij bedieirerr van de personen, die door de 
gemeente zijn aangesteld ; wordt daarvan afgewe
ken en laat men eene verzameling leeken, uit 
den Raad daartoe aangewezen, met door hen te 
kiezen deskundigen, een plan van uitbreiding 
zoogenaamd ontwerpen, dan wordt de gewone 
gang van zaken bemoeilijkt, daar het Dage
lijksch Bestuur natuurlijkerwijze uit eigerr oogen 
ziet en daarbij den architect raadpleegt, die als 
deskundig persoon zijrr advies geven moet. 

Wij zien in de uunvrugc vair dit crediet niets, 
dan een streven van eenige leden van den Raad 
om verschillende zaken buiten den architect om 

De advertentiën van een tot vijf fff 
( 1.— eu voor eiken regel meer ƒ -.V 

ij elke advertentie 10 cents voor 
courant betaald. — Abonnementen vfl 
regels per jaargang worden tegen ven 
genomen eu groote letters naar plaatl 

| tot stand te brengen , en wij worden in dit ver
moeden versterkt als wij den onaangenamen toon 
nagaan , waarop over dien ambtenaar gesproken 
wordt. Het is en zal steeds ons ernstig streven 
zijn om de personen, die het ongeluk hebben in 
dienst bij eene gemeente te zijn, te verdedigen 
en zullen ons desnoods niet ontzien, daarbij de 
redenen te vragen, die enkele Raadsleden nopen 
op zulk eene onbetamelijke wijze te spreken over 
zaken op bouwkundig gebied , waarvan zij niet 
het minste verstand hebben. Het is een ziekelijk 
verschijnsel dezer eeuw, dat de Raadsleden zich 
verplicht achten allerlei . naangenaamheden uit 
te denken voor het personeel, dat door hun 
edelachtbaren is aangesteld om de publieke wer
ken te leiden en de architect, die aan het hoofd 
daarvan gesteld is, wordt gewoonlijk niet ver
geten en krijgt de volle laag. 

Men heeft dus hier het vreemde verschijnsel 
dat de Raad de ambtenaren, die door hem be
noemd en aangesteld zijn, om voor ile gemeente
lijke belangen te waken, beleedigt en wij betwij
felen of hierdoor bij het groote publiek het ontzag 
zal vermeerderen voor de personen , die geroepen 
zijn om de besluiten van dienzelfden raad ten 
uitvoer te leggen. Wij zijn eene andere meening 
toegedaan en vermeenen, dat de Raad zich zou 
verheffen en in de achting van het weldenkende 
publiek zou rijzen, als hij in de eerste plaats 
de ambtenaren behandelt met den eerbied , die 
hij zoo gaarne van hen ontvangt. 

Is men van gedachte, dat wij in onze beschou
wingen te ver zijn gegaan, dan verzoeken wij 
den lezer het algemeen verslag ter hand te ne
men. Behalve allerlei aanmerkingen op de ver
deeling van den arbeid ten kantore van den ar
chitect, den tragen gang der- werkzaamheden, 
de verhouding tusschen den architect en den ad
junct-architect , moet eindelijk de hooge vergoe
ding voor gemis van vrije woning het misgelden. 
Als men bedenkt dat deu architect daarvoor 
ƒ 500 wordt uitbetaald, dan zul het bij iemand, 
met gezond verstand , niet kunnen opkomen om 
die vergoeding te hoog te vinden in cene stad 
als Arnhem, waar de huurprijzen aanzienlijk zijn. 
Uur den architect toch vooral te doen gevoelen, 
dat hij derr orrderdanigen dienaar van deu Raad 
moet zijn, ontziet men zich niet in het verslag 
te schrijven : 

». . . . hetgeen aan meerdere leden dan ook 
de vraag deed doen of de architect wel de 
rechte man op de rechte plaats is ." 

't Is voor den betrokken persoon wel niet aan
genaam , dat men zoo iets in den courant leest, 
maar troostend als men met vrij wat meer recht 
kan uitroepen: Edelachtbare heeren Raden , zijt 
gij wel de rechte lién op de rechte plaats en 
deedt gij niet beter rnet hart en ziel mede te 
werken tot hetgeen, waaraan in Arnhem be
hoefte is 'l Zou het niet beter zijn de gelden voor 
een plan tot rioleering toe te staan dan enkele 
duizenden van guldeus vour- het doon van opme
tingen ten offer te brengenI Wat baten ui die 
onbeduidende aanmerkingen over straten en voet
paden, de voorkeur van ijzeren- boven houten 
brugscliepeii en badporrteu, als de hoofdpunten 
worden over- het hoofd gezien/ 

Onwillekeurig komt ons ouder het schrijven 
dezer regelen voor den geest, wat er in verschei
dene nommers van »de Opmerker" over de lei

ding der publieke werken te Ad 
ven is. In het iiouimer van 2 
wij een stukje, dat de Arnhem! 
harte mag nemen, en waarii 
aangetoond, dat de slechte 
den Raad te wijten is. Wij 
dit artikel hieronder volgen : 

«Hier in Amsterdam hebben I 
teraad tot ons leedwezen eei 
meer of min deskundigen inetl 
vocaten, die meenen dat hun 
over den wethouder vair pub 
komt. Een van hen, tevens lid 
van voorbereiding, heeft zich 
gadering van Burgerplicht, ei 
bare raadszitting daarover zo 
laten, dat geen twijfel meer ktl 
de bedoeling der genoemde pa 
van ons dat wij inedewerkin 
raadpleging tusschen dagelijksd 
ven den Raad afkeuren, maar 
hebben, of men verwachten 
der onverplicht in overleg tri 
personen als wij hier bedoele 
kundig lid in de combinatie 
dat thans de fiscale stollen va 
een sttuattesluia zullen gevaó 
meest spraakzame en nooit bei 
in zijne betrekking alleen gen 
en waterbouwkunde, waar de 
eischten vaststelt voor duimsl 
nieurs err architecten te gebri 
gaan uit onweteirdheid of vo 
een paar advocaten zijn altj 
toenadering, of' wat daarop 
verachting van zich te wijzen! 

Is het vreemd, dat te, 
ieder wethouder van publiek 
lust en daarna den nroed za 
tig op te treden! En ho 
zonder macht zijne ambtenara' 
kirrg doen eerbiedigen/ 

Onzes inziens ligt dus de 
kwade practijkeir, die in del 
staan. Middelen om die te f 
zeker, en daaronder moet 
noemd worden: het erkenn 
besef van haar bestaan." 

F. W. 

HET BEWAREN V A N H O l 

In een Belgisch tijdschrift I 
Augustus 1848 riep de Ilea 
Académie royale de Belyiq 
voor eenige belangrijke feil 
hebben op het bewaren van f 
zelfstandigheden, ouoplosbaa 
dcriijk door lucht en voehf 
baar bij een warmtegraa 
waarbij hout bederft. De I 
heer Mclsens genomene stol 
ten, de aardharssoorten 
ducten, die men aantreft 
bewaarde Egyptische mumn 

ln eene tweede nota, op 
Hn$ de VAcadémie rogale 
lome XVII , n° 4 , 2 AprilJ 
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Zaterdag 2 November 1872. 

° Maandag; 25 Nov. 
Maastricht, te 10 uren , door het ministerie 

g,van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
mprov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
a iNoordervaart met het zijkanaal naar de Maas, 
,,]in Limburg. 

'" Dinsdag , 26 Nov 
81 
, l , 's-Hage, te 12'/j uren, door het ministerie 
V (van binnonl. zaken : de levering van verschillende 
sjartikelen ten dienste van de Rijksgestichten 
oPmmerschans en Veenhuizen; waaronder: 
oi 7400 M. 06 c.M. ongebleekt katoendoek; 
gj 6100 » 80 » idem idem; 
w 2420 » gebleekt linnen handdoekengoed; 
pi 100 stuks katoenen kettings no. 8 ; 

1100 K G . inslaggaren no. 3 ; 
n' 600 » mach. linnen werkgaren no. 14; 
bi 600 i id. id. id. i 10 ; 
dH 74,000 » jutegaren no. 16; 
at226,000 i id. » 18; 
ockatoenen naaigaren, hand, hout-, ijzer- en verf-
towaren, enz. Bilj. inz. vóór 12 uren. Monsters 
wliggen aan genoemde gestichten. 
w Woensdag, 27 Nov. 
in Botterdam, te 2'/2 uren, door den ontvanger 
deder registratie en domeinen , in het Rijks-entre-
gepöt: l o . het onderhouden van- en het doen van 
dceenige herstellingen aan het Rijks-entrepot, op 
eide voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 

van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
kavan- en bet doen van eenige herstellingen aan 
Cihet voormalige Oost-Indisch Huis; beide te Rot-
interdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu-
kvrende 1873 tot en met 1875. In l . , van 18 No-
bevember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
vouren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
stRotterdam, W . C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
ooNov., te 10 uren, beginnende aan het noorde-
—lijk gedeelte van het Rijks-entrepót. 

Donderdag, 28 Nov. 
j . Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie 
' Van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 

yprov. bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 
\anw. 23 Nov. 

Vrijdag, 29 Nov. 
— Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
n£>rov. bestuur: het herstellen en onderhouden 
gejjed. 1873 van de Rijkshaven en bijbehoorende 
r e » e r k e n te Vlissingen. 

— Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 

—jestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 9 perceelen. Aanw. den 
iden, 7den en 8stcn dag vóór de besteding. 

| ( i Op later te bepalen datnm. 
R Leeuwarden, door den architect H. R. Stoett 
bi?z.: het afbreken en ter plaatse wederopbouwen 
kiiener huizinge , hoek Grachtswal en Vl ie t , aldaai. 
geVanw. 11 Nov., te 11 uren. 

(-
Afloop van Aanbestedingen. 

B o e r m o n d , 4 Oct.: de levering van steen-
solen ten behoeve van de gevangenis : II. Wijnen, 

tiji ƒ 2 . 0 5 . 
w ' Utreoht, 7 Oct.: de levering van steenkolen 
m . en behoeve van de gevangenis: J . Nieuwenhuijs, 

e J l ƒ 1 . 8 3 . 
Botterdam, 8 Oct.: de levering van steen-

solen ten behoeve der gevangenis: E. van Barth, 
l^rove Eng. kolen a ƒ 2 . 5 0 , fijne kachelkolen ii 

f 1.52%. 
„j Haarlem, 8 Oct.: de levering van steenkolen 
_.en behoeve van de gevangenis: J . Overakker, 

i f 1.75. 
Hoorn, 10 Oct.: de levering van steenkolen 

Vin cokes ten behoeve der gevangenis: 1. Groot, 
rrove steenkolen, ii ƒ 1 . 8 0 ; A. Offringa en L . 
Vinke l , fijne ditc, a f 1.34'/,; W. Groot, cokes, 
i ƒ 0 . 8 2 . 

Ti1' 
m Winsum, 16 Oct.: het beplanten van het 
"l ieuwe kerkhof; ingekomen 4 bilj., als: 

A . D. van Nugteren, te O.-Beici land, ƒ 750. 
G. van Doorn, » Groningen, '» 487. 
T. van Sloten en Zn., » Tjamsweer, » 279.80 
T. Bosgra en Zn. , » Bergum, » 239.03 
gegund. 

Staveren, 18 Oct.: l o . de levering van: 
270 stuks 41 d.M. palen a ƒ 2.27 per paal. 
270 » 35 » » » ' 1.99 » » 
500 M . 8—20 c.M. gording > 0.57 » M. 
300 » 4—30 » plank » 0.47 » > 
(alles nieuw greenen), P. Visser, te Workum. 

2o. de levering van 200 M. 10—25 c.M. nieuwe 
greenen gording, a ƒ 0 . 9 4 5 : de Jong en Fekkes, 
te Workum. 

Terseke , 18 Oct.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal en de levering van schoolmeubelen; 
ingek. 11 bilj., als : 
J. Romein. te Nieuw- en 

St.-Joosland, ƒ 13,000. 
A. Back, » Kruiningcn, » 12,000. 
J. Kole, » Hansweert, o 9,999. 
A. Laven, » Wemeldinge, » 9,200. 
J . van Leeuwen, » Yerscke, » 9,010. 
C. Lindenbergh, » Wemeldinge, » 9,000. 
P. de Pree, » Colijnsplaat, i 8,950. 
H. J. E. Polderman, » Hansweert, » 8,890. 
J. van Hoepen, » Ril land, » 8,000. 
J. van Driel , » Yerseke, » 8,500. 
B. den Exter v. d. 

Brink, i Krabbendijke, :-. 7,000. 
Heerenveen , 19 Oct.: het beplanten van den 

weg van Knijpe naar het Oranjewoud , lang 795 
M. , met iepenstammen en elzenpoten; ingek. 4 
bilj. als: 
A. v. d. Sluis, te Lemmer. ƒ 039. 
A. van Eldik , » Opheusden, » 518. 
M . v. d. Meij, » Benedenknijpe, > 448. 
S. Tacones, » Joure, » 430. 

Angerlo, 21 Oct.: de levering van 300 M 3 

gewasschen riviergrint of gehorde berggrint, a ls : 
voor de wegen onder Angerlo: A. Bosveld, tc 
Rheden, a f 1.59 per M 3 ; voor den weg onder 
Giesbeek: W. Bruger, te idem, a. f 1.50per M * . 

Groningen, 21 Oct.: het vernieuwen eener 
planketting op het St. Janspark; minste inschrij
ver was J. Mulder, aldaar, voor ƒ 174. 

Haarlemmermeer, 22 Oct.: de levering van 
steenkolen ten dienste der scholen en van het 
raadhuis: M . van Dalen, aldaar: grove ii ƒ 1 . 7 7 , 
gruis-Ruhrkolen, ii f 1.48 per lukt. 

Schoorl, 22 Oct.: het bouwen eener kerk 
met toren en pastorie aldaar, naar de plannen 
van den architect Th. Asseler; ingekomen 10 
bil j . , als: 
W. Jansen, te Amsterdam, f 44,100. 
A. Aalders, » idem » 43,840. 
S. Rempt, » Winkel, » 39,874. 
D. Verlaan, » Zaandijk, » 34,500. 
P . Hazenberg, » Krommenie, » 34,500. 
J. J. Tesselaar, » Alkmaar, » 34,143. 
K . K i l l e r , » Schoorl, » 33,934. 
K. B o l , » Burgerbrug, i 33,943. 
G. J . van der Haar, » Haarlem, » 33,828. 
F. Weel , » Winkel , > 20,400. 
Gegund aan G. J. van der Haar, voor» 33,828. 

Botterdam, 23 Oct.: het bouwen van een 
plantenhuis op de bestaande fondamenten; minste 
inschrijvers waren J. J . Burgerhoudt 11.Az. en 
C. van der Meer Pz., aldaar, voor ƒ 38,045; 
gegund. 

Utrecht, 23 Oct.: het bouwen van 14 wo 
ningen en eene bergplaats in de Zuijlensteeg; 
ingek. 13 bilj., als: 
C. van Zeeland, ƒ 27,059. 
J. H . de Vos, i) 20,919. 
J. C . Jansen Steenberg, » 26,080. 
A. M . van Liefland, » 26,580. 
R. Di rks , » 25.44G. 
A . Fukkink, i 23,075. 
W. A . G. Jansen, » 22,777. 
B. v. d. Weerden, > 22,700. 
G. Gerritsen, i 22,084. 
J. G. S ikkel , > 22,594. 
A. Groenendijk, n 22,388. 
Gebr. van Leeuwen, » 22,174. 
H. G. Waanders, te T ie l , i 19,940. 
Overigen aldaar; gegund. 

's-Bosch, 26 Oct.: het vernieuwen van den 
bovenbouw der brug over het Oude-Maasje bij 

Heusden ; minste inschr. was J. Vcltman , te Dru-
nen, voor f 1800. 

Zwolle, 25 Oct.: l o . het onderhoud van de 
rijs- en verdere werken op het Zwartcwater in 
Overijsel, ged. 1873; minste inschrijver was H. 
Kroes, te Hasselt, voor ƒ 1244. 

2o. het éénjarig onderhoud van de Willems
vaart , tusschen Zwolle en het Katerveer, eindi
gende 31 December 1873; minste inschrijver was 
L. Krook, te Zwolle, voor f2907. 

3o. het onderhoud van- en het doen van ver
nieuwingen en herstellingen aan de bruggen enz. 
op den weg van Markelo naar Zutfen, ged. 1873, 
'74 en '75 ; minste inschrijver was J . B. Groot
huis, te Denekamp, voor ƒ 5 1 9 . 

Arnhem , 25 Oct. : lo. de uitvoering van eenige 
werken tot verbetering van het vaarwater van 
den Bovcn-Rijn inde gemeente Herwen-en-Aerdt, 
tusschen de kilometerraaien VII en VIII; minste 
inschrijver was G. II. Reijmer, te Herwen, voor 

ƒ 13,150. Raming f13,300. 
2o. het uitvoeren van werken in de gemeenten 

Poederoijen , Brakel en Vuren-en-Dalem , tot voort
zetting der normaliseering van dc Waal , tusschen 
de kilometerraaien 78 en 83; minste inschrijver 
was A. Volker Lz., te Sliedrecht, voor ƒ31 ,996 . 
Raming ƒ34 ,000 . 

3o. het uitvoeren van werken tot voortzetting 
der normaliseering van den Neder-Rijn, onder 
Opheusden , tusschen de kilometerraaien 14 en 15; 
minste inschrijver was P. Terwindt, te Pannerden , 
voor ƒ 5 7 9 1 . Raming f7300. 

's-Hage, 28 Oct.: dc uitvoering van eenige 
herstellingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, niet de daartoe behoorende 
sluizen, duikers enz., benevens het driejarig on
derhoud dier werken; minste inschr. was G. 
Dekker, tc Sliedrecht, voor ƒ 2 3 , 8 8 0 . 

Maastrioht, 28 Oct.: het maken van een 
veerdam aan den rechteroever der Maas voor het 
Rijksveer te Lottum ; minste inschr. was .1. Hillen, 
te Grave , voor f 5900. Raming f 6700. 

Groningen, 28 Oct.: het leveren en plaatsen 
van eenige palen op de vuilnisstoep ; minste inschr. 
was N . Koop, aldaar, voor ƒ 189; de hoogste 
inschrijving bedroeg ƒ 236. 

Utrecht, 29 Oct.: het bouwen van een berg
plaats voor goederen te Reilen; ingekomen 4 
bilj., als: 
J . van Houten, te Assen, f 1620. 
A. 11. Feninga, » Grootegast, » 1600. 
R. Hunse, » Assen, » 1390. 
J. Otten, » Meppel, » 1280. 

Assen, 29 Oct.: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden en het driejarig onderhoud van 
het gebouw der hoogere burgerschool; ingek. 0 
bilj., als: 

per jaar. voor 3 jaren. 
A. de Vries, f 1147. 
H. Winters, » 833. 
H. Wessels, » 828. 
R. Postma, » 828. 
J. Buning, ƒ 2595. 
B. Bitter, i 2427. 

Delfshaven, 30 Oct.: het maken eener ijze
ren valbrug, in plaats van de bestaande houten 
ophaalbrug; de minste der vijf inschrijvers was 
de firma L. J. Enthoven & Co , te 's-Hage, voor 
f8909; de hoogste inschrijving bedroeg f 12,900. 

Zevende jaargang N°. 45. 

-<. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O . 
Uit 

WEEKBLAD 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G K N D T . T Q - z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOHSBÜRGH, C. J. VAN D00KN, 0. GR0THK, .1. II. LEHMAN, II. LINSE, S. K. V7. R00KDA VAN EYSINGA, H. P. V0OEI, en anderen. 

üe abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A. THIEME Ic Arnliem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden fraueo per post / 1.05. 
Men abonneert zich vuur een jaargang. Enkele nummer» 
worden alleen liij vooraitbestellilig aan den uitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Oc advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
1.— en voor eiken regel meer f -.20; bovendien wordt 

ij elke advertentie 10 cents voor ecu exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen eu groote letters naar plaatsruimte berekend. 

LOSSE GEDACHTEN OVER DEN ARNHEMSCHEN 
GEMEENTERAAD. 

De bespreking der verschillende zaken van pu
bliek belang kan, in het algemeen genomen ,_ een 
heilzamen invloed uitoefenen, maar daartoe is 
het gebiedend noodig, dat dit met welwillend
heid geschiedt, dat er verschil wordt gemaakt 
tusschen personen cn zaken en dat pcrsoneele 
uitvallen vermeden worden. In Nederland wor
den de publieke zaken gewoonlijk te lauw be
handeld en men moet er zich waarlijk over ver
wonderen, dat er zoo weinig belang wordt gesteld 
in de zittingen van den Gemeenteraad; het is 
toch de Raad , die zijn votum over de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven uitbrengt en de be
lastingen vaststelt, die geheven moeten worden 
om het evenwicht te behouden. 

In elke gemeente wordt de begrooting door 
Burgemeester cn Wethouders ontworpen en den 
Raad aangeboden , welke laatste op vele plaatsen, 
en ook te Arnhem, de behandeling ter openbare 
vergadering door een onderzoek in de afdeelingen 
doet voorafgaan. Van dit onderzoek wordt een 
rapport opgemaakt cn het Dagelijksch Bestuur 
heeft gelegenheid daarop te antwoorden, alvorens 
de begrooting in discussie gebracht wordt. De 
mededeeling van beide stukken heeft voor het 
belangstellende publiek groote waarde en om 
deze reden moet het velen aangenaam zijn , dat 
het algemeen verslag en de beantwoording dit
maal in de Arnhemache Courant werden opgeno
men , ware het niet dat de toon , die daarin aan
geslagen wordt, ten hoogste moet gelaakt worden. 
Wij hopen met enkele woorden aan tc toonen, 
dat het verslag geen aanspraak kan maken op 
welwillendheid en dat de raadsleden, op deze 
wijze voortgaande, de achting moeten verliezen 
van elk weldenkend man , die zoo gaarne de be-
kleeders van zoogenaamde cereplaatsen met rust 
laat en zelfs respecteert, als zij door hunne han
delingen toonen daarop aanspraak tc kunnen 
maken. Leest men het algemeen verslag aan
dachtig na, dan plaatst de Raad zich op het 
standpunt van het Dagelijksch Bestuur of liever 
hij tracht daartoe te geraken ; niet alleen dat er 
in technische zaken ongemotiveerde adviezen 
worden gegeven , maar ook op de instelling eener 
commissie ter voorbereiding van de uitbreiding 
der gemeente wordt aangedrongen. De voorstel
lers schijnen echter te gevoelen dat zij zich op 
glad ijs gaan bewegen en vragen daarom een 
crediet tot raadpleging van deskundigen; hunne 
medewerking zal dus feitelijk tot niets dienen 
en alleen strekken om dc taak van liet Dage
lijksch Bestuur te bemoeilijken. Het is van 
Burgemeester en Wethouders, dat de verschillende 
plannen moeten uitgaan en dit collegie kan zich 
daarbij bedienen van dc personen , die door de 
gemeente zijn aangesteld ; wordt daarvan afgewe
ken en laat men eene verzameling leeken, uit 
den Raad daartoe aangewezen, met door hen te 
kiezen deskundigen, een plan van uitbreiding 
zoogenaamd ontwerpon, dan wordt de gewone 
gang van zaken bemoeilijkt, daar het Dage
lijksch Bestuur natuurlijkerwijze uit eigen oogen 
ziet en daarbij den architect raadpleegt, die als 
deskundig persoon zijn advies geven moet. 

Wij zien in de aanvrage van dit crediet niets, 
dan een streven van eenige leden van den Uaad 
om verschillende zaken buiten den architect om 

| tot stand te brengen , cn wij worden in dit ver
moeden versterkt als wij den onaaiigenamen toon 
nagaan , waarop over dien ambtenaar gesproken 
wordt. Het is en zal steeds ons ernstig streven 
zijn om de personen, die het ongeluk hebben in 
dienst bij eene gemeente te zijn, te verdedigen 
en zullen ons desnoods niet ontzien, daarbij de 
redenen te vragen, die enkele Raadsleden nopen 
op zulk eene onbetamelijke wijze te spreken over 
zaken op bouwkundig gebied, waarvan zij niet 
het minste verstand hebben. Het is een ziekelijk 
verschijnsel dezer eeuw, dat de Raadsleden zich 
verplicht achten alleilei ..naangenaamheden uit 
te denken voor het personeel, dat door hun 
edelachtbaren is aangesteld om de publieke wer
ken te leiden en de architect, die aan het hoofd 
daarvan gesteld is, wordt gewoonlijk niet ver
geten en krijgt de volle laag. 

Men heeft dus hier het vreemde verschijnsel 
dat de Raad de ambtenaren , die door hem be
noemd en aangesteld zijn, om voorde gemeente
lijke belangen te waken , belccdigt en wij betwij
felen of hierdoor bij het groote publiek het ontzag 
zal vermeerderen voor de personen , die geroepen 
zijn om de besluiten van dienzelfden raad ten 
uitvoer te leggen. Wij zijn eene andere meening 
toegedaan en vernieenen, dat de Raad zich zou 
verhellen en in de achting van het weldenkende 
publiek zou rijzen, als hij in dc eerste plaats 
dc ambtenaren behandelt met den eerbied , die 
bij zoo gaarne van hen ontvangt. 

Is men van gedachte, dat wij in onze beschou
wingen te ver zijn gegaan, dan verzoeken wij 
den lezer het algemeen verslag ter hand te ne
men. Behalve allerlei aanmerkingen op de ver
deeling van den arbeid ten kantore van den ar
chitect, den tragen gang der werkzaamheden, 
de verhouding tusschen den architect en den ad
junct-architect , moet eindelijk de hooge vergoe
ding voor gemis van vrije woning het misgelden. 
Als men bedenkt dat den architect daarvoor 
ƒ 500 wordt uitbetaald, dan zal het bij iemand, 
niet gezond verstand, niet kunnen opkomen om 
die vergoeding te hoog te vinden in eene stad 
als Arnhem, waar de huurprijzen aanzienlijk zijn. 
Om den architect toch vooral tc doen gevoelen, 
dat hij den onderdanigen dienaar van den Raad 
moet zijn, ontziet men zich niet in het verslag 
te schrijven : 

». . . . hetgeen aan meerdere leden dan ook 
de vraag deed doen of de architect wel de 
rechte man op de rechte plaats is." 

't Is voor den betrokken persoon wel niet aan
genaam, dat men zoo iets in den courant leest, 
maar troostend als men met vrij wat nicer recht 
kan uitroepen : Edelachtbare heeren Raden , zijt 
gij wel de rechte lién op de rechte plaats en 
deedt gij niet heter inet hart en ziel mede te 
werken tot hetgeen, waaraan in Arnhem be
hoefte is? Zou het niet beter zijn dc gelden voor 
een plan tot riolcering toe te slaan dan enkele 
duizenden van guldens voor het doon van opinc-
tingeu ten offer te brengen/ Wat baten al die 
onbeduidende aanmerkingen over straten en voet
paden, de voorkeur vau ijzeren- boven houten 
brugschepen en badponten, als de hoofdpunten 
worden over het hoofd gezien? 

Onwillekeurig komt ons onder het schrijven 
dezer regelen voor den geest, wat er in verschei
dene nommers van »de Opmerker" over de lei

ding der publieke werken te Amsterdam geschre
ven is. In het Jionimer van 29 Juni 11. vinden 
wij een stukje, dat de Arnhemsche Raad wel ter 
harte mag nemen, en waarin duidelijk wordt 
aangetoond, dat dc slechte gang der zaken aan 
den Raad te wijten is. Wij laten het slot van 
dit artikel hieronder volgen : 

»Hier in Amsterdam hebben wij in den Gemeen
teraad tot ons leedwezen een combinatie van 
meer of min deskundigen met de onmisbare ad
vocaten , die meenen dat hun het oppertoezicht 
over den wethouder van publieke werken toe 
komt. Een van hen, tevens lid van de commissie 
van voorbereiding, heeft zich onlangs in een ver
gadering van Burgerplicht, en later in een open
bare raadszitting daarover zoo duidelijk uitge
laten , dat geen twijfel meer kan bestaan omtrent 
de bedoeling der genoemde partij. Het is verre 
van ons dat wij medewerking en voorafgaande 
raadpleging tusschen dagelijksch bestuur en leden 
ven den Raad afkeuren, maar wij willen gevraagd 
hebben, of men verwachten kan dat een wethou
der onverplicht in overleg treedt met dergelijke 
personen als wij hier bedoelen? Het meest des
kundig lid in de combinatie weet u te vertellen 
d;it thans do fiscale stoffen van Amsterdam door 
een sitimticsluis zullen gevaceerd worden. Het 
meest spraakzame en nooit beschroomde lid heeft 
in zijne betrekking alleen gemeenschap met bouw
en waterbouwkunde, waar de wet sommige ver-
eischten vaststelt voor duimstokken, door inge
nieurs cn architecten te gebruiken. De overigen 
gaan uit onwetendheid of voor pleizier mee, en 
een paar advocaten zijn altijd bij de hand om 
toenadering, of wat daarop gelijken moge, met 
verachting van zich te wijzen. 

Is het vreemd, dat tegenover zulk een partij 
ieder wethouder van publieke werken eerst den 
lust en daarna den moed zal verliezen om krach
tig op te treden! En hoe wil een wethouder 
zonder macht zijne ambtenaren in hunne betrek
king doen eerbiedigen? 

Onzes inziens ligt dus de grondoorzaak in zeer 
kwade practijken, die in den Gemeenteraad be
staan. Middelen om die te voorkomen zijn er 
zeker, en daaronder moet in de eerste plaats ge
noemd worden: het erkennen der kwaal, het 
besef van haar bestaan." 

F. W. VAN GENDT JGZN. 

HET BEWAREN V A N HOUT DOOR TEER. 

In een Belgisch tijdschrift leest men: Reeds in 
Augustus 1848 riep de heer Melsens, lid der 
Académie rogale de Bclgiguc, de aandacht in 
voor eenige belangrijke feiten, die betrekking 
hebben op het bewaren van hout door alle vaste 
zelfstandigheden, onoplosbaar in water, onveran
derlijk door lucht en vochtigheid, maar smelt
baar bij een warmtegraad, lager dan dien, 
waarbij hout bederft. De typen der door den 
heer Melsens geuomene stollen zijn de harssoor
ten, de aardhaissoorten cn de tecrachtigc pro
ducten , die men aantreft in de sinds eeuwen 
bewaarde Egyptische mummiën. 

ln eene tweede nota, opgenomen in de Bulle
tins de VAcadémie rogale de Belgique, 2 e série, 
tome XVII , n° 4 , 2 A p r i l , 1803, geeft de Bel-
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gischc geleerde een uitvoerig verslag van proe
ven , die hij genomen, en van uitkomsten, die 
hij verkregen heeft. Wij zullen dezen arbeid 
ontleden. 

Gedurende den winter van 1841—42 had de 
heer Melsens blokken hout, van veertig centime
ters lengte bij vijf en twintig middellijn, toebe
reid door er gasteer in te doen dringen , met 
behulp van afwisselende verhitting en afkoeling. 
Na deze bereiding waren deze blokken begraven 
geworden in den hoek van een tuin, in aarde, 
die doortrokken was van het vocht, gevloeid uit 
een urinoir; zij zijn cr twee jaren ingebleven; 
zij werden toen gekloofd cn geheel ongedeerd be
vonden. Op dc doorsnede van deze blokken nam 
men witte strepen waar, waarin de teer niet 
was doorgedrongen, maar men kon zien, dat deze 
overal de bochten der houtvezels gevolgd had. 
Van de gekloofde blokken maakte men twee dee
len ; het eene werd bewaard, het andere ging 
vervolgens voor vele jaren in gewone aarde. Eerst 
gedurende achttien maanden aan bederf bevor
derende omstandigheden onttrokken, werden zij 
daarna gedurende twaalf uren blootgesteld aan 
waterdamp van 100° C . , plotseling afgekoeld in 
water en onderworpen aan vorst; in dezen staat 
brachten zij een winter in de vrije lucht door, 
en bleven geheel ongeschonden ; daarna zijn zij 
in een tuin op een grasperk gelegd geworden, 
dus op een vochtigen grond; zij zijn toen op een 
terras geplaatst geworden, boven een geheel ai-
gezonderd huis; vervolgens weden zij zes jaren 
bedolven gehouden in eene zandachtige, met 
mortel gemengde aarde, die een vat droeg, dat 
regenwater opving. Het schijnt, dat het moei
lijk zou zijn, eene reeks omstandigheden te vin
den , meer bevorderlijk aan bederf dan de afwis
selende droogte en vochtigheid, waaraan dat hout 
is blootgesteld geweest. Toch hebben alle per
sonen, die het onderzocht hebben, het volkomen 
ongedeerd, zonder het minste bederf, bevonden, 
ofschoon de proef twintig jaren geduurd had. 

De heer Melsens vertrouwde stukjes van die
zelfde blokken aan den heer Rottier toe, die ze 
in zijne rotbakken legde. Ziehier, wat de heer 
Rottier daarover aan den heer Melsens schreef: 
«Kleine stukjes van uwe houtblokken zijn in mijne 
rotbakken eerst vergaan, na ongeveer tweehon
derd en veertig dagen, terwijl niet-bereide stuk
jes van dennenhout, die er zooveel mogelijk mede 
overeenkwamen, slechts gedurende ongeveer hon
derd en twintig dagen bewaard zijn gebleven.'' 

Dergelijke feiten verdienen zeker de ernstige 
aandacht der spoorwegbesturen te trekken; deze 
hebben dikwijls de grondige studie van dit ge
deelte van hunnen dienst verwaarloosd; wij zul
len er met den heer Melsens bijvoegen, dat on
gelukkigerwijs de uitkomsten der proeven op 
spoorwegen niet altijd openbaar worden gemaakt. 

Het Belgische Bewind heeft onlangs proeven 
doen nemen met een dozijn bereidingswijzen, 
maar de arbeid eener bijzondere commissie, be
noemd om den staat van duurzaamheid der spoor
wegliggers te bepalen, die aan verschillende voor
behoedmiddelen waren onderworpen geweest, om 
er den duur van te verlengen, heeft het Bewind 
doen besluiten, zich voortaan uitsluitend te hou
den aan het gebruik: vi' van eikenhouten spoor
wegliggers in den natuurlijken toestand, of wel
ker spint bereid is met kreosoot-olie, volgens 
het stelsel-Bethel; 2 e van spoorwegliggers van 
beuken- of rood dennenhout, op gelijke wijze 
bereid." 

Het is te betreuren , dat men in het verslag 
der verrichtingen van de spoorwegbesturen de 
beweegredenen niet vindt opgegeven, die het 
Bewind reeds in 1859 hebben doen afzien van 
de aanwending van Boucherie's middel; zoo de 
redenen bekend waren, zouden de proefnemers 
een zeker practisch richtsnoer hebben, en de 
klippen kennen, die zij moeten vermijden. 

Het Bewind zou nog op andere wijze de proef
nemers kunnen voorlichten. Immers, het weet, 
dat de vernieuwingen talrijker zijn bij de eene 
houtsoort en bij de eene lijn dan bij de andere, 
en wij gelooven gelijk de heer Melsens, die in 
1848 zeide: «Dat eene volledige studie van alle 
omstandigheden, die invloed uitoefenen op het 
buiten-dienst-stellcn van een spoorwegligger tot 
de oplossing van dit vraagstuk zoude leiden, al
thans dat het instellen van zorgvuldige onder
zoekingen , waardoor de oorzaak der kwaal be
paald werd, een zeer grooten dienst zou be
wijzen." 

De geldquaestie is overigens zeer gewichtig. 

In de drie jaren 18G1 , 1802 en 1803, toch, 
zijn gemiddeld 140,000 spoorwegliggers buiten 
dienst gesteld geworden; in 1800 en 1802 steeg 
het cijfer boven de 150,000, zoodat men niet 
overdrijft door te zeggen , dat in de toekomst de 
vervanging loopen zal over 150,000 liggers, die, 
tegen 5 fr. het stuk, eene jaarlijksehe uitgaaf 
vormen van 750,000 franken , wel te verstaan in 
den toestand der Belgische ijzerbanen, die in 1804 
nog slechts ruim een derde bereide dwarsliggers 
hadden; deze cijfers zijn natuurlijk toegenomen, 
naarmate het getal bereide liggers steeg. De 
gezamenlijke vervanging heeft zich van 1839 tot. 
en met 1802 uitgestrekt over 1,849,781 dwars
liggers , 
w&amn ongeveer 1,081,000 tegen 5 fr.. . . fr. 5,405,000 

cn 708,000 „ 3.75,, 2,885,01)1) 
Totaal, in eene runde sum, fr. 8,290,000 

Maar de geldquaestie is niet zoo eenvoudig als 
zij het bij eene beschouwing van deze cijfers schijnt 
te zijn , en bij bereide liggers zou niet alles winst 
wezen , al was hun duur oneindig. 

De heer Maus heeft over dit onderwerp eene 
zeer belangwekkende nota uitgegeven in het 
vierde deel, jaargang 1840, van de Belgische 
Annates des Travaux •publies; zonder in de cij
fers te treden, zullen wij kunnen volstaan met 
te doen opmerken, volgens den heer Maus, dat 
de jaarlijksehe uitgaaf voor een dwarsligger twee 
elementen bevat: vooreerst de rente van het ka
pitaal en ten andere eene jaarlijksehe premie of 
reserve, die, tegen rente op rente of saamgestel-
den interest op het tijdslij) der vernieuwing het 
kajiitaal moet opbrengen, noodig voor den aan
koop van een nieuwen ligger. 

Men kan voor de bijzonderheden met vrucht 
den belangrijken arbeid van den heer Maus raad
plegen , en de tabel, die er bijgevoegd is , bere
kend naar eene formule van Emery. Deze for
mule echter behoeft aanvulling; immers, zij houdt 
in het geheel geene rekening van de waarde eens 
buiten-dienst-gestelden liggers; de gezonde ge
deelten der eikenhouten liggers b. v. kunnen 
nog dienen voor heiningen, wiggen, hekken, 
stijlen en brandstof. Soms heeft men voor een 
verworpen ligger, die in een voordeelig jaar ge
kocht was, evenveel geld gekregen als hij ge
kost had. 

Men behoort nog in het oog te houden , dat 
een van gasteer doordrongen ligger, al moest hij 
ook slechts voor brandstof dienen, eene te aan
zienlijker waarde zoude hebben, naarmate hij meer 
teer zou bevatten. 

Eene nauwkeuriger formule dan die van Emery 
zoude slechts gegeven kunnen worden na lang
durige jiroeven, genomen door de spoorwegbe
sturen, om den duur der liggers onder bepaalde 
omstandigheden te bepalen, daarbij lettende op 
de kosten van het wegnemen en vervangen, op 
de verschillende waarde en duurzaamheid der 
liggers, op den aard der kalkachtige, kleiach
tige , zandachtige, droge en vochtige gronden, 
waarin zij gelegd worden. 

Men begrijpt, na het bovenstaande , de schroom
valligheid der spoorwegbesturen in het nemen 
van een besluit. In 1804 bedroegen de bereide 
dwarsliggers op de Belgische Staatsbanen dan ook 
nog slechts 37.77 ten honderd. 

holle, 17 Oct., '72. 
R. V. E. 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

8 Verscheidene Duitsche bladen hebben in den 
laatsten tijd op een vrij zonderlingen toon ge-
sjiroken over moeilijkheden, die gerezen zouden 
zijn tusschen het Italiaansche Gouvernement en 
de Maatschappij' van den spoorweg door den St.-Go-
tbard. Zoo heeft, b. v. , eene lierlijnsche courant, 
die aardig wilde zijn ten koste van het gezond 
verstand , verteld , dat het Italiaansche Bewind , 
steunende op de overeenkomst van 15 Oct. 1809, 
cr zich over beklaagd had, dat men de groote 
tunnel-onderneming voor een te lagen prijs ge
gund had, met andere woorden, dat men zeniet 
voor eene hoogere som aan de Italiaansche mede
dingers had afgestaan. Zulke beweringen ver
dienen ternauwernood eene wederlegging, liet 
Italiaansche Gouvernement heeft niets te maken 
met de Maatschappij van den St.-Gothard, en de 
bedoelde klacht is nooit gericht geworden tot den 
Zwitserschen Bondsraad. Gelijk alle Regeeringen, 

die de overeenkomst van 1809 getoekend hebben, 
heeft de Italiaansche er belang bij, dat'de tunnel 
zoo goedkooj) mogelijk tot stand kome, en boven
dien bevat deze overeenkomst geen enkel artikel 
omtrent het recht der Italiaansche ingenieurs OJI 
deelneming aan het werk. Het gebruik van het 
technische personeel, dat in den Mont-Cenis ge
arbeid heeft, maakte het onderwerp uit van eene 
afzonderlijke verklaring, dd. 27 Me i , 1871, vol
gens welke dit personeel een billijk aandeel aan 
de onderneming moet hebben. De daaruit voort
vloeiende rechten van het Italiaansche Gouverne
ment nu zijn behoorlijk door den Zwitserschen 
Bondsraad bij de Maatschappij van den St.-Go
thard beschermd geworden , want niet alleen heeft 
men den Italiaanschcn ingenieurs aangeboden toe 
te treden tot de overeenkomst, met den heer 
Favre gesloten , maar deze heeft zich bovendien 
bereid verklaard partij te trekken van de bij den 
Mont-Cenis opgedane ondervinding door het tech
nische personeel te bezigen, dat daar dc bewij
zen had geleverd van zijn werk te verstaan. Wer
kelijk zijn dan ook reeds vier cn twintig Itali
aansche ingenieurs en andere technici bij den 
St.-Gothard in dienst, en de werklieden, nu aan 
de twee tunnel-ingangen bezig, zijn voor het 
grootste deel Italianen. Italië zal vermoedelijk 
zich nimmer behoeven tc beklagen, dat men 
zijne werklieden niet in behoorlijke mate gebruikt, 
want door de bijzondere bekwaamheid der werk
lieden van dien landaard voor arbeid van deze 
soort, heeft de ondernemer er alle belang bij 
hen aan te werven, en allen, die zich aanbieden, 
inzonderheid zij, die in den Mont-Cenis gewerkt 
hebben, zijn er zeker van goed te worden ontvangen. 

De werkzaamheden hebben sinds lang een 
aanvang genomen , en men heeft zooveel arbei
ders als mogelijk was aan het werk gezet. Van 
beide kanten zijn de toenaderingswerken voltooid; 
aan de zuidzijde is de eigenlijk gezegde gaanderij 
reeds over eene lengte van dertig meters geboord 
geworden; aan den noordkant is men minder 
gevorderd, doordien het terrein daar meer moei
lijkheden oplevert. Toch zal men vóór de strenge 
koude diep genoeg zijn doorgedrongen, om de 
arbeiders tegen de guurheid van het winterwe
der te beschermen. 

Wij zullen trachten de lezers van dit Week
blad zooveel mogelijk op de hoogte te houden 
van den voortgang dezer groote onderneming. 

§ Men heeft dezer dagen het eerste baanvak 
voor het algemeen opengesteld van den kolossa
len spoorweg, die de oevers van den Bosporus 
met Bagdad moet verbinden, en zelfs bestemd 
is verder te loopen. Het is een zeer kleine schalm 
van den ontworpen schakel; het vak is slechts 
vijf en twintig kilometers lang, maar met de 
openbare werken gaat het als met «gevallen meis
jes" : il n'ya que le premier pas qui cóule. De 
eerste stap is gedaan, en niets belet ons te 
hopen, dat men eens zal kunnen stoomen van 
Parijs naar Peking. 

§ De dood van den Geneefschen burger Merle 
d 'Aubigné, schrijver eener Uisloirc de la Refor
mation, geeft eene droevige actualiteit aan de 
schoone bronzen medaille die veertien dagen te 
voren te zijner eer was vervaardigd geworden. 
Deze groote medaille is het werk van den beken
den graveur Hugues Bovy. De eene zijde ver
toont de beeltenis van den uitstekenden man, dien 
Genevè dezer dagen verloren heeft, met de als 
guirlande geplaatste woorden: MEULE D'AUMUNÉ. 

Op de andere zijde leest men de drie volgende 
opschriften, welke de drie hervormers karakterisec-
ren, waarvan hij de geschiedenis geschreven heeft. 

LUTIIER: Uier sleh ich; kann nicht anders; Gott 
helfe mir. Amen. 

CAI.VIN: Vn chien aboye, s'il voit qu'on assuillc 
son maislre; je serogs bien lusche, si, cn vagant 
la virété de Dieu assaillie, je faisogs du muet 
sans tonner mot [adres aan onze moderne, mod
derende en zwijgende domino's], 

KNOX : Take from us liberty, and you lukc 
from us the Gospel. 

§ De proeven, die Professor Tyndall , te Lon
den, neemt bij zijne voordrachten, zijn altijd tref
fend. Wij zullen twee van de jongste doen kennen. 

Om de uitzetting van vaste lichamen onder 
den invloed der warmte aan te toonen, plaatst 
de hoogleeraar tusschen de kaken van een micro
meter van Whitworth eene staaf' van bismuth, 
aan de beide uiteinden begrensd door twee platte 
vlakken ; daarna draait hij de micrometerschroef 
slechts zoo weinig af, dat de sj)eelruimte voo,-
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de metalen staaf niet meer bedraagt dan een tien
duizendste van een millimeter; de staal'bismuth, 
aan zich zelve overgelaten, valt vrij neer. Maar 
haar een oogenblik in dc hand houdende, zet 
het metaal zich uit en de staaf blijft tusschen 
de twee kaken van het instrument vastge
klemd. 

Eene andere proef: het is bekend, dat eene 
van de oorzaken der ontploffing van stoomketels 
hierin is gelegen, dat het watei, hetwelk zekeren 
tijd gekookt heeft, dc lucht verliest, die het be
vatte, en dat zijne wijze van verdamping dan ge
wijzigd wordt. Dit water verandert niet meer 
trapsgewijze in stoom, maar plotseling, en zijne 
geheele massa te gelijk. Om water te krijgen, 
dat geheel vrij is van lucht, trok Faraday partij 
van de merkwaardige eigenschap , die de vloei
stoffen bezitten, het water, dat zij bevatten , af 
te geven, als zij tot den vasten toestand over
gaan. Als het water bevriest, werpt het alle 
vreemde zelfstandigheden uit. Faraday deed alzoo 
ijs, dat gevrijwaard was tegen aanraking met de 
lucht, smelten, en verkreeg nog zuiverder water 
dan door voortgezette koking. De heer Tyndall 
heeft hierop de volgende proef gebouwd : hij 
plaatst in eene vaas zekere hoeveelheid ijs, dat 
hij vervolgens met olie bedekt. Het geheel wordt 
omtogen van eene glazen klok om het ongemak 
te vermijden , dat ontstaan zou uit een wegspat-
ten van de olie naar buiten. Hij verwarmt ver
volgens de vaas, en als het water tot het kook
punt verhit i s , verdampt het plotseling en met 
eene ontploffing, cn dc olie wordt in alle rich
tingen geworpen. Eene tweede buis, gewoon, 
water bevattende, dat niet olie bedekt is , wordt 
naast de eerste geplaatst en gelijk deze verwarmd; 
de koking heeft rustig plaats en zonder schok. 

§ De heeren Jan en Nikolaas Tiranovikh cn 
Alexander Koessakof hebben in den afgeloo|ien 
zomer naar de tentoonstelling te Moskou eene 
bijzonder ingerichte as voor raderen van spoor
wagens en tenders gezonden, om den doorgang 
van deze voertuigen in bochten van kleinen straal 
gemakkelijker te maken. Zij hebben uitgedacht 
de assen in het midden door te snijden en de 
twee helften te vereenigen door middel van een 
zeer lange metalen mof of mute (munchon), ge
vormd uit twee kransen (? coquilles) of beugels, 
met bouten aan elkander vereenigd. De uitein
den der assen aan den doorgesneden kant zijn 
afgerond, gelijk sjiillen van een pot, en hebben 
slechts één aanrakingspunt in het midden van 
hunne verbinding. Deze uiteinden hebben een 
buik om eene verdikking te vormen, waardoor 
elk der deelen van de as in de muts wordt te
gengehouden. De verlenging der as tengevolge 
van de verdeeling in tweeën kan dus niet groo
ter zijn dan de speelruimte tusschen de verdik
kingen van de uiteinden en de daaraan beant
woordende gedeelten en relief van de muts. De 
speelruimte is zeer gering en de muts bevat uit
geholde gedeelten , die vergaarbakken vormen 
voor het smeer van de met elkander in aanra
king komende einden. 

In dezen toestand kunnen de twee helften van 
de as met verschillende snelheden werken, en 
de uitvinders beweren, dat zij alzoo de opvol
gende schokken wegnemen , veroorzaakt door het 
sleepen of glijden der raderen bij den doorgang 
van scherpe bochten. De kleine ten toon gestelde 
modellen werken buitengewoon goed, en daar 
het stelsel zal worden toegepast op den tramway 
in de stad, die van het park Petrofsky naar de 
tuinen der tentoonstelling leidt, waarin bochten 
van vijftig tot dertig meters straal voorkomen , 
zal men spoedig de practische uitkomst van de 
nieuwe inrichting kunnen beoordeelen. 

§ In een verslag over de internationale ten
toonstelling, in dit jaar weder te Londen gehou
den , leest men omtrent de Australische kolonie 
Queensland : Er zijn monsters van verschillende 
houtsoorten, die, bewerkt en gejiolitoerd, even 
schoon zijn als de meest gezochte van de wereld. 
Uit het dell'stoffenrijk heeft men talrijke mon
sters bijeengebracht: metalen, marmer, enz. Men 
is vooral getroffen door eene groote jdaat van 
malachiet, die ten minste twee meters lengte 
heeft en , aan een harer uiteinden gladgemaakt, 
het schoonste stuk van deze soort vertoont, dat 
ik ooit gezien heb. 

§ De heer De Lesseps schatte in Augustus j l . 
de gezamenlijke inkomsten van het Suez-kanaal 
op fr. 22,550,000 voor het loojiende jaar. Ten 
gevolge van de verbetering in den geldelijken 
toestand van de kanaalmaatschapinj, heeft de Raad 

van Administratie de coupons, die op 1 Sept. en 
1 Oct. vervielen , vooruit betaald. 

§ Om tijdens de tentoonstelling, in 1873 
te Weenen te houden , het water gedurende ge
ruimen tijd en in grooten overvloed aan te voe
ren , noodig voor drijfkracht, brandblussching , 
fonteinen, reiniging, enz., is men bezig een 
aqueduc met drie groote wateropvocr-werktuigen 
te bouwen. Het eerste dezer werktuigen zal wor
den ojigesteld aan het oostelijke uiteinde der 
gaanderij voor machines en zal bestaan in twee 
stoompompen volgens het stelsel van Prunier, 
uit Lyon , waarvan het gezamenlijk vermogen on
geveer twintig duizend kub. voeten in het uur is. 
Zijne voornaamste bestemming is het water te 
geven, noodig voor de machine-gaanderij, maar 
dewijl deze dienst slechts een betrekkelijk klein 
gedeelte van die hoeveelheid water zal verslinden, 
zal er nog een groot gedeelte beschikbaar blijven 
voor andere doeleinden. Het tweede werktuig 
tot wateropvoer is opgesteld aan het westelijk 
uiteinde der machine-gaanderij, en heeft tot taak 
het noodige water aan te voeren naar de brand-
kranen, de spuiten, de watermotors, enz. Het 
is een werktuig van hooge drukking, welks ver
gaarbak geplaatst is op een gesmeed-ijzeren ge
raamte van honderd cn tien voeten hoogte, tus
schen het Nijverheids-Paleis en de machine-gaan
derij. Deze vergaarbak voedt een net van pijpen, 
waarvan de ontwikkelde lengte twee Duitsche 
mijlen bedraagt, en dat al de terreinen en ge
bouwen der tentoonstelling van water voorziet. 
Er zullen ongeveer honderd vijftig brandkranen 
in het gebouw zijn. Het vermogen der stoom-
pompen tot voeding van het werktuig van hooge 
drukking is van tien duizend teerling-voeten in 
het uur. Eindelijk zal een derde hydraulisch 
werktuig worden opgesteld om de zes fonteinen 
te voeden, die zich voor het Nijverheids-Paleis 
bevinden. Men is bezig daarvoor met een stoom
werktuig van den constructeur Sigl een put te 
graven, twaalf voeten in middellijn en twintig 
voeten diep. Het water wordt uit dezen put ge
trokken door twee stoompompen, om gedeeltelijk 
gestort te worden in de fonteinen en gedeeltelijk 
tot andere doeleinden te worden gebezigd. Deze 
derde machine zal een vermogen hebben van on
geveer tien duizend teerling-voeten in het uur en 
in gemeenschap gebracht worden met het werk
tuig van hooge drukking, om dit te versterken 
in geval van brand. Het gezamenlijk vermogen 
van de drie hydraulische machines, voor den 
dienst der tentoonstelling ojigezet, zal tot veertig 
duizend teerling-voeten in het uur stijgen, bijge
volg tot het viervoud van wat de aqueduc van 
den Keiser Ferdinand kan leveren, die een groot 
gedeelte der stad Weenen van water voorziet. 

Het wegvoeren van liet water en van vuile 
stoffen zal geschieden door eene volledige drai
neering van den omtrek van het tentoonstellings
gebouw. 

§ De verkiezingen op 27 Oct. in Zwitserland 
van leden voor den Nationalen Raad zullen van 
groote beteekenis zijn , ook wat de volkshuishou
ding , het verkeer en de nijverheid betreft. Het 
nieuwe ontwerp van grondwet, dat den 12den 
Mei te recht verworpen werd door de volksstem, 
omdat het te veel wilde centralisecren, bevatte 
echter veel goeds, wat de regeling van den wa
terstaat cn andere belangen van gelijken aard 
betreft. Het is te hopen, dat het volk een ge
wijzigd ontwerp aanneme, waarin de ontwikkeling 
van het land niet wordt overgelaten aan de on
kunde of zelfzucht van gemeenten en kantons. 
De hooge bergstreken en de dalen zijn door j)e-
riodieken was van het water gedurig aan groot 
gevaar blootgesteld. Van tijd tot tijd worden in 
de kantons Wallis, Tessin, U r i , Grauwbunder-
land en St. Gallen geheele landstreken door het 
water der bergen in eene woestijn veranderd. 
Als oorzaken dezer periodieke verwoestingen zijn 
door zaakkundigen sinds lang de vernieling van 
de bosschen in de hoogere gedeelten en het ge
mis van een samenhangend, rationeel bedwang 
der wilde wateren in het gebergte erkend ge
worden. Gemeenten en kantons doen wel plaat
selijk het onmogelijke om zich op den duur to
gen de rampen van overstroomingen te vrijwaren, 
maar dc op zich zclven werkende krachten zijn 
niet toereikende om de oorzaken, die altijd 
nieuwe onheilen voortbrengen, weg te nemen. 
De groote overstroomingen in het hooge gebergte 
worden altijd meer of minder door geheel Zwit
serland gevoeld ; zij zijn een nationaal ongeluk, 
dat soms door zijn golfslag de geheele beschaafde 

wereld beroert. Bij dezen omvang van het kwaad, 
ligt de gedachte voor de hand, dut geheel Zwit
serland met vereenigdc kracht, naar één plan en 
door één lichaam de wortels van het steeds drei
gende gevaar trachte af te snijden. 

Het is in zekere mate een eereplicht voor 
Zwitserland tegenover het buitenland, hetwelk 
herhaaldelijk op edelmoedige wijze bijdragen voor 
de door watersnood geteisterde bevolking heeft 
geofferd, dat het van zijne zijde alles, wat in 
zijn vermogen i s , aanwende om den terugkeer 
van dergelijke rampen te voorkomen. Door ver
werping van het ontwerp der nieuwe grondwet 
staat Zwitserland nog op hetzelfde standpunt als 
sinds tientallen van jaren: De Bond verleent 
staatshulp voor verbetering van groote rivieren, 
die onder zijn toezicht door de kantons wordt 
uitgevoerd, maar om het niet minder gewichtig 
indijken cn bewouden van het gebied der bron
nen bekommert hij zich niet. In deze richting 
zijn kantons en gemeenten geheel aan zich zeiven 
overgelaten; het gevolg hiervan is , dat het bo
venste stroomgebied, hetwelk juist de overstroo
mingen voedt, geheel verwaarloosd wordt, waar
uit dan weder voortvloeit, dat het werk tot ver
betering van de lagere rivieren de woede der 
elementen niet vermag te weerstaan. 

Dat ondanks het afgestemde ontwerp van grond
wet voor het indijken en bewouden van het bron-
gebied in het hooge gebergte van Bondswege 
voortaan gezorgd moet worden, kan na de opge
dane ondervinding voor geene tegenspraak vatbaar 
zijn. De stap tot een krachtig voorgaan in deze 
richting kan slechts door den Nationalen Raad 
worden gedaan, den wachter van het volksbe
lang. Zoo hij overstroomingen tegengaat, is hij 
nog niet de Moloch, die de souvereine kantons 
verslindt. Kortzichtig en enghartig particularisme 
kan het gevaar niet weren. Tegenover de wilde 
krachten der natuur moet de natie één zijn. 

Ook de wegen, inzonderheid de spoorbanen, 
hebben eene hooge beteekenis voor de volkshuis
houding. Voor de verbetering van de bergwegen 
heeft de Bond reeds veel groots tot stand ge
bracht. Maar ook deze tak van openbare werk
zaamheid zal veel beter en verstandiger zorg on
dervinden van eene echt nationale volksvertegen
woordiging dan van een bekrompen particularisme, 
dat slechts oog en hart heeft voor de naast lig
gende belangen. In het spoorwegwezen zijn te
genwoordig eenige groote particuliere maatschap
pijen alvermogend; de afzonderlijke kantons zijn, 
ondanks de rechten, hun bij de concessies toege
kend, niet in staat de belangen van het algemeen 
tegenover deze maatschappijen krachtdadig in 
bescherming te nemen; men heeft daarom reeds 
sinds lang dringend geroepen om een krachtig 
bondsgezag tegenover de willekeur der maat
schappijen. 

§ Den zevenden October j l . heeft de opening 
plaats gehad van den spoorweg, die Christian ia 
met de bloeiende haven Drammen verbindt. Laatst
genoemde stad is in grootte de vierde, maar in 
belangrijkheid de tweede van Noorwegen. De 
lijn was vóór twee jaren begonnen onder de lei
ding van den heer C. P ih l , staats-ingenieur en 
voorstander van smal spoor. (Volgens Petermann's 
kaart van «Europa en de Middell. Zee", 1871, 
zesde uitgaaf, was de lijn in dat jaar reeds vol
tooid! Men schijnt zelfs met Petermann voor
zichtig te moeten zijn, ook al levert hij geen 
haastigen arbeid, waarbij de wetenschap verlaagd 
wordt tot slavin van eene misdadige staatkunde, 
zooals zijne kaart van het Duitschsprekcnde ge
deelte in den Elzas cn Lotharingen in December 
1870.) 

§ Er hebben dezer dagen in Engeland eenige 
verkoopingen plaats gehad van groote werkplaat
sen en haar materieel. Daarbij heeft zich een 
beteekenisvol feit voorgedaan, dat het voordeel 
aantoont, hetwelk er voor de constructeurs in 
gelegen is hun materieel bij de beste fabrikanten 
te koopen. Zoo zijn bij de veiling van de Wor
cester Engine Company de gereedschappen, ge
leverd door de firma's Whitworth en Sharp Ste
wart en Cie. tegen hunnen inkoopsprijs verkocht 
geworden, en zelfs is een werktuig van het laatst
genoemde huis na tien jaren gebruik duurder 
verkocht geworden dan het tegenwoordige tarief! 
Te Millwall daarentegen, waar het materieel af
komstig was van fabrikanten van den tweeden 
rang, zijn de werktuigen verkocht voor den prijs 
van gegoten ijzer. De Engelsche bestuurders van 
nijverheids-ondernemingen waardeeren naar behoo
ren het verschil, dat cr bestaat tusschen goede 
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machines en minder goede. De beroemde fabri
kanten kunnen dan ook niet aan alle bestellingen 
voldoen, en dit verklaart, hoe machines van goe
den huize soms na veeljarig gebruik boven den 
koers van nieuwe verkocht worden, die het zeer 
moeilijk is zich in dezen tijd aan te schaffen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van den 

Minister van Koloniën zijn de civiele ingenieurs 
S. J. G. van Overveldt, H . G. C. M. Hamming, 
T. W. C. Herckenrath en H. P. Mensinga gesteld 
ter beschikking van den Gouv.-Generaal van Ned.-
Indië , om te worden benoemd tot adspirant-
ingenieur bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken daar te lande. 

— Bij beschikking van den Gouverneur-Gene
raal van Ned. Oost-Indië is aan den directeur 
van burgerlijke openbare werken de bevoegdheid 
verleend om op verlangen van gegadigden te be
palen, dat alle geschillen over eenig aangenomen 
werk, alvorens aan de uitspraak van den rechter 
te worden onderworpen, ter kennisse worden 
gebracht van den daarbij betrokken eerstaanwezend 
ingenieur der burgerlijke openbare werken en het 
hoofd van gewestelijk bestuur, die trachten ze 
ten genoegen van partijen to vereffenen. 

— Bij ministerieele beschikking is aan D. A . 
Verschure , te Botterdam, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een schroefstoomboot-
dienst tot vervoer van passagiers, goederen en 
vee en het sleepen van schepen tusschen Botter
dam cn Amsterdam. 

— De heer Cohen Stuart, secretaris van het 
comité van 18G3 voor de Noordhollandsch-Eriesche 
spoorwegverbinding (verbinding van Leeuwarden 
langs Hoorn met Alkmaar en Amsterdam), ver
klaart in een ingezonden stuk in de Alkmaarsche 
Courant, dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken, bij missive van 20 Oct. 1.1., aan boven
genoemd comité een concept heeft gezonden der 
voorwaarden, waarop de Begeering bereid is de 
concessie voor die spoorwegverbinding aan het 
comité te verleenen. 

— Het Handelsblad meldt, dat de Minister van 
Binnenl. Zaken, met het oog op de spoorweg
verbinding tusschen Arnhem en Nijmegen, aan 
het bestuur van eerstgenoemde gemeente gevraagd 
heeft, wat or is van het plan van uitbreiding 
der gemeentekom naar de zuidoostzijde en ook 
aan de overzijde der rivier; teneinde op dit punt 
te kunnen samenwerken. Voor Arnhem is het 
van het hoogste belang dat de overbrugging kome 
niet beneden, maar boven de stad, ter hoogte 
van den zaagmolen. 

Rotterdam. In den nacht van 4 op 5 dezer 
is de kistdam aan het West-Nieuwland, voor de 
werken van den Staatsspoorweg, voor de tweede 
maal doorgebroken, dat groote kosten cn veel 
vertraging in het werk te weeg brengt. 

Delft. De Arnhemsche Courant meldt, dat 
voor de prijsvraag door het bestuur der Kur-
Anstalt te Baden uitgeschreven, voor den aanleg 
van een nieuw gebouw, en waarvan dc ontwerpen 
voor 15 October moesten zijn ingeleverd, de derde 
prijs, ad 1000 francs, is toegekend aan den heer 
E. Gugel, hoogleeraar aan de Polytechnische 
school alhier. Dc eerste en tweede prijs bedroe
gen respectievelijk 2500 en 1500 francs. 

Veere. De heer P. de Waal , bouwmeester-
opzichter der gemeentewerken te Veere, is tevens 
benoemd tot opzichter over de Vrouwepolder en 
Gapinge, alsmede over den weg van hier naar 
Middelburg. 

Varia . 
Architecten. Er is reeds verwarring genoeg 

gebracht in de beteekenis van het woord architect, 
sinds de Polytechnische school aan hare leer
lingen , die daar voor architect hebben gestudeerd, 
den prachtvollcn naam van bouwkundig ingenieur 
heeft gegeven. 

Er is echter nu weder een nieuw soort van 
architecten op het tapijt gekomen , waarvan vroe
ger nimmer gewaagd is, namelijk landschaps
architecten. 

De heer .1. Copijn , tc Velp, annonceert name
lijk in de Arnhemsche Courant, dat hij er eene 
boomkweekerij op na houdt en geeft zich zelven 
bovengenoemden schoonen titel. 

Wij hebben wel eens gehoord van landschap
schilders en houden het er dus voor, dat de heer 
l'opijn tegelijkertijd landschapschilder en architect 
is en dat hij bovendien als boomkwoeker wil op
treden. 

Correspondentie. 
d. R. te B. Uw opstel kan niet worden opge

nomen , daar er te veel personaliteiten in voor
komen Mogt u dit stuk willen wijzigen, dan 
heeft de Redactie geen bezwaar om het te plaatsen. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 22" t C 1 1 November 1872, des 

voormiddags ten 10 ure, zal door de heeren 
RAUWS en V A N MEDENBAOH DE ROOIJ, ten 
huize van laatstgenoemde, aan de Bergstraat te 
Arnhem, in het openbaar wórden aanbesteed : 

Het bouwen van DRIE VILLA'S op 
het landgoed Hulkestein. 

De besteding geschiedt in drie perceelen en in 
massa. 

De bestekken zijn van af 10 November e. k., 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar, ver
krijgbaar bij den heer G. .1. TIIIEME te Arnhem, 
terwij] de teekeningen van af die datum ter visie 
liggen bij den heer V A N MEDENBAC1I DE ROOIJ 
voornoemd. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Don
derdag 21 November, des voormiddags ten 10 
ure. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage 
te bekomen bij de Architecten V A N GENDT, te 
Arnhem. 

GAS-REGULATETJRS, 
Aan de Gemeentelijke Gasfabriek te Leeuwar

den zijn wegens uitbreiding TE K O O P , T W E E 
REGULATEURS, van 20 centimeters, met 
bijbehoorende Kranen en Pijpen voor nood-
kraan. Een der Regulateurs is met dubbele ke
gel en slechts drie jaar in gebruik geweest. 

IEMAND, bekend met het Technisch Vak, Ad
ministratie en do Moderne Talen, zoekt eene 
BETREKKING, liefst op eene Fabriek. Adres 
met franco brieven onder letter X bij den Heer 
D. A . TIIIEME, te Arnhem. 

V HOOTBEREIDISG TEGEN BEDERF ^ '4/ 

Q Systeem! Dr. BOUCHERIE 

Handel in Tras. Schelpkalk, Luiksche 
Kluit- en Meelkalk, Portland- en Vuur
vaste Cement, Schelpen, etc etc. 

G r . A . S M I T S , 
adres: aan den Omval, Weesperzijde, 

nabij AMSTERDAM. 

DE JOME & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schejien, Stoomwerktuigen 
en IJzcrconstnictiën. 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen. Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

FABEIEK VAN 

KOPER-, ZINK- EK IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Puitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

De ondergeteekende maakt aan het geëerd pu
bliek bekend, dat zijn nieuw opgerichte 

j/HiTi min PI 

is in werking getreden. Recommandeerende, 
hoopt hij, door eene prompte behandeling, zich 
een ieders gunst waardig te maken. 

S. H. WOLDRINGH. 
Zoutkamp, October 1872. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPEK WERKEN. 

R O D E N H U I S A Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken cn gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar iu 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

A dr e ssen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » D 15.— 
drie regels » » 20.— 

ecker & Huddingh, Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Vnn B r i e s t & V". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . Sp iege l -en LiJNlenfiibr. Geloei, 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

. I J K - . l ' l eygier , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Verinaes en de B o u d e , Stoomtrasliiltriek, Helft. 
I I . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde laschverbinding. 
Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B..%. Hi ldebrnnd. Stoomt!asfabriek, Haarlem, 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 9 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbesledinircn. 

Zondag, 10 Nov. 
Mijdrecht, door het bestuur der maatschappij 

tot droogmaking van plassen in dc Roode Vee
nen, bij .1. Schouten: de levering van (100,000 
K G . puike Eng. steenkolen, franco te leveren 
vóór 20 Dec. aan het stoomgemaal aan dc Wa
ver. Inl. bij J. A . Schouten voornoemd. 

Rotterdam, door de Noordbrabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij, aan het hoofdbureau: de 
levering der verschillende benoodigdheden, uit
gezonderd telegraaf- en schoorpalen en IJzerdraad, 
voor eene telegraaflijn lang 70 K . M . , met inlei
ding in 10 stations, alsmede van 150 str. M. 
kabel en 2 kokerpalcn, ten behoeve der lijn 
Boxtel—Wezel. 

Haandag, 11 Nov. 
Maastricht, te 11 uren, door het prov. be

stuur: de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalmen en Neer, 
nabij Wijnaardenhof. Het werk bestaat in het 
maken van 2 lijzen dammen, lang 208 en 200 
M., het leggen van 5 kribben, lang 15, 20 , 20, 
.32 en 35 M , het maken van een rijzen lijdam, 
lang 320 M., het uitbaggeren der rivier over 
eene lengte van 275 M . en het leveren en ver
werken van 4,325,000 K.G. ballaststeen. Inl. bij 
den hoofdingenieur te Maastricht en den inge
nieur Roclants, te Roermond. Raming ƒ 20,000. 

Roelofarendsveen, te 11 uren, door burg. 
en weth. van Alkemade: het onderhouden van 
den grintweg, de voetpaden en kunstwerken onder 
het beheer der gemeente; alsmede het. bouwen 
eener brugwachterswoning te Nieuwe Wetering. 

Vaals , te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
het bouwen eener gemeenteschool met onderwij
zerswoning in het dorp Vijlen, gemeente Vaals. 

's-Hage, te 11 Vj uren, door het prov. be
stuur : het onderhouden van- en het doen van 
eenige heistellingen aan: a. de gebouwen, be
hoorende tot het huis bewoond dooi' den Comm. 
des Konings in Zuid-Holland, en 6. het gebouw 
van het prov. bestuur, beide te 's-llage, ged. 6 
jaren (van 1 Jan. '73—31 Dec. 1878). Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat Augier, 
den hoofdingenieur Mazel en den opzichter .1. 
Zemel Sr., allen aldaar. 

's-Hage, te 11'/, uren, door het minist. van 
binnenl. zaken : l o . de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren te Willemsdorp en 
's-Gravcndeel, met het onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 
Raming ƒ 1 0 , 1 1 0 . 

2o. het maken van eene bazaltglooiing tegen 
het buitenbeloop van de bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, door het Steur-
gat onder de gemeente Werkendam. Dc bazalt
glooiing lang ongeveer 130, breed 3.50 M. , de 
bovenkant op 3.05 M. boven peil. Raming ƒ 2410. 

Lelden, te 12 uren, door het gemeentebe
stuur : de levering der benoodigde brandstollen 
voor de gemeente ged. 1873. 

Oudenbosch, te 12 uren, door P. J. 0. 
Kruger, bij J. van Cainpcnhout: het bouwen van 
eene heerenhuizing met koetshuis, stalling, enz. 
Inl. bij J. van Tilburg, aldaar, en bij den archi
tect C . P. van Genk, te Bergen-op-Zoom. 

Amsterdam, Ie 1' , uren , door dc Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het maken van gebouwen cn eenige andere wer
ken voor de halte Weesp en de halte Naaiden 
Bussum, in 2 perceelen cn in massa, ten be
hoeve van den Oosterspoorweg. Inl. bij den 
eerstaanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg, 
te Hilversum. Raming: l e perc. ƒ 8 3 , 0 0 0 ; 2e 
perc. f 50,400. 

Dinsdag, 12 Nov. 
Bergen (bij Alkmaar), te 12 uren, door het 

bestuur der Vereeniging van polders en oningc-
polderde landen onder Bergen, in De rustende 
Jager: l o . het maken van 788 M . straatweg en 
5950 M . grintweg; 2o. het maken van 5125 M . 
straatweg. 

St Laurens (Zeeland), te 12 uren , door kerk
meesters der Herv. gemeente, in de consistorie
kamer : het maken van een nieuw plafond en 
verdere daarmede in verband staande werken in 
de kerk der voornoemde gemeente. Inl. bij den 
kerkmeester .1. M. do Riiyter. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij 
tot. exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een houten ge
bouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel , ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Inl. bij den 
sectie-ingenieur te Groningen. Raming ƒ 575. 

Woensdag-, 13 Nov. 

' s - B o s c h , te 11 uren, door den commandant 
der genie, in het café-restaurant bij L. Cord ens: 
het herstellen van bruggen te 's-Bosch, onder 
het belieer der genie aldaar. Inl. bij genoemden 
commandant. 

Kosendaal (Noord-Brab.), Ie 12 uren, door 
het 11 C. kerkbestuur der succursaal-kcrk van 
O. L . V . , in het Nederlandsche Koffiehuis: het 
bouwen eener kerk met toren. Inl. bij den ar
chitect Th. Asseler, te Amsterdam. Aanwijzing 
12 Nov., te 12 uren, op welken dag ook de 
biljetten moeten worden ingezonden bij den Rector. 

L a n d s m e e r , te 12 uren, door Dr. L . Woer-
m a i i . ten huize van den kastelein K. L u i k : het 
bouwen van een woonhuis, lang 12.50 M. , breed 
of diep 11 M. , inet bijgebouwtje enz. Aanw. op 
den dag der besteding, te 10 uren. 

Donderdag, 14 Nov. 
's-Hage , te 12 uren , dour het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ, 
tot eene totale lengte van 3830.46'M. Inl. aan 
het ministerie van binnenl. zaken, en aan de 
bureau's der Staatsspoorwegen te 's-llage. Ra
ming ƒ 335,000. 

Haarlem, te 2% uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van een schoollokaal aan het 
bestaande . cn het doen van eenige vernieuwingen 
aan het oude schoolgebouw en de onderwijzers
woning in de Kerkbuurt te Assendelft. Inl. bij 
den burgemeester van Assendelft en bij den prov. 
opzichter W. Bh. de Kruijlf, te Helder. Aanw. 
11 Nov. Bilj. inzenden op den dag der besteding 
vóór 12 uren. 

Wormerveer, te 5 uren, door burg. en wet
houders: het baggerwerk voor het winterseizoen 
1872/73. Inl. bij den gemeente-opzichter M . Stam. 
Aanwijzing 11 Nov., te 10 uren. 

Vrijdag:, 15 Nov. 
Middelburg , te 10 uren , door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het verruimen van de buiten
haven te Hansweert, met het verplaatsen en 
bewormnagclén van dukdalven, liet werk bestaat 
in het uitbaggeren van 42,000 kub. M., het ver
voer van die specie, het opruimen van 5 duk
dalven en het weder plaatsen van 4 na bespij
kering met wormnagels. Aanwijzing den 4den 
d ig vóór dc besteding. Raming ƒ 3 0 , 0 0 0 . 

2o. het driejai ig onderhoud der aanleg- en 
losplaats voor visschers in den Brakman bij de 
Isabella-sluis in Zeeland. De onderhoudswerken 
zijn: a. de havengeul, lang 85 M. ; b. de haven
kom aan de geul aansluitende, lang 41 M . ; c. 
de nol ten westen van de haven bij het aanslui-
tingspunt der oostelijke kruinlijn , lang 05 M . ; 
d. een pakwerk aan de westzijde der havenkom, 
lang 30 M . ; e. een rijshoofd beoosten de haven, 
lang 05 M . ; f.ll wrijf- en meerpalen en 30 M. 
gording. Inl. bij den hoofdingenieur van den wa
terstaat, te Middelburg en bij den ingenieur te 
Neuzen. Raming ƒ2440. 

3o. het driejarig onderhoud der BJjks-water-
Leidingen bewesten en beoosten het kanaal van 
Neuzen. Dc te onderhouden werken zijn: O. de 
waterleiding ten westen van het kanaal van 
Neuzen ; b. de waterleiding ten oosten van dat 
kanaal met het zijkanaal naar Hulst. Inl. bij den 
hoofdingenieur te Middelburg en den ingenieur 
te Neuzen. Raming f 25,000. 

4o. het onderhoud cn de verbetering ged. 1873 
van de havenwerken te Breskens. Hiervoor moet 

o. a. worden geleverd en zooveel noodig ver. 
werkt: 300 bos Brabantsch rijs; 100 bos Dra-
bantsch haringhand; 1000 stuks Brabantscbc 
staken; 1 M 5 bezaagd eikenhout; 50 K.G. go. 
smeed ijzer. Inl. bij den hoofdingenieur te Mid-
delburg en den ingenieur te Sluis. Aanw. 11 
Nov. Raming / '7900. 

's-Bosch, te 10'/2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het ged. 1873 onderhouden en 
herstellen der werken bij den Baardwijksclien 
overlaat en van de Rijkssluis in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk. De bedoelde werken 
zijn : a. de grintweg door den verlaat met stoepen, 
lang 10113 M . ; b. de Icidijken en afleidammen; 
c. de klinkerstocpen ter oppervlakte van 1301 
M 1 , leidende naar het veer in den overlaat; i. 
het terrein van even boven de zomcrsluitiiig tot 
30 M . beneden den grintweg; c. de bezoding op 
de kruin van het stortebed; voorts het wacht
huis, de loods tot berging der vaartuigen, de 
peilschalen, de sluis, 2 potduikers enz. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, bij den 
ingenieur Hogerwaard en den opzichter Van 
Deursen , allen te 's-Bosch. Aanw. den 4den dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 2205. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine: het wasschen en apprêteeren van 
linnen, wollen en katoenen goederen. Inl. bij 
genoemde directie en ter secretarie der gemeente 
Alkmaar. 

Middelburg, te 11 uren, door het bestuur 
der godshuizen, in het burgerweeshuis: de leve
ring van brandstoffen. 

Rotterdam, te 12 uren, door de Noordbrab.-
Diiitsche Spoorwegmaatschappij , aan bet hoofd
bureau: lo . het maken der werken voor de be
waking en afdeeling van het gedeelte spoorweg 
Grenzen—Goch; 2o. de gebouwen cn inrichtingen 
ten behoeve van den spoorweg van Boxtel naar 
Wezel, op het station Goch der Rheinischen Eisen-
li.iliii. Inl. aan het bureau van den hoofdinge
nieur, te Rotterdam en bij den sectie-ingenieur 
Nivel , te Goch. 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan hel gebouw van het prov. 
bestuur: het opruimen der overblijfselen van een 
steenoven, gelegen aan den rechter Maasoever 
onder Alfen, tusschen de kilometcrraaien 212 en 
213. De uit te voeren werken zijn: a. het weg
ruimen van ca. 15,000 steenen ; b. het wegruimen 
van ca. 150 M 3 steenpuin of afbraak; c. het 
egalisecren van het terrein waarop de steenoven 
heeft gestaan tot maaivelds-hoogte, waartoe te 
verwerken 100 M 3 grond; d. het wegruimen van 
een hoop grond of leem, inhoudende ongeveer 
50 M 3 , gelegen op het westeinde van het per
ceel. Inl. bij den hoofdingenieur te Arnhem, bij 
den ingenieur Van Manen, tc Nijmegen en bij 
den opzichter Klaassen, te Ravestein. Raming 
ƒ 1 7 7 . 

Middelburg 1, te 1 uur, door het gemeente
bestuur: lo. het maken, leveren en plaatsen van 
den bovenbouw erner ijzeren draaibrug, aan dc 
Iloutkaai te Middelburg; 2o. het bouwen van 
een houten brandspuithuisje, met eenige daar 
bijbehoorende werken. Inlicht, hij den gemeente-
bouwmeester. Bilj. inzenden uiterlijk 14 Nov. 

Zaterdag, 16 Nov. 

Leiden, te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Rijnland, in het Gemeenelands-
huis: het vervaardigen, leveren en stellen van 
den ijzeren bovenbouw voor de dubbele ophaal
brug over de groote sluis te Spaardam. Inl. bij 
den ingenieur-hoofdopzichter P. Maas Geesteranus, 
te Leiden. Bilj. inz. vóór 11 uren. 

Utreoht, door den commandant der genie, 
in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen: 
het maken van een geschut- en kogelpark in i 
forten bij Utrecht. Inl. dagelijks, van 10—12 
uren, bij genoemden commandant. 

Brantgum, door K. P. Bosch: l o . het af
breken eener hui/.inge en schuur; 2o. het bou
wen van een nieuw woonhuis, schuur, lietshuis 
en werkmanswoning. Aanw. 12 Nov., van '.)—11 
uren. 

Maandag,] 

Boroulo, tc 12 u r | 
Tijdink : het bouwen val) 
de Berkel, bij Borculo. 
aldaar. 

Scheveningren, tc 
neming tot uitbreiding 
gen, in het badhuis: b l 
aan het zeestrand te 
oosten van het gemeen 
Inl. en aanwijzing op l l 
10—12 uren, op het te l 

Amsterdam, te l 1 / , 
Uzercn-spoorwegmaatsch 
bouw: het maken van I 
huisjes langs den spool 
nieur van den weg te 't\ 

Bergen-op-Zoom, 
selt: het bouwen eener hd 
cn schuur, te St . -Phi l ip | 
11 uren. 

DinsdagI 

Kekerdom, tc 11 uij 
bestuur, bij R. L . Corns, 
R. C . kerk en toren. 

Delft, te 12 uren, lo 
lorie-stapel- en constru 
ring van verschillende 
in Oost-Indië, over 187j 
dc gespecificeerde opj 
Hijvoegsel van no. 441 
directeur. 

Woensda 

's-Hage, te 12 nrej 
van marine, de levering 
7000 M. blauwe baai, 
1000 
1800 
2050 

050 

id. voorin 
id. duffel, 

blauw montej 
id. gewoo 

800 stuks wollen dekq 
0300 » zwart zijdenl 
7200 » gestreept k l 
2000 » bont l innen' 

sen en 200 
deze in één 

en de navolgende ond 
in één perceel) als: 

500 stuks voor mal r o z i 

1000 » i> 

200 » » 
800 » » 

Stalen en modellen lil 
van marine en bij d | 
Amsterdam. 

Arnhem, tc 12", 
ter : l o . het graven efl 
terput met pomp bij 
len cn leveren van ce^ 
werk. 
- Mijnsheerenland, j 
meentebestuur: het bo| 
derwijzerswoning. Inl. 
bij Beljers, te Putten 
der besteding, te 11 

Heerenveen, bij 
holt: het afbreken 
eener nieuwe boerenl 
kaple. Aanw. 14 Nov | 

Vrljda 

Maastricht , te 10 
Staten van het hertog 
van 30,000 K .G. grovS. 

Oroningen , te 13 
van binnenl. zaken , 
bestuur : het driejarig 
watermolen, staande | 
Nieuwcschans. Inl. 
den waterstaat te 
Groningen en bij den 
schoten. Aanw. den 
Raming ƒ 8 2 5 per ja 

Zaterd 

Eede (Zeeland), do 
bouwen eener school j 
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minder goede. De beroemde fabri-
en dan ook niet aan alle bestellingen 
dit verklaart, hoe machines van goe-
ims n a veeljarig gebruik boven den 

ieuwe verkocht worden, die het zeer 
;ich in dezen tijd aan te schaliën. 

B I N N E N L A N D , 
hage. Bij beschikking van den 
Koloniën zijn de civiele ingenieurs 
Overvcldt, H . G. C. M. Hamming, 

lerckenrath en H. P. Mensinga gesteld 
ing van den Gouv.-Generaal van Ned.-
te worden benoemd tot adspirant-

>ij den waterstaat en de burgerlijke 
jerken daar te lande, 
schikking van den Gouverneur-Gene
ed. Oost-Indië is aan den directeur 

jjke openbare werken dc bevoegdheid 
op verlangen van gegadigden te be-

klle geschillen over eenig aangenomen 
•ens aan de uitspraak van den rechter 
onderworpen, ter kennisse worden 
den daarbij betrokken eerstaanwezend 

er burgerlijke openbare werken cn het 
gewestelijk bestuur , die trachten ze 
in van partijen to vereffenen, 
linisterieele beschikking is aan D. A . 

te Rotterdam, tot wederopzegging, 
verleend voor een schroefstoomboot-

vervoer van passagiers, goederen en 
sleepen van schepen tusschen Itotter-
sterdam. 
Ber Cohen Stuart, secretaris van het 
803 voor de Noordhollandsch-Friesche 
'binding (verbinding van Leeuwarden 
1 met Alkmaar en Amsterdam), ver-
ï i ingezonden stuk in de Alkmaarsche 
at de Minister van Binnenlandsche 
missive van 20 Oct. 1.1., aan boven-

mitc een concept heeft gezonden der 
, waarop de Regeering bereid is de 

lor die spoorwegverbinding aan het 
irleenen. 

handelsblad meldt, dat de Minister van 
Ben , met het oog op de spoorweg-
jtusschen Arnhem cn Nijmegen, aan 
van eerstgenoemde gemeente gevraagd 

er is van bet plan van uitbreiding 
tekom naar de zuidoostzijde en ook 

•zijde der rivier; teneinde op dit punt 
samenwerken. Voor Arnhem is het 

jgste belang dat de overbrugging konie 
|n , maar boven de stad, ter hoogte 
•molen. 
un. In den nacht van 4 op 5 dezer 
an aan het West-Nieuwland, voor de 
den Staatsspoorweg, voor de tweede 

[ebroken, dat groote kosten en veel 
ln het werk te weeg brengt. 
De Arnhemsche Courant meldt, dat 
lijsvraag door het bestuur der K u i -
iaden uitgeschreven, voor den aanleg 
nw gebouw, en waarvan de ontwerpen 
ober moesten zijn ingeleverd , de derde 
00 francs, is toegekend aan den heer 
hoogleeraar aan de Polytechnische 

jr. De eerste en tweede prijs bedroe-
evelijk 2500 en 1500 francs. 

De heer P. de Waal , bouwmeester-
1 gemeentewerken te Veere, is tevens 
1 opzichter over de Vrouwcpoldcr en 
Ismede over den weg van hier naar 

Varia. 
t en . Er is reeds verwarring genoeg 
de heteekenis van het woord architect, 

'olytcchiiische school aan hare leer-
daar voor architect hebben gestudeerd, 

pllen naam van bouwkundig ingenieur 
sn. 
Iter nu weder een nieuw soort van 
pp het tapijt gekomen , waarvan vroe-

L,rewaagd is, namelijk landschap»-

f. ('opijn, tc Velp, annonceert name-
rnhemsche Courant, dat hij er eene 
rij op na houdt en geeft zich zeiven 
iden schooncn titel. 
Bn wel eens gehoord van landschap-
houden het er dus voor, dat de heer 

jkertijd landschapschilder en architect 
bovendien als boomkweeker wil op-

Gorrespondentie. 
d. R. te B. Uw opstel kan niet worden opge

nomen , daar er te veel personaliteiten in voor
komen Mogt u dit stuk willen wijzigen, dan 
heeft de Redactie geen bezwaar om het te plaatsen. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 22''™ November 1872, des 

voormiddags ten 10 ure, zal door de heeren 
RAUWS en V A N MEDENBACH DE ROOIJ, ten 
huize van laatstgenoemde, aan de Bergstraat te 
Arnhem, in het openbaar wórden aanbesteed : 

H e t b o u w e n v a n D R I E V I L L A ' S op 
het l andgoed H u l k e s t e i n . 

De besteding geschiedt in drie perceelen en in 
massa. 

De bestekken zijn van af 10 November e. k., 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar, ver
krijgbaar bij den heer G. .1. THIEME te Arnhem, 
terwijl dc teekeningen van af die datum ter visie 
liggen bij den heer V A N MEDENBACH DE ROOIJ 
voornoemd. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Don
derdag 21 November, des voormiddags ten 10 
ure. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage 
te bekomen bij de Architecten V A N GENDT, te 
Arnhem. 

GAS-REGULATEURS. 
Aan dc Gemeentelijke Gasfabriek te Leeuwar

den zijn wegens uitbreiding T E K O O P , T W E E 
R E G U L A T E U R S , van 20 centimeters, met 
bijbehoorende K r a n e n en P i j p e n voor nood-
kraan. Een der Regulateurs is met dubbele ke
gel en slechts drie jaar in gebruik geweest. 

IEMAND, bekend met het Technisch Vak, Ad
ministratie en dc Moderne Talen, zoekt eene 
B E T R E K K I N G , liefstop eene Fabriek. Adres 
inet franco brieven onder letter X bij den Heer 
D. A. THIEME, te Arnhem. 

V HODTBEREIDING TEGEN BEDERF 

^ Systeem: Dr. BOUCHERIE ^ 

^ A i j a a f t . * 5 ' 
Handel in T r a s . S c h e l p k a l k , L u i k s c h e 

K l u i t - en M e e l k a l k , P o r t l a n d - cn V u u r 
vaste C e m e n t , S c h e l p e n , etc. etc 

Gr. A . S M I T S , 
adres: aan den Omval, Weespcrzijde, 

nabij AMSTERDAM. 

DE JONGE & PLATE 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzert'onstractiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen , S t o o m b o o t e n , R e s e r v o i r s , B r u g 
gen, S toomke te l s , S t o o m m a c h i n e s , alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
D r i j f w e r k e n , P o m p e n , W a t e r - , S t o o m - en 
G a s l e i d i n g e n , voor het surveilleeren van fabrie
ken , het leveren van P l a n n e n . Begroo t ingen 
en A d v i e z e n . Belasten zich met het bepalen 
van het v e r d a m p i n g s v e r m o g e n van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

K A B I I I K K V A N 
m i m i 

liUiu II J I U \ h . ' ( 

KOPER-, ZINK- e IJZERGIETERIJ, 
i l l , 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsclie b a r r i ö r e , Y Y 127 13 en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

De ondergeteekende maakt aan het geëerd pu
bliek bekend, dat zijn nieuw opgerichte 

l-Pl 
is i n w e r k i n g get reden. Rccommandeerende, 
hoopt hij, door eene prompte behandeling, zich 
een ieders gunst waardig te maken. 

S. H . W O L D R I N G H . 
Zoutkamp, October 1872. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S i» Co. , ARNHEM. 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , C o n s o l e s , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t ten . Verder 
alle soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

Calqueerlinnen. 
liet n i e u w e soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar iu 
hei M a g a z i j n van Teekenbehoef ten voor B o u w 
k u n d i g e n van 

Th. J. DÜBBE, te Utrecht. 

A dr e ssen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' 
: 
eekcr A Ituddinifh, Arnhem. Wate rpas -
' M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 
H o u » ' t e r r e i n e n tc koop aan de Spijkcrstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNDT te Arnhem. 

Vim Hrient A C". A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek , schaaft ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

Honinkl . Sp iege l -en liijsleiifitbr. Gcfocl. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

Ji ie« . l*leynier, te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Verinaes en de Honde , Stooiiitraslalnïek, Delft. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverhinding. 

Bcuwterrei i ien te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen hij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen dc Zaag
molen- en Willemspoort, tc Amsterdam. 
B . A . Hi ldebrnnd. Stoomtiasliibriek, Haarlem. 

Arnhem bij D. A . THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van (i. W. V A N DER WIEL & C". 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 9 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag:, 10 Nov. 
Mijdrecht, door het bestuur der maatschappij 

tot droogmaking van plassen in dc Roode Vee
nen, bij .1. Schouten: dc levering van 000,000 
K G . puike Eng. steenkolen, franco te leveren 
vóór 20 Dec. aan het stoomgemaal aan de Wa
ver. Inl. bij J. A. Schouten voornoemd. 

Rotterdam, door de Noordbrabantsch-Duitsche 
spoorwegmaatschappij, aan het hoofdbureau: de 
levering der verschillende benoodigdheden, uit
gezonderd telegraaf- en schoorpalen cn IJzerdraad, 
voor eene telegraaflijn lang 70 K . M . , met inlei
ding in 10 stations, alsmede van 150 str. M. 
kabel en 2 kokerpalen, ten behoeve der lijn 
Boxtel—Wezel. 

Maandag, 11 Nov. 
Maastrioht, te 11 uren, door het prov. be

stuur: de uitvoering van werken tot verbetering 
van de Maas in de gemeenten Swalincn en Neer, 
nabij Wijnaardenhof. Het werk bestaat in het 
maken van 2 rijzen dammen, lang 208 cn 200 
M . , het leggen van 5 kribben, lang 15, 20 , 29, 
32 en 35 M , het maken van een rijzen lijdam, 
lang 320 M. , het uitbaggeren der rivier over 
eene lengte van 275 M . en het leveren en ver
werken van 4,325,000 K.G. ballaststeen. Inl. bij 
den hoofdingenieur te Maastricht en den inge
nieur Roelants, te Roermond. Raming ƒ 29,000. 

Roelofarendsveen, tc 11 uren, door burg. 
cn weth. van Alkemade: het onderhouden van 
den grintweg, de voetpaden en kunstwerken onder 
het beheer der gemeente; alsmede het bouwen 
eener brugwachterswoning te Nieuwe Wetering. 

Vaals, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
het bonwen eener gemeenteschool met onderwij
zerswoning in het dorp Vijlen, gemeente Vaals. 

's-Hage, te 11'/j uren, door het prov. be
stuur : het onderhouden van- cn het doen van 
eenige herstellingen aan : a. de gebouwen, be
hoorende tot het huis bewoond door den Comm. 
des Konings in Zuid-Holland, en h. het gebouw 
van het prov. bestuur, beide te 's-Hage, ged. 6 
jaren (van 1 Jan. '73—31 Dec. 1878). Inl. bij 
den hoofdingenieur van den wa'crstaat Augier, 
den hoofdingenieur Mazel cn den opzichter J. 
Zemel Sr., allen aldaar. 

's-Hage, te 11'/2 uren, door het minist. van 
binnenl. zaken : lo. de uitvoering van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijkswerken, 
behoorende tot de veren tc Willemsdorp en 
's-Gravendeel, met bet onderhoud dier werken 
van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 1875. 
Raming ƒ 10,110. 

2o. het maken van eene bazaltglooiing tegen 
het buitcnbcloop van de bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, door het Steur-
gat onder de gemeente Werkendam. De bazalt
glooiing lang ongeveer 130, breed 3.50 M. , de 
bovenkant op 3.05 M. boven peil. Raming ƒ 2 4 1 0 . 

Lelden, te 12 uren , door het gemeentebe
stuur : de levering der benoodigde brandstollen 
voor de gemeente ged. 1873. 

Oudenbosch, tc 12 uren, door P. J. 0. 
Kruger, bij J. van Cainpcnhout: het bouwen van 
eene heerenhuizing met koetshuis, stalling, enz. 
Inl. bij J. van Ti lburg, aldaar, cn bij deu archi
tect C. P . van Genk , te Bergen-op- Zoom. 

Amsterdam, tc leuren, door de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het maken van gehouwen cn eenige andere wer
ken voor de halte Weesp en de halte Naaiden — 
Bussum, in 2 perceelen en in massa, ten be
hoeve van den Oosterspoorweg. Inl. l i j den 
eerstaanwezend ingenieur van den Oosterspoorweg. 
te Hilversum. Raming: l e perc. ƒ 8 3 , 6 0 0 ; 2e 
perc. f50,400. 

Dinsdag, 12 Nov. 
Bergen (bij Alkmaar), tc 12 uren, door het 

bestuur der Vereeniging van polders en oninge-
polderde landen onder Bergen, in Dc rustende 
jager: lo. het maken van 788 M . straatweg en 
5950 M. grintweg; 2o. het maken van 5125 M . 
straatweg. 

St L a u r e n s (Zeeland), te 12 uren, door kerk
meesters der Herv. gemeente, in do consistorie
kamer : het maken van een nieuw plafond en 
verdere daarmede in verhand staande werken in 
de kerk der voornoemde gemeente. Inl. bij den 
kerkmeester J . M . de Ruyter. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot. exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een houten ge
bouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel , ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Inl. bij den 
sectie ingenieur te Groningen. Raming ƒ 5 7 5 . 

Woensdag, 13 Nov. 
' s - B o s c h , te 11 uren, door den commandant 

der genie, in het café-restaurant bij L. Cordons: 
het herstellen van bruggen te 's-Bosch, onder 
het beheer der genie aldaar. Inl. bij genoemden 
commandant. 

Kosendaal (Nooid-Brab.), te 12 uren, door 
bet R. C. kerkbestuur der succursaal-kerk van 
O. L . V . , in het Nederlandsche Koffiehuis : het 
bouwen eener kerk met toren. Inl. bij den ar
chitect Th. Asseler, te Amsterdam. Aanwijzing 
12 Nov., le 12 uren, op welken dag ook de 
biljetten moeten worden ingezonden bij den Rector. 

L a n d s m e e r , te 12 uren, door Dr. L . Woer-
inan, ten huize van den kastelein K. L u i k : het 
bouwen van een woonhuis, lang 12.50 M. , breed 
of diep 11 M., met bijgebouwtje enz. Aanw. op 
den dag der besteding, te 10 uren. 

Donderdag, 14 Nov. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van een gedeelte der 
aardebaan voor den Staatsspoorweg door het IJ, 
tot eene totale lengte van 3830.45 M. Inl. aan 
het ministerie van binnenl. zaken, en aan de 
bureau's der Staatsspoorwegen te 's-Hage. Ra
ming ƒ 335,000. 

Haarlem, te 2% uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van een schoollokaal aan het 
bestaande , en het doen van eenige vernieuwingen 
aan het oude schoolgebouw en de onderwijzers
woning in de Kerkbuurt te Asscndelft. Inl. bij 
den burgemeester van Assendclft en bij den prov. 
opzichter W. Pb. dc Kruijtl', te Helder. Aanw. 
11 Nov. Bilj. inzenden op den dag der besteding 
vóór 12 uren. 

Wormerveer, te 5 uren , door burg. en wet
houders : het baggerwerk voor het winterseizoen 
1872/73. Inl. bij den gemeente-opzichter M . Stam. 
Aanwijzing 11 Nov., tc 10 uren. 

Vrijdag, 15 Nov. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het verruimen van de buiten
haven tc Hansweert, met het verplaatsen en 
bewormnagelën van dukdalven, liet werk bestaat 
in het uitbaggeren van 42,000 kub. M. , het ver
voer van die specie, het opruimen van 5 duk
dalven en het weder plaatsen van 4 na bespij
kering met wormnagels. Aanwijzing den 4den 
d ig vóór de besteding. Raming ƒ 3 0 , 0 0 0 . 

2o. het driejai ig onderhoud der. aanleg- cn 
losplaats voor visschers in den Brakman bij de 
Isabella-sluis in Zeeland. De onderhoudswerken 
zijn: a. de havengeul, lang 85 M. ; b. de haven
kom aan de geul aansluitende, lang 41 M . ; c. 
de nol ten westen van de haven bij het aanslui-
tingspunt der oostelijke kruinlijn , lang 95 M . ; 
d. een pakwerk aan de westzijde der havenkom, 
lang 30 M . ; e. een rijshoofd beoosten de haven, 
lang 05 M . ; /'. 17 wrijf- en meerpalen en 30 AI. 
gording. Inl. bij den hoofdingenieur vau den wa
terstaat, te Middelburg en bij den ingenieur te 
Neuzen. Raming ƒ2440 . 

3o. bet driejarig onderhoud der Rijks-water
leidingen bewesten en beoosten het kanaal van 
Neuzen. De te onderhouden werken zijn: O. de 
waterleiding ten westen van het kanaal van 
Neuzen ; b. dc waterleiding ten oosten van dat 
kanaal met het zijkanaal naar Hulst. Inl. bij den 
hoofdingenieur tc Middelburg en den ingenieur 
te Neuzen. Raming f 25,000. 

4o. het onderhoud en dc verbetering ged. 1873 
van de havenwerken te Breskens. Hiervoor moet 

o. a. worden geleverd cn zooveel noodig ver
werkt: 300 bos Brabantsen rijs; 100 hos Bra-
bantsch haringband; 1000 stuks Brabantsche 
staken; 1 M 3 bezaagd eikenhout; 50 K . G . ge. 
smeed ijzer. Inl. bij den hoofdingenieur te Mid
delburg en den ingenieur te Sluis. Aanw. H 
Nov. Raming f7900. 

's-Bosoh, te 10% uren, door hot ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het ged. 1873 onderhouden en 
herstellen der werken bij den Baardwijkschen 
overlaat en van de Rijkssluis in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk. De bedoelde werken 
zijn : a. de grintweg door den verlaat met stoepen, 
lang 1003 M.j b. de leidijken en afleidammen; 
c. de klinkerstoepen ter oppervlakte van 1301 
M 1 , leidende naar het veer in den overlaat; d. 
het terrein van even boven de zomersluiting tot 
30 M . beneden den grintweg; e. de bezoding op 
de kruin van het stortebed; voorts het wacht
huis, de loods tot berging der vaartuigen, de 
peilschalen, de sluis, 2 potduikers enz. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, bij den 
ingenieur Hogerwaard en den opzichter Van 
Beursen , allen tc 's-Bosch. Aanw. den 4dcn dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 2295. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie 
der marine: bet wasschen en appréteeren v.m 
linnen, wollen en katoenen goederen. Inl. bij 
genoemde directie cn ter secretarie der gemeente 
Alkmaar. 

Middelburg, te 11 uren, door het bestuur 
der godshuizen, in het burgerweeshuis: de leve
ring van brandstoffen. 

Botterdam, te 12 uren, door de Noordbrab.-
Duitschc Spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : lo . het maken der werken voor de be
waking en afdeeling van het gedeelte spoorweg 
Grenzen—Goch; 2o. de gebouwen cn inrichtingen 
ten behoeve van den spoorweg van Boxtel naar 
Wezel, op het station Goch der Rheinischen Eisen-
babn. Inl. aan het bureau van den hoofdinge
nieur, te Rotterdam en bij den sectie-ingenieur 
Nivel , te Goch. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het opruimen der overblijfselen van een 
steenoven, gelegen aan den rechter Maasoever 
onder Alfen, tusschen dc kilometerraaien 212 en 
213. De uit te voeren werken zijn: a. het weg
ruimen van ca. 15,000 steenen ; h. het wegruimen 
van ca. 150 M 3 steenpuin of afbraak; c. het 
egaliseeren van het terrein waarop de steenoven 
heeft gestaan tot maaivelds-hoogte, waartoe te 
verwerken 100 M 3 grond; d. het wegruimen van 
een hoop grond of leem, inhoudende ongeveer 
50 M 3 , gelegen op het westeinde van bet per
ceel. Inl. bij den hoofdingenieur te Arnhem, bij 
den ingenieur Van Manen, tc Nijmegen en bij 
den opzichter Klaassen, te Ravestein. Raming 

ƒ 1 7 7 . 

Middelburg, te 1 uur, door het gemeente
bestuur: lo. het maken, leveren en plaatsen van 
den bovenbouw erner ijzeren draaibrug, aan dc 
Houtkaai tc Middelburg; 2o. het bouwen van 
een houten brandspuithuisje, met eenige daar 
bijbehoorende werken. Inlicht, bij den gemeente
bouwmeester. Bilj. inzenden uiterlijk 14 Nov. 

Zaterdag, 16 Nov. 

Leiden, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoog
heemraden van Rijnland, in het Gemcenelands-
huis: het vervaardigen, leveren en stellen van 
den ijzeren bovenbouw voor de dubbele ophaal
brug over de groote sluis te Spaardam. Inl. bij 
den ingenieur-hoofdopzichter P. Maas Qeesteranus, 
te Leiden. Bilj. inz. vóór 11 uren. 

Utreoht, door den commandant der genie, 
in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen : 
het maken van een geschut- en kogelpark iu 4 
forten hij Utrecht. Inl. dagelijks, van 10—12 
uren, bij genoemden commandant. 

Brantgum, door K. P. Bosch: l o . het af
breken eener huizingc en schuur; 2o. het hou
wen van een nieuw woonhuis, schuur, lietshuis 
on werkmanswoning. Aanw. 12 Nov., van 9—11 
uren. 

Maandag, 18 Nov. 
Borculo, te 12 uren, ten huize van II. F . 

Tijdink : het bouwen van eene nieuwe brug over 
de Berkel, hij Borculo. Inl. bij J. te Velthuijs, 
aldaar. 

Scheveningen, te 12 uren, door de onder
neming tot uitbreiding der badplaats Schevenin
gen, in het badhuis: het maken van 12 villa's 
aan het zeestrand te Scheveningen, ten noord
oosten van het gemeente-badhuis (le perceel). 
Inl. en aanwijzing op 14, 15 en 10 Nov., van 
10—12 uren, op het terrein. 

Amsterdam, te l ' / 2 uren, door de Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge
bouw : het maken van acht houten wachters-
huisjes langs den spoorweg. Inl. bij den inge
nieur van den weg te 's-IIage. 

Bergen-op-Zoom, door P. .!. 0. E. van Has
selt : het bouwen eener hofstede, bestaande in huis 
en schuur, tc St.-Philipsland. Aanw. 14 Nov., te 
11 uren. 

Dinsdag, 19 Nov. 
Kekerdom, tc 11 uren, door het R. C. kerk

bestuur, bij R. L . ('ornclisse: de herbouw van de 
B . C. kerk en toren. Aanw. 12 Nov. 

Delft, tc 12 uren, door den directeur der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen : de leve
ring van verschillende behoeften voor den dienst 
in Oost-Indië, over 1874, in 57 perceelen. (Zie 
de gespecificeerde opgave der perceelen in het 
Bijvoegsel van no. 44.) Inl. bij voornoemden 
directeur. 

Woensdag, 20 Nov. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van marine, dc levering van 
7000 M . blauwe baai, 
1000 » id. voeringbaai, 
1800 » id. duffel, 
2650 » blauw monteeringlaken, 

650 » id. gewoon laken, 
800 stuks wollen dekens, 

6300 » zwart zijden doeken, 
7200 » gestreept katoenen borstrokken, 
2000 » bont linnen overtrekken voor matras

sen en 2000 dito voor kussens (beide 
deze in één perceel), 

en de navolgende onderschcidiiigsteekenen (alle 
in één perceel) als: 

500 stuks voor matrozen 1e klasse! , , 
1000 >, , » 2e » i°P I a k c n ' 

200 » » » l e » | ,. 
800 » », » 2e » j°P 1 , n n o n -

Stalen en modellen liggen aan het departement 
van marine en bij de directie der marine tc 
Amsterdam. 

Arnhem, tc 12% uren, door den burgemees
ter : l o . het graven en metselen van een weiwa
terput met pomp bij Rappardsberg; 2o. het stel
len en leveren van eenige meters houten raster
werk. 
- Mljnsheerenland, tc 3 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener school en on
derwijzerswoning. Inl. bij den burgemeester en 
bij Beljers, (c Puttershoek. Aanw. op den dag 
der besteding, te 11 uren. 

Heerenveen, bij jhr. mr. Lycklama ii Nye-
hult : bet afbreken der oude en het opbouwen 
eener nieuwe bocrenhuizinge cn schuur te Ter-
kaple. Aanw. 14 Nov. 

Vrijdag, 22 Nov. 
Maastrioht, te 10 uren, door Gedeputeerde 

Staten van het hertogdom Limburg: de levering 
van 30,000 K . G . grove magere steenkolen. 

Groningen, tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van den Rijks-
watermolen , staande aan dc Binncn-Aa bij de 
Nieuweschans, Inl. bij don hoofdingenieur van 
den waterstaat te Assen, hij den ingenieur tc 
Groningen en bij den opzichter Bauer, te W i n 
schoten. Aanw. den 7den dag vóór dc besteding 
Raming ƒ 8 2 5 per jaar. 

Zaterdag, 23 Nov. 
Eede (Zeekind), door het gemeentebestuur: het 

houwen eener school inet onderwijzerswoning. 
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Utrecht, to 2 uren, door hot prov. bestuur: 
het maken van een afsluitdam in de richting van 
ilc linker normaallijn aan de bovenzijde der door
snijding van den Uiterwaard Dclioodvoct, bene
vens het verruimen van den bovenmond der door
snijding onder de gemeenten Wijk-bij-Duurstede 
en Maurik. De afsluitdam bestaat uit een rijzen 
dam, lang op de kruin 255 M. , op een grond
laag van zinkstokken ter lengte van 75 M. , 
verder bekleed met bloeslaag of rijsbeslag; hier
voor te leveren en te verwerken 1875 M ' zink
stuk van 0.40 dikte rijsvulling, 2540 M l blees-
laag en rijsbeslag, 1300 scheepston bazalt, 1000 
M» puin. Aanw. 20 Nov. Raming f 25,000. 

Maandag: 25 NOT. 
Maastricht, te 10 uren , door het ministerie 

van binnenl. zaken, nan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
Noordervaart met het zijkanaal naar de Maas, 
in Limburg. Aanw. 10 en 22 Nov. Raming 
ƒ 3000 per jaar. 

Maastricht, te 11 men, dooi' het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: de uitvoering van werken tot ver
betering van het vaarwater der Maas, in de 
gemeenten Urmond-en-Obbicht en l'apcnhoven, 
in de raailijnen 30 tot en met 30. 

Maastricht, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aan de Rijks hoogere burgerschool te Roermond, 
cn het onderhoud daarvan gedurende 1X73. Inl. 
bij den hoofdingenieur te Maastricht en den in
genieur Roclants, te Roermond. Aanw. I l l en 
22 Nov. 

Dinsdag, 26 Nov. 
's-Hage, te 12% uren, door het ministerie 

van binncnl. zaken: de levering van verschillende 
artikelen ten dienste van de Rijksgestichten 
Ommerschans en Veenhuizen ; waaronder: 

7400 M . 00 c.M. ongebleekt katoendoek; 
0100 » 80 » idem idem; 
2420 » gebleekt linnen handdoekengoed; 

100 stuks katoenen kettings no. 8; 
11(10 K G . inslaggaren no. 3 ; 

000 » mach. linnen werkgaren no. 14; 
000 » id. id. id. » 10; 

174,000 » jutegaren no. 10; 
220,000 » id. » 18; 
katoenen naaigaren, band, hout-, ijzer- en verf
waren, enz. Bilj . inz. vóór 12 uren. Monsters 
liggen aan genoemde gestichten. 

Woensdag, 27 Nov. 
Rotterdam, te 2'/2 uren, door den ontvanger 

der registratie en domeinen, in het Rijks-entre
p ó t : l o . het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrepót, op 
de voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Huis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot cn met 1875. In l . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
Rotterdam , W. C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
Nov., le 10 uren, beginnende aan het noorde
lijk gedeelte van het Rijks-entrepót. 

Donderdag, 28 Nov. 
Haarlem, te 2% uren, door hel ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 
Aanw. 23 Nov. 

Vrijdag, 29 Nov. 
Middelburg', te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het herstellen eu onderhouden 
ged. 1873 van de Rijkshaven en bijbehoorende 
werken te Vlissingen. 

Zwolle, Ie 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 0 perceelen. Aanw. den 
(iili ' i i , 7den cn 8sten dag vóór dc besteding. 
Raming: perc. 1, ƒ 21,200; perc. 2 , / 4 - ' , 000 ; 

perc. 3, ƒ 3 0 , 0 4 0 , perc. 4 , ƒ 5 0 , 7 7 0 ; perc. 5, 
ƒ 2 0 , 8 4 0 ; perc. 0, ƒ44 ,000 ; perc. 7, ƒ 5 8 0 0 ; 
perc. 8, ƒ14 ,000 ; perc. 0, ƒ30,402. 

Zutfen, te 2 uren , door het gemeentebestuur: 
dc leverantie van 228.000 straatklinkers, ten be
hoeve van het verlengd wordende gedeelte in den 
Rijks-straatweg van Zutfen op Voorst. Inl. bij 
den gemeente-architect. 

Maandag, 2 Dec. 
's-Hage, te ll1/., uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, met het onderhoud daarvan en van het 
Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen dam, van 
1 Jan. '73—1 Jan. '70. 

Donderdag, 6 Dec. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van ccn verbindings
kanaal met het marinedok te Vlissingen. Inl. 
bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 22 en 2(1 Nov., telkens te 11 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect II. II. Stoett 

Fz . : het afbreken en ter plaatse wederopbouwen 
eener huizinge , hoek Grachtswal en Vliet , aldaar. 
Aanw. 11 Nov., te 11 uren. 

Prijsopgave 
wordt gevraagd van 100,000 Waal-bleekrood 2e 
st., 50,000 gelijkkleurige hardgrauw, 50,000 le 
st. puinsteen en 25,000 grijze vlakke klinkers; 
prijzen aan de fabriek tegen gereede betaling; 
franco aan no. 27030, Bureau iV. Roti. Cour. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 19 Oct.: het onderhoud van- en 
het doen van eenige herstellingen aan bet post
kantoor aldaar; ingek. 0 bilj., als: 
Wed. J . Grollenberg, ƒ 2777. 
Hoogevecn en Oudshoorn, » 2004. 
J. van Daalberg, » 2590. 
I. Croemei'8, » 2439. 
N . Soellaart Jr., » 2430. 
D. II. van Amstel lis., » 2349. 
Allen aldaar. 

Bolsward, 23 Oct.: het maken van twee 
nieuwe greenen landhoofden met vleugelbeschoei
ingen aan de Exmorrazijl en het gedeeltelijk ver
nieuwen en draaibaar maken der beweegbare 
voetbrug; minste inschrijver was J . G. Dijkstra, 
te Zurich, voor ƒ744 . 

Stavenisse, 25 Oct.: het uitvoeren van wer
ken aan den onderzeeschen oever, in den val 
van 19 en 20 Juni 1872 aan het calamiteuse 
waterschap Stavenisse; ingek. 10 bilj., als: 
J. Kole, te Hansweert, ƒ 8379. 
P. J . v. Remortel Nz., » Hontenisse, » 7990. 
D. Tholens, » Hoek, » 7000. 
G. v. d. Vrede, » Neuzen, » 7040. 
P. Moerland, » Stavenisse, » 7570. 
D. Bolier, » Scherpenisse, » 7348. 
II. Hage, » Bruinisse, » 7234. 
G. Bolier, » Scherpenisse, i> 7180. 
A . J. Visser, » Sliedrecht, » 7000. 
C. Roskam Jz., » idem » 0735. 

Watergraafsmeer, 26 Oct.: het bouwen van 
een tolhuis cn het vernieuwen van een wacht
huis; minste inschrijvers waren \\ ' . Schouten en 
R. Kruijf, te Amsterdam, voor ƒ 4239. 

Soheemda, 26 Oct.: het bouwen eener tol-
gaai clerswoning in de tolbooinen op den Zwaag-
weg; ingekomen 4 bilj., als: 
F. G. Bazel hoir, te Oude-Pekela , / 1818. 
G. Schoenmaker, » N.-Scheenida, » 1797. 
H. G. Doedens cn 

J . Stijkrl, » Scheenida, » 1590. 
II. Kunst, » idem » 1573. 
Gegund. 

's-Hage, 28 Oct.: de uitvoering van eenige 
herstellingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers enz., benovens het driejarig on
derhoud dier werken; ingek. 5 bilj., als: 

B. P . de Groot, te Giesendam, ƒ 30,480. 
D. Broekman, » Hardinxveld, '» 29,980. 
G. de Hoog, » Gorinchem, i> 25,300. 
J. A. v. Tienhoven , » Werkendam, » 24,250. 
G. Dekker, » Sliedrecht, » 23,880. 

Hengelo. 29 Oct.: hel bouwen eener pastorie 
aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
L. I'. Groothuis, ƒ 8257. 
G. .1. ten Holt, » 8100. 
B. Krabbenbos, » 7847. 
A. .1. Wilmink , » 7747. 
W. van Leeuwen , » 7337. 
Gegund; allen aldaar. 

Oversohie, 30 Oct.: lo . hel maken der ge
bouwen voor hel stoomgemaal len dienste der 
droogmaking van den Oost-Abtspolder; minste 
inschrijvers waren VVouterlood en Berkelaar, te 
Schiedam, voor ƒ31,500. 

2o. het leveren cn stellen van een stoom-pomp-
werktuig met 4 pompen cn toebehooren; minste 
inschrijvers waren Diepeveen Leis cn Smit, te 
Kinderdijk, voor ƒ 2 3 , 7 5 0 . 

Bolsward, 30 Oct.: lo . het herstellen en 
vernieuwen van eenige tillen en een gedeelte 
wal beschoeiing in den trekweg naar Pijphorne: 
minste inschr. was II. Lamniertsma, aldaar, 
voor ƒ 700. 

2o. het doin van eenige herstellingen aan het 
huis, staande aan de Nieuwmarkt, wijk C no 
283; minste inschr. was J. Mulder, aldaar, 
voor ƒ 315. 

So. het doen van eenige straatwerken binnen 
die gemeente; minste inschr. was J. A.Hamburg, 
aldaar, voor ƒ 2 7 9 . 

Raamsdonk, 31 Oct. i het maken en leveren 
van 70 schoolbanken voor dc school op bet Veer 
aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
.1. Schraauwen, te Breda, ƒ 1100. 
.1. van Beek, » Raamsdonk, n 8#7. 
W. van Gent, » Geertruidenbcrg, » 741. 
A. Oomen, » Oosterhout, » 725. 
.1. Daanen, » Raamsdonk, » 707. 
A. Mulders, i> idem » 585. 
C. Dupon, » Geertruidenbcrg, » 502. 
A. J. Vernicercn, » idem » 558. 
Th. van Beek, » Raamsdonk, » 518. 
Gegund. 

Oroningen, 31 Oct.: het verbouwen van een 
woonhuis in de Brugstraat; ingekomen 5 biljet
ten , als: 

J. F . Lijbering, ƒ 9885. 
G. K . de Vries, '» 9800. 
.1. II. Hillebrands, » 0030. 
11. W . Cones, » 9300. 
J. Haupt, » 9218. 

Allen aldaar. Niet gegund. Bij herbesteding 
op 6 Nov. waren 2 bilj. ingekomen, als: 

Reijenga, ƒ 9553. 
J. Haupt, '» 9180. 

Beiden aldaar. Gegund. 
Arnhem, 1 Nov.: de uitvoering van eenige 

herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
en veerwegen behoorende tot de Rijks-veren te 
Kuilenburg en Beusichem, met het oude, houd 
daarvan ged. 1873, in 2 perceelen. Perc. 1, 
veerhuis en schuur te Kuilenburg, wachthuisjes 
enz. op den rechter- en linkeroever van de Lek, 
en 2 veerwegen en veerstoepen; minste inschr. 
was G . J. M o l l , te Kuilenburg, voor ƒ 1 1 8 . 
Raming ƒ 1 2 0 . 

Perc. 2 , veerhuis met schuur bij Beusichem, 
wachthuisje, grintweg lang 000 M. met steenen 
duiker, enz.; minste inschr. was C. v. d. Berg, 
te Beusichem, voor ƒ 4 0 5 . Raming ƒ380. 

Oroningen, 1 Nov.: lo. het beplanten van 
een gedeelte van den weg van Winschoten naar 
de Pruisische grenzen , met het onderhoud tot 1 
Dcc. 1875; ingek. 2 bilj . , als : 
A . Schuiling, tc Sappemeer, ƒ 729. 
P. van Lening, » Bourtange. » 090. 

2o. het onderhouden der spilsluizen te Gro
ningen, ged. 1873, '74 en ' 75 ; minste inschr. 
was G. Becherer , te Groningen , voor ƒ 852. 

Middelburg, 1 Nov.: het aanleggen van een 
in het Zwin gelegen gedeelte van het uitwate
ringskanaal in het voormalig 4e district van Zee
land ; minste inschr. was lz. van Male Dz., tc 
Breskens, voor ƒ 1 0 3 , 4 9 8 . 

Middelburg, 1 Nov.: het maken der buiten
gewone verdedigingswerken aan den oever van 
den polder Borselen; ingek. 11 bilj., als: 
J. v. d. Hoek, te Vlissingen, ƒ 40,000. 
Iz. v. (I. Velde, » Papendrecht, » 38,000. 
J. Ockcc, » Breskens, » 37,300. 
C. de Jongh, » Sliedrecht, » 3G.100. 
L . F . Willems, » Selzaete, » .1(1,000. 
M. Paauwe, » Hoedekenskerkc, » 30,000. 
A. v. i l . Beek, » Zaamslag, » 30,000. 
II. Hagen , » Bruinisse, » 36,000. 
(I. v. d. Vroede, » Neuzen, » 30,000. 
M. de Vriend, » Borselen, » 34,000. 
J . F i l i s , » Vlissingen, » 34,300. 
Hij opbod gemijnd door J. Fi l is , voor » 34,000. 

Leeuwarden. 2 Nov.: lo . het maken der 
aardewerken voor den aanleg eener schietbaan , 
minste inschr. was W . A. de Rapper, te Marsuin; 
voor ƒ 2 7 4 0 . 

2o. de uitvoering der timmer- en metselwerken 
voor idem; minste inschr. was T. Ililai ius, te 
Leeuwarden, voor ƒ 2 7 4 4 ; gegund. 

's-Hage, 4 Nov.: l o . het herstellen van den 
oever van den Hengstpolder langs den rechter
oever der Nieuwe-Merwede onder Sliedrecht; 
minste inschr. was C. Bot Cz., te Sliedrecht, 
voor ƒ 4 9 9 5 . 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever der Oude-Maas, tusschen de Krabbe 
en Nederhoven, en het bestorten met zwaren 
steen; minste inschr. was G. de Hoog, te Go
rinchem , voor ƒ 0070. 

Groningen, 4 Nov.: het onderhouden van
en het doen van herstellingen aan het postkan
toor en directeurswoning; ingek. 7 bilj., als: 

J. Werkman, ƒ 1518. 
K i e l , » 1487. 
Schellens, » 1445. 
.1. F . Lijbering, » 1340. 
J. II. Hillebrands, » 1257. 
Poelman. » 1109. 
G. Becherer, » 980. 

Allen aldaar. 
Amsterdam, 5 Nov.: de levering van 3000 

wollen dekens aan de Nederl. Handelmaatschappij; 
minste inschrijvers waren Jan Zuurdeeg en Zoon, 
te Leiden. 

Nagekomen Advertentie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

H E R B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Slaat der Nederlanden). 

Op Dingsdag den 19<>"> November 1872, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek N" . 78. 
Het maken van een verhoogde los-

en ladingplaats, het leggen van sporen 
en wissels met bijlevering van het 
wisselhout, het maken van keibestra
tingen en eenige verdere werken op 
het station Venlo. 

WIJZIGINGEN IN HST HESTEK. 
Art. 17 § 47 te lezen: 

»De werken moeten worden aangevangen nadat 
«het proces-verbaal is goedgekeurd, op schrifte-
»lijken last van den Ingenieur, zes maanden na 
>de dagtcekening van de genoemde lastgeving ge
nlied voltooid voor de eerste maal, en drie maan-
•den later andermaal worden opgeleverd." 

Art. 21 § 54 alinea 1 aan te vullen met : 
•De kosten van de eerste besteding zijn mede 

»ten laste vanden inschrijver, aan wien het werk 
»bij de herbesteding wordt gegund." 

Dc hei-besteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens art. 22 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 9d"> November 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan , cn aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Venlo, cn is op franco aanvrage 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
14 d c " November 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den iP™ November 1872. 

Uitgegeven te Arnhem bij 1). A. TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O . 
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De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij 11. A . I l l l i . M i : tc A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franeo per post / J .65. 
Men abonneert zich vooreen jaargang. Enkele nomincrs 
worden alleen bij vuoruithcstclling aan den uitgever cu 
tegen betaling van 15 cents per cxeinplnar afgeleverd. 

ZATERDAG 16 NOVEMBER 187 

De advertentiën van een tot vijf gewone 

{ 1.— eu voor eiken regel meer ƒ-.SO; bo* 
g elke advertentie 10 cents voor een el 

courant betaald. — Abonnementen voor 250 
regels per jaargang worden tegen verminden 
genomen en groote letters naar plaatsminrh 

BINNENLANDSCHE SCHEEPVAART IN 
FRANKRIJK. 

De commissie van onderzoek in zake van spoor
wegen en van andere middelen van vervoer heeft 
onlangs een zeer belangrijk verslag over de bin
nenlandsche scheepvaart aan de Nationale Verga
dering overgelegd 

Het verslag was het werk van den heer M. 
Krantz, hoofd-ingenieur bij den dienst der scheep
vaart van de Seine ; het geeft eene volledige be
schrijving van den tegeuwoordigen toestand dei-
gemeenschap te water en wijst de middelen ter 
verbetering aan. 

De geheele lengte van het Fransche kanalennet 
bedraagt 5232 kilometers. 

De kosten van aanleg hebben tot nog toe 
f 388,000,000 bedragen; er moet echter nog 
f 15,030,000 worden betaald. De kosten van het 
porsoneel en den interest medogerekend, heeft de 
aanleg gemiddeld ƒ78.000 per kilometer gekost. 
Bet jaarlijksch onderhoud der kanalen eischt 
ƒ 0 8 0 per kilometer of in het geheel ƒ 3,550,000. 
De vracht door den Staat geïnd brengt een netto
bedrag op van ƒ 1,420,000. Het geheele aantal 
tonnen-mijlen bedraagt ƒ 1346,956,528 en de 
kosten van vervoer per kilometer 0.9 ets. 

Om de kosten van vervoer per ton te bereke
nen, moeten de kosten van onderhoud gevoegd 
worden bij den interest van het kapitaal, dat tot 
den aanleg heeft gediend, en dit bedrag door het 
geheele aantal tonnen gedeeld. 

Dit bedrag beloopt ƒ22,752,000 in het jaar, 
en dit bedrag zou zelfs eene maatschappij, die 
alle Fransche kanalen voor altijd in exploitatie 
zoude houden , zich door de heffing van rechten 
moeten verschaffen van het vervoerde tonnental ; 
naar dit geval zouden die rechten 1.8 ets. per ton 
kilometer bedragen, en dit gevoegd bij de werke
lijke kosten van vervoer, zou liet gansche bedrag 
doen stijgen tot 2.64 ets. per kilometer ton. 

Wanneer men echter aanneemt dat het kana
lennet reeds aan het Rijk de kosten van aanleg 
terug heeft betaald, door de diensten die het 
heeft bewezen vóór den tijd der spoorwegen, en 
dat dientengevolge de interest van dat kapitaal 
niet meer in rekening kan worden gebracht, dan 
zouden de kosten van vervoer verminderd worden 
tot 0.90 ets. per kilometer ton. De spoorwegen 
in Frankrijk kunnen, althans in de tegenwoordige 
omstandigheden, niet tot dezen vrachtprijs dalen, 
en derhalve biedt de waterweg een uitstekend 
middel van vervoer aan. 

De wijzigingen die noodig zijn om het Fran
sche kanalennet in een bruikbaren toestand te 
brengen, kunnen onder de vier volgende hoofden 
gebracht worden. 

I. De voltooiing der kanalen in elk district 
en het teweegbrengen van gemeenschap tusschen 
verschillende deelen. 

II. De verbetering der bestaande kanalen. 
III. De noodige hervormingen in het geldelijk 

en administratief beheer. 
IV. De reorganisatie van den dienst der ka

naalbooten. 
Het verslag van den heer Krantz is niet zeer 

uitvoerig met betrekking tot den tegeuwoordigen 
toestand van het Fransche kanalennet; hij laat 
dit over aan de commissie , die op de vraag wat 
er uit een constructief oogpunt moet gedaan 
worden, een bepaald antwoord zal moeten geven; 

hij treedt echter in bijzonderheden omtrent de 
administratie en de linantieele hervormingen die 
de kanaal vaart behoeft. Hij pleit tegen de op
heffing der lasten die op de kanalen geheven 
worden , welke slechts gelijkstaan met 40% van 
het bedrag dat dc Staat jaarlijks aan de water
wegen besteedt; maar hij tracht de afschaffing 
te bewerken van de hooge indirecte belastingen, 
die geheven worden onder den vorm van scheep
vaart-vergunningen , passen en andere half-ofli-
cieele , half-administratieve formaliteiten, die aan 
het verkeer groote belemmeringen in den weg 
leggen. 

Wat het organiseeren van den bootendienst aan
gaat, houdt hij het er voor, dat dit eene zaak is 
welke aan den ondernemingsgeest der particulieren 
behoort te worden overgelaten. 

De heer Krantz besluit zijn verslag met een 
beroep op allen die belang bij de zaak hebben , 
om het noodigc kapitaal tot verbetering bijeen 
te brengen, tiaar in den tegeuwoordigen toestand 
der Fransche schatkist geene vraag om subsidie 
tot de Regeering moet worden gericht. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A De projecten op de uitgeschrevene prijs
vraag voor een monument voor H. K . H. Prinses 
Hendrik der Nederlanden worden , uiterlijk den 
31 Januari 1873, aan de gemeente-secretarie te 
Luxemburg ingewacht. 

Er is geen vorm voor het monument voorge
schreven; alleen is voorgeschreven, dat bij die 
monumenten, welke hoofdzakelijk architectonische 
vormen bevatten, zooals eerezuilen, grafsteen-
monumenten, zuilen, enz., de beeltenis van 
Hare Koninklijke Hoogheid door een borstbeeld 
of een goed aangebracht medaillon moet worden 
teruggegeven. 

De kosten mogen de som van 24,000 francs 
niet overschrijden. Het pogramma is, op aanvrage, 
ter gemeente-secretarie van Luxemburg te be
komen. 

— A Volgens eene otlicieele opgave, bedroeg 
het aantal studenten aan de Polytechnische school 
te Weenen in het geëindigde collegejaar 972, 
waarvan 850 gewone studenten en 122 studenten 
die slechts eenige colleges bijwoonden. 032 wa
ren ingeschreven voor het ingenieursvak, 42 
voor de bouwkunst, 78 voor de macliinenbouw, 
01 voor de chemisch-technisclie school en 34 voor 
de algemeene studie. Het is in 't oog vallend , dat 
de afdeeling voor bouwkunst, waarvan professor 
R. von Eerstel aan het hoofd staat, in verhouding 
tot de andere afdeelingen zoo slecht bezocht is. 

— A De jury van beoordeeling der ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag betreffende een ver-
eenigingsgebouw voor de vereeniging »Vrijwillige 
vrienden der armen", te K i e l , heeft hare taak 
volbracht en den eersten prijs toegekend aan het 
ontwerp, onder hel motto «Diana" en waarvan 
de architect Fitsehen, te Hamburg, de vervaar
diger is. 

De tweede prijs is toegewezen aan het ont
werp, onder het motto «Vorwarts" en waarvan 
de architect Moldenschardt, te K i e l , de vervaar
diger is. 

§ De Cercle populaire te Genei 
nuttig onderricht gevoegd bij de lel 
voor den aanstaanden winter geopei 
die alzoo op elf gebracht worden, 
klasse. gewijd aan het teekenen, s 
leiding van een jeugdig talentvol tee 
heer I). Ragazzi, die onderwijs zal 
de methodc-Gillet. 

De keuze van de te bezigen methd 
van groot gewicht, en het comité h l 
moeten opsporen , waarvan de aanwl 
meen genoeg was om nuttig te zijl 
Deze methode, die met glans de pé 
openbaar onderricht heeft doorstaan ,1 
slagen nemende de lijnen der meetkr 
onderscheidene verbindingen , is gerf 
de juistheid van blik te vormen cn 
van ontleding te doen aannemen è n | 
gewikkelde, figuren op het papier wé 
hetzij van voorwerpen uit de natuur! 
scheppingen der kunst. Het mogdj 
gelden of eene Grieksche vaas, de 
kent dadelijk in het saamgestelde 
voorwerp de lineaire elementen, waa 
af eene studie heeft gemaakt. 

Men beseft de voordeelen van zu 
thode voor al de kunsten en amB 
ruim in den Cercle populaire vertes 
en wij wenschen er hem geluk m | 
alzoo onder ieders bereik de ontV 
eene natuurgave brengt, waarvan 
meer en meer noodig wordt in 
Van hoeveel waarde zal het niet ] 
volwassenen, wier bezigheden hun | 
van staatswege gegeven cursus te 
niettemin gevoelen, dat de vereenig 
en nijverheid voor deze eene hoofdvf 
van vooruitgang en bloei? 

§ Door de stad Dublin is een 
sel aangenomen voor het beleggen 
tal straten met een plaveisel van] 
bewoners dezer straten moeten de 
ten van dit plaveisel dragen en dc 
helft, henry street, eene. der d ru l 
behoort tot die, welke de verandert! 
zullen. De arbeid zal te staan ko«T 
veer twintig franken den vierkanten | 
van tien franken in tien jaren 
betaald. De bestrating, die men 
men, is ongeveer 5.50 fr. de viel 
men zal ze in andere straten ge 
blijft dus werkelijk voor het 
slechts fr. 4.50 per meter te betalel 
de stad], dus per jaar fr. 0.45. 
zal minder hoog zijn dan het ondl 
herstelling van eene gemacadamisei 

§ Er is ernstig sprake van de 
een spoorweg naar Soedan , die de 
opwaarts zal volgen tot Khartoem. 

Den 15»" Sept. j l . zijn tal van Es] 
genieurs en werklieden den Nijl 
de voorbereidend • werkzaamheden^, 
uitgaan van Syoet, waar thans 
van den lloven-Egyptischen BpooSJ 
zal den stroom opwaarts volgen t o l 
Dongola cu Amboeliol, van daar 
grooten boog snijden , dien de loopl 
vormt, en lot Sjendi doorgaan, do; 
van Bejoeda, vau waar zij weder 
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perc. :t, ƒ 3 0 , 0 4 0 , perc. 4 , f 50,770; perc. 5 , 
f 20,840; perc. 6, f 44,000; perc. 7, ƒ 5 8 0 0 ; 
perc. 8, f 14,000; pere. 9, f 30,492. 

Zutfen, le 2 uren, door liet gemeentebestuur: 
de leverantie van 228.000 straatklinkers, ten be
hoeve van het verlengd wordende gedeelte in den 
Rijks-straatweg van Zullen op Voorst, lu i . bij 
den gemeente-architect. 

Maandag;, 2 Dec. 
's-Hage, lo 11'/, uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, met het onderhoud daarvan en van het 
Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen dam, van 
1 Jan. '73—1 Jan. '70. 

Donderdag, 5 Dec. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van een verbindings
kanaal met het marinedok te Vlissingen. Inl. 
bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 22 en 2(i Nov., telkens tc 11 uren. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect II. ll.Stoett 

F z . : het afbreken en ter plaatse wederopbouwen 
eener bui/.inge, hoek Grachtswal en Vliet , aldaar. 
Aanw. 11 Nov., te 11 uren. 

Prijsopgave 
wordt gevraagd van 100,000 Waal-bleekrood 2e 
st., 50,000 gelijkkleurige bardgrauw, 50,000 l e 
st. puinsteen cn 25,000 grijze vlakke klinkers; 
prijzen aan de fabriek tegen gercede betaling; 
franco aan no. 27930, Bureau JV. Holl. Cour. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 19 Oct.: het onderhoud van- cn 
het doen van eenige herstellingen aan het post
kantoor aldaar; ingek. 0 bilj., als: 
Wed. J . Orollenberg, ƒ 2777. 
Hoogeveen en Oudshoorn, » 2004. 
J. van Daalberg, » 2590. 
I. Croemers, » 2439. 
N . Soellaart Jr., » 2430. 
D. II. van Amstel Ilz., » 2349. 
Allen aldaar. 

Bolsward, 23 Oct.: het maken van twee 
nieuwe greencn landhoofden met vleugelbeschoei
ingen aan de Kxmoirazijl en het gedeeltelijk ver
nieuwen cn draaibaar maken der beweegbare 
voetbrug; minste inschrijver was J. G. Dijkstra, 
te Zurich, voor f744. 

Stavenisse, 25 Oct.: het uitvoeren van wer
ken aan den onderzeeschcu oever, in den val 
van 19 en 20 Juni 1872 aan het calamiteuse 
waterschap Stavenisse; ingek. 10 bilj., als: 
J. Kole, te Hansweert, ƒ 8379. 
P. J . v. Remortel Nz.. » Hontenisse, » 7990. 
D. Tholens, » Hoek, » 7000. 
G. v. d. Vrede, » Neuzen, » 704O. 
P. Moerland, » Stavenisse, » 7570. 
D. Bolier, » Scherpenisse, » 7348. 
II. Rage, » Bruinisse, » 7234. 
G. Bolier, » Scherpenisse, » 7180. 
A. .1. Visser, » Sliedrecht, » 7000. 
C. Roskam Jz., » idem » 0735. 

Watergraafsmeer, 26 (let.: het bouwen van 
een tolhuis en het vernieuwen van een wacht
huis; minste inschrijvers waren W. Schouten en 
R. Kruijf, te Amsterdam, voor f 4239. 

Scheenida, 28 Oct.: het bouwen eener tol-
gaarderswoning in de tolboomcn op den Zwaag-
weg; ingekomen 4 bilj., a ls: 
F. G. Hazelhoir, te Oude-Pekela , f 1 8 1 8 . 
G. Schoenmaker, » N.-Scheenida, » 1797. 
H. G. Doedens cn 

J . Stijkel, » Scheenida, » 1590. 
II. Kunst, » idem » 1573. 
Gegund. 

's-Hag'e, 28 (let.: de uitvoering van eenige 
herstellingen aan de overlaten in den Waaldijk 
boven Gorinchem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers enz., benevens bet driejarig on
derhoud dier werken ; ingek. 5 bilj., als : 

B. P . dc Groot, te Giesendam, ƒ 30,480. 
D. Broekman, » Hardinxveld, » 29,980. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 25,300. 
J. A. v. Tienhoven , » Werkendam, » 24,250. 
G. Dekker, » Sliedrecht, » 23,880. 

Hengelo. 29 Oct.: het bouwen eener pastorie 
aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
1.. P. Groothuis . ƒ 8257. 
G. .1. ten Holt, » 8100. 
B. Krabbenbos, » 7847. 
A. .1. Wilmink , » 7747. 
W. van Leeuwen , » 73'17. 
Gegund; allen aldaar. 

Overschie, 30 Oct.: lo . het maken der ge
bouwen voor hel stoomgemaal ten dienste der 
droogmaking van den Oost-Abtspolder; minste 
inschrijvers waren Woutorlood cn Berkelaar, te 
Schiedam, voor f31,500. 

2o. het leveren en stellen van een stoom-pomp-
werktuig met 4 pompen en toebehooren; minste 
inschrijvers waren Diepeveen Leis en Smit, te 
Kinderdijk, voor ƒ 2 3 , 7 5 0 . 

Bolsward, 30 Oct.: l o . het herstellen en 
vernieuwen van eenige tillen en een gedeelte 
walbeschoeiing in den trekweg naar Pijphorne; 
minste inschr. was II. Lammertsma, aldaar, 
voor ƒ 700. 

2o. het do^n van eenige herstellingen aan het 
huis, staande aan de Nieuwmarkt, wijk O no. 
283; minste inschr. was J. Mulder, aldaar, 
voor ƒ 315. 

3o. het doen van eenige straatwerken binnen 
die gemeente; minste inschr. was J. A. Hamburg, 
aldaar, voor ƒ 279. 

Baamsdonk, 31 Oct.: het maken en leveren 
van 70 schoolbanken voor dc school op het Veer 
aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
J. Schraauwen, tc Breda, ƒ 1100. 
.1. van Beek, » Raamsdonk, » 8£7. 
W. van Gent, » Gcertruidenberg, » 741. 
A. Oomen, » Oosterhout, » 725. 
.1. Daanen, » Raamsdonk, » 707. 
A. Mulders, » idem » 585. 
C. Dupon, » Geertruidenberg, » 502. 
A. .1. Vermeeren, i> idem » 558. 
Th. van Beek, » Raamsdonk, » 518. 
Gegund. 

Groningen, 31 Oct.: het verbouwen vaneen 
woonhuis in de Brugstraat; ingekomen 5 biljet
ten , als: 

J. F . Lijbering, ƒ 9885. 
G. K . de Vries, » 9800. 
.1. II. Hillebrands, » 9030. 
H . W. Cones, » 9300. 
J. Haupt, » 9218. 

Allen aldaar. Niet gegund. Bij herbesteding 
op 6 Nov. waren 2 bilj. ingekomen, als: 

Reijenga, ƒ 9553. 
J. Haupt, '» 9180. 

Heiden aldaar. Gegund. 
Arnhem, 1 Nov.: dc uitvoering van eenige 

herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
en veerwegen behoorende tot de Rijks-veren te 
Kuilenburg en Beusichem, met het oude. houd 
daarvan ged. 1873, in 2 perceelen. Perc. 1, 
veerhuis en schuur te Kuilenburg, wachthuisjes 
enz. op den rechter- cn linkeroever van de Lek, 
cn 2 veerwegen cn veerstocpen; minste inschr. 
was G. J. Mol l , te Kuilenburg, voor ƒ 1 1 8 . 
Raming ƒ 1 2 0 . 

Perc. 2 , veerhuis met schuur bij Beusichem, 
wachthuisje, grintweg lang 000 Al. met steenen 
duiker, enz.; minste inschr. was C. v. d. Berg, 
tc Beusichem, voor ƒ 4 0 5 . Raming f380. 

Groningen, 1 Nov.: lo . het beplanten van 
een gedeelte van den weg van Winschoten naar 
de Pruisische grenzen , niet het onderhoud tot 1 
Dcc. 1875; ingek. 2 bilj . , a ls: 
A, Schuiling, te Sappemeer, f 729. 
P. van Lening, » Bourtange. i 090. 

2o. het onderhouden der spilsluizen te Gro
ningen, ged. 1873, '74 en ' 75 ; minste inschr. 
was G. Becherer, te Groningen, voor ƒ 8 5 2 . 

Middelburg, 1 Nov.: het aanleggen van een 
in het Zwin gelegen gedeelte van het uitwate
ringskanaal in het voormalig 4e district van Zee
land; minste inschr. was lz. van Male Dz., tc 
Breskens, voor ƒ 1 0 3 , 4 9 8 . 

Middelburg, 1 Nov.: het maken der buiten
gewone verdedigingswerken aan den oever van 
don polder Borselen; ingek. 11 bilj., als: 
J. v. d. Hoek, te Vlissingen, ƒ 40,000. 
Iz. v. d. Velde, » Papendrecht, » 38,000. 
.1. Ockee, » Breskens, » 37,300. 
C. de Jough, « Sliedrecht, » 30,100. 
L. F. Wil lems, » Selzaete, » 30,000. 
M. l'aauwe, » Hoedekenskerke, » 30,000. 
A. v. d. Beek, » Zaainslag, » 30,000. 
II. Hagen , » Bruinisse, » .10,000. 
G. v. d. Vreede, » Neuzen, » 30,000. 
M. de Vriend, » Borselen, » 34,000. 
•I. F i l i s , » Vlissingen, » 34,30(1. 
Bij opbod gemijnd door J. Fi l i s , voor » 34,000. 

Leeuwarden, 2 Nov.: l o . het maken dei-
aardewerken voor dim aanleg eener schietbaan, 
minste inschr. was W . A. de Rapper, te Marsuin; 
voor f2740. 

2o. de uitvoering der timmer- en metselwerken 
voor idem; minste inschr. was T. Ililarius, te 
Leeuwarden, voor f2744; gegund. 

's-Hage, 4 Nov.: lo . het herstellen van den 
oever van den llengstpolder langs den rechter
oever der Nieuwe-Merwede onder Sliedrecht; 
minste inschr. was C. Bot Cz., te Sliedrecht, 
voor ƒ 4 9 9 5 . 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever der Oude-Maas, tusschen de Krabbe 
en Neilerhoven, en het bestorten met zwaren 
steen; minste inschr. was G. de Hoog, te Go-
i'incbcin, voor ƒ 0070. 

Groningen , 4 Nov.: het onderhouden van
en het doen van herstellingen aan het postkan
toor en directeurswoning; ingek. 7 bilj., als: 

J. Werkman, f 1518. 
K i e l , » 1487. 
Schellens, ,. 1445. 
J. F . Lijbering, » 1340. 
J. II. Hillebrands, » 1257. 
Poelman. » 1109. 
G. Becherer, » 980. 

Allen aldaar. 
Amsterdam, 6 Nov.: de levering van 3000 

wollen dekens aan de Nederl. Handelmaatschappij; 
minste inschrijvers waren Jan Zuurdeeg en Zoon, 
te Leiden. 

Nagekomen Advertentie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

H E R B E S T E D I N G . 
(Vtwr rekening van den Staat der Nederlanden). 

Op Dingsdag den 19 d '» November 1872, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek N" . 78. 
Het maken van een verhoogde los-

en ladingplaats, het leggen van sporen 
en wissels met bijlevering van het 
wisselhout, het maken van keibestra
tingen en eenige verdere werken op 
het station Venlo. 

WIJZIGINGEN IN HET BESTEK. 
Art. 17 § 47 te lezen: 

»De werken moeten worden aangevangen nadat 
»het proces-verbaal is goedgekeurd , op schrifte-
«lijken last van den Ingenieur, zes maanden na 
»de dagtcekening van de genoemde lastgeving ge-
iheel voltooid voor de eerste maal, en drie inaan-
»den later andermaal worden opgeleverd." 

Art. 21 § 54 alinea 1 aau te vullen met: 
»De kosten van de eerste besteding zijn mede 

sten laste van den inschrijver, aan wien het werk 
»bij de herbesteding wordt gegund." 

De herbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens art. 22 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 9 J , n November 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau, bij de Mo
reelse Laan , en aan het Bureau van. den Sectie-
Ingenieur te Venlo, en is op franco aanvrage 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
iiic" November 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 9*™ November 1872. 

i. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C°. 

Zevende jaargang 46. Anno 1872. 

W E E K : B L A D 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
( J i t ^ e ^ e v e n O T i d e r r e d u c t i e v a n K . V V . V A N G K N D T J(TZ„ 

met medewerking van Dr. T. V A N POKSBUl t . iH , C. J . V A N I>00RN. I). 'JROTHK, .1. II. LR L I M A N , H. U \ S K , S. K. W. UOOKhA V A N E Y S I N G A , H. P. VO0BL en anderen. 

De abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij it. A. i l l l i t l i ; Ie Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.05. 
Men abonneert zich voor ren jaargang. Enkele nonimers 
worden alleen bij voornitbestellinu' aan den uitgever eu 
tegen betaling vau 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 16 NOVEMBER 1872. 
De ailvcrteutiën van een tot vijf gewone regels kosteu 

{ 1̂.— eu voor eiken regel meer /'-.20; boveudien wordt 
ij elke advertentie 10 ceuts voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

BINNENLANDSCHE SCHEEPVAART IN 
FRANKRIJK. 

De commissie van onderzoek in zake van spoor
wegen en van andere middelen van vervoer heeft 
onlangs een zeer belangrijk verslag over de bin
nenlandsche scheepvaart aan de Nationale Verga
dering overgelegd. 

Het verslag was het werk van den heer M. 
Krantz, hoofd-ingenieur bij den dienst der scheep
vaart van de Seine ; het geeft eene volledige be
schrijving van den tegenwoordige!] toestand dei-
gemeenschap te water en wijst de middelen ter 
verbetering aan. 

De geheele lengte van het Fransche kanalenuet 
bedraagt 5232 kilometers. 

De kosten van aanleg hebben tot nog toe 
f 388,000,000 bedragen; er moet echter nog 
f 15,630,000 worden betaald. De kosten van het 
porsoneel en den interest niedegerekend, beeft de 
aanleg gemiddeld ƒ78.000 per kilometer gekost. 
Het jaarlijksch onderhoud der kanalen eischt 
f080 per kilometer of in het geheel f 3,550,000. 
De vracht door den Staat geïnd brengt een netto
bedrag op van f 1,420,000. Het geheele aantal 
tonnen-mijlen bedraagt f 1340,950,528 en de 
kosten van vervoer per kilometer 0.9 ets. 

Om de kosten van vervoer per ton te bereke
nen, moeten de kosten van onderhoud gevoegd 
worden bij den interest van het kapitaal, dat tot 
den aanleg heeft gediend, en dit bedrag door het 
geheele aantal tonnen gedeeld. 

Dit bedrag beloopt f22,752,000 in het jaar, 
en dit bedrag zou zelfs eene maatschappij, die 
alle Fransche kanulen voor altijd in exploitatie 
zoude houden , zich door de helling van rechten 
moeten verschaffen van het vervoerde tonnental ; 
naar dit geval zouden die rechten 1 8 ets. per ton 
kilometer bedragen, cn dit gevoegd bij de werke
lijke kosten van vervoer, zou het gansche bedrag 
doen stijgen tot 2.H4 ets. per kilometer ton. 

Wanneer men echter aanneemt dat het kana
lenuet reeds aan het Rijk de kosten van aanleg 
terug heeft betaald, door de diensten die het 
heeft bewezen vóór den tijd der spoorwegen, en 
dat dientengevolge de interest van dat kapitaal 
niet meer in rekening kan worden gebracht, dan 
zouden de kosten van vervoer verminderd worden 
tot 0.90 ets. per kilometer ton. De spoorwegen 
in Frankrijk kunnen, althans in de tegenwoordige 
omstandigheden , niet tot dezen vrachtprijs dalen, 
en derhalve biedt de waterweg een uitstekend 
middel van vervoer aan. 

De wijzigingen die noodig zijn om het Fran
sche kanalenuet in een biuikbaren toestand te 
brengen, kunnen onder de vier volgende hoofden 
gebracht worden. 

I. De voltooiing der kanalen in elk district 
en het teweegbrengen van gemeenschap tusschen 
verschillende deelen. 

II. De verbetering der bestaande kanalen. 
III. De noodige hervormingen in het geldelijk 

en administratief beheer. 
IV. De reorganisatie van den dienst der ka

naalbooten. 
Het verslag van den heer Krantz is niet zeer 

uitvoerig met betrekking tot den tegenwoordigen 
toestand van het Fransche kunalennet; hij laat 
dit over aan de commissie , die op de vraag wat 
er uit een constructief oogpunt moet gedaan 
worden, een bepaald antwoord zal moeten geven; 

hij treedt echter in bijzonderheden omtrent de 
administratie en de liuantieele hervormingen die 
de kanaal vaart behoeft. Hij pleit tegen de op-
befling der lasten die op de kanalen geheven 
worden , welke slechts gelijkstaan met 40% van 
het bedrag dat de Staat jaarlijks aan de water
wegen besteedt; maar hij tracht de afschaffing 
te bewerken van de hooge indirecte belastingen, 
die geheven worden onder den vorm van scheep
vaart-vergunningen , passen en andere half-otïi-
cieele, half-administratieve formaliteiten, die aan 
het verkeer groote belemmeringen in den weg 
leggen. 

Wat het organiseeren van den bootendienst aan
gaat, houdt hij het er voor, dat dit eene zaak is 
welke aan den ondernemingsgeest der particulieren 
behoort te worden overgelaten. 

De heer Krantz besluit zijn verslag met een 
beroep op allen die belang bij de zaak hebben , 
om het noodige kapitaal tot verbetering bijeen 
te brengen, daar in den tegenwoordigen toestand 
der Fransche schatkist geene vraag om subsidie 
tot de Regeering moet worden gericht. 

Berichten en mededeelingen. 

B U 1 T E N L A N D. 

A De projecten op de uitgeschrevene prijs
vraag voor een monument voor H. K . II. Prinses 
Hendrik der Nederlanden worden, uiterlijk den 
31 Januari 1873, aan de gemeente-secretarie te 
Luxemburg ingewacht. 

Er is geen vorm voor het monument voorge
schreven; alleen is voorgeschreven, dat bij die 
monumenten , welke hoofdzakelijk architectonische 
vormen bevatten, zooals eerezuilen, grafsteen-
monumenten, zuilen, enz., de beeltenis van 
Hare Koninklijke Hoogheid door een borstbeeld 
of een goed aangebracht medaillon moet worden 
teruggegeven. 

De kosten mogen de som van 24,000 francs 
niet overschrijden. Het pogramma is, op aanvrage, 
ter gemeente-secretarie van Luxemburg te be
komen. 

— A Volgens eene officieels opgave, bedroeg 
bet aantal studenten aan de Polytechnische school 
te Weenen in het geëindigde collegejaar 972, 
waarvan 850 gewone studenten en 122 studenten 
die slechts eenige colleges bijwoonden, 639 wa
ren ingeschreven voor het ingenieursvak, 42 
voor de bouwkunst, 78 voor de inacliinenbouw, 
01 voor de cheniisch-technische school en 34 voor 
de algemeene studie. Het is in 't oog vallend , dat 
de afdeeling voor bouwkunst, waarvan professor 
R. von Ferstel aan het hoofd staat, in verhouding 
tot de andere afdeelingen zoo slecht bezocht is. 

— A De jury van beoordeeling der ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag hetrellendc een ver-
eenigingsgebouw voor de vereeniging «Vrijwillige 
vrienden der armen", te K i e l , heeft hare taak 
volbracht en den eersten prijs toegekend aan het 
ontwerp, onder het motto »Diana" en waarvan 
de architect Fitsehen, te Hamburg, de vervaar
diger is. 

De tweede prijs is toegewezen aan bet ont
werp, onder het motto «Vorwarts" en waarvan 
de architect Moldenschardt, te Kie l , de vervaar
diger is. 

§ De Cercle populaire te Genève heeft een 
nuttig onderricht gevoegd bij de lessen, die hij 
voor den aanstaanden winter geopend heeft, en 
die alzoo op elf gebracht worden. Deze nieuwe 
klasse. gewijd aan het teekenen, staat onder de 
leiding van een jeugdig talentvol teekenaar, den 
heer D. Ragazzi, die onderwijs zal geven volgens 
de methode-Gillet. 

De keuze van de te bezigen methode was hier 
van groot gewicht, en het comité heeft er eene 
moeten opsporen, waarvan de aanwending alge
meen genoeg was om nuttig te zijn voor allen. 
Deze methode, die met glans de proef van een 
openbaar onderricht heeft doorstaan , tot grond
slagen nemende de lijnen der meetkunde en hare 
onderscheidene verbindingen , is geschikt om èn 
de juistheid van blik te vormen èn de gewoonte 
van ontleding te doen aannemen èn de meest in
gewikkelde figuren op het papier weder te geven, 
hetzij van voorwerpen uit de natuur, hetzij van 
scheppingen der kunst. Het moge een boom 
gelden of eene Grieksche vaas, de leerling her
kent dadelijk in het saamgestelde na te bootsen 
voorwerp de lineaire elementen , waarvan hij voor
af eene studie heeft gemaakt. 

Men beseft de voordeelen van zulk eene me
thode voor al de kunsten en ambachten, zoo 
ruim in den Cercle populaire vertegenwoordigd, 
en wij wenschen er hem geluk mede , dat hij 
alzoo onder ieders bereik de ontwikkeling van 
eene natuurgave brengt, waarvan de beoefening 
meer en meer noodig wordt in alle bedrijven. 
Van hoeveel waarde zal het niet zijn voor de 
volwassenen , wier bezigheden hun beletten den 
van staatswege gegeven cursus te volgen en die 
niettemin gevoelen, dat de vereeniging van kunst 
en nijverheid voor deze eene hoofdvoorwaarde is 
van vooruitgang en bloei 1 

§ Door de stad Dublin is een zeer goed stel
sel aangenomen voor het beleggen van zeker ge
tal straten met een plaveisel van asphalt. De 
bewoners dezer straten moeten de helft der kos
ten van dit plaveisel dragen en de stad de andere 
helft. Henry street, eene der drukste straten, 
behoort tot die, welke de verandering ondergaan 
zullen. De arbeid zal te staan komen op onge
veer twintig franken den vierkanten meter, waar
van tien franken in tien jaren zullen worden 
betaald. De bestrating, die men weg gaat ne
men , is ongeveer 5.50 fr. de vierk. el waard; 
men zal ze in andere straten gebruiken. Er 
blijft dus werkelijk voor het asphalt-bepleisel 
slechts fr. 4.50 per meter te betalen over [? door 
de stad], dus per jaar fr. 0.45. Deze annuïteit 
zal minder boog zijn dan bet onderhoud en de 
herstelling van eene gemacadamiseerde straat. 

§ Er is ernstig sprake van den aanleg van 
een spoorweg naar Soedan , die den Nijl stroom
opwaarts zal volgen tot Khartoem. 

Den 1 5 M Sept. j l . zijn tal van Europeesche in
genieurs en wei klieden den Nijl opgega in voor 
de voorbereidend werkzaamheden. De lijn zal 
uitgaan van Syoet, waar thans de exploitatie 
van den Boven-Egyptisclien spoorweg ophoudt, 
zal den stroom opwaarts volgen tot VVadi-Halfa, 
Dongola eu Amboehol, van daar den ontzettend 
grooten boog snijden, dien de loop van den Nijl 
Vormt, en tot Sjendi doorgaan, door de steppen 
van Bejoeda, van waar zij weder in bet dal der 
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rivier zou komen , on. de samenvloeiing van den 
Blauwen en den Witten Nijl te bereiken. De 
exploitatie van deze groote ijzerbaan zal eene 
radicale verandering teweegbrengen in den toe
stand der gemeenschapsmiddelen vnn een land, 
waar bet kameel tot heden het eenige vervoer
middel was. Bovendien zou zij een wetenschap
pelijk vraagstuk oplossen , waarover meer onze
kerheid heerscht dan men mogelijk zou wanen. 
De opgaven omtrent de hoogte van Khartoem 
boven den zeespiegel zweven tusschen 1300 en 
2000 voeten. De waterpassingen zullen dit be
twist punt tot zekerheid brengen, liet schijnt 
dus, dat nog nooit een natuurkundige met een 
barometer naar Khartoem gereisd is. 't Is sterk! 

§ Naar men bericht is de President der Ver-
eenigde Staten voornemens eene deputatie van 
handwerkers, waarvoor de verschillende ambach
ten leden zullen aanwijzen, naai de tentoonstel
ling te Weenen te zenden, om, in het belang van 
het land, verslag over den voortgang der nijver
heid in Europa uit te brengen. In de boodschap 
aan het Congres zal de President om volmacht 
en om geld tot bestrijding van de onkosten 
vragen. 

in Nederland kent men slechts «staatshulp" 
toe, als de gegoeden ze vragen voor spoorweg
aanleg, kanalen enz. Maar als de arme werk
lieden zich om ondersteuning voor den bouw van 
gezonde huizen tot de overheid wenden, ant
woorden de bancocratische «liberalen" hun, bij 
monde van den llaagschen correspondent der 
Middelburgsche Courant: «Helpt u zeiven. De 
Staat kan slechts indirect invloed uitoefenen." 

Wel zeker! De ellende van het volk is geene 
regeeringszaak. Men heeft het te druk met par
tijbelang en portefeuillebejag. Er is verrotting 
in den Staat. Dat erkende zelfs de plutocraat 
Thorbecke. 

§ De beweging, in het leven geroepen door de 
Britsche maatschappij van den North Eastern 
Railway met de verhooging van hare tarieven 
voor het vervoer van ijzer en kolen, toont op
nieuw het bezwaar aan van le t monopolie der 
spoorwegen te laten in handen van de maat
schappijen , wier eenig doel is winst te maken. 
In een meeting, gehouden te Middlesborough, 
heeft de heer Williams, van het huis Bolckow, 
Vaughan en C"., zich in de krachtigste bewoor
dingen uitgelaten en zich tot tolk der algemeene 
verontwaardiging van den handel opgeworpen te
gen eene maatschappij, wier winsten steeds toe
nemen , die tien ten honderd aan hare aandeel
houders uitkeert, en hare opbrengsten nog wil 
vermeerderen ten koste van het algemeen. Maar 
het is duidelijk, dat de maatschappij door die 
uitboezemingen niet in het minst ontroerd zal 
worden. Wat zij behoeft, is zooveel mogelijk 
geld te winnen, en zoo zij meent daartoe te ge
raken door hare prijzen te verhoogen, zal zij liet 
doen zonder zich om iets anders te bekommeren 
dan hare voldoening, zoolang hare tarieven de 
wettelijke grens niet hebben bereikt. De heer 
Williams komt terug op het oude denkbeeld van 
mededinging en zegt, dat het beter zou zijn twee 
maatschappijen te hebben, die ieder 5% aan har e 
aandeelhouders zouden geven dan eene errkele, 
die 10% geeft. Maar in dat vooruitzicht zal 
geene enkele nieuwe maatschappij worden opge
richt , zoodat de bestaande maatschappij van dien 
kant dan ook volkomen gerust is. Wellicht heeft 
de heer Williams gelijk met te zeggen, dat de 
maatschappij er voordeel bij zou hebben de ta
rieven voor groote afstanden te verlagen, maar 
al neemt men dit feit als waar aan, niemand 
kan de maatschappij dwingen dien weg in te slaan, 
en het is van hare zijde verklaarbaar-, dat zij 
hare opbrengsten doet stijgen door de middelen, 
die zij de beste acht. Hier hebben wij weder 
een geval, waarin het monopolie van den Staat 
blijkbaar voordecliger zou zijn dan dat van eene 
particuliere maatschappij. De Staat zou de quaes-
tie niet eenzijdig en uitsluitend beschouwen uit 
het oogpunt van winstbejag; hij zou meer ge
negen zijn tijdelijke inkomsten op te otTeren 
met het oog op voordeelen in de toekomst. Het 
publiek kan nu de juistheid beamen van de leer
stellingen, vóór zes of zeven jaren veikondigd 
door verscheidene Engelsche dagbladen, en die 
toen zooveel geschreeuw uitlokten. Maar tegen
woordig is de aankoop van de spoorwegen dooi
den Slaat veel moeilijker geworden , en de goede 
wending in de openbare meening komt nu bijna 
zeker te laat. 

§ De heer Leopnldo Henrion, ingenieur te Sam-
pierdacena, bij Oenna, heeft een werktuig uit
gevonden om kaolin en pottenbakkersaarde te dro
gen. De bewerking die tot heden vervelend was 
en veel tijd roofde, vooral in de noordelijke lan
den, wordt nu met dat werktuig in weinige uren 
cn met geringe kosten volbracht. Men kan zich 
eenigszins een denkbeeld vormen van de belang
rijkheid dezei- uitvinding, als men bedenkt, dat 
er, volgens de oude werkwijze, niet minder dan 
acht maanden gevorderd werden onr aan klei de 
hardheid te geven, die irr de pottenbakkerskunst 
vereischt wordt. 

§ Met eene loffelijke bedoeling om aarr te moe
digen, heelt de Gemeenteraad van Lyon eene som 
van twee duizend franken toegestaan om te gemoet 
te komen aan de kosten van belooningen, toe te 
kennen aan de werklieden , die op de iu dit jaar 
aldaar gehoudene tentoonstelling hebben medege
dongen. Deze groep is echter niet. zeer- talrijk, 
maar eenige groote firma's hebben er- zorg voor
gedragen , op tie terr toon gestelde voor-werpen 
den naam te plaatsen van de werklieden, die ze 
vervaardigd hadden. Hierop was met nadruk 
aangedrongen door de Fransche werklieden se
dert de Londensche wereldtentoonstelling van 
1802 

§ Onlangs ontstond er brand in den vloer 
van een der bureelen van de telegraafrnaatschappij 
Western Union te Nieuw-York. Merr bevond 
spoedig dat het vuur zich had medegedeeld door 
een metaaldraad, bedekt niet katoen, dat met 
paraffine verzadigd was , waardoor een telegraaf
lijn in het bureel kwam. Door de eene of an
dere oorzaak was er gemeenschap tusschen twee 
draden, uitgaande van krachtige batterijen, ge
plaatst in bet hoofdbureel, waarvan de tegen
overgestelde electroden in gemeenschap waren 
niet de aarde. Deze electrische omweg had eene 
hevige warmte ontwikkeld, die de paraffine had 
doen ontvlammen, welke tot beschermend om
hulsel diende. Als dit zonderlinge feit zich des 
nachts had voorgedaan, na de sluiting van het 
bureel, zoude het gebouw geheel hebben kunnen 
afbranden, en dc oorzaak van dit onheil zou 
altijd onbekend gebleven zijn. Het was zeker, 
om zoo te zeggen, onmogelijk een ongeluk van 
dezen aard te voorspellen , maar de opgedane les 
zal ten minste kunnen dienen om de noodzake
lijkheid aan te toonen van zekere voorzorgen bij 
het plaatsen van de electrische draden bij den 
uitgang der bureelen. 

§ Een geleerde heeft onlangs berekend , dat, 
als ieder mensch eene ton of duizend kilogram
men kolen verstookte . wij nog voor rijf cn der
tig honderd jaren genoeg hebben. VV ij kunnen 
dus gaan slapen zonder ons voor onze kinderen 
en kleinkinderen te verontrusten over de uitput
ting van den voorraad brandstof. 

— Uit Bern wordt het volgende betreffende 
de groote onderneming, het doorboren van den 
St.-Gothard, medegedeeld. De heer Favre heeft 
zich met den Italiaansclren minister van Openbare 
Werken verstaan ten opzichte van de voorwaar
den, waarop het grootste gedeelte der machines, 
zoo voor het boren van de tunnel als om die 
werktuigen in beweging te brengen, kauworden 
overgenomen. De stoomwerktuigen voor de boor
toestellen aan de noordzijde vereischt, zullen om
streeks het midden van deze maand te Gochenen 
aankomen; die bestemd zijn voor den anderen 
kant der tunnel, zullen tegen het einde van 
December te Airoio aankomen. Tot heden heeft 
men slechts kleinere boortoestellen gebezigd; 
daarmede heelt men echter zeer gunstige resul
taten verkregen bij den aanvang der werkzaam
heden. 

Tevens wordt gemeld, dat door de Italiaansche 
ingenieurs, die den bouw van de tunnel dooi
den Mont-Cenis hebben geleid, de verklaring 
is afgelegd, dat zij afzien van de hun aan
geboden gelegenheid uiu irr de Maatschappij te 
treden. Wel is waar, de termijn binnen welken 
zij zich moesten verklaren was verstreken, maar 
toch acht men het van groot belang, dat die 
schriftelijke verklaring is gegeven; hierdoor wor
den mogelijke bezwaren voor het vervolg weg
genomen. 

§ De commissie uit de Fransche Nationale Ver
gadering, belast met het uitbrengen van eeu ver
slag over het vervoerwezen, spreekt strenge af
keuring uit over- de Fransche dagb adschrijvers, 
die vijfhonderd duizend franken in het jaar aan 
vnjkuaitjes op de treinen der verschillende spoor

wegmaatschappijen in hun land aannemen, en 
daarvoor, ten koste van het publiek, zwijgen over 
haar plichtverzuim. Even ongunstig oordeelt die 
commissie over het feit, dat de meeste redacteu
ren van groote bladen, de «hoogepriesters dei-
openbare meening", zifting hebben in de direc
tion van die maatschappijen. 

§ Het hotel Byron, nabij Villeneiive, aan het 
meer van Genève, is dezer dagen getuige ge
weest vau een aandoen lijk faniilietooneel, dataan 
den naam der personen , die er deel aan genomen 
hebben, aan hunnen landaard en aan de welda
den, waartoe het de aanleiding is geweest, eene 
geheel bijzondere belangrijkheid ontleent. 

Er- zijn weinigen onder beschaafde lezers, die 
niet hebben hooien spreken van den heer Jean 
Dollfus, een der grootste industriëclen van Mühl
hausen , in den Elzas, en tevens een der mannen 
van onzen tijd, die het meest err het best het 
moeilijke vraagstuk der verbetering van het lot 
der werklieden hebben bestudeerd. 

Zoo ooit iemand den naam van rnenschenvriend 
verdiend heeft, is het zeker deze achtenswaardige 
grijsaard , wiens leven ingenomen werd door ar
beid en liefde tot den naaste. 

De leden der farnilie-Dollfus waren, ten getale 
van zestig, tien 30""° October bijeengekomen om 
er- rle gouden bruiloft van hunne eerwaardige 
bloedverwanten te vieren, liet is onnoodig te 
zeggen, waarom de plaats der vereeniging geko
zen was aan de boorden vau het liefelijke Zwit-
sersche meer, liever dan iu den ongelukkigen 
Elzas, waar zelfs de billijkste vreugde niet voeg
zaam meer schijnt. 

Vier geslachten waren daar vertegenwoordigd: 
de bruidegom en de bruid, hunne kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen. Tegen het eind 
van het feestmaal heeft men onverwacht eene de
legatie van werklieden uit de fabriek te Mühl
hausen zien komen, die aan de twee helden van 
den dag hunne sympathie en die van hunne mak
kers kwamen betuigen. De heer Dollfus was niet 
van hun plan verwittigd geworden, en was, ge
lijk zich gemakkelijk laat denken, levendig ont
roerd door de tegenwoordigheid van deze oude 
vrienden, want de jongste hunner was sinds der
tig jaren in de fabriek. 

Maar zoo de arbeiders in deze omstandigheid 
aan hunnen beschermheer gedacht hebben, had 
deze van zijne zijde hen niet vergeten. Hij had 
een geschenk in geld van vijfhonderd franken 
doen uitdeden aan ieder, die sinds veertig jaren 
in zijne onder neming werkzaam was; van drie
honderd aan hen, die dertig jaren dienst hadden; 
aan al de anderen twintig, aan al de vrouwen 
tien en aan al de kinderen zes franken, wat te 
zamen honderd vijftig duizend {ranken uitmaakte 
voor zijne drie duizend werklieden. 

De heer Dollfus is twee en zeventig jaren oud, 
en dank zij het arbeidzame leven, dat hij altijd 
geleid heeft, geniet hij nog eene uitmuntende ge
zondheid. 

§ Men heeft den minister van Openbare Werken 
in Spanje een ontwerp van een tunnel onder de 
straat Gibraltar aangeboden , die «slechts" 13,800 
meters lengte zou hebben, terwijl de ontworpen 
tunnel tusschen Dover en Calais 32 kilometers 
lang zou zijn. Het ware niet onbelangrijk te we
ten, door welke opbrengsten het eerstgenoemde 
werk gedekt kan worden. 

B I N N E N L A N D. 
s-Gravenhage. Bij beschikking van 7 Novem

ber 1872, n°. 242, is aan Hijkée en Cie. , te 
Katendrecht, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor' een stoomsleepdienst in de provinciën 
Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-
Holland , Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg. 

— Naar men verneemt is de kapt. der genie 
N . 11. Nierstrasz dezer dagen, opzijn verzoek, op 
non-activiteit gesteld, benoemd tot hoofdingenieur-
van de Nederl. Zuid-Ooster-Spoorwegmaatschappij, 
die een aanvang heeft gemaakt met den aanleg 
van den spoorweg tusschen Tilburg, 's-Hertogen
bosch eu Nijmegen. 

— Door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
is aan de leden der vroegere commissie van on
derzoek , betredende de waterwerken bij de hoofd
stad des Hijks (de heeren Wiechers, Juski en 
Schuttevaér), in dato 4 dezer, het volgende schrij
ven toegezonden: 

«De «oorstellen der bij beschikking van mijn 
departement van 19 April j l . n u . 214 benoemde 
commissie tot onderzoek der middelen, om eene 
veilige scheepvaart door de Oranjesluizen bij Schel

lingwoude te verzekeren, zijn door de directie 
der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. 

«Omtrent de vraag of, en zoo ja, welke wer
ken, behalve de reeds aangelegde, in verband 
met de sedert de voorstellen der commissie ver
kregen ondervinding nog dienen te worden uit
gevoerd, tot verzekering eener veilige scheep
vaart dooide Oranjesluizen, heb ik aan het Rijks-
toezicht bij de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij 
een nader onderzoek, in overleg met de directie 
der Maatschappij en hare ingenieurs, opgedragen. 

«Ik stel er bijzonder prijs op , rial ook de leden 
der vroegere commissie aan dat onderzoek deel
nemen. 

»Ik rrreen op uwe bereidvaardigheid daartoe te 
mogen rekenen. Het Hijkstoc/icht zal nopens den 
dag voor de conferentie met u in overleg treden." 

— De koninklijke goedkeuring is verleend aan 
het ontwerp der acte van oprichting van de naam
looze vennootschap «Maatschappij van Schroel-
stoombootdienst", te vestigen te liijnsaterwoude. 
Zij stelt zich ten doel, het doen vervoeren van 
personen, goederen, vee en het sloepen van vaar
tuigen door middel van schroefstoouibooten. tus
schen de verschillende plaatsen binnen bet ko
ninkrijk der Nederlanden, over' de onderscheidene 
rivieren en binnenwateren van dat Bijk. Het 
kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 4 3 , 0 0 0 , 
verdeeld in zes en tachtig aandeelen, elk groot 

ƒ 500, ten volle gestort. 

— Door den Directeur' der Burgerlijke Open
bare Werken in Ned. Oost-Indie zijn bij het korps 
van den Waterstaat en 's lands burgerlijke open
bare werken geplaatst: 

Te Bezoeki de benoemde ingenieur 2de klasse 
A. M. S. Hogerwaard. Overgeplaatst : van lian-
joenras naar Sitoemang (Banjoemas), de adspirant-
ingenieur H. E. Van Berekel: van Passaroean 
naar Malting (Passaroean), de adspirant-ingenieur 
W. van tier Word'; van Bantlu (Ainboina) naar 
Magelang (Kadoe), de opzichter 1ste klasse G. G. 
van Gijen; van Pekalongan naar Pacssan (Peka
longan), dc opzichtei 2de klasse II. A. von Neid-
schitt/.: van Muntok naar liatoeroesak (Banka), 
de opzichter 2de klasse J. Haccou; van Magelang 
(Kadoe) naar Banda (Aniboina), de opzichter 3de 
klasse J. II. Hemmes; van Pekalongan naar Be
zoeki, de opzichter 3de klasse C. L. de Stoop. 

A m s t e r d a m . Onder n". 403 is in het Ge
meenteblad, thans verschenen, een nadere voor
dracht van B. en W. betreffende de instelling 
eener vaste Raadscommissie tot bijstand in het 
beheer der publieke werken cn openbare ge
meente-eigendommen , en wel naar aanleiding 
der amendementen, door de commissie voor de 
publieke werken op de eerste voordracht inge
diend. B. en W. hebben met de commissie eene 
bijeenkomst gehouden , waarvan de gewijzigde 
voordracht het uitvloeisel is. O. a. is bepaald, 
dat de commisie B. en W. preadviseert over 
alle voorstellen tot verkoop en verhuring van 
gemeente-eigendommen. Aan ieder- der leden van 
de commissie is het recht gegeven individueel 
inlichtingen te vragen van het personeel hij de 
werken. 

Bij de voordracht zijn gevoegd amendementen : 
I. van den heer van Nierop, om : 
o. te bepalen dat, «wanneer een hoofdambte

naar met de technische leiding der publieke wer
ken belast wordt, deze in dc vergaderingen der 
commissie , waarin hij geroepen wordt. raadge
vende stem heeft." In dit amendement schuilt, 
volgens B. en W . , een voorschrift . dat er zulk 
een ambtenaar zijn zal. Zij verklaren echter- voor
nemens te zijn , een voorstel te doen tot creatie 
der betrekking van hoofdambtenaar of wel van 
directeur-generaal , belast niet de technische lei
ding der publieke werken, doch meenen, dat 
van dien ambtenaar in deze verordening geen 
sprake behoort te zijn; 

b. te bepalen dat «de commissie wordt ge
hoord : 1°. over de regeling van den werkkring 
en den dienst der technische ambtenaren ; 2". over 
de inrichting van het administratief' beheer dei-
publieke werken en publieke eigendommen ; 3". 
over allo aangelegenheden , waarover het oordeel 
der commissie, door den Raad , door B. cn W. 
of door den Burgemeester wordt verlangd." B. 
en W. nemen 1 ". en 3". over; niet 2"., dat 
tot den werkkring van het Dagelijksch Bestuur 
moet blijven behooren. 

II. Van de heeren Boas, Wildschut, Jager en 
Ralrusen, om de verordening voorloopig tot 31 
Sept. 1873 vast te stellen bij wijze van proefne
ming, opdat B. en W. in dien tijd uit de erva

ring kunnen beslissen , of zij de commissie wil
len blijven behouden. 11. en W. beamen de 
juistheid hiervan, doch achten een langeren ter
mijn noodig en stellen als zoodanig voor, 31 
Dec. 1874. 

— Wij vernemen dat Burg. en Weth. hunne 
aanlacht wijden aan eene uitbreiding van de 
hoofdstad aan de westzijde, vooral met het oog 
op het maken van aanlegplaatsen aan den Wes-
terdoksdijk voor Stoom- en zeilschepen, welke ge
legenheden hoognoo 'Hg zullen zijn, zoodra het 
nieuwe kanaal is opengesti ld voor het publiek 
verkeer. Plannen daartoe strekkende moeten reeds 
bij de Kamer van Koophandel in overweging zijn. 
Wij zien met belangstelling nadere berichten te 
gemoet. 

— Wij laten hieronder volgen het adres aan 
den Gemeenteraad door de bewoners der ge
dempte Looyerssloot ingediend , in zake het Lier-
nurstelsel: 

De ondergeteekenden , allen bewoners of eige
naars van perceelen up tie gedempte Looijerssloot, 
gezien hebbende het adres aan den Raad van 
Amsterdam, ingediend door O C. van der Heide 
en 14 andere eigenaren van gronden op eene 
nieuwe straat naar bet Vondelspark, huuderrde 
verzoek dat zij wenschen ontheven te worden 
van de verplichting om tot afvoer van faecale 
stollen het Liernur-systeem toe te passen, ver
klagen mits deze : 

tlat zij zich geenszins kunnen vereenigen met 
de bewering waarop voornoemd verzoek gegrond 
is , namelijk dat door dit systeem groote onge-
rieven voor hen zouden zij tr ontstaan, zonder dat 
de voordeelen, daarvan verwacht, verkregen 
werden. 

Dat zij integendeel van geenerlei zulke onge-
rieven voor zich zelven kennis hebben, en niet 
anders dan hunne groote tevredenheid met het 
systeem kunnen betuigen. 

Dat ook naar hunne niecning ongerieven alleen 
veroorzaakt kunnen worden door een verregaand 
misbruik der privaten, maar dat dit bij alle 
andere behoorlijke privaatinrichtingen evenzeer 
het geval i s , en 

Dat zij, niet kunnende inzien hoe het bezit 
van een reukeloos privaat, zoo als dit bij hen 
het geval is , dat ten koste der gemeente zonder 
eenige overlast aan de bewoners geregeld gele
digd wordt, de huurwaarde of eigendomswaarde 
van het huis verminderen z o u , het zeer betreuren 
zouden, indien tengevolge van boven aangehaalde 
verkeerde voorstellingen, het systeem Liernur 
weggenomen en daarvoor iu plaats de ouderwet-
sche privaatkuilen weder ingevoerd zouden wor
den, daar deze ver van reukeloos zijn en voor 
eigen rekening moeten worden geledigd. 

Onder dit adres is bovendien door twee der 
onderteekenaars de volgende verklaring gesteld: 

Wij , mede-onderteekenaars van het bovenstaand 
adres, betuigen bij deze dat, dooi' de daaronder 
geplaatste handteekeningen, alle perceelen op de 
Looijerssloot, die door het Liernur-stelsel bediend 
worden, vertegenwoordigd zijn, met uitzondering 
der 0 perceelen, alwaar de privaten in den regel 
als vuilnisbakken gebruikt en dus verstoppingen 
van de trechters veroorzaakt worden, en van één 
perceel, waar eene in de leiding noodig geoor
deelde wijziging nog niet uitgevoerd is. 

A m s t e r d a m . De nieuwe asphaltmaatschappij 
üthe Belgian Dutch Bituminous Rock Paving Com
pany" had een contract gesloten met de stad 
Amsterdam tot het leggen van een gedeelte asphalt-
rijweg op den Nieuwendijk. Het zou de eerste 
proef hier te lande zijn met gecomprimeerde 
asphalt van Val-de-Tiavers, waarmede men iu 
Londen eu Parijs zeer voldaan is. Het aanvoeren 
en opstellen der machines nam veel tijd weg, 
zuodat de Maatschappij zich voorstelde den weg iu 
deze maand te leggen. 

Vele bewoners van den Nieuweudijk hebben 
zich echter tot B. en W. gewend met het ver
zoek de vernieuwing van den weg niet te doen 
plaats hebben tegen bet aanstaande St. Nicolaas-
i'eest, daur hunne zaken bij een gestremde pas
sage voor rijtuigen, gedurende dien tijd, zeer 
zouden leiden. De aangevoerde redenen werden 
billijk bevonden en dus besloten het werk voor
loopig uit te stellen. 

Van het standpunt van tien ingenieur is d i t 
echter zeer te betreuren, daar met belangstel
ling het resultaat der proef werd te gemoet ge
zien en daar wij verwachten tlat thans niet vóór 
het voorjaar met de werkzaamheden kan worden 
aangevangen. 

VERGADERING VAN HET KONINKLIJK INSTI
TUUT VAN INGENIEURS OP DINSDAG DEN 

12°'° NOVEMBER 1872, IN HET L O K A A L 
DILIGENTIA TE 'S-HAGE. 

De Voorzitter opende de vergadering te 11 V i 
uren en bracht de Notulen van 31 Augustus in 
discussie en stemming. 

Het lid Van Dissel meende dat daaraan niet 
kon worden voldaan, omdat de leden die nog 
niet in druk ontvangen hadden. 

Op de vraag van den Voorzitter of men de 
Notulen wenschte voorgelezen te hebben, werd 
niet geantwoord; zooveel mogelijk zou men ook 
in 't vervolg de verzending bespoedigen. 

Na aankondiging en voorlezing van ontvangen 
giften . werd medegedeeld : 

een brief van den minister van Binnenlandsche 
Zaken, ten geleide van het rapport omtrent een 
scheikundig onderzoek naar het zoutgehalte der 
verschillende wateren in Zeeland , ingesteld door 
den heer F. Seelheim, te Middelburg; 

een brief van denzelfden minister, ten geleide 
van een afschrift van een door deu ingenieur 
der 2 ' klasse voor het stoomwezen W. A. M. Pie
pers uitgebracht verslag, betreffende het springen 
van den stoomketel der schroefboot «Stad Gorin
chem" op 28 Augustus 1872; 

een brief van den hoofdingenieur van den 
waterstaat in het 10 J ' district, ten geleide van 
de in het jaar- 1872 gedane meting van het 
strand langs de kust der Noordzee in Zuid-Holland; 

brieven van den hoofdingenieur van den wa
terstaat in Noord-Holland, ten geleide van de 
waarnemingen aan Den Helder gedurende de 
maanden Augustus en September 1872, opge
maakt door het lid W. Ph de Kruijff. 

Het honorair lid Uelprat gaf een korte toe
lichting van eene nota over stoomketels door deir 
Belgischen ingenieur A. Stévart , en wel ten op
zichte van het weerstandsvermogen dier ketels 
in betrekking tot hun vorm. Bij een cilinder
vormig oppervlak was de weerstand volgens de 
lengte bij elke sluiting ongelijk aan die in de 
breedte; ook komt het bij elke samenvoeging van 
wisselende vormen, hetzij met die van verschil
lende cilinders of van een cilinder rnet een hal
ven bol of met deelen van een bot onderling, 
op de verbinding of ankering dier deelen aan ; 
alléén een zuiver bolvormig oppervlak was daar
van uitgezonderd. 

Deze verschillende vormen waren op genoemde 
nota gedrukt, die later aan de leden zal worden 
kenbaar gemaakt. 

Het lid Van Dissel deed een zeer belangrijke 
mededeeling over het heien van palen bij het 
gebruik van verschillende heistellingen. 

Spreker had bij de berekening van het draag
vermogen van een paal steeds gebruik gemaakt 
van de alom bekende formule van het honorair 

R1 h 
lid Delprat: w — — — zijnde w zs lust; B — 

gewicht vair het blok; h — de.valhoogte van het 
blok; M — het gewicht van den paal en e = 
de zakking van den paal. 

By de toepassing dezer formule kwam het ech
ter vooral aan op het stellen van een zekerheids-
coëfficiënt, omdat er steeds verschillende omstan
digheden invloed uitoefenen op het weerstands
vermogen van den paal. 

Generaal Delprat nu stelde dien coefficient op 
ü — , anderen, als Estelwein, Weissbach, enz. van 
2 : 10 en zelts nog daarboven. 

Het spreekt vanzelf dat door dien afwisselen
den coëflicient de waarde der formule belangrijk 
vermindert. 

Een absolute waaide daarvoor te vinden, achtte 
spreker vooralsnog onmogelijk , doch meende dat 
er, bij het gebruik van zooveel verschillende hei
stellingen , wel een betrekkelijke waarde kon wor
den bepaald. 

Vele proeven met de Hollandsche hei, zoowel 
door mannen als do n stoorn getrokken , de klink-
hei of zoogenaamde kunst- of Engelsche hei en 
de dubbehveikende stoomhei gaven onder andere 
de volgende resultaten. 

De Hollandsche hei, door mannen uitstekend 
bediend, vergeleken met de klinkhei, die het 
dichtst bij die met vrijen val komt, vorderde een 
ruim viermaal grooteren zekerheids-coëfficiënt. 

Op de dubbelvverkende stoomhei, als die vol
gens het gepatenteerd systeem van Morisson, was, 
hoe goed deze ook mocht werken, om verschil
lende redenen geen berekening toe te passen ; de 
gedane proeven daarmee leidden tut zeer uiteen-
loopende resultaten. 
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De zekerheids-coëfficiënt hing ook vooral af 
van den grond waarin men heien moet. Spre
ker had te Rotterdam, waar de grond bestond 
uit klei met een weinig veen, als elders , daartoe 
een reeks van proeven genomen en toonde met 
een teekening aan, hoe door het uittrekken van 
een paal door middel van een schroef, staande 
op een juk dat op twee schepen rustte, de zui 
ging van den grond gemeten kon worden. 

Eindelijk gaf spreker ook nog een overzicht 
van kosten per dag bij het gebruik van boven
genoemde heistellingen, als volgt: 

De Hollandsche hei door mannen getrokken f 36 
slaande per dag 2 a 3 palen. 

De Hollandsche hei door stoom getrokken, van 
Boef, ƒ 1 8 , slaande per dag 5 a 6 palen. 

De klinkhei f 16, slaande per dag 4 palen. 
Dc Bommeler-, Darmstadter- en Morisson-hei, op 

het land, f 20 a ƒ 30, slaande per dag 10 a 15 
palen. 

Dezelfde heistellingen, maar in het water, f 2 0 
a f30, slaande per dag 15 a 20 palen. 

Op de vraag van het lid Stuart, of daarbij de 
verschillende waarden van den zekerheids-coëffici
ënt in rekening waren gebracht, antwoordde de 
spreker, dat de palen, telkens bij het nemen der 
proeven, van gelijke lengte waren en op gelijke 
diepte werden ingeleid. 

Het honorair lid Delprat had met belangstel
ling den spreker gevolgd, en was het met hem 
eens dat de absolute waaide van den zekerheids-
coëfficiënt niet te bepalen was; een paal werd 
door het slaan misvormd enz., daarom gaf spre
ker nog altijd in overweging, om het slaan door 
schroeven te vervangen; dan toch was er geen 
sprake van verlies en ook het dreunen, waar
door soms belendende perceelen zoo leden, weg
genomen. 

Het lid Van Dissel antwoordde, dat dit laatste 
hem niet gebleken was; nooit had hij belendende 
gebouwen, tijdens het heien, zien beschadigen, 
wel door grondaanvulling of ophooging en andere 
oorzaken na het heien. 

Het l id P. J. Neyt , die een verhandeling zou 
geven over de afdamming van het Sloe, was niet 
ter vergadering tegenwoordig. 

Na ballotage en aanneming van voorgestelde 
leden, sloot de president te 1% uren de niet zeer 
talrijk bezochte vergadering. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 22 ' t e D November 1872, des 

voormiddags ten 10 ure, zal door de heeren 
RAUWS en V A N MEDENBACH DE ROOIJ, ten 
huize van laatstgenoemde, aan de Bergstraat te 
Arnhem , in het openbaar worden aanbesteed : 

H e t b o u w e n v a n D R I E V I L L A ' S op 
het l andgoed H u l k e s t e i n . 

De besteding geschiedt in drie perceelen en in 
massa. 

De bestekken zijn van af 10 November e. k., 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar, ver
krijgbaar bij den heer G. J. THIEME te Arnhem, 
terwijl de teekeningen van af die datum ter visie 
liggen bij den heer V A N MEDENBACH DE ROOIJ 
voornoemd. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Don
derdag 21 November, des voormiddags ten 10 
ure. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage 
te bekomen bij de Architecten V A N GENDT, te 
Arnhem. 

Heeren Ingenieurs . Architecten of Aannemers , 
die gaarne tegen een billijke belooning eenig 
bureauwerk in het vak der bouwkunde, van 
welken aard ook, anderen wenschen op te dra
gen, kunnen zich vervoegen per franco brieven 
aan het bureau dezer courant, onder het motto 
. . B U R E A U W E R K . " 

Kon. Stoomfabriek 
V A N . Z I N K - E N K O P E I I W E It K E N . 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n . 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , Ba lus t e r s . L i j s 
t en , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n . Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van / . M. den Konintr. enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & C-. 

AANBESTEDING. 
DK BURGEMEESPER DER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 20 November 1872, 's namiddags 
12 3 / , ure, ten Raadhuize in het openbaar aan
besteden : 

1". H e t g raven e n me t se l en v a n een 
W E L W A T E R P U T m e t P O M P bij R a p -
pa rdsbe rg en 

2°. H e t s te l l en en l eve ren v a n eenige 
M e t e r s h o u t e n R A S T E R W E R K . 

Op voorwaarden tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

KROM, EVER1NR & MAC D(»!SALD. 
Warmoesstraat I 5 9 5 Arasterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Vooi ts deugdeli jk S t o o m k o p e r w e r k , ijzeren 
A f s l u i t e r s . V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i s c h e P e r s e n . S t o o m p o m p e n , Amerik. P o m 
p e n , en B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n en M a n i l l a Dr i j f r i emen . 

Tevens Eng aarden- en ijzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s : P o r t 
l and-cement en Metse ls teenen, S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n , S t roosn i jde r s , K o e k -
b r e k e r s , Graszadenre in ige r s enz. A a n b e e l 
d e n . B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k ' s Sc A r n t ' s V e n t i l a t e u r s . N o a i l -
l i e r ' s e n W o l p e r t ' s l uch tzu ige r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o t t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

OPZICHTER en TEEKENAAR. 
Met 1° Januarij 1873 wordt gevraagd een 

Opzichter voor een belangrijk particulier bouw
werk in de provincie Zeeland , tevens bekwaam 
om de noodige détail-teekeningen te maken. Het 
salaris bedraagt ƒ50 's maands en de duur dezer 
betrekking is voorloopig vastgesteld op 0 maan
den. Gegadigden wenden zich onder letter R 
bij den Uitgever van dit blad. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, K°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste construction. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
St, PAULINOS, WERKLUST EN DE ( M E R E S T , 

Te H E I L I G E B L E E , prov. Groningen. 
V A N 

•A.- XX. v i\ n 13 ergen, 
S p e c i a l i t e i t in zwaar gie twerk, koper- en 

m e t a a ï - c o m p o s i t i ë n Metalen T O R E N K L O K 
K E N , T O R E N - U U R W E R K E N . B R A N D 
S P U I T E N - M A C H I N E S en G R O F S M E D E 
R I J . Echte H e n n i p p e n en G o m - E l a s t i q u e 
B R A N D S P U I T S L A N G E N en E M M E R S enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Keerta , Veendam , enz. 
V a n a l le couran te A r t i k e l e n v o o r r a a d i n 

't M a g a z i j n . 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

uitmuntende qualiteit Dakpannen, Lrai-
neerbuizen en Metselsteenen. 

A. II. XA.X BKBGC». 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 

F A B R I E K V A N 

r IBOÜWORNEMENÏEN 
EN IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

M A G A Z I J N E N E A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E EN P H Y S I S C H E 

I N S T R U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor W a 

te rpass ing en H o e k m e e t i n g , geijkte Mee t -
k e t t i n g e n . S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
te rs , Tangen ten -Bousso le s , K i j k e r s , Ba ro -
en T h e r m o m e t e r s , B r i e f ba lansen , Teeken
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

D E J O M E & P L A T E , 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
cn IJzcrconstructiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen , S t o o m b o o t e n , Rese rvo i r s , B rug 
gen, S toomkete l s , S t o o m m a c h i n e s , alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
D r i j f w e r k e n , P o m p e n , W a t e r - , S t o o m - en 
G a s l e i d i n g e n , voor het Burveilleeren van fabrie
ken, het leveren van P l a n n e n , Begroo t ingen 
en A d v i e z e n . Belasten zich met het bepalen 
van het v e r d a m p i n g s v e r m o g e n van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

B e r k e r A. B u d d i n g R , Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n . ba lansen, bascules . 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van IM-lent A C°. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek . schaalt o o k a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

K o i i i n k l . S p i e g e l - e n L i J N t e i i f n u r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

J a c » . I ' l o y x i e r , te Scheveninyen, fabrikant 
van ceinenl-riolen, waterbakken, vloeien, enz. 

V e r i n n e n en d e I t o n d e , Siaiiiiiiraslalirick, helft. 
I I . .1. M u l l e r . Amsterdam. Lederen drijf

riemen mét verbeterde laschverbinding. 

B o n n - t e : r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen hij den architect NIJLANI) aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan dc Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . I l i l d e k r i l l i l l . Stoonitiusfabriek, Haarlem'. 

Z a t e r d a g 16 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag:, 18 Nov. 

Borculo, tc 12 uren, ten huize van II. E. 
Tijdink : het bouwen van eene nieuwe brug over 
de Berkel, hij Borculo. Inl. bij .1. tc Velthuijs, 
aldaar. 

Scheveningen, tc 12 uien, door de onder
neming tot uitbreiding der badplaats Schevenin
gen, in het badhuis: het maken van 12 villa's 
aan het zeestrand te Scheveningen, ten noord
oosten van het gemeente-badhuis (Ie perceel). 

Amsterdam, tc l 1,', uren, door de Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, in liet stationsge
bouw : het maken van acht houten wachters-
huisjes langs den spoorweg. Inl. bij den inge
nieur van den weg te 's-Hage. 

Bergen-op-Zoom, door P. .!. C. E. van Has
selt: het bouwen eener hofstede, bestaande in huis ! 
en schuur, te St.-Philipsland. 

Dinsdag, 19 Nov. 

Kekerdom, te 11 uren, door het R. C. kerk- j 
bestuur, bij 11. L . Cornelisse: de herbouw van de 
R. C. kerk en toren. 

Delft, te 12 uren , door den directeur der artil
lerie-stapel- en constructie-magazijnen: de leve
ring van verschillende behoeften voor den dienst 
in Oost-Indië, over 1874, iu 57 perceelen. (Zie 
de gespecificeerde opgave der perceelen iu het 
Bijvoegsel van no. 44.) Inl. bij voornoemden 
directeur. 

Utreoht, tc 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een verhoogde 
los- en ladingplaats, hot leggen van sporen en 
wissels met bijievering van het wisselhout, het 
maken van keibestratingen en eenige verdere 
werken op het station Venlo. Inl. bij den sectie
ingenieur te Venlo. (Herbesteding volgens gewij
zigd bestek. De kosten der eerste besteding komen 
mede ten laste van den aannemer.) 

Woensdag:, 20 Nov. 
'•-Hage, te 12 uren , door het ministerie 

van marine, de levering van 
7000 M. blauwe baai, 
1000 » id. voeringbaai, 
1800 » id. duffel, 
2050 » blauw monteeringlakcn, 

650 •> id. gewoon laken, 
800 stuks wollen dekens, 

0300 » zwart zijden doeken, 
7200 » gestreept katoenen borstrokken, 
2000 » bont linnen overtrekken voor matras

sen en 2000 dito voor kussens (beide 
deze in één perceel), 

en dc navolgende onderscheidingsteckcncn (alle 
in één perceel) als: 

500 stuks voor matrozen l e klasse! , , 
1000 ,, l »> 2e » f 0 ' ' l a k c n ' 

200 » » » l e i | ,. „ . „ „ lop linnen. 800 » » » 2e » | 1 

Stalen cn modellen liggen aan het departement 
van marine en hij de directie der marine te 
Amsterdam. 

Purmerende, te 12 uren, door poldcrniees-
teren van den Ovei weerschen polder, in het Noord-
hollandsch koffiehuis ; het zesjarig onderhoud van 
den watermolen en verdere getimmerten van dien 
polder, van 1 Jan. '73—31 Dec. '78. Inl. en 
aanw. bij den opzichter G. Prijs, te Wijde-Wonner. 

Arnhem, te 123/4 uren, door den burgemees
ter: l o . het graven en metselen van een weiwa
terput met pomp bij Rappardsberg; 2o. het stel
len en leveren van eenige meters houten raster
werk. 

Mijnsheerenlanö, tc 3 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener school en on
derwijzerswoning. Inl. bij den burgemeester en 
bij Beljcrs, te Puttershoek. Aanw. op den dag 
der besteding, te 11 uren. 

Heerenveen, bij jhr. mr. Lycklama a Nye-
holt: het afbreken der oude en het opbouwen 
eener nieuwe boerenhuizuige en schuur te Ter-
kaple. 

Donderdag:, 21 Nov. 
Nijmegen, te 6 uren, door regenten der 

beide weeshuizen, in hot It. C. weeshuis: de 
levering van licht- en brandstoffen en manufac
turen (waaronder 200 M . wolblauw laken , in-
landsch fabrikaat, van ƒ 0 per M. waarvan het 
staal uit een geheel stuk moet bestaan). Bilj . 
inzenden uiterlijk 20 Nov. 

Vrijdag, 22 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het minis

terie van financiën, aan het gebouw vau het 
prov. bestuur: de inrichting van het bestaande 
Rijks-telegraafkantoor te Neuzen tot vereenigd 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning. 
Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Middelburg cn bij den ingenieur te Neuzen. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. 

Arnhem, te 10 uren, duor de heeren Rauws 
en Van Medenbach de Rouy, ten kantore van 
laatstgenoemde : het bouwen van drie villa's op 
het landgoed Hulkestein, in 3 perceelen. lui. bij 
de architecten Van Gcndt, aldaar. Aanw. -'I 
Nov., te 10 uren. 

Maastricht, tc 10 uren, door Gedeputeerde 
Staten van het hertogdom Limburg: de levering 
vau 30,000 K.G. grove magere steenkolen. 

's-Bosch, te 10'/2 uren, door Gedep. Staten 
van Noord-Brabant, aan het gebouw van het 
prov. bestuur : 'lo. het bouwen van eene ijzeren 
draaibrug over den ltoseiidaalschen Vliet , in deu 
pruv. weg van Oudonboscli naar Kruisland; 2o. 
het bouwen van eene brugwachterswoning niet 
schuurtje bij voormelde brug. Inl. bij den hoofd 
ingenieur van den waterstaat, te 's-Bosch, bij 
den ingenieur A. L . dc Bniijn Kops, tc Breda 
en bij den opzichter A. Kloppert, to Fynaart 
Aanw. 18 Nov. 

Botterdam, te 12 uren, door dc Noordbrab-
Duitsche spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau: de levering van 15,811 M 3 vierkant be-
zaagd eikenhout, voor dwarsliggers en loopplan
ken, voor de brugjes op het gedeelte Uden—• 
Goch, te leveren vóór of uiterlijk op 15 Dec. tt. s. 
Inl. aan het bureau van den hoofdingenieur tc 
Rotterdam. 

Groningen, tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van den Rijks-
watermolen, staande aan dc Binncii-Aa bij de 
Nieuweschans. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Assen, bij den ingenieur te 
Groningen en bij den opzichter Bauer, te Win
schoten. Raming ƒ 825 per jaar. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het minis
terie van financiën, aan het gebouw van het 
prov. bestuur : het onderhouden van- benevens 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen aau het 
post- en telegraafkantoor c. a. te Leeuwarden, 
ged. 1873, '74 en '75. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat in Friesland cn bij den 
ingenieur jhr. A. Q. vau den Santheuvel, beiden 
te Leeuwarden. Aanw. 18 Nov. 

Zaterdag, 23 Nov. 
Bede (Zeeland), door het gemeentebestuur: het 

bouwen eener school met onderwijzerswoning. 
Huize Barreveld (Drente), te 11 uren, door 

volmachten van Gieterveen: het aanleggen cn 
maken van een weg met bijbehoorende slooten, 
langs de westelijke grens van Gieterveen, van 
Barreveld af tot aan de plaats no. 25 , dus over 
21 plaatsen. 

Utrecht, tc 2 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een afsluitdam in de richting van 
de linker normaallijn aan de bovenzijde tier door
snijding van den Uiterwaard De Rood voet, bene
vens het verruimen van den bovenmond der door
snijding onder de gemeenten Wijk-bij-Duurstedo 
cn Maurik. De afsluitdam bestaat uit een rijzen 
dam, lang op de kruin 255 AL, op een grond
laag van linkstukken ter lungte van 75 M., 
verder hekleed met bleeslaag of rijsbeslag; hier
voor te leveren en te verwerken 1875 M* zink-
stuk van 0.40 dikte rijsvulliiig, 2540 M 1 blees
laag en rijsbeslag, 1300 schéepston bazalt, 1000 
M 3 puin. Inl. bij den hoofdingenieur en bij den 
ingenieur van den waterstaat in het 8e district 

cn bij den opzichter Van Tcylingen, allen te 
Utrceht. Aanw. 20 Nov. I taming ƒ 25,600. 

M a a n d a g 23 N o v . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van liet 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
Noordervaart met het zijkanaal naar de Maas, 
in Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Maastricht en don ingenieur Roe-
lants, te Roermond. Aanw. 1!) en 22 Nov. 
Raining ƒ 3000 per jaar. 

M a a s t r i c h t , te 11 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: dc uitvoering van werken tot ver
betering van het vaarwater der Maas, in de 
gemeenten Urmond-en-Obbicht en Papenboven , 
in de raai lijn en 30 tot cn met 30. De uit te 
werken zijn: a. het maken van een dijk A I!, 
lang 107 M . , aan den rechter Maasoever, aan
vangende op O'J M. boven peilraaipeil 37 ; Ik het 
maken van een dijk C 1), lang 1268 M . , aan den 
rechter Maasoever, aanvangende op 300.7 M. 
boven peilraaipeil 38, met het leggen van eeu 
ijzeren buis, lang 111 M., wijd in middellijn 0.50 
M . , door dezen dijk, alsmede door den bestaanden 
cn den later te vermelden pakberm; c. het ma-
keu van een pakberm, lang 200 M. , tot steun 
van den teen van den dijk C l ) , aan vangende op 
650 M. beneden peilraaipeil .'18; d. het leveren 
en verwerken van 4020 schéepston ballaststeen. 
Aanw. 10 en 22 Nov. Raming f32,550. 

M a a s t r i c h t , tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aan de Itijks hoogcre burgerschool te Roermond, 
en het onderhoud daarvan gedurende 1873. De 
uit tc voeren werken zijn : a. het afdekken van 
een puntgevel en een schoorsteen; h. het be-
klampen en bepleisteren van een waterbak ; c. het 
aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk op de 
deur vau de sluis; d. het verbeteren van het 
tegengewicht bij den gashouder; e. de noodige 
veldwerken; ƒ . menie- en teerwerken. inlicht, 
bij den hoofdingenieur, te Maastricht en den in
genieur Roelants, te Roermond. Aanw. 10 cn 
22 Nov. Raming ƒ 1000. 

Dinsdag, 26 Nov. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

marine : de levering van : 
No. 1, grauw doek; 

» 2, karl- en zeildoek ; 
D 3, vlagdoek; 
» 4, duigen; 
» 5, riemen; 
» 0, kommaliegoederen; 
» 7, stearine kaarsen ; 
i" 8, roet; 
» 9, borstelwerk, 

ten behoeve van de direction der marine te 
Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis. 

's-Hage, le 12'/, uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken: de levering van verschillende 
artikelen ten dienste van de Itijksgestichten 
Oninierschaiis en Veenhiiizen ; waaronder: 

7400 M. 06 c.M. ongebleekt katuendoek; 
6100 » 80 i) idem idem; 
2420 » gebleekt linnen handdoekengoed; 

100 stuks katoenen kettiugs no. 8 ; 
1100 K G . inslaggaren no. 3; 
600 » inach. linnen werkgaren no. 14; 
000 » id. id. id. » 10; 

174,000 » jutegaren no. 10; 
210,000 i) id. » 18; 
katoenen naaigaren , hand , hout-, ijzer- en verf
waren , enz. Bilj. inz. vóór 12 uren. Monsters 
liggen aau genoemde gestichten. 

ï i l c o s t e r v e e n , tc 2 uren, door de onder
houdsplichtigen van ile brug over den mond der 
Norgervaart, bij R. Smit, aau dc Norgervnart: 
liet maken van eene draaibrug, ter vervanging 
van de ophaalbrug aldaar. Inlicht, bij It. Smit 
voornoemd. 

Woensdag, 27 Nov. 
Z u t f e n , te 10 uren , dooi provisoren van het 

oudo en nieuwe gasthuis, in genoemd gesticht: 
de levering van manufacturen, garen, band enz. 
Monsters liggen ten kantore van den rentmeester. 

R o t t e r d a m , te 2'/. 
der registratie cn don] 
p ó t : l o . het onderhout 
eenige herstellingen I 
de voormalige marine' 
vai nc open loods al 
van- en het doen vari 
het voormalige Oost-h] 
terdani en niet hetgcej 
rende 1873 tot en m | 
vciiiljoi' af, dagelijks, 
uren, bij den opzicbi 
Rotterdam , W. C. 
Nov., te 10 uren , bo 
lijk gedeelte vau het I 

Donderd l 

T i e f j e rk . te 11 
Herv. gemeente te Tie 
catechiseerkamei' cn lij 
klinkerbestrating, km 
door den architect 1'. 

N o o r d e n (onder Nil 
burg. en weth. der gent 
hoven eu VVilnis, bij 
van een nieuw school 
ning tc Noorden. InlJ 
berg, te llazerswoudoj 
11 uren. 

H a a r l e m , te 2' , 
van binnenl. zaken, 
prov bestuur: het d^ 
t Jroot. Noord In tl land.scl 
Aanw. 23 Nov. Ran 
ƒ 32,100; 2e perc. f\ 
4e perc. 8(100; 5e 
f 13,150 ; 7e perc. ƒ21 

H a a r l e m , te 2 '/j| 
van binnenl. zaken, 
prov. bestuur: het onl 
's Rijks museum van 
van dc Koninklijki 
genaamd de Trippcnhl 
1873, '74 en '75. 
van den waterstaat, 
nieur L. I. du Coll i 
Aanw. 23 Nov. 

Vrijdal 
Middelburg, te ll 

van binnenl. zaken,] 
prov. bestuur: het 
ged. 1873 van de 
werken te Vlissingen.I 
en den ingenieur van! 
Middelburg. Aanw. 
de besteding. Ruiling 

A m s t e r d a m , te 
der Nederl. Handelml 

500 Meter zijden 
700 stuks ke 

80,000 K.G. staa» 
2,000 » staaft] 

10,000 » zwavl 
117 stuks gegoi 

33,400 liter lijnoll 
in 8 perceelen. Inl. 
koloniën, aan het ko 
dam, en op eiken 
ten kantore der Maa l 
tc Rotterdam, Dordre 

Z w o l l e , te 12 urfl 
binnenl. zaken, aanj 
bestuur: het vierjarigj 
wegen in Overijsel, 

Perc. I , groote wfl 
dcelte vau Deventer 
van 33,090 M . ; pel 
klasse no. 1 , gedeclt| 
sche grenzen achter 
le klasse no. 1, van| 
grenzen aan de Po 
45,590 M . ; perc 
klasse no. 1 , gedeeltj 
over eene lengte 
tak groote weg der 
vau Zwolle naar de 
lengte van 34,023 
k l . no. 2 , gedecltel 
over eene lengte va 
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DE OPMERKER — Zaterdag 16 November 1872. 

Ids-coefficient hing ook vooral af 
|d waarin men heien moet. Spre-

otterdam. waar de grond bestond 
en weinig veen, als elders , daartoe 

proeven genomen en toonde met 
J aan, hoe door het uittrekken van 
Ir middel van een schroef, staande 
It op twee schepen rustte, de zui-

grond gemeten kon worden, 
af spreker ook nog een overzicht 

per dag bij het gebruik van boven
stellingen, als volgt: 
iche hei door mannen getrokken ƒ 36, 
kg 2 a 3 palen. 
pche hei door stoom getrokken, van 
Bande per dag 5 a 6 palen. 

ƒ 1 0 , slaande per dag 4 palen, 
r*-, Darmstadter- en Morisson-hei, op 

a ƒ 30 , slaande per dag 10 a 15 

Istellingen, maar in het water, ƒ 20 
fe per dag 15 a 20 palen. 

van het lid Stuart, of daarbij de 
ivaarden van den zekerheids-coéffici-

Ig waren gebracht, antwoordde de 
Ie palen. telkens bij het nemen der 
1 gelijke lengte waren en op gelijke 

ingeleid. 
I r lid Delprat had met belangstel
l e r gevolgd, en was het met hem 
psolute waarde van den zekerheids-

te bepalen was; een paal werd 
misvormd enz., daarom gaf spre-

l i n overweging, om het slaan door 
• rvangen; dan toch was er geen 

rlies en ook het dreunen , waar-
Indende perceelen zoo leden, weg-

IDissel antwoordde, dat dit laatste 
iken was; nooit had hij belendende 
Bens het heien, zien beschadigen , 
".aanvulling of ophooging en andere 
el heien. 

Neyt, die een verhandeling zou 
I afdamming van het Sloe, was niet 

tegenwoordig. 
en aanneming van voorgestelde 

' president te 1 '/j uren de niet zeer 
vergadering. 

Advertentiën. 

B E S T E D I N G . 
den 2 2 , t « November 1872, des 

in 10 ure, zal door de heeren 
A N MKDKNBACH DE ROOIJ, ten 
tgenoemde, aan de Bergstraat te 
t openbaar worden aanbesteed : 
iwen v a n D R I E V I L L A ' S op 
ndgoed H u l k e s t e i n . 

geschiedt in drie perceelen en in 

zijn van af 16 November e. k., 
van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar, ver

in heer G. J. TIIIEME te Arnhem, 
Klingen van af die datum ter visie 
beer VAN MEDEN BACH DE ROOIJ 

g in loco wordt gegeven op üon-
veinber, des voormiddags ten 10 

•tingen zijn op franco aanvrage 
[de Architecten VAN GENDT, te 

ieiirs. Architecten ol' Aannemers, 
[en een billijke belooning eenig 
[het vak der bouwkunde, van 
k , anderen wenschen op te dra-
icli vervoegen per franco brieven 

dezer courant, onder het motto 
BK." 

Stoomfabriek 
EN K O P E R W E R K E N . 

i ten , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n . 
B a d k u i p e n , Ba lu s t e r s . L i j s -
e r t e n k o p p e n . Raampjes voor 
lus ten van / . M. den Koning, enz. 
orten van gedreven, gegoten en 
re rpen . 

R O D E N H U I S & C-. 

AANBESTEDING. 
DK BURGEMEESHER DER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 20 November 1872, 's namiddags 
12 5 / 4 ure , ten Raadhuize in het openbaar aan
besteden : 

1". H e t g raven en m e t s e l e n v a n een 
W E L W A T E R P U T m e t P O M P bij R a p -
pa rdsbe rg en 

2°. H e t s te l l en en l e v e r e n v a n eenige 
M e t e r s h o u t e n R A S T E R W E R K . 

Op voorwaarden tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

KRIIJVEKil&JUC DfflUIA 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdel i jk S t o o m k o p e r w e r k , ijzeren 
A f s l u i t e r s . V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i s che P e r s e n . S t o o m p o m p e n , Amerik. P o m 
p e n , en B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n en M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 

Tevens Eng aarden- en ijzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s o h b a k k e n , en C l o s e t s : P o r t 
l and-cemen t en Metse l s teenen . S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n , S t roosn i jde r s , K o e k -
b r e k e r s , Graszadenre in ige r s enz. A a n b e e l 
d e n , B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k ' s & A r n t ' s V e n t i l a t e u r s . N o a i l -
l i e r ' s en W o l p e r t ' s l u c h t z u i g e r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o t t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Krom, Evekink & .Mac Donald. 

OPZICHTER en TEEKENAAR. 
Met 1" January 1873 wordt gevraagd een 

Opzichter voor een belangrijk particulier bouw
werk in de provincie Zeeland, tevens bekwaam 
om de noodige détail-teekcningen tc maken. Het 
salaris bedraagt ƒ50 'smaands en de duur dezer 
betrekking is voorloopig vastgesteld op 0 maan
den. Gegadigden wenden zich onder letter R 
bij den Uitgever van dit blad. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. X". 73 . ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden vau de beste cn eenvoudigste construction. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
St. P A L M S , WERKLUST EN BE CONCIIRENT, 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen. 
VAN 

.A.. Kt. -van. Bergeix, 
S p e c i a l i t e i t in z w a a r g ie twerk , koper- e n 

m e t a a l - c o m o o s i t i ë n Metalen T O R E N K L O K 
K E N , T O R E N - U U R W E R K E N . B R A N D 
S P U I T E N - M A C H I N E S en G R O F S M E D E 
R I J . Echte H e n n i p p e n en G o m - E l a s t i q u e 
B R A N D S P U I T S L A N G E N en E M M E R S enz 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usquert, 
Beerta , Veendam , enz 
V a n a l le couran te A r t i k e l e n v o o r r a a d i n 

't M a g a z i j n . 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBÜIZEN-

fajl \ R i u i v K:NT 

uitmuntende paliteit Dakpannen, Drai-
neerbuizen en Metselsteenen. 

X. II. V A N B E R G E N . 

PABETEK VAN 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 

KOPER-, ZINK- e IJZERGIETERIJ, 
V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E EN P H Y S I S C H E 

I N S T E U M E N T E N . 
Wetenschappelijke instrumenten , als voor W a 

te rpass ing en H o e k m e e t i n g , geijkte M e e t -
k e t t i n g e n . S n o e r e n . B a k e n s , G a l v a n o m e 
ters , T a n g e n t e n - B o u s s o l e s , K i j k e r s , B a r o -
e n T h e r m o m e t e r s , B r i e f balansen , Teeken 
gereedschap enz , enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

D E J O K E & P L A T E , 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstmctiën, 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen , S t o o m b o o t e n , Rese rvo i r s , B r u g 
gen, S toomke te l s , S t o o m m a c h i n e s , alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik. 
D r i j f w e r k e n , P o m p e n , W a t e r - , S t o o m - en 
G a s l e i d i n g e n , voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van P l a n n e n , Begroo t ingen 
en A d v i e z e n . Belasten zich met het bepalen 
van het v e r d a m p i n g s v e r m o g e n van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

A dr e ssen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B ccker »V Buddiiifrh, Arnhem. Waterpas-
I M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen , bascules . 
Itonvt t<'rr«-in«>n te koop aan dc Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNIIT te Arnhem. 

V a n l>ri<'M« & f". A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t en fabr iek . schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

Honiiikl. Spiegel- rn liiJMtrnlabr. Oefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN IIE BRUIJN, Arnhem. 

Jac». I ' l r j K i i ' r , te Schevenhujen, fabrikant 
van cemenl-rioleii, waterbakken, vloeren, enz. 
Vrrmaes en de Honde, Sloomlraslhliriek, Delft. 
II. .1. Woltor, Amsterdam. Lederen drijf-

rieiiien niet verbeterde laschverbinding. 
I S o i i n ( . • : i c i n r i i te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A . Ilildebrnnd. Stoomti asfabriek, Haarlem. 
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Z a t e r d a g 16 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 18 Nov. 

Borculo. te 12 uren, ten huize van II. F . 
Tijdink : het bouwen van ecno nieuwe brug over 
de Berkel, bij Borculo. Inl. bij J. te Velthuijs, 
aldaar. 

Scheveningen, tc 12 uren, door de onder
neming tot uitbreiding der badplaats Schevenin
gen, in het badhuis: hot maken van 12 villa's 
aan het zeestrand te Scheveningen, ten noord
oosten van het gemeente-badhuis (Ie perceel). 

Amsterdam, te l 1 / , men, door tie Holl. 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge
bouw : het maken van acht houten wachters-
huisjes langs den spoorweg. Inl. hij den inge
nieur van den weg te 's-Hage. 

Bergen-op-Zoom, door P. .!. C. E. van Has
selt: het bouwen eener hofstede, bestaande in huis 
en schuur, te St.-Philipsland. 

Dinsdag, 19 Nov. 

Kekerdom, te 11 uren, door het R. C. kerk
bestuur, bij 11. L. Cornelisse: de herbouw van de 
R. C. kerk en toren. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der arti l
lerie-stapel- en constructie-magazijnen: de leve
ring van verschillende behoeften voor den dienst 
in Oost-Indië, over 1874, in 57 perceelen. (Zie 
de gespecificeerde opgave der perceelen in het 
Hijvoegsel van no. 44.) Inl. bij voornoemden 
directeur. 

Utreoht, te 2 uren , door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een verhoogde 
los- en ladingplaats, het leggen van sporen en 
wissels met bijlevering van het wisselhout, het 
maken van keibestratingen en eenige verdere 
werken op het station Venlo. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Venlo. (Herbesteding volgens gewij
zigd bestek. De kosten der eerste besteding komen 
mede ten laste van den aannemer.) 

Woensdag, 20 Nov. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van marine, de levering van 
7000 M . blauwe baai, 
1000 i) id. voeringbaai, 
1800 > id. duffel, 
2050 » blauw monteeringlaken, 

050 i> id. gewoon laken, 
800 stuks wollen dekens, 

0300 » zwart zijden doeken, 
7200 » gestreept katoenen borstrokken, 
2000 » bont linnen overtrekken voor matras

sen en 2000 dito voor kussens (beide 
deze in één perceel), 

en de navolgende onderscheidiiigsteckcncn (alle 
in één perceel) als: 

500 stuks voor matrozen l e klasse I , , 1000 » » », 2e » i 0'' l a k u n' 
200 » » » l e » | 
800 » , 2e » j°P l l n n e n -

Stalen cn modellen liggen aan het departement 
van marine en bij de directie der marine le 
Amsterdam. 

Purmerende, te 12 uren, door poldermees-
teren van den Overweerschen polder, in het Noord
hollandsch koffiehuis ; het zesjarig onderhoud van 
den watermolen en verdere getimmerten van dien 
polder, van 1 Jan. '73—31 Dec. '78. Inl. cn 
aanw. bij den opzichterG. Prijs, te Wijde-Woriner. 

Arnhem, te 12% uren , door den burgemees
ter: l o . het graven en metselen van een weiwa
terput met pomp bij Iiappurdsberg j 2o. het stel
len cn leveren van eenige meters houten raster
werk. 

Mijnsheerenland, te 3 uren, door het ge
meentebestuur : het bouwen eener school cn on
derwijzerswoning. Inl. bij den burgemeester en 
bij Beljcrs, te Puttershoek. Aanw. op den dag 
der besteding, te 11 uren. 

Heerenveen, bij jhr. mr. Lycklama a Nye-
holt: het afbreken der oude en het opbouwen 
eener nieuwe boerenhuizinge en schuur te Tcr-
kaple. 

Donderdag, 21 Nov. 
Nijmegen, te 6 uren, door regenten dei-

beide weeshuizen, in het R. C. weeshuis: de 
levering van licht- en brandstoffen eu manufac
turen (waaronder 200 M . wolblauw laken, in -
landsch fabrikaat, van ƒ 0 per M. waarvan het 
staal uit een geheel stuk moet bestaan). Bil j . 
inzenden uiterlijk 20 Nov. 

Vrijdag, 22 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het minis

terie van financiën, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: de inrichting van het bestaande 
Rijks-telegraafkantoor te Neuzen tot vereenigd 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning. 
Inl. bij den hoofdingenieur vau den waterstaat, 
te Middelburg cn hij den ingenieur te Neuzen. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. 

Arnhem, te 10 uren, door de heeren Rauws 
en Van Medenbach de Rooy, ten kantore van 
laatstgenoemde : het bouwen van drie villa's op 
het landgoed Hulkestein, in 3 perceelen. Inl. bij 
de architecten Van Gendt, aldaar. Aanw. 21 
Nov., te 10 uren. 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door Gedeputeerde 
Staten van het hertogdom Limburg: de levering 
van 30,000 K.G. grove magere steenkolen. 

's-Bosch, te 10'/2 uren, door Gedep. Staten 
van Noord-Brabant, aan het gebouw van het 
prov. bestuur : l o . het bouwen van eene ijzeren 
draaibrug over den Etosendaalschen Vliet , inden 
prov. weg van Oudenbosch naar Kruisland; 2o. 
het bouwen van eene brugwachloi swoning niet 
schuurtje bij voormelde brug. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat, te 's-Bosch , bij 
den ingenieur A. L . de Bruijn Kops, te Breda 
en bij den opzichter A. Kloppert, to Fynaart 
Aanw. 18 Nov. 

Rotterdam, te 12 uren, door dc Noordbrab-
Duitsche spoorwegmaatschappij, aan het hoofd
bureau : dc levering van 15,811 M 3 vierkant be
laagd eikenhout, voor dwarsliggers en loopplan
ken, voor de brugjes op het gedeelte Uden— 
Goch, to leveren vóór of uiterlijk op 15 Dec. a. s. 
Inl. aan het bureau van den hoofdingenieur te 
Rotterdam. 

Oroningen, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het driejarig onderhoud van den Rijks-
watermolen, staande aan de Binncn-Aa bij de 
Nieuweschans, Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Assen, bij den ingenieur te 
Groningen en bij den opzichter Bauer, te Win
schoten. Raming ƒ 8 2 5 per jaar. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door het minis
terie van financien, aan het gebouw van hot 
prov. bestuur : het onderhouden van- benevens 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen aan het 
post- en telegraafkantoor c. a. te Leeuwarden, 
ged. 1873, '74 cn '75. Inl. bij den hoofdinge
nieur van den waterstaat in Friesland cn bij den 
ingenieur jhr. A. (j. van den Santheuvel, beiden 
te Leeuwarden. Aanw. 18 Nov. 

Zaterdag, 23 Nov. 
Bede (Zeeland), door het gemeentebestuur: het 

bouwen eener school met onderwijzerswoning. 
Huiie Barreveld (Drente), te 11 uren, door-

volmachten van Gieterveen: het aanleggen en 
maken van een weg met bijbehoorende slooten , 
langs de westelijke grens van Gieterveen, van 
Barreveld al' tot aan de plaats no. 25 , dus over 
21 plaatsen. 

Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een afsluitdam in dc richting van 
de linker normaallijn aan de bovenzijde der door
snijding van den Uiterwaard DeRoodvoet, bene
vens het verruimen van den bovenmond der door
snijding onder de gemeenten Wijk-bij-Duurstede 
en Maurik. De afsluitdam bestaat uit een rijzen 
dam, lang op de kruin 255 M., op een grond
laag van zinkstokken ter lengte van 75 M., 
verder bekleed met bleeslaag of rijsbeslag; hier
voor te leveren en te verwerken 1875 M 1 zink
stuk van 0.40 dikte rijsvulling, 2540 M 2 blees-
laag en rijsbeslag, 1300 scheepston bazalt, 1000 
M ' puin. Inl. bij den hoofdingenieur en bij den 
ingenieur van den waterstaat in het 8e district 

cn bij den opzichter Van Teylingen, allen te 
Utrecht. Aanw. 20 Nov. Raining /'25,01)0. 

Maandag- 25 Nov. 
Maastricht, te 10 uren , door het ministerie 

van binncnl. zaken, aan het gebouw van bet 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van ,le 
Noordervaart met het zijkanaal naar de Maas, 
in Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Maas!richt en den ingenieur Uoc-
lants, te Roermond. Aanw. 10 en 22 Nov. 
Raming f 3600 per jaar. 

M a a s t r i c h t , te 11 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van bet 
prov. bestuur: de uitvoering van werken tot ver
betering van het vaarwater der Maas, in de 
gemeenten Urniond-en-Obbicht en Papenhoven, 
in de raai lij nen 36 tot en met 39. Dc uit te 
werken zijn: a. het maken van een dijk A l i , 
lang 167 M. , aan den rechter Maasoever, aan
vangende op 69 M. boven pcilraaipeil 37 ; b. heL 
maken van een dijk C I), lang 1268 M . , aan den 
rechter Maasoever, aanvangende op 300.7 M, 
boven pcilraaipeil 38, met het leggen van een 
ijzeren buis, lang 19 M., wijd in middellijn 0.50 
M . , door dezen dijk , alsmede door den bestaanden 
cn den later te vermelden pakberin; c. het ma
ken van een pakberm, lang 290 M., tot steun 
van den teen van den dijk C D , aanvangende up 
050 M. beneden pcilraaipeil 38; d. het leveren 
en verwerken van 4620 scheepston ballaststeen. 
Aanw. 19 cn 22 Nov. Raming ƒ32,550. 

M a a s t r i c h t , le 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van bet 
prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aan de Rijks hoogere burgerschool te Roermond, 
en het onderhoud daarvan gedurende 1873. De 
uit te voeren werken zijn : a. het afdekken van 
een puntgevel en een schoorsteen; b. het bc-
klampen en bepleisteren van een waterbak ; c. liet 
aanbrengen van nieuw hang- cn sluitwerk op de 
deur van de sluis; d. het verbeteren van het 
tegengewiebt bij den gashouder; e. de noodige 
verfwerken; f. menie- en teerwerken. Inlicht, 
bij den hoofdingenieur, te Maastricht en den in
genieur Roelants, te Roermond. Aanw. 19 en 
22 Nov. Raming ƒ 1 0 0 0 . 

Dinsdag-, 26 Nov. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

marine : de levering van : 
No. 1, grauw doek; 

» 2, karl- en zeildoek ; 
» 3, vlagdoek; 
» 4, duigen; 
» 5, riemen; 
» 6, konimaliegoederen; 
» 7, stearine kaarsen ; 
i> 8, roet; 
» 9, borstelwerk, 

ten behoeve van de direction der marine te 
Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluls. 

'3-Hage , te 12'/2 uren, door het ministerie 
vau binnenl. zaken: de levering van verschillende 
artikelen ten dienste van de Rijks gestichten 
Ommerschans en Veenhuizen ; waaronder: 

7400 M. 06 c.M. ongebleekt katoendoek; 
6100 » 80 » idem idem; 
2420 o gebleekt linnen handdoekengoed; 

100 stuks katoenen keltings no. 8 ; 
1100 K G . inslaggaren no. 3 ; 

600 » mach. linnen werkgaren no. 14; 
000 » id. id. id. » 10; 

174,000 ï) jutegaren no. 10; 
226,000 » id. » 18; 
k:itoenen naaigaren, band, hout-, ijzer- eu verf
waren, enz. IJilj. inz. vóór 12 uren. Monsters 
liggen aan genoemde gestichten. 

Kl00SterV«en, tc 2 uren, door de onder
houdsplichtigen van de brug over den mond der 
Norgervaart, bij R. Smit, aan de Norgcrvaart: 
het maken van eene draaibrug, ter vervanging 
van de ophaalbrug aldaar. Inlicht, bij R. Smit 
voornoemd. 

Woensdag1, 27 Nov. 
Zutfen, te 10 uren, door provisoren van bet 

oude en nieuwe gasthuis, iu genoemd gesticht: 
do levering vau manufacturen, garen, band enz. 
Monsters liggen ten kantore van den rentmeester. 

Rotterdam, te 2'/.̂  uren, door den ontvanger 
der registratie en domeinen, in het Rijks-entre
pót : l o . het onderhouden van- cn het doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrepót, op 
de voormalige marinewerf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Buis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 lid en mei 1875. In l . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag , van 12—3 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen te 
Botterdam , W. C. van Goor. Aanw. 22 en 25 
Nov., te 10 uren, beginnende aan het noorde
lijk gedee l te van het Rijks-entrepót. 

Donderdag, 28 Nov. 
T i e t j e r k . te 11 uren, door kerkvoogden der 

Herv. gemeente te Tietjerk : het bouwen van eene 
catechiseerkamer en lijkenhuis, benevens 220 M 1 

klinkerbestrating. Aanw. 25 Nov., te 11 uren, 
door den architect I'. E. Eskcs. te Bergum. 

Noorden (onder Nieuwkoop), te 12 uren , door 
burg. en weth. der gemeenten Nieuwkoop , Zeven
hoven en Wiln i s , bij G. vau Tricht: hot bouwen 
van een nieuw schoollokaal en onderwijzerswo
ning to Noorden. Inl. bij den architect J . Gold
berg, te llazerswoude. Aanwijzing 21 Nov., te 
11 uren. 

Haarlem, te 2'/-2 uren, door het ministerie 
van binnenl zaken, aan het gebouw van het 
prov bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 
Aanw. 23 Nov. Raming per jaar: le perceel 
ƒ 3 2 , 1 0 0 ; 2e perc. ƒ 1 5 , 7 2 5 ; 3e perc. ƒ12,570 ; 
4c perc. 8S00; 5c perc. ƒ 1 2 , 1 8 0 ; Ge perc. 
ƒ 1 3 , 1 5 0 ; 7e perc. ƒ 20,950. 

Haarlem, te 2' . uren, door het ministerie 
van binncnl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhoud der gebouwen vin 
's Rijks museum van schilderijen en prenten en 
van de Koninklijke academie van wetenschappen, 
genaamd de Trippenhuizen, tc Amsterdam, ged. 
1873, '74 en '75. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, te Haarlem en bij den inge
nieur L . J. du Celliée Muller, te Amsterdam. 
Aanw. 23 Nov. 

Vrijdag-, 29 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het herstellen en onderhouden 
ged. 1873 van de Rijkshaven en bijbehoorende 
werken te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van den waterstaat, beiden te 
Middelburg. Aanw. den Oden en 4Jen dag vóór 
dc besteding. Raming ƒ8950 . 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door dc directie 
der Nederl. Handelmaatschappij: de levering van : 

500 Meter zijden lint; 
700 stuks keukenmessen; 

80,000 K .G. staafiood; 
2,000 » staafkoper; 

10,000 » zwavel in pijpen; 
117 stuks gegoten-ijzeren buizen; 

33,400 liter lijnolie en traan, 
in 8 perceelen. Inl. aan het departement van 
koloniën, aan het koloniaal magazijn tc Amster
dam, en op eiken werkdag, van 10—3 uren, 
ten kantore der Maatschappij en van hare agenten 
tc Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 9 perceelen, als: 

Perc. 1, groote weg der l e klasse no. 1, ge
deelte van Deventer naar Goor, over eene lengte 
van 33,090 M . ; perc. 2 , groote weg der l e 
klasse no. 1, gedeelte van Goor naar dc Pruisi
sche grenzen achter Denekamp en 1 zijtak, weg 
l e klasse no. 1, van Oldenzaal tot de Pruisische 
grenzen aan de Poppe, over eene lengte van 
45,500 M . ; perc. 3 , 2e zijtak groote weg l e 
klasse no. 1 , gedeelte van Deventer naar Zwolle, 
over eene lengte van 33,030 M . ; perc. 4, 2ezij
tak groote weg der l e klasse no. 1 , gedeelte 
van Zwolle naar de Eriesche grenzen, over eene 
lengte van 34,023 M . ; perc. 5, groote weg 2e 
k l . no. 2 , gedeeltelijk van Zwolle naar Nijverdal, 
over eene lengte vau 34,880 M . ; perc. 0, groote 
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weg der 2e k l . no. 2 , gedeeltelijk van Nijverdal 
tot de Pruisische grenzen achter Enschedé, over 
eene totale lengte van 41,879 M . ; perc. 7 , grint
weg van Zutfen naar Goor op Overijselsch grond
gebied, over eene lengte van 10,087 M . ; perc. 
8, weg van Holten over Rijssen naar Wierden, 
over eene lengte van 14,700 M . ; perc. 9 , ge
deelte van den Wanneperveenschen weg en een 
gedeelte van den Giethoornscheu weg. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Maastricht en den inge
nieur Roelants , te Roermond. Aanw. den Gdcn , 
7den en 8sten dag vóór de besteding. Raming: 
perc. 1, ƒ 21,200; perc. 2 , / 4 2 , 0 0 0 ; perc. 3 , 
ƒ 3 0 , 0 4 0 , perc. 4 , ƒ 5 0 , 7 7 0 ; perc. 5, ƒ 2 0 , 8 4 0 ; 
perc. 6 , ƒ 4 4 , 0 0 0 ; perc. 7, ƒ 5 8 0 0 ; perc. 8, 
ƒ 1 4 , 0 0 0 ; perc. 9, ƒ30,492. 

Zutfen. te 2 uren , door het gemeentebestuur: 
de leverantie van 228,000 straatklinkers, ten be
hoeve van het verlengd wordende gedeelte in den 
Rijks-straatweg van Zutfen op Voorst. Inl. bij 
den gemeente-architect. 

Zaterdag, 30 Nov. 
Orljpskerk, te 2 uren, door G. Heringa, bij 

de wed. Woest: het bouwen van een logement 
met doorreed en stalling aan den toegangsweg 
van het station Grijpskerk. 

Haandag, 2 Deo. 
's-Hage, te 1 1 u r e n , door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het doen van eenige herstellingen 
cn vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, met het onderhoud daarvan en van het 
Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen dam, van 
1 Jan. '73—1 Jan. '70. Aanw. den 7den dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 9 1 , 5 0 0 . 

Donderdag, 5 Deo. 
L o p l k , te 11 uren, door het gemeentebestuur: 

het uitvoeren van werken tot wijziging en uit
breiding der begraafplaats aldaar, benevens den 
bouw van een lijkenhuis enz. Inl. bij den bouw
kundige L . A . van der Voort, te Jaarsveld. 
Aanw. 28 Nov., te 10 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van een verbindings
kanaal met het ïuarinedok te Vlissingen. Inl. 
bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 22 en 26 Nov., telkens te 11 uren. 

Op later te bepalen datum. 

Binsumageest, door kerkvoogden: de leve
ring van 75 M». riviergrint. Inl. bij D. R. Ste-
ringa, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

's-Hage, 9 Oct.: de levering van voorwerpen 
van kleeding en uitrusting ged. 1873, ten be
hoeve der verschillende korpsen van het leger : 

Perc. 1, grijs en zwart voeringlinnen, 102 
c.M. breedte: J. Elias, te Strijp , ƒ 0.47 ; J . van 
Doorn en Co., te Boxtel, ƒ 0 . 4 6 3 / , , ƒ 0 . 4 7 , 
ƒ 0.47 % , ƒ0 .48 . 

Perc. 2 , katoenen voeringbaai, breedte 80 c.M.: 
Vissers Eijken de Booy, teGeldrop, ƒ 0 . 4 0 3 0 / , ( 1 0 , 
ƒ 0 . 4 1 » » / , 0 0 , ƒ 0 . 4 2 3 0 / , , , , , ; A. Jannink en Co., 
te Enschedé, ƒ 0 . 4 0 , ƒ 0 . 4 0 * , ƒ 0.41«; Van Heek 
en Co., idem, ƒ 0 . 3 9 , ƒ 0 . 4 0 » / , . 

Perc. 3 , katoenen hemden : P. Offermans, te 
•s-Bosch, ƒ 0 . 8 5 5 , ƒ 0 . 8 5 » / , , ƒ 0 . 8 0 ; J. El ias , te 
Strijp, ƒ 0 . 8 5 » , , ; Th. Jans, te Breda, ƒ 0 . 8 0 ; 
J. A . de Booy Jr., te 's-Bosch, ƒ 0 . 8 9 » / , , , 
ƒ 0 . 9 1 3 / , ; A . Jannink, te Enschedé, ƒ 0 . 8 7 , 
ƒ 0 . 8 9 , ƒ 0 . 9 1 . 

Perc. 4 , onderbroeken : Gemeente-werkinrich
t ing , te Delft, ƒ 1 . 1 5 » ; P. OfTermans, ƒ 1.14' , 
ƒ 1 . 1 5 ; A . Jannink en Co., ƒ 1 . 1 2 , ƒ 1 . 1 4 , ƒ 1 . 1 7 ; 
Th. Jans, ƒ 1.11; J. A . de Booy, ƒ1.17, ƒ 1 . 1 8 ; 
A . v. d. Nieuwenhuyzen, te Geldrop, ƒ 1 . 1 3 7 4 , 
ƒ 1 . 1 4 B i ; M . H. deJongh, te Harderwijk, ƒ1 .09 . 

Perc. 5 , stalkielen: J. A . de Booy Jr., ƒ2 .74 , 
ƒ 2 . 8 4 , 2.89. 

Perc. 0 , stal- of werkbroeken : Gemeente-werk
inrichting, te Delft, ƒ 2 . — ; J. El ias , ƒ 1 . 1 0 , 
ƒ 1 . 1 0 " , ƒ 1 . 0 8 , ƒ 1 . 9 2 ; J. F . Scholte, te Am
sterdam, ƒ 1 . 8 7 » , ƒ 1 . 8 9 » . 

Perc. 7, handdoeken : Gemeente-werkinrichting, 

te Delft, ƒ 0 .18 5 ; J. Elias, ƒ 0 . 1 9 ; J. van Dooien 
en Co., ƒ 0 . 1 9 » / 4 , ƒ 0 . 2 0 , ƒ 0 . 2 0 5 ; a. poets-, b. 
verlofgangers-, c. haver-, d. raondzakken; hier
voor waren minste inschrijvers : J. Elias, a. ƒ 0.09, 
c. ƒ 0 . 0 8 ; Gemeente-werkinrichting, te Delft, 
b. ƒ 0 . 4 0 , ƒ 0 . 4 1 ; J. van Dooien en Co., («.ƒ1.04, 
ƒ 1.05. 

Wisaekerke, 30 Oct.: bet verbeteren der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer-
ken, aan den zeedijk van het waterschap Vliet-
polder voor den dienst 1872/73; het maken en 
zinken van 2 zinkstukken met een aansluitings-
stuk aan den oever van den polder, in 2 pe r c : 
le perc. M. Breas, te Colijnsplaat, ƒ 3 1 9 5 ; 2e 
pe r c : G. Bolier, te Scherpenisse, ƒ 2 5 , 7 8 0 . 

's-Hage, 4 Nov.: l o . het herstellen van den 
oever van den Hengstpolder langs den rechter
oever der Nieuwe-Merwede onder Sliedrecht; 
ingekomen 11 bilj., als: 
J . v. d. Velde, to Papendrecht, ƒ 0390. 
P. Hansum, » Giesendam, » 5800. 
W . Verschoor Pzn., » Sliedrecht, » 5700. 
B. P. de Groot, » Giesendam , » 5580. 
C. v. d. Plas, » Hardinxveld, » 5549. 
A . Prins, » Sliedrecht, » 5495. 
T. Volker C z , » idem » 5450. 
P. Nederhofr H z . , » idem » 5420. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 5400. 
A. Volker L z . , » Sliedrecht, » 5200. 
C. Bot Cz., » idem » 4995. 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever der Oude-Maas, tusschen de Krabbe 
en Nederhoven, en het bestorten met zwaren 
steen; ingekomen 8 bilj., als: 
T. Volker Cz., te Sliedrecht, ƒ 0700. 
W. Verschoor Pz., > idem » 0450. 
P^ Nederhoff Hz., » idem » 0240. 
C. de Jong, » idem » 0200. 
C. de Ruijter, » Giesendam, » 6200. 
A. Volker Lz. , » Sliedrecht, » 0200. 
C. Roskam Jz., » idem » 0100. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 0070. 

Groede, 4 Nov. : het bouwen eener landbou-
wersschuur op de hofstede van Pieter Cornells Zz.; 
minste inschr. was J. van de Sande, te Bres
kens, voor ƒ 4107. 

HiMur lem, 5 Nov.: do lovoring van verschil
lende benoodigdheden voor het gesticht Mecrenberg: 

9 0 0 * M . blauwe baai : A . G. Wi l l ing , te A m 
sterdam, ƒ 0 . 8 7 . 

50 M. roode baai: dezelfde, ƒ 1 . 2 2 . 
500 M. rood boezelaarsbont: dezelfde, ƒ 0 . 3 8 0 / , „. 
200 M . blauw idem: dezelfde, f0.39*/10. 
50 M. beddentijk: Van Zeeland en Co., te Eind

hoven , ƒ0 .79 . 
450 M . bombazijn: De Vries van Buuren m 

Co., te Amsterdam, ƒ 0 . 3 8 1 / , . 
50 M . batist: A . G. Wi l l ing , / 0.31. 
2000 M . sits : A . von der Möhlen, te Amster

dam, ƒ 0 . 2 2 » / l 0 . 
200 M . blauw katoen: A. G. Wil l ing, ƒ 0 . 4 0 . 
1250 M . wit i d . : A . von der Möhlen, ƒ 0 . 2 3 . 
300 M . grijs i d . : A. ü , Wi l l ing , ƒ 0 . 2 3 ' . 
300 M . zwart i d . : dezelfde, ƒ 0 .23 s . 
1500 M. ongebleekt i d . : dezelfde, ƒ0 .18 . 
GO M . zwart laken voor bedienden : dezelfde, 

ƒ 3 . 0 8 . 
75 M . zwart laken voor patiënten: De Vries 

van Buuren en Co. ƒ 2.82'/j. 
100 M . blauw voor idem: A. t i . Wi l l i ng , 

ƒ3.19710-
150 M . inarengo voor idem: dezelfde, ƒ 2 . 9 0 . 
900 M . blauw geruit matraslinnen (stoelemat), 

dezelfde, ƒ 0 . 4 7 . 
600 M . grijs matraslinnen: Van Zeelanden Co., 

ƒ 0 . 3 0 . 
300 M . grijs voeringlinnen: dezelfde, ƒ 0 . 2 1 . 
300 M . bruin paramatta: De Vries vau Buuren 

en Co., ƒ 0.46%. 
200 M . blauw linnen: J. van Dooien en Co., 

te Boxtel, /0 .35 ' / j . 
800 M . vaatdoekenlinnen: Van Zeeland on Co., 

ƒ 0 . 2 4 . 
250 M . zwart merinos : De Vries van Buuren 

en Co., ƒ 1.07'/,. 
500 M . wit molton voor mannen: A . G. W i l 

l i ng , ƒ 0 . 3 3 ' . 
1000 M. wit dito voor vrouwen: A . Jannink 

en Co., te Enschedé, ƒ 0.301/.,. 
200 M . wollen stof: A. von der Möhlen, ƒ 0.74. 

1800 M . zomerstof, in diverse patronen : De 
Vries van Buuren en Co., ^0.55 ' / j . 

1500 M . hemdenlinnen voor mannen en 1500 
M. idem voor vrouwen: Van Zeeland en Co., 
ƒ 0 . 3 7 ' % oo-

150 K G . grijs saaiet en 150 id . zwart saaict: 
I. Bierman, te Amsterdam, ƒ 2 98 per K G . 

115 K G . divers naaigaren, 344 pakjes divers 
lint en 278 gros div. knoopen : dezelfde, ƒ 7 8 0 . 0 1 . 

50 stukjes grijs kanavas : A . G. Will ing, ƒ 5.45. 
50 id. zwart kanavas: dezelfde, ƒ5 .00 . 
25 stuks wollen dekens, l e soort: dezelfde, 

ƒ 5 80. 
125 id. wollen dekens, 2e soort: A . von der 

Möhlen, bij loting, ƒ 4 . 7 5 . 
50 id. molton dekens, l e soort: De Vries van 

Buuren on Co., ƒ 1 . 0 9 . 
300 id. molton dekens, 2e soort: A. von der 

Möhlen, ƒ1.37. 
000 zakdoeken voor mannen: De Vries van 

Buuren en Co., ƒ0 .18 . 
000 zakdoeken voor vrouwen: A . G. W i l l i n g , 

ƒ 0 . 1 7 3 / , . 
400 halsdoeken voor mannen : dezelfde, ƒ 0 . 2 0 3 / , . 
912 handdoeken, 108 servetten, 100 tafel

lakens en 108 theedoeken: Van Zeeland en Co., 
i 019.90. 

9G4 bedlakens cn 240 kussensloopcn : dezelfde, 
ƒ 1 0 8 9 . 9 0 

' s - B o s c h , 7 Nov.: bet vernieuwen van de 
vloeren der vestibule en gangen op de verdieping 
van het gemeentehuis; ingek. G bilj., als: 

Th. II. Dirks, ƒ 895. 
Jos. Steenbergen Jr., » 724. 
L . van den Hurk, » 720.60 
L. Hurkens, » 720. 
Gebr. Meuwese, » 717. 
L . Derks, » 538. 

Allen aldaar. 
B o l s w a r d , 7 Nov.: het bouwen van een post

en telegraafkantoor met directeurswoning; minste 
inschr. was S. Homminga, voor ƒ7532.00. 

G r o n i n g e n , 9 Nov.: het bouwen van 8 wo
ningen en het doen van eenige vertimmering aan 
eene bestaande woning; ingek. 0 bilj., als: 
.1. Reijenga, ƒ 703G. 
E. Peters en U . Hendriks , a 0808. 
S. de Wi t , » 6809. 
A. Tennenga, tc Grijpskerk, » 6735. 
J. Lijbering, » 6023. 
II. Jansen , » G578. 
Overigen allen aldaar. 

' s - H a g e , 11 Nov.: 1o. de uitvoering van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-veren 
tc Willemsoord en 's-Gravendeel, met het drie
jarig onderhoud daarvan ; minste inschr. was A. 
Volker, te Sliedrecht, voor ƒ10,380. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan a. de gebouwen behoo
rende tot het huis bewoond door den Commissaris 
des Konings, b. het gebouw van bet provinciaal 
bestuur; minste inschr. voor beide perceelen was 
B. P. Schippers, aldaar, o. ƒ 1 1 , 7 7 0 , 6. ƒ 12,940. 

3o. het maken van eene bazaltsteen-glooiing 
tegen het buitenbeloop der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, door het Steur-
gat onder Werkendam; minste inschr. was 11. P. 
de Groot, te Giesendam, voor ƒ 2 1 7 5 . 

A m s t e r d a m , 11 Nov.: het maken van ge
bouwen en eenige andere werken voor de halte 
Weesp en de halte Naaiden—Bussum , in 2 per
ceelen en in massa; voor perc. 1 was de minste 
inschrijving ƒ 7 9 , 8 8 8 ; voor het 2e perc. ƒ 53,888 ; 
minste inschr, voor de massa was Jac. van dei-
Kamp , te Leiden, voor ƒ 133,555. Raming 
f 140,000. 

M a a s t r i c h t , 11 Nov. : de uitvoering van wer
ken tot verbetering van de Maas in de gemeenten 
Swalnien en Neer, nabij Wijiigaaidenhof, voor 
gezamenlijke rekening van Nederland en België; 
minste inschr. was G. Straatman, t eL inne , voor 
ƒ 2 5 , 1 2 8 ; de hoogste inschrijving, van G. H. F. 
Baudrihaye, bedroeg ƒ 29,844. Raming ƒ 29,000. 

Utreoht, 12 Nov.: het maken van ccn houten 
gebouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel, ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden; ingekomen 4 
bilj., als : 

te Steenwijk, ƒ 775. 
» Meppel, » 080. 
» idem » 024. 
» idem » 593. 

Takke Aberson, 
J. Otten, 
K. Mulder, 
J. Hesseling, 
Raming ƒ 575. 

Rosendaal, 13 Nov.: bet bouwen eener R. C. 
kerk met toren, naar de plannen van den ar
chitect Th. Asseler; minste inschr. was P. Stevens, 
aldaar, voor ƒ 51,870. 

Haarlem, 14 Nov. : het bouwen van een 
schoollokaal aan het bestaande tc Assendelft, en 
het doen van eenige vernieuwingen aan het oude 
schoolgebouw en de onderwijzerswoning; minste 
inschr. was I). van der Laan, te Zaandijk, voor 
ƒ 10,798. 

's-Hage, 15 Nov.: het maken van een ge
deelte der aardebaan van den Staatsspoorweg 
over het IJ ; minste inschr. was J . van de Velde, 
te Papendrecht, voor ƒ 382,900. 

Zevende jaargang ïft 47. Anno 
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VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERXBj 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d . - i o t i e v a n F . W . V A N G K E I M D T J G - z . , 

met medewerking van Dr. T. V A N DOESBURGH, C. J . V A N DOORN, D. OROTHE. J . II. L E L I M A N , II. b INSE, S. E. W. ROORDA V A N E Y S I N G A , H. P. VOGEh eg 

De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A. I'HIEHE (e Arnhem vcr-
scbijnt, bedraagt per drie maanden franco per pust /'1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nomniers 
worden alleen bij vooriiitbestelliug aau den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 
De advertentiën van een tot vijf gewone 1 

ƒ 1 . — en voor eiken regel meer f -.20; bovel 
bij elke advertentie 10 cents voor een i-xJ 
courant betaald. — Abonnementen voor 250 J 
regels per jaargang worden tegen verminde™ 
genomen en groote letters naar plaatsruimte! 

BOOMEN ALS BLIKSEMAFLEIDERS. 
Men leest in een Zwitsersch dagblad : 
De Société dc Physique et d'histoire naturelle 

de Genève, die haar twee en tachtigste jaar be
leefd heeft. gaf dezer dagen het tweede stuk 
van Deel XXI harer verhandelingen in het licht. 
Daarin komt eene memorie van den Geneefschen 
hoogleeraar D. Colladon voor, getiteld: Effets 
de la foudre sur les arbres et les plantes ligneu-
ses ('), waaraan het Zwitsersche dagblad het vol
gende ontleent: 

Ieder weet, dat de bliksem, als hij op de 
oppervlakte der aarde nedervalt, zeer dikwijls 
boomen treft. Een aandachtig onderzoek van 
zijne uitwerking op de boomen toont echter aan, 
dat die uitwerking niet altijd dezelfde is. Zij 
wisselt af met de soort, den ouderdom en de 
afmetingen der getroffene voorwerpen. 

Eén feit schijnt gemeen aan alle (? zie bene
den) door den bliksem geraakte boomen: hunne 
kruin wordt door den doorgang van den electri-
schen stroom niet veranderd , en eerst te begin
nen op zekere hoogte, afwisselende naar de soort, 
ondergaat de stam zichtbare en soms zeer in het 
oog vallende beschadiging. Een jonge boom of 
een versch gesnoeide tak onttrekt aan de wolken 
en geleidt in den bodem evenveel electrische vloei
stof als eene geheel metalen stang van gelijke 
hoogte, die in behoorlijke gemeenschap staat met 
een vochtig terrein en aan haar boveneind uit
loopt in een bundel lange, scherpe spitsen. Dit 
is een feit, dat uit alle waarnemingen van den 
geleerden schrijver te voorschijn treedt en ons 
veroorlooft boomen gelijk te stellen met kunst
matige bliksemafleiders. Men weet, hoe moeilijk 
het is een voorbehoedmiddel van dezen aard in 
doeltreffenden staat te houden; hoe voordeelig 
zou het dus zijn het te kunnen vervangen door 
een natuurlijken afleider, die zelf in zijn onder
houd voorziet en in de voorwaarden van zijn be
staan en zijne nuttigheid! 

Uit de proeven en waarnemingen van den heer 
Colladon kan men afleiden, dat een gezonde boom 
eene zeer hevige ontlading van de wolken kan 
ontvangen en toch geene enkele beschadiging 
ondergaan, geen enkel spoor vertoonen, 'twelk 
aanwijst of het vermoeden rechtvaardigt, dat hij 
door den bliksem getroffen is geworden. Overal, 
waar de uitwerkingen van de ontlading op den 
stam van een boom gebleken zijn in den vorm 
van groeven, spleten of afscheuring der schors 
(éclals), bleven dezelfde takken van den top en 
het bovenste gedeelte van den boom ongeschon
den en schenen er niet mede in aanraking te 
zijn geweest. Deze sporen van aanmerkelijke 
beschadiging overschrijden zeker (aliquote) ge
deelte (») van de hoogte des stanis niet, zonder 
evenwel het vermoeden te wettigen, dat de boom 
eerst bij den oorsprong van dat spoor geraakt is 
geworden. Als het dezelfde plantensoort geldt, 
is de hoogte van dat spoor gewoonlijk standvas
tig evenredig aan die van den boom. 

Onder alle boomen is de populier degene, 
waarbij dat spoor betrekkelijk het minst lang is. 
Hoe dik de stammen van deze boomen ook zijn , 
die dikwijls aanzienlijke hoogten bereiken, gaan 
de zichtbare sporen van den doortocht des blik-

t1) Afzonderlijk iu den handel verkrggbaar. 
(*) 2, 3, 4, 6 zijn, bg voorbeeld, aliquoUit vau 12. 

serns het eenderde van die hoogte niet te boven. 
Als verscheidene populieren bij elkander geplant 
zijn, wordt altijd de hoogste getroffen; maarzoo 
hij in gezonden toestand verkeert, bestaan de 
sporen van den doorgang der vloeistof in spleten, 
wonden, omkrulling van de schors (?seortication, 
terwijl stukken bast op groote afstanden worden 
geworpen, zonder eenigen schijn van werkelijke 
verkoling, die een begin van verbranding aanduidt. 

De randen van de spleten in de schors en in 
het hout, die van de wonden vertoonen altijd 
vezels, welker samenhang verbroken is en die 
in den toestand van franje of van grof gehekeld 
vlas gebracht zijn. 

De verschillende soorten van getroffene boomen, 
buiten den populier, zijn door den heer Colla
don onderzocht geworden , en de beschrijving van 
de uitwerkingen vormt eene verzameling, rijk in 
waarnemingen en wetenschappelijke gevolgtrek
kingen van allerlei aard. Wij u*ieten ons bepa
len tot de volgende besluiten : 

Boomen, en populieren beter dan alle andere 
soorten, nabij een gebouw geplant, kunnen het 
eene krachtige bescherming tegen den bliksem 
verleenen. 

De populieren hebben een snellen wasdom; 
zij verheffen zich tot dertig en vijf en dertig ellen 
boven den grond, en zijn, vooral hunne bovenste 
gedeelten, uitmuntende geleiders van de elec
trische vloeistof. Bovendien beslaan zij weinig 
plaats en oefenen geene nadeelige werking op 
de dakbedekkingen uit. 

Men moet er zorg voor dragen de vochtigheid 
van den grond in den omtrek te bevorderen, en 
zoo zij aanzienlijke afmetingen bereikt hebben, 
zal men voorzichtig handelen door de stammen 
te wapenen met metalen stangen, die, den grond 
bereikende, zooveel mogelijk in gemeenschap moe
ten worden gebracht met een vochtig gedeelte 
van het terrein, eene wel, een poel of een put. 

Het verwaarloozen van deze laatste voorwaarde 
schijnt vroeger de vernieling van eene pachthoeve 
of de hooge vlakte van Onex ten gevolge te heb
ben gehad. Vlak tegen liet dak van deze hoeve 
stond naar het oosten een hooge populier; ten 
westen was een vijver. Den i3ie" Juli 1804 
heeft de bliksem dien boom getroffen, en om den 
waterplas te bereiken is hij van den populier 
langs den nok van het dak gegaan, van waar 
hij , vermoedelijk niet ijzer beslagenc balken vol
gende , een met stroo gevulden zolder heeft door
loopen. Hoeve en oogst zijn verbrand geworden. 
Men bad den vijver bij den populier moeten gra
ven, of het onderste gedeelte van dezen van eene 
zware stang moeten voorzien, die in gemeenschap 
stond met het water. 

Men heeft te allen tijde aan de boomen zeker 
vermogen toegekend, dat de naburige gebouwen 
beschermde tegen de uitwerking van den blik
sem. De arbeid van den hoogleeraar Colladon 
doet de verklaring van deze eigenschap eene ge
wichtige schrede vooruitgaan. In elk geval kun
nen de ontdekkingen van dien uitstekenden Zwit
ser reeds dienen oin bij woningen, die sterk aan 
het gevaar van onweder zijn blootgesteld, na
tuurlijke afleiders te plaatsen, en menig eigenaar 
zal blijde zijn er zijn voordeel mede te kunnen 
doen. 

Tot zoo ver de verslaggever. Colladon ant
woordt aldus: 

De zeer welwillende schrijver van 
sel in uw blad generaliseert te vee l 
als toepasselijk op alle boomen, op e l 
waargenomen wordt op verscheidene 
vooral op de populieren. Ik bedoel 
heid van alle zichtbare beschadiging 
venste takken en bij de jonge twijgel 
den bliksem worden getroffen. G e u l 
schijnen de kwetsuren of aanmerkelj 
digingen, die den stam van schors e | 
roofd en zwaar gespleten vertoonen, 
neden de helft en zelfs van twee I 
hoogte. Deze boomen zijn gelijk huizJ 
top voorzien van metalen stangen o f l 
niet tot den vochtigen grond doorll 
de bliksem op deze gebouwen nede 
schijnt de beschadiging slechts op d l 
dikwijls bij den bodem, waar de goal 
ontbrak. 

Voor de meeste boomen zijn de bo» 
goede geleiders, maar toch kunnen 
ten, welker kleine twijgen minder goe 
van de electriciteit zijn , reeds bij d e l 
den bliksem lijden. Men neemt dit d | 
bij de eiken en andere soorten, wel l 
takken door den bliksem verdroogd | 
groefd worden. 

Wat de gewone boven de gebouwa 
afleiders betreft, het scherpe van 
hunne onvatbaarheid voor roesting 
wat minder gewicht dan hunne on 
gemeenschap door eene zware metah 
den vochtigen bodem, waarin deze\ 
reiken en zich verscheidene ellen 
Zoo het terrein niet vochtig genoa, 
zelfs goed haar in een met houtskj 
sloot te plaatsen. Als de geleidende | 
ijzer zijn, moesten zij geene mindert 
ben dan van twee centimeters middel 
koper, één centimeter. De dikwijls 
ijzer- of koperdraad kunnen niet 
volle of massieve , en de middellijn i 
draden is over het algemeen te zwa 

Holle, 9 Nov. '72 

Berichten en mededeeliJ 
B U I T E N L A N D ] 

Het aantal ongelukken op de 
spoorwegen in Massachusetts bedr 
niet minder dan 115; in 1807 steegj 
134, in 1808 was het 119 en in I 
jaar was het cijfer 1G4. In levensga 
den zich bij die ongelukken in 1800: 
het volgende jaar 170,570, in 1808: 
in 1809: 171,502 menschen. Een 
dagbladschrijver schrijft daaromtrent! 
ncn dat spoorwegongelukken hier 
uien dan in de oude wereld. Onz<" 
niet zoo goed gebouwd, en bovendien 
veel van strenge vorst te lijden, 
rails meer toegankelijk voor voetgana 
en zelfs voor vee, terwijl de beai 
minder strenge disipline staan en n l 
onderricht worden, maar tot gerust 
zijn landgenooten voegt hij er bij: 
is verstandiger en heeft meer tegen 
van geest, om de gevaren die zich ol 
mijden, 



OEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Z a t e r d a g 16 N o v e m b e r 1872. 

e Delft, / 0 . 18 s ; J .E l i a s , ƒ 0 . 1 9 ; J. van Dooren 
m Co., ƒ 0 .19»/ , , /"0.20, / 0 . 2 0 5 ; a. poets-, 6. 
verlofgangers-, c. haver-, d. raondzakkcn; hier
voor waren minste inschrijvers : J .El ias , r«. ƒ0 .09 , 
'. ƒ 0 . 0 8 ; Gemeente-werkinrichting, te Delft, 
<. /"0.40, ƒ 0 . 4 1 ; J . van Dooren en Co., d. ƒ1 .04 , 
r 1.05. 

Wissekerke, 30 Oct.: bet verbeteren der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwer
ken, aan den zeedijk van het waterschap Vliet-
)older voor den dienst 1872/73; het maken en 
tinken van 2 zinkstukken met een uansluitings-
;tuk aan den oever van den polder, in 2 perc.: 
le perc. M . Breas , te Colijnsplaat, ƒ 3 1 9 5 ; 2e 
jerc.: G. Holier, tc Scherpenisse, ƒ 2 5 , 7 8 0 . 

's-Hage, 4 Nov.: l o . het herstellen van den 
3ever van den Hengstpolder langs den rechter
oever der Nieuwe-Merwede onder Sliedrecht; 
ingekomen 11 bilj., a ls: 
I. v. d. Velde, ' te Papendrecht, ƒ 0390. 
P. Hansum, » Giesendam, » 5800. 
W. Verschoor Pzn., » Sliedrecht, » 5700. 
R. P. de Groot, » Giesendam , » 5580. 
C. v. d. Plas , » Hardinxveld, » 5549. 
A. Pr ins , » Sliedrecht, » 5495. 
T. Volker C z , » idem » 5450. 
P. Ncderholf H z . , » idem » 5420. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 5400. 
A. Volker L z . , » Sliedrecht, » 5200. 
C. Bot Cz., » idem » 4995. 

2o. het verlengen van den strekdam op den 
rechteroever der Oude-Maas, tusschen de Krabbe 
en Ncderhoven, en het bestorten met zwaren 
steen; ingekomen 8 bilj., als: 
T. Volker Cz., te Sliedrecht, ƒ 0700. 
W. Verschoor Pz., » idem » 0450. 
P^ Nederhoff Hz., i) idem » 0240. 
C. de Jong, » idem » 0200. 
C. de Ruijter, » Giesendam, » 0200. 
A. Volker Lz. , » Sliedrecht, » 0200. 
C. Roskam Jz., » idem » 0100. 
G. de Hoog, i> Gorinchem, » 0070. 

Groede, 4 Nov.: het houwen eener landbou-
wersschuur op de hofstede van Pieter Cornells Zz.; 
minste inschr. was J. van dc Sande, te Bres
kens , voor ƒ 4 1 0 7 . 

BiMMrlena, 6V Nov. : do lovoring van vorschil-
lende benoodigdheden voor het gesticht Mecrenbcrg: 

900' M . blauwe baai : A . G. Wi l l i ng , te A m 
sterdam , ƒ 0.87. 

50 M. roode baai: dezelfde, ƒ 1 . 2 2 . 
500 M. rood boezelaarsbont: dezelfde, ƒ 0.38 °/, 0 . 
200 M . blauw idem: dezelfde, ƒ 0 . 3 9 ' / . , 0 -
50 M . beddentijk : Van Zeeland en Co., te Eind

hoven , ƒ0 .79 . 
450 M . bombazijn: De Vries van Buuren en 

Co., te Amsterdam, ƒ 0 . 3 8 1 / , . 
50 M . batist: A . G. Wi l l i ng , / 0.31. 
2000 M . sits: A . von der Móhlen, te Amster

dam, ƒ 0 . 2 2 y i 0 . 
200 M . blauw katoen: A. G. Wil l ing , ƒ 0 . 4 0 . 
1250 M. wit i d . : A . von der Molden, ƒ 0 . 2 3 . 
300 M . grijs i d . : A. G, Wi l l i ng , ƒ 0 . 2 3 ' . 
300 M . zwart i d . : dezelfde, ƒ 0 . 2 3 5 . 
1500 M. ongebleekt i d . : dezelfde, ƒ0 .18 . 
00 M . zwart laken voor bedienden : dezelfde, 

ƒ 3.08. 
75 M . zwart laken voor patiënten: De Vries 

van Buuren eu Co. ƒ 2.82'/,. 
100 M . blauw voor idem: A . G. Wi l l ing , 

/ 3 . 1 9 V , „ . 
150 M . inarcngo voor idem: dezelfde, ƒ 2 . 9 0 . 
900 M . blauw geruit matraslinnen (stoelemat), 

dezelfde, ƒ 0 . 4 7 . 
600 M . grijs matraslinuen: Van Zeeland en Co., 

/0 .30. 
300 M . grijs voeringlinnen: dezelfde, ƒ 0 . 2 1 . 
300 M. bruin paramatta: Oe Vries van Buuren 

en Co., ƒ 0 . 4 6 ' / , . 
200 M . blauw linnen: J . van Dooien cn Co., 

te Boxtel, ƒ 0 . 3 5 1 / , . 
800 M . vaatdoekenlinnen: Van Zeeland en Co., 

ƒ0 .24 . 
250 M . zwart merinos : De Vries van Buuren 

en Co., ƒ 1.07 Va-
500 M. wit molton voor mannen: A . G. W i l 

l ing, ƒ0 .33 - ' . 
1000 M. wit dito voor vrouwen: A. Jannink 

en Co., tc Enschede1, ƒ 0.30'/,. 
200 M . wollen stof: A. von der Molden, ƒ 0.74. 

1800 M . zomerstof, in diverse patronen : De 
Vries van Buuren cn Co., ƒ 0 . 5 5 1 / , . 

1500 M. hemdenlinnen voor mannen en 1500 
M. idem voor vrouwen: Van Zeeland en Co., 
ƒ 0.37*% oo-

150 K G . grijs saaiet en 150 id. zwart saaiel : 
.1. Bierman, te Amsterdam, ƒ 2 98 per K G . 

115 K G . divers naaigaren, 344 pakjes divers 
lint en 278 grosdiv. knoopen : dezelfde, ƒ 7 8 0 . 0 1 . 

50 stukjes grijs kanavas : A. G. Willing, ƒ 5.15. 
50 id. zwart kanavas: dezelfde, ƒ5 .00 . 
25 stuks wollen dekens, l e soort: dezelfde, 

ƒ 5 80. 
125 id. wollen dekens, 2e soort: A . von der 

Molden, bij loting, ƒ 4 . 7 5 . 
50 id. molton dekens, l e soort: De Vries van 

Buuren en Co., ƒ 1 . 0 9 . 
300 id. molton dekens, 2e soort: A. von der 

Móhlen, ƒ1.37. 
000 zakdoeken voor mannen: De Vries van 

Buuren en Co., ƒ0 .18 . 
000 zakdoeken voor vrouwen: A. G. W i l l i n g , 

ƒ 0 . 1 7 » / , . 
40O halsdoeken voor mannen : dezelfde, ƒ 0 . 2 0 3 / , . 
912 handdoeken, 108 servetten, 100 tafel

lakens en 108 theedoeken: Van Zeeland en Co., 
i 019.90. 

904 bedlakens en 240 kussensloopen : dezelfde, 
ƒ 1 0 8 9 . 9 0 

's-Bosch, 7 Nov.: het vernieuwen van de 
vloeren der vestibule en gangen op de verdieping 
van het gemeentehuis; ingek. 0 bilj., als: 

Th. II. Dirks, / 895. 
Jos. Steenbergen Jr., » 724. 
L. van den Hurk, » 720.00 
L. Hurkens, » 720. 
Gebr. Meuwese, » 717. 
L . Derks, » 538. 

Allen aldaar. 

Bolsward, 7 Nov.: het bouwen van een post
en telegraafkantoor met directeurswoning; minste 
inschr. was S. Homminga, voor ƒ7532.00. 

Groningen. 9 Nov.: het bouwen van 8 wo
ningen en het doen van eenige vertimmering aan 
eene bestaande woning; ingek. 0 bilj., als: 
.1. Reijenga, ƒ 7030. 
E. Peters en G. Hendriks , » 0808. 
S. de W i t , » G809. 
A. Tennenga, tc Grijpskerk, » 0735. 
J . Lijbering, » 0023. 
II. Jansen , » 0578. 
Overigen allen aldaar. 

's-Hage, 11 Nov.: l o . de uitvoering van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-veren 
tc Willemsoord cn 's-Gravendeel, met het drie
jarig onderhoud daarvan ; minste inschr. was A . 
Volker, te Sliedrecht, voor ƒ10,380. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan a. de gebouwen behoo
rende tot het huis bewoond door den Commissaris 
des Konings, b. het gebouw van het provinciaal 
bestuur; minste inschr. voor beide perceelen was 
B. P. Schippers, aldaar, «. ƒ 1 1 , 7 7 9 , 6 . ƒ 1 2 , 9 4 0 . 

3o. het maken van eene bazaltsteen-glooiing 
tegen het buitenbeloop der bedijking langs den 
linkeroever der Nieuwe-Merwede, door het Steur-
gat onder Werkendam; minste inschr. was l i . P. 
dc Groot, te Giesendam, voor ƒ 2 1 7 5 . 

Amsterdam, 11 Nov.: het maken van ge
bouwen en eenige andere werken voor de halte 
Weesp en de halte Naaiden—Bussum , in 2 per
ceelen cn in massa; voor perc. 1 was de minste 
inschrijving ƒ 7 9 , 8 8 8 ; voor het 2c perc. ƒ 53,888 ; 
minste inschr. voor de massa was Jac. van dei-
Kamp , te Leiden, voor ƒ 133,555. Raming 
ƒ 140,000. 

Maastricht, 11 Nov. : de uitvoering van wer
ken tot verbetering van de Maas in de gemeenten 
Swalmen en Neer, nabij Wijngaardenhof, voor 
gezamenlijke rekening van Nederland en België; 
minste inschr. was G. Straatman, t c L i n n e , voor 
ƒ 2 5 , 1 2 8 ; de hoogste inschrijving, van G. H. F . 
Baudrihaye, bedroeg ƒ 29,844. Raming ƒ 29,000. 

Utreoht, 12 Nov.: het maken van een houten 
gebouw voor waterplaats met bijbehoorende wer
ken op het station Meppel, ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden; ingekomen 4 
bilj., a ls: 

Takke Aberson, te Stcenwijk, ƒ 775. 
J. Otten, » Meppel, » 080. 
K. Mulder, » idem » 024. 
J. Hesseling, » idem » 593. 
Raming ƒ 575. 

Rosendaal, 13 Nov.: het bouwen eener R. C. 
kerk met toren, naar de plannen van den ar
chitect Th. Asseler; minste inschr. was P. Stevens, 
aldaar, voor ƒ 5 1 , 8 7 0 . 

Haarlem, 14 Nov. : het bouwen van ccn 
schoollokaal aan het bestaande tc Asscndelft, en 
het doen van eenige vernieuwingen aan het oude 
schoolgebouw en de onderwijzerswoning; minste 
inschr. was 1). van der Laan, te Zaandijk , voor 
ƒ 10,798. 

's-Hage, IS Nov.: het maken van een ge
deelte der aardebaan van den Staatsspoorweg 
over het IJ ; minste inschr. was J. van de Velde, 
te Papendrecht, voor ƒ 382,900. 
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De abonnementsprijs van dit werkblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij I). A . T H I F M i : te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nointners 
worden alleen bij vooruitbestelling aau den nitgever cn 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 1872. 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

{ 1.— en voor eiken regel meer f -.20; boveudicn wordt 
ij elke advertentie 10 ceots voor een exemplaar der 

courant betaald. — Abonnementen vour 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

BOOMEN ALS BLIKSEMAFLEIDERS. 

Men leest in een Zwitsersch dagblad : 
De Société de Physique et d'histoire naturelle 

de Genève, die haar twee en tachtigste jaar be
leefd heeft. gaf dezer dagen het tweede stuk 
van Deel XXI harer verhandelingen in het licht. 
Daarin komt eene memorie van den Geneefschen 
hoogleeraar D. Colladon voor, getiteld: Effets 
de la foudre sur les arbres et les plantes ligneu-
ses ('), waaraan het Zwitsersche dagblad het vol
gende ontleent: 

Ieder weet, dat de bliksem, als hij op de 
oppervlakte der aarde nedervalt, zeer dikwijls 
hoornen treft. Een aandachtig onderzoek van 
zijne uitwerking op de boomen toont echter aan, 
dat die uitwerking niet altijd dezelfde is. Zij 
wisselt af met de soort, den ouderdom en de 
afmetingen der getroffene voorwerpen. 

Eén feit schijnt gemeen aan alle (? zie bene
den) door den bliksem geraakte boomen: hunne 
kruin wordt door den doorgang van den electri-
schen stroom niet veranderd, en eerst te begin
nen op zekere hoogte, afwisselende naar de soort, 
ondergaat de stam zichtbare en soms zeer in het 
oog vallende beschadiging. Een jonge boom of 
een versch gesnoeide tak onttrekt aan de wolken 
en geleidt in den bodem evenveel electrische vloei
stof als eene geheel metalen stang van gelijke 
hoogte, die in behoorlijke gemeenschap staat met 
een vochtig terrein en aan haar boveneind uit
loopt in een bundel lange, scherpe spitsen. Dit 
is een feit, dat uit alle waarnemingen van den 
geleerden schrijver te voorschijn treedt en ons 
veroorlooft boomen gelijk te stellen met kunst
matige bliksemafleiders. Men weet, hoe moeilijk 
het is een voorbehoedmiddel van dezen aard in 
doeltreffenden staat te houden; hoe voordeelig 
zou het dus zijn het te kunnen vervangen door 
een natuurlijken afleider, die zelf in zijn onder
houd voorziet en in de voorwaarden van zijn be
staan en zijne nuttigheid I 

Uit de proeven en waarnemingen van den heer 
Colladon kan men afleiden, dat een gezonde boom 
eene zeer hevige ontlading van de wolken kan 
ontvangen en toch geene enkele beschadiging 
ondergaan, geen enkel spoor vertoonen, 'twelk 
aanwijst of het vermoeden rechtvaardigt, dat hij 
door den bliksem getroffen is geworden. Overal, 
waar de uitwerkingen van de ontlading op den 
stam van een boom gebleken zijn in den vorm 
van groeven, spleten of afscheuring der schors 
(éclats), bleven dezelfde takken van den top en 
het bovenste gedeelte van den boom ongeschon
den en schenen er niet mede in aanraking te 
zijn geweest. Deze sporen van aanmerkelijke 
beschadiging overschrijden zeker jaliquote) ge
deelte f') van de hoogte des stains niet, zonder 
evenwel het vermoeden te wettigen, dat de boom 
eerst bij den oorsprong van dat spoor geraakt is 
geworden. Als het dezelfde plantensoort geldt, 
is de hoogte van dat spoor gewoonlijk standvas
tig evenredig aan die van den boom. 

Onder alle boomen is de populier degene, 
waarbij dat spoor betrekkelijk het minst lang is. 
Hoe dik de stammen van deze boomen ook zijn , 
die dikwijls aanzienlijke hoogten bereiken, gaan 
de zichtbare sporen van den doortocht des blik-

(') Afzonderlijk in den handel verkrijgbaar. 
O 2, 3, 4, 6 zyn, bij voorbeeld, aiiquotes van 12. 

sems het eenderde van die hoogte niet te boven. 
Als verscheidene populieren bij elkander geplant 
zijn, wordt altijd de hoogste getroffen; maar zoo 
hij in gezonden toestand verkeert, bestaan de 
sporen van den doorgang der vloeistof in spleten, 
wonden, omkrulling van de schors (7scortieation, 
terwijl stukken bast op groote afstanden worden 
geworpen, zonder eenigen schijn van werkelijke 
verkoling, die een begin van verbranding aanduidt. 

De randen van de spleten in de schors en in 
het hout, die van de wonden vertoonen altijd 
vezels, welker samenhang verbroken is en die 
in den toestand van franje of van grof gehekeld 
vlas gebracht zijn. 

De verschillende soorten van getroffene boomen, 
buiten den populier, zijn door den heer Colla
don onderzocht geworden , en de beschrijving van 
de uitwerkingen vormt eene verzameling, rijk in 
waarnemingen en wetenschappelijke gevolgtrek
kingen van a l l e r l e i aard. Wij luJeUn ons bepa
len tot de volgende besluiten : 

Boomen, en populieren beter dan alle andere 
soorten, nabij een gebouw geplant, kunnen het 
eene krachtige bescherming tegen den bliksem 
verleenen. 

De populieren hebben een snellen wasdom; 
zij verheffen zich tot dertig en vijf en dertig ellen 
boven den grond, en zijn, vooral hunne bovenste 
gedeelten, uitmuntende geleiders van de elec
trische vloeistof. Bovendien beslaan zij weinig 
plaats en oefenen geene nadeelige werking op 
de dakbedekkingen uit. 

Men moet er zorg voor dragen de vochtigheid 
van den grond in den omtrek te bevorderen, en 
zoo zij aanzienlijke afmetingen bereikt hebben, 
zal men voorzichtig handelen door de stammen 
te wapenen met metalen stangen, die, den grond 
bereikende, zooveel mogelijk in gemeenschap moe
ten worden gebracht met een vochtig gedeelte 
van het terrein, eene wel, een poel of een put. 

Het verwaarloozen van deze laatste voorwaarde 
schijnt vroeger de vernieling van eene pachthoeve 
of de hooge vlakte van Onex ten gevolge te heb
ben gehad. Vlak tegen het dak van deze hoeve 
stond naar het oosten een hoogc populier; ten 
westen was een vijver. Den 13del> Juli 1804 
heeft de bliksem dien boom getroffen, en om den 
waterplas te bereiken is hij van den populier 
langs den nok van het dak gegaan, van waar 
hij, vermoedelijk met ijzer beslagene balken vol
gende, een met stroo gevulden zolder heeft door
loopen. Hoeve en oogst zijn verbrand geworden. 
Men had den vijver bij den populier moeten gra
ven, of het onderste gedeelte van dezen van eene 
zware stang moeten voorzien, die in gemeenschap 
stond met het water. 

Men heeft te allen tijde aan de hoornen zeker 
vermogen toegekend, dat de naburige gebouwen 
beschermde tegen de uitwerking van den blik
sem. De arbeid van den hoogleeraar Colladon 
doet de verklaring van deze eigenschap eene ge
wichtige schrede vooruitgaan. In elk geval kun
nen de ontdekkingen van dien uitstekenden Zwit
ser reeds dienen om by woningen, die sterk aan 
het gevaar van onweder zijn blootgesteld, na
tuurlijke afleiders te plaatsen, en menig eigenaar 
zal blijde zijn er zijn voordeel mede te kunnen 
doen. 

Tot zoo ver de verslaggever. Colladon ant
woordt aldus: 

| De zeer welwillende schrijver van het uittrek-
i sel in uw blad generaliseert te veel, en wijst, 

als toepasselijk op alle boomen, op een feit, dat 
waargenomen wordt op verscheidene soorten, en 
vooral op de populieren. Ik bedoel de afwezig
heid van alle zichtbare beschadiging bij de bo
venste takken en bij de jonge twijgen, die door 
den bliksem worden getroffen. Gewoonlijk ver
schijnen de kwetsuren of aanmerkelijke bescha
digingen , die den stam van schors en spint be
roofd en zwaar gespleten vertoonen, slechts be
neden de helft en zelfs van twee derden der 
hoogte. Deze boomen zijn gelijk huizen, aan den 
top voorzien van metalen stangen of platen, die 
niet tot den vochtigen grond doorloopen. Als 
de bliksem op deze gebouwen nederslaat, ver
schijnt de beschadiging slechts op de muren en 
dikwijls bij den bodem, waar de goede geleiding 
ontbrak. 

Voor de meeste boomen zijn de bovenste takken 
goede geleiders, maar toch kunnen enkele soor
ten, welker kleine twijgen minder goede geleiders 
van de electriciteit zijn , reeds bij de kruin door 
den bliksem lijden. Men neemt dit dikwijls waar 
bij de eiken en andere soorten, welker hoogste 
takken door den bliksem verdroogd of diep ge
groefd worden. 

Wat de gewone boven de gebouwen geplaatste 
afleiders betreft, het scherpe van de spits en 
hunne onvatbaarheid voor roesting zijn van vrij 
wat minder gewicht dan hunne onajgebrokene 
gemeenschap door eene zware metalen stang met 
den vochtigen bodem, waarin deze stang moet 
reiken en zich verscheidene ellen uitstrekken. 
Zoo het terrein niet vochtig genoeg is , is het 
zelfs goed haar in een met houtskool gevulde 
sloot te plaatsen. Als de geleidende stangen van 
ijzer zijn, moesten zij geene mindere dikte heb
ben dan van twee centimeters middellijn, en van 
koper, één centimeter. De dikwijls gebruikte van 
ijzer- of koperdraad kunnen niet halen bij de 
volle of massieve, en de middellijn dezer metaal
draden is over het algemeen te zwak. 

Holle, 9 Nov. '72 R. v. E. 

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

Het aantal ongelukken op de verschillende 
spoorwegen in Massachusetts bedroeg in 1860 
niet minder dan 115; in 1807 steeg dit getal tot 
134, in 1808 was het 119 en in het volgende 
jaar was het cijfer 104. In levensgevaar bevon
den zich bij die ongelukken in 1800: 192,497, in 
het volgende jaar 170,570, in 1808: 209,378 en 
in 1809: 171,502 menschen. Een Amerikaansch 
dagbladschrijver schrijft daaromtrent: Wij erken
nen dat spoorwegongelukken hier meer voorko
men dan in de oude wereld. Onze wegen zijn 
niet zoo goed gebouwd, en bovendien hebben zij 
veel van strenge vorst te lijden. Ook zijn de 
rails meer toegankelijk voor voetgangers, wagens 
en zelfs voor vee, terwijl de beambten onder 
minder strenge disipline staan en niet zoo goed 
onderricht worden, maar tot geruststelling voor 
zijn landgenooten voegt hij er bij: maar ons volk 
is verstandiger en heeft meer tegenwoordigheid 
van geest, om de gevaren die zich opdoen te ver
meden, 
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§ Onlangs zijn de mijnwerkers, gebezigd bij 
den put van Muiredge, ten noorden van Buck-
haven , in het domein Wemyss , zeer gehinderd 
geworden door het vliegen van eene groote hoe
veelheid insecten met breede vleugelen, die om 
hunne lampen fladderden en ze zelfs dikwijls uit
doofden. 

Een mijnwerker ontdekte verscheidene gaatjes 
in de houten balken, die tot steun van het 
werk dienen. Ze van nader bij onderzoekende, 
zag hij in deze gaatjes soorten van levende wor
men. Deze insecten zijn blijkbaar van vreemden 
oorsprong. De balken kwamen uit het buiten
land en waren sinds drie of vier jaren in den 
put. De insecten gelijken op wespen, maar zijn 
toch verschillend van de wespen in onze streken. 

— De prijs der steenkolen in de omstreken 
van Leeds is verlaagd. In eene talrijk bezochte 
vergadering van mijneigenaars aldaar is besloten, 
het dagloon der werklieden met 1 sh. te ver
minderen. Tevens zijn (gelijk reeds vroeger is 
medegedeeld) de eigenaars van mijnen in Zuid-
Wales voornemens, eene Vereeniging te vormen 
tot onderlinge bescherming tegen de eischen der 
werklieden. Die Vereeniging zal worden gevestigd 
op den grondslag eener verzekeringmaatschappij 
met een kapitaal van 200,000 p. st. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft eene commissie 
ingesteld tot het houden van een vergelijkend 
onderzoek van de bekwaamheid der candidaten 
naar de betrekking van adspirant-ingenieur van 
den waterstaat dingende, bestaande uit de heeren.' 
jhr. J. R. T. Ortt, hoofdingenieur van den water
staat in Noord-Holland, als voorzitter, F. J.van 
den Berg, hoogleeraar aan de polytechnische 
school te Delft; H. S. J. Rose, hoofdingenieur 
van den waterstaat in Noord-Brabant; J. E. 
Boogaard, referendaris der afdeeling Waterstaat 
van het Departement van Binnenlandsche Zaken; 
G. Van Biesen, ingenieur van den waterstaat, 
werkzaam bij den aanleg van Staatsspoorwegen, 
te Utrecht; J. Van der Vcgt, ingenieur van den 
waterstaat tc Brielle; en W. ff. Hubrecht, inge
nieur van den waterstaat te Utrecht, tevens 
secretaris. 

— Burg. en Weth. hebben, naar het voorbeeld 
van andere uitgebreide gemeenten, aan den Raad 
voorgesteld de werkzaamheden der commissie van 
toezicht op het bouwen op te dragen aan ambte
naren , waartoe dan zullen worden aangesteld: 
een inspecteur der bouwpolitie, op eene jaarwedde 
van f1200 a 1400, en een adjunct op eene jaar
wedde van f 800. 

— Tot ridder der orde van Medjidié 1ste klasse 
is door Z. M . den Sultan van Turkije benoemd 
de heer II. M . Buyen van Weelderen , architect 
te Amsterdam. 

— Bij beschikking van den minister van binnen
landsche zaken, van 15 November 1872, n°. 173, 
is aan directeuren van de Lemster-Groninger-
Veendammer-Stoombootreederij te Lemmer, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goede
ren en vee tusschen Lemmer en Groningen, met 
intrekking van eene dergelijke vergunning, vroe
ger aan W. J. H . Geveke aldaar verleend. 

Amsterdam. In de gemeenteraadszitting van 20 
dezer zijn de debatten voortgezet en ten einde 
gebracht over het voorstel van B. en W. , om de 
exploitatie van Liernur's stelsel te doen geschieden 
met een daartoe ingericht gemeentevaartuig en 
in de nieuwste stadsgedeelten voorshands niet 
voort te gaan met de toepassing van dat stelsel, 
behalve in enkele deelen. 

Dc gemeenteraad heeft die voorstellen niet 
aangenomen, maar naar aanleiding van een 
gisteren ingekomen adres van de heeren Liernur 
en de Bruyn Kops, besloten: 

1°. De exploitatie te doen geschieden meteen 
daartoe ingericht ijzeren stoomvaartuig met vaste 
machine (amendement vau mr. David J. C. van 
Lennep — overeenkomstig het adres van den 
heer Liernur — aangenomen met 12 tegen 11 
stemmen.) 

2°. Voorloopig, totdat het stoomvaartuig in 
dienst kan gesteld worden, de expluitatie te doen 
geschieden door een locomobile, geplaatst op 
een gemeentevaartuig (am. van den heer Kuiper, 
aangenomen met 18 tegen 5 stemmen.) 

3°. Voor de huizen in het nieuwe stadsgedeelte 
in den Binneiidijkscheu Buitenvelderschen Polder, 
totdat een dclinitieve beslissing over Liernur's 

stelsel zal zijn genomen , zoodanige tijdelijke voor
schriften te geven voor den afvoer van faecale 
stoffen, dat de latere toepassing van Liernur's 
stelsel mogelijk blijft (am. Kuiper — in overeen
stemming met het laatste adres van den heer 
Liernur — aangenomen met 18 tegen 5 stemmen.) 

4". Aan B. en W. op te dragen een verorde
ning te ontwerpen, regelende de bijdragen te 
voldoen wegens bet verwijderen van faecale stoffen 
volgens Liernur's stelsel (voorstel van B. en W., 
aangenomen met 13 tegen 10 stemmen.) 

5 . Aan de firma Liernur & de Bruyn Kops 
op te dragen een plan te maken voor een pneu
matisch buizennet in het nieuwe gedeelte der 
stad met stationair werktuig tam. van den heer 
Luden, — overeenkomstig het adres van den 
heer Liernur — aangenomen met algemeene 
stemmen.) 

liet am. van den heer Heynsius, om den aan
leg en het onderhoud der bal-klcpkasten enz. 
van gemeentewege te doen geschieden, is door 
den voorsteller aangehouden tot de definitieve 
beslissing over het stelsel. 

'S-Gravenhage. Door den Groothertog van 
Oldenburg is benoemd tot ridder 1ste klasse der 
Huis- en Verdiensten-orde van Oldenburg, de pro
vinciale ingenieur van den waterstaat in Groningen, 
den heer J. Kater Tz. 

— De heer D. Van der Made, van Hellevoet
sluis , thans civiel-ingenieur te Moscou, is door 
Z M. den Keizer van Rusland benoemd tot rid
der van de St. Stanislaus-orde 3de klasse. 

— De heeren A. E. Maas te Scheveningen en 
mr. J. H. W. Kool hebben aan de Regeering aan
vrage gedaan voor den aanleg én exploitatie eener 
zeehaven te Scheveningen , volgens het door den 
hoofdingenieur P. Caland opgemaakt ontwerp. De 
Minister van Binnenlandsche Zaken zeide in een 
schrijven aan Burg. en Weth. van 18 Juli j l . , 
dat, naar het oordeel der geraadpleegde ambte
naren van den waterstaat tegen dit plan, uit een 
technisch oogpunt, geen bezwaren bestaan; en 
dat daar de adressanten het werk geheel uit eigen 
middelen schijnen tot stand te willen brengen, 
de concessie, onder nader te stellen voorwaarden, 
zou kunnen worden verleend. Vooraf wenschte 
de Minister het gevoelen van het Gemeentebe
stuur te vernemen, vooral ten aanzien van dc 
plaatsing der haven, die vroeger reeds meerma
len tot uitecnloopende beschouwingen aanleiding 
heeft gegeven. Zooals uit de teekening blijkt, 
wenschen de addressantcn de haven te maken in 
het verlengde van het kanaal, waarmede zij in 
verband zou worden gebracht: dal is tusschen 
de kom van het dorp en het Badhuis. 

Van verschillende zijden werd hieromtrent even
wel thans bezwaar geopperd. De baddokter, de 
heer Mess, richtte tot den Minister een brief 
dd. 3 September j l . , waarbij aan de Regeering 
in ernstige overweging gegeven en er met nadruk 
op aangedrongen werd, dat geene dclinitieve con
cessie worde verleend, dan nadat in overleg met 
het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage worde 
vastgesteld de plaats waar men de haven zal aan
leggen, zonder de belangen van Scheveningen 
als badplaats uit het oog te verliezen. De com
missie uit de reeders te Scheveningen richtte den 
12den September j l . een adres aan Burg. en 
Weth., waarvan de strekking wordt teruggevon
den in nog andere aan den Minister gerichte 
adressen van een aantal reeders, de heeren M . 
Parser en M. Oosthoek aldaar. In die adressen 
wordt aan Burg. cn Weth. dringend verzocht al 
hunnen invloed aan te wenden, dat de hooge 
Regeering de concessie niet verleene, dan op 
voorwaarde dat de haven gemaakt worde ten 
zuiden van de vuurbaak, of, indien de concessie 
toch mocht worden verleend en de haven gemaakt 
zal worden tusschen het Paviljoen van Z. K. H. 
prins Frederik en het schuitengat, dat dan de 
concessionarissen worden genoodzaakt, de visschers-
vloot voor minstens één millioen gulden over te 
nemen. De aanvragers van hun kant zonden aan 
Burg. en Weth. eene missive, waarin zij ook 
hunne voornemens ten aanzien eener met de 
zeehaven in verband te brengen binnenhaven , 
blootleggen. 

Daarna zonden be beide ondernemers , de hee
ren Maas en Kool , nog eene missive aau het 
Gemeentebestuur, waarin zij verzekeren, dat, 
wat de inrichting der havenhoofden betreft, bet 
belang van de badplaats in de allereerste plaats 
door hen niet uit het oog is verloren. 

Het uitgangspunt van het Noordelijk haven
hoofd hebben zij volgens de teekening zoo nabij 

mogelijk het Hotel Garni en het Stads-badhuis 
gebracht, om te dienen als wandel-piter in na
volging van andere beroemde badplaatsen. 

In hoofdzaak is de haven bestemd tot opname 
van eene uitgebreide visschersvloot, van eene 
stoompakketvaart voor passagiers-, voor brieven
en goederenvervoer, alsmede voorde zoogenaamde 
kleine koopvaardijvaart met minder diepgaande 
schepen. 

Zoodra de préliminaire voorwaarden definitief 
geregeld en vastgesteld zijn , zal men tot dn be
rekening kunnen komen, welk geldelijk bedrag 
aan subsidie zou kunnen gevorderd worden. 

Ten slotte verzoeken de ondernemers aan het 
Gemeente-bestuur, om de onderhavige zaak in 
spoedige overweging te willen nemen, ten einde 
hen in staat te stellen de verdere werkzaamheden, 
aan het vaststellen der plannen verbonden, ook 
s p o e d i g voort te zetten. 

Nopens al die medegedeelde beseheiden hebben 
Burgermeester en Wethouders het advies van de 
Commissie van Fabricage ingewonnen, die in 
haar rapport van oordeel was dat de zaak aan 
het oordeel van een deskundige moet worden 
onderworpen om dien te vragen: 

1°. of naar zijne meening door den aanleg der 
zeehaven, volgens het plan der aanvragers, de 
golfslag ten noord-oosten der haven zal verloren 
gaan , en 2'. zoo die vraag bevestigend mocht wor
den beantwoord, of daarin ook door verlegging 
der havenhoofden verbetering zou zijn aan te 
brengen. 

B. en W. hebben daarop het advies ingeroe
pen van het Gemeenteraadslid , den heer Fijn je, 
die in een doorwerkt technisch rapport tot de 
meening kwam : dat het belang van Scheveningen 
als badplaats, de verplaatsing van de haven ten 
zuiden van het dorp wenschelijk maakt en 2°. 
dat het ontwerp, zooals het overigens door den 
hoofd-ingenieur F. Caland ontworpen i s , hein 
voorkomt aan de meeste eischen te voldoen. 

Eindelijk hebben B. en W. hun praeadvies uit
gebracht , waarin zij betogen dat er geen grond 
bestaat om af te wijken van den vroeger dooi
den Raad genomen beslissing, om de haven aan 
te leggen tusschen het Paviljoen van Z. K. II. 
Prins Frederik en het dorp Scheveningen. Zij 
vragen daarom 's Raads machtiging , om : 

1°. aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
te kennen te geven , dat tegen den aanleg eener 
zeehaven te Scheveningen naar het ontwerp van 
de heeren Maas en Kool , niet het oog op de be
langen der gemeente, geen bedenking bestaat, 
en dat het Gemeentebestuur zich verbindt, ten 
behoeve der onderneming de gemeentegronden af 
te staan, die voor den aanleg ook der binnen
haven noodig zijn; 

2°. aan den Min. te verzoeken aan eene even-
tueele concessie ook deze beide voorwaarden (e 
willen verbinden : 

3'. n. geen bruggeld zal noch voor voetgangers, 
noch van paarden en rijtuigen geheven mogen 
worden voor het gebruik der bruggen, die ten
gevolge van den aanleg der havenwerken zullen 
worden gebouwd ; 

b. de concessionarissen of hunne rechtverkrij
genden zijn verplicht, indien tot eene verbinding 
van het Scheveningsche kanaal met de haven mocht 
worden besloten . het Gemeentebestuur in de ge
legenheid te stellen de daarvoor noodige werken 
te doen uitvoeren , zonder dat noch daarvoor noch 
voor het ontvangen cn in zee doen uitloopen van 
het water uit het kanaal eenige geldelijke tege
moetkoming ol' schadeloosstelling, hoe ook ge
naamd , zal kunnen worden gevorderd. 

Dit advies is ter lezing gelegd en zal eerlang 
bij den Gemeenteraad in behandeling komen. 

Amsterdam, liet bestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst heeft de hier
onder volgende vragen ter behandeling voorge
steld op de 22'Algemeene Bijeenkomst, te houden 
op een nader te bepalen dag in Mei 1873 te 
Amsterdam. Schriftelijke antwoorden worden in
gewacht aan het bureau der Maatschappij, Wijde 
Kapelsteeg E 131, te Amsterdam. 

1". Is het voor de gemeenten in het algemeen aan 
te raden, om de openbare werken in eigen beheer 
of bij aanbesteding te doen uitvoeren en volgens 
welk van die stelsels moeten de bestaande wer
ken onderhouden worden? 

2°. Is het wenschelijk , dat bij de nieuwe wet 
op het Hooger Onderwijs ook een leerstoel wordt 
opgericht voor de geschiedenis der beeldende 
kunsten, evenals thans reeds onderwijs gegeven 
wordt in de letteren? 

3°. Het meer en meer toenemende verkeer 
met rij- en voertuigen in groote steden en de 
zucht naar snel en gemakkelijk vervoer, stellen 
steeds hoogere eischen tot verbetering van de 
straatbedekking; boe kan, buiten de bij ons ge
bruikelijke middelen , aan die eischen worden te 
gemoet gekomen en kan worden bewezen, dat 
eenig ander nieuw en beter bedekkingsmateriaal, 
zoo ten opzichte der duurzaamheid , als met het 
oog op de kosten, den voorrang boven de andere 
middelen verdient? 

4». Welke voor- en nadeelen kan een openbare 
critiek over gebouwen of bouwkundige teekeningen 
en samenstellingen opleveren , en waaraan moet 
de criticus zich houden? 

5° . In welke gevallen en op welke gronden 
is eene betonfundeering onder bruggen, sluizen 
en andere gebouwen aan te bevelen boven eene 
gewone houten fundeering, en hoe moet deze ge-
geconstrueerd worden ? 

6°. Hoedanig was het onderwijs in de ver
schillende bouwambachten ten tijde der gilden? 
Is sedert dien tijd het ambacht, dat tot den bouw 
behoort, vooruitgegaan, en in welke opzichten 
verschillen de openbare waardeering en de uit
oefening van beden bij die van toen? Als er 
verbeteringen noodig zijn, op welke wijze kan 
men ze tot stand brengen ? 

7'. Is machinale metselsteen te verkiezen boven 
steen, die uit de hand is gevormd ? De bedoe
ling is, dat zoowel de deugdzaamheid van het 
werk, als de juistheid van vorm en schoonheid 
van kleur in aanmerking wordt genomen. 

8'. Op welke hoogte staan thans in Nederland 
de monumentale- en de burgerbouwkunst, verge
leken bij die voor twee IÏ drie eeuwen? 

9'. Wat hebben gemeentebesturen in het oog 
te houden bij de uitbreiding van steden , den ver
koop en de inrichting van terreinen, het aan
leggen van wegen uit hygiënisch-, economisch-, 
veiligheids- en constructief oogpunt? 

10°. Hoedanig moet men tewerk gaan bij het 
restaureeren van bouwwerken , opgericht in ver
schillende stijlen en tijdvakken? 

11°. De verwarmingen luchtverversching steu
nen op natuur- en scheikundige waarheden en 
stelsels. Welke zijn de beste regels, die voor 
woonkamers en vergaderzalen behooren te wor
den gevolgd? 

12°. Sommige schrijvers beweren , dat de 
architectuur der Grieksche tempels en gebouwen 
is ontleend aan de houtconstructie. Op welke 
gronden steunt deze meening en kan zij worden 
tegengesproken ? 

Amsterdam. De Gemeenteraad alhier wijdde 
in den middag van 20 dezer een groot deel zij
ner zitting aan het houden van debatten over de 
door Burg. en Weth. voorgestelde verordening 
tot regeling der in te stellen commissie van bij
stand in het beheer der publieke werken cn ge
meente-eigendommen. Verschillende pogingen 
werden door mr. E. Boas aangewend om de be
voegdheden dier commissie in te krimpen of te 
beperken, en zelfs om, zooals de heer Van der 
Toorn zeide, voor de geboorte de begrafenis dei-
commissie in uitzicht te stellen en voor te be
reiden. Zoo had dat Raadslid veel bezwaar te
gen de bepaling, dat de commissie de bevoegd
heid zou hebben de gemeente-ambtenaren voor 
zich te doen ontbieden. Hij wilde die bevoegd
heid a l l e e n toestaan aan den voorzitter, d. i . den 
wethouder van publieke werken. Anders toch liep, 
volgens spreker de wethouder soms gevaar amb
tenaren te hooren benioeielijken over zaken, waar
toe bij de bevelen had gegeven. De Wethouder kon 
bovendien zelf de commissie de verlangde inlich
tingen wel geven, na ze van de gemeente-amb
tenaren te hebben bekomen. Ziedaar de hiër
archische , zeker niet van onbekrompen opvat
ting getuigende , denkbeelden van dat Raadslid , 
die in deze zich meer wethoudersgezind betoonde 
dan de wethouder zelf. Het gewraakt artikel 
werd echter met groote meerderheid van stem
men aangenomen , evenals ook ten slotte de ge
heele verordening, die met 1 Januari 1873 in 
werking zal komen. 

Rotterdam. Van wege de Ned. Rijnspoorweg
maatschappij is men bezig met het opmaken dei-
plannen voor een nieuw stationsgebouw alhier ; 
dit gebouw zal waarschijnlijk op een nieuw em
placement tegenover het Haringvliet worden op
gericht. In verband met deze werken is de heer 
VV. A . van Eikel weder, en nu als architect, bij 
deze maatschappij in dienst getreden; genoemde 
heer was ook de ontwerper der stationsgebouwen 
te Arnhem en 's-Gravenhage. 

Leeuwarden. De Gemeenteraad heeft beslo
ten een prijsvraag uit te schrijven voor een plan 
der te stichten handelsbeurs en heeft daarvoor 
f 500 uitgetrokken. 

JAARLIJKSCH VERSLAG OVER 1871 V A N DE 
VEREENIGING ABCHITECTUBA AMICITIA, 

TE AMSTERDAM. 

Bij de intrede van 1872 bedroeg het ledental 
40, dat eene vermeerdering van 5 aantoont bij 
het vorige jaar; in bet aantal honoraire leden 
kwam eene vermindering, door het overlijden 
van den beer Büchler , van wien de Vereeniging 
menig blijk van belangstelling mogt ondervinden. 

In bet jaar 1871 werden 22 vergaderingen 
gehouden, als 18 in dc wintermaanden en 4 in 
de maanden Juni—September, en de gemiddelde 
opkomst bedroeg 11 a 12 personen op eiken 
avond. 

De voorlezingen in dit seizoen gehouden waren 
de navolgende: 

Dc beer Landré sprak over brandvrije asphalt-
vloeren, uitgevonden door de ingenieurs Flachette 
en Noisette, verder over het cementeeren van 
hout tegen bederf en eindelijk over het aanbren
gen van olieverf op cement-pleisler-werk. 

De heer Leliman leverde eene verhandeling 
over de vier stadiën der bouw-ambachten; de 
eerste was geput uit de boeken Mozes, de tweede 
uit Jezus' eeuw, de derde was een overzicht van 
de toestanden der ambachten ten tijde der gil
den en de vierde was het tijdperk van 1800 tot 
op 1871. 

De beer De Haan deed eene voordracht over 
het «timmeren en metselen", die bijzonderen 
bijval ondervond. 

De heer Gallay hield eene voorlezing, getiteld 
wEen bouwkundige droom" en bood, in den vorm 
van een dergelijk verbaal, eenige beschouwingen 
over de waarheid in de bouwkunst aan. 

De heer Olie hield eene voorlezing van eene 
vertaling van hoofdstuk IX van sla Grammaire 
des arts du dessin" van Charles Blanc en dit 
behelsde, dat behalve de algemeene en onom-
stootelijke voorwaarden , de bouwkunst toch ver
anderen moet, en wel ter oorzake van luchtge
steldheid, soort der materialen en de gesteldheid 
van den grond. 

De heer Schutte leverde eene bijdrage over de 
monumentale beeldhouwkunst, door Violet le Due. 

De heer Van der Sluis Veer hield eene lezing 
over broeikasten, door verscheidene teekeningen 
verduidelijkt, 

De heer Ooms hield de vergadering bezig met 
een artikel uit , «Rombergs Zeitschrift für prakti
sche llaukunst", over de vraag: «Bepaalt in de 
kunst het materiaal den vorm, of omgekeerd, de 
vorm het materiaal?" 

De heer Van Kleeff hield eene lezing over den 
stoomhamer. 

De heer Rinkes hield eene voordracht over de 
vraag: Behoort eene goedkoope en doeltreffende 
ventilatie tot de onmogelijkheden voor particuliere 
gebouwen ? 

De heer Van Hamersveld besloot de reeks dei-
lezingen met eene voordracht over de Grieksche 
en Romeinsche monumenten. 

Op de gewone vergaderingen werden verder 
12 kunstbeschouwingen gegeven. 

Er weiden in dit jaar 5 schets-prijsvragen uit
geschreven, als: 1". 'Een biei balie, 2*. Een preek
stoel in eene dorpskerk, 3°. Een gebouw voor 
vier schilders atelier, 4". Een ingang van een 
rij- en wandelpark en 5°. Een betimmerd licht-
kozijn. De commissie van beoordeeling bestond 
uit de heeren G. B. Salm, te Amsterdam, H. P . 
Vogel, te 's-Gravenhage en F. W. van Gendt 
JGzn., te Arnhem, en het resultaat der beoordee
ling was dat voor de beide eerste vragen werd 
bekroond de heer J. L . Springer, voor de derde 
vraag de heer P . F. Laarman, terwijl daarenbo
ven aan denzelfden heer Laarman voor een tweede 
ontwerp, alsook aan den heer J. L . Springer, 
eene loflelijke vermelding werd verleend. 

Voor de vierde vraag werden de ontwerpen 
van de heeren Laarman en Springer beiden ter 
bekroning voorgedragen , zoodat de premie onder 
genoemde heeren werd gedeeld. 

Voor de vijfde vraag werd loffelijk vermeld het 
ontwerp van den heer Van der Sluis Veer. 

Up het einde van 1871 werden weder 3 prijs
vragen uitgeschreven, als: een tabakswinkel, een 
voorgevel van een burgerwoonhuis en een tocht-
pui ineen buigei woonhuis, waarop 12 antwoorden 
zijn ingekomen. 

De heer Leliman schonk op de algemeene 
vergadering in 1871, aan de Vereeniging de som 
van honderd gulden met het doel, deze tot de 
uitschrijving van eene prijsvraag ie bestemmen. 
Bij keuze der vergadering werd hiertoe gekozen 
«Een schouwburg voor 800 zitplaatsen", waarvan 
het programma, op uitnoodiging van- en in over
leg met het Bestuur, door den heer Leliman werd 
samengesteld. 

Aan de som voor de bekroning van dit ont
werp , werd tevens toegevoegd het eervol getuig
schrift der Vereeniging. 

Deze prijsbeantwoording zal eerst op schetsen 
en daarna tusschen de daartoe uit te noodigen in
zenders op net geteekende ontwerpen geschieden. 

Wij wenschen den leden dezer vereeniging lust toe 
om op den ingeslagen weg voort te gaan, opdat de 
Vereeniging Architcctura et Amicitia nog krach
tiger kan handelen en optreden, dan tot heden 
kon geschieden. De goede naam, waarin deze 
Vereeniging reeds staat, is ons een waarborg 
dat de ambitie der leden niet zal verzwakken 
en dat zij een schoonen toekomst te gemoet 
gaat, waarover wij ons hartelijk zullen verheugen. 

MAATSCHAPPIJ TUT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

In de op den 15den dezer maand gehouden 
vergadering deelde de Voorzitter mede, dat op de 
door de afdeeling uitgeschrevene prijsvragen op 
den bepaalden tijd geen antwoorden waren inge
komen , waarom bet bestuur voorstelde om op
nieuw voor een jaar de gelegenheid tot het inzen
den van ontwerpen open te stellen, met welk 
voorstel de vergadering genoegen nam. 

Aan de orde werden gesteld de vragen welke 
gedurende de vorige vergadering in de bus ge
vonden werden. Zie verslag afd. Rotterdam 
Opmerker ii°. 43. 

De heer C. B. v. d. Tak zegt dat het bezigen 
van zinken kappen om de koppen van binten, 
die in muren komen, met vrucht bij de gemeente
werken is en wordt toegepast. De heer Vrolijk 
prijst dien maatregel ook aan, doch meent dat 
het zink zooveel mogelijk los van het hout moet 
gehouden worden, teneinde het uitwasemen of 
drogen te bevorderen. 

Door sommige leden werd de opmerking ge
maakt, dat bij bet afbreken van gebouwen bin
ten werden aangetroffen, die, in weerwil dat ze 
met een laag menie waren bedekt, zoodanig door 
vocht en champignons waren aangetast, dat ze 
bleken verteerd te zijn. Dit is onder andere 
gebleken bij het bouwen der Willemskerk te 
's-Gravenhage. Men schreef dit toe aan het ge
bruik van nat hout. Andere leden constateerden 
dat het hun gebleken was, dat binten en kozij
nen, met menie bedekt, na een tijdperk van 25 
jaren nog geheel gaal' waren bevonden. Een 
eerste voorwaarde tot het conserveeren vau hout 
en metselwerk zal wel zijn het droog tc verwer
ken en voor inwatering te beveiligen. 

Als middel om hout, dat in metselwerk komt, 
tegen bederf' te bewaren , wordt opgegeven, die 
gedeelten van het hout te branden en met een 
laag heet pek met een weinig teer vermengd 
te bestrijken. 

De heeren Van der Linden en Bekking spraken 
over het gebruik van spreekbuizen voor groote 
afstanden. De ondervinding heeft geleerd, dat in 
spreekbuizen van glad metaal met een diameter 
van 2 a 3 centimeter, juist passend in elkaar 
gezet en met lange bochten aan de hoeken gebo
gen , het geluid op een afstand van 00 meters 
werd overgebracht. Men beweert dat in Frank
rijk met succes spreekbuizen zijn genaakt van 
900 nieters lengte, wat echter door den heer 
Bekking betwijfeld wordt, op grond dat de men-
schelijke stem niet in staat is over een zoodanige 
lengte de luchtmassa in golving te brengen. Hij 
merkte op dat er juist nu een gunstige gelegen
heid bestond tot het nemen van ten proef te dien 
aanzien, door middel van de buizen der drink
waterleiding, welke nog niet geVezigd worden. 
De heer Van der Tak verklaarde zich bereid om 
ter gelegen tijd de loden in de gelegenheid te 
stellen tot het nemen van proeven, en wel met 
buizenleidingen van diverse lengten en middellijn. 
Op de vraag van den heer Van Eikel of door 
middel van een spreekbuis niet een torenwachter, 
op een toren van 10U nieters hoogte geplaatst, 
een gesprek zou kunnen onderhouden worden, 

1 of signalen overgebracht, werd bevestigend ge-
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antwoord, mits de buis niet in de open lucht, 
maar in een gesloten lokaal uitmondde. Nadat 
de heer Bckking er op gewezen had, dat het ma
ken van spreekbuizen aan deskundigen behoort te 
worden toevertrouwd, werd de discussie over dit 
onderwerp gesloten. 

De bespreking der vraag over drainage leidde 
tot geen resultaat; om hare wijde strekking werd 
besloten die naai' het bestuur te Amsterdam te 
zenden, teneinde aldaar op eene algemeene ver
gadering, zoo noodig, te worden behandeld. 

Omtrent de vierde vraag. «Kan de afdeeling 
het initiatief niet nemen om de ambachtsbazen hier 
ter stede uit te noodigen, een minder passieve 
en onverschillige houding aan te nemen tegen
over de eischen der werklieden om hooger loon ?" 
werd door den Voorzitter verklaard, dat hij de 
leden in de gelegenheid wilde stellen over dit 
onderwerp hunne denkbeelden ten beste te geven, 
doch dat de afdeeling onbevoegd is te dier zake 
een initiatief te nemen, daar de werklieden niet 
gehouden zijn zich naar het een of ander te ne
men besluit of voorstel te gedragen. Hij ver
klaarde zich echter bereid na afloop der verga
dering, zoo mogelijk, bevorderlijk te zijn tot het 
benoemen van eenige werklieden, die betrekke
lijk deze aangelegenheid al de bazen hier ter 
stede tot eene vergadering konden oproepen. 

Nadat sommige leden de noodzakelijkheid had
den betoogd om de werklieden meer naar gelang 
hunner bekwaamheden te beloonen , en aantoon
den dat juist de onkundigen en onverschilligen 
het meest op verhooging van loon aandrongen, 
werd de discussie over dit onderwerp gesloten. 

De heer De Vries hield een voordracht over 
de voortbrengselen der Grieksche cn Middel-
eeuwsche beeldhouwkunst. Eerst trad hij in eene 
beschouwing der kunsten afzonderlijk en vervol
gens in eene vergelijking van deze. Een en ander 
werd door platen toegelicht. 

Correspondentie. 
V. R. te S. Uw brief is ontvangen cn de Re

dactie zal u spoedig schrijven. 
V. B. te A. Uw opstel is ongeschikt voor dit 

weekblad en wordt u teruggezonden. 

Advertentiën. 

Opzigter en Teekenaar. 
Een solide JONGMENSCH van 23jarigen leef

tijd R C. , sedert drie jaren bij verschillende 
werken het op/igt gevoerd hebbende, wenscht 
met 1°. Januarij a. s. van patroon te veranderen 
en, liefst buiten Amsterdam, als OPZIGTER 
of TEEKENAAR geplaatst te worden. 

Op eene hooge bezoldiging zal minder gelet 
worden, zoo er maar gelegenheid is om zich ver
der te bekwamen. 

Adres onder letters R. C. bij den uitgever van 
»De Opmerker." 

D E ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DO
MEINEN TE WEESP, za l , op Woensdag den 
iSita December 1872, des voormiddags om 10 
uur, aan het Groot Arsenaal te Naarden, bij 
opbod en afslag 

V E R K O O P E N : 
Het RIETGEWAS langs de boorden der 

Vesting-Grachten te Naarden, binnen en bui
tendijks. 

278 YPENBOOMEN op stam ; 
20 LINDENBOOMEN op stam ; 
4 EIKENBOOMEN op stam; 

75 EIKEN P A L E N , SLOVEN en LIG
GERS ; 

ongever 5000 kilogrammen geslagen en on
geveer 3400 kilogrammen gegoten IJZER. 

11000 PEKKRANSEN, BUSKRUIDVA
TEN en verdere buiten dienst gestelde GENIE-, 
ARTILLERIE- en HOSPITAAL-GOEDE
REN. 

De voorwaarden en de beschrijving der per
ceelen , liggen ter lezing: Ier Directie van de 
Registratie en Domeinen te Amsterdam, Hoog
straat ; ter Secretarie der gemeente Naarden en 
ten Kantore van den Ontvanger der Registratie 
en Domeinen te Weesp , bij wien nadere inlich
tingen te verkrijgen zijn. 

FABRIEK VAUNT 

KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ. 
TEN, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

INGENIEURS. 
Een jong mensch, in het bezit van een diploma 

van Civiel-ingenieur, zoekt eene betrekking als 
opzichter , teekenaar of iets dergelijks. Hierop 
reflecteerenden gelieven zich niet franco brieven 
onder de letters C. J . te wenden tot den Boek
handelaar J . W A L T M A N JR . te Delft. 

DAKPANNEN, 
Verglaasde en andere soorten niet poreuse 

dakpannen, vloertegels, knieboomsteenen 
enz. zijn thans weder voorhanden op de Kabriek 
te Lathum bij Doesborgh. 

Adres G. J. DIBBETS 
Nieuwe Plein, Arnhem. 

S T O O M F A B R I E K 
TOOR 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERIJ EN HOUTHANDEL, 

VAN 
O. I IOGGENKAMP 

TE A P 1' I N O E D A M. 
PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek met volledige Prijscourant 
a 75 Cent. 

BEWERKTE P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V 1 . 0 F . H E tt. 

ZOLDERS. 
DAKIIEKI.EEDING. 

SCHOTTEN. 
S C H U T T I N G E N . 

P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

I1LINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O G T P U IJ E N. 
PARQUETVLOEREN. 

L IJ S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

O O T E N. 
O P L E G L I J S T E N . 

INSLUITI.IJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
TAFELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E N T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN BANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

II R OE 1 RA M EN. 
HEKLATTEN. 

B L O E M STOK K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN, 

B O E K E N K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N B O R D E N . 
G Y M N A S T I E K -

W E R K T U I G E N . 

P R I J S V R A A G 
VOOR DEN 

BOUW V A X WERKMANSWONINGEN 1 . 
Door den Heer Burgemeester van Rotterdam en 

eenige andere belangstellenden wordt Vijf hon
derd Gulden uitgeloofd voor het ter bekroo
ning waardig gekeurde antwoord op bovengenoemde 
prijsvraag. 

Beantwoording vóór of op 15 Maart 1873. 
Programma en Situatiekaart van af 20 Novem

ber a. s. op franco aanvrage te bekomen bij de 
Boekverkoopera M . WIJT & Zonen te Rotterduui. 

D E J O M E & P L A T E 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstrnctiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen hij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK-EN KOPER WEKKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles. Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen • 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels o » 15.— 
drie regels » » 20.— 

Be c k e r A B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaaii en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Vnn Drletnt dc C. Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaalt ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n I . i J M t e n l a b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

J n c » . I M e y s i e r , tc Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r i n a e s e n d e B o n d e , Stuomtrasfabriek, Delft. 
B . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drïjÊ 

riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliehaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . H l l d e b r a n d . Stuomtrasfabriek, Haarlem. 

Uitgeg,ven te Arnhem bij D. A. THIEME - Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & f>. te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C« 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 23 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag; 25 Nov. 
Maastrioht, te 10 uren . door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
Noordervaart met het zijkanaal naar de Maas, 
in Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Maastricht en den ingenieur Roe-
lants, te Roermond. Raming /".'iOOO per jaar. 

Maastricht, te 11 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: de uitvoering van wei ken tot ver
betering van het vaarwater der Maas, in de 
gemeenten Urniond-en-Obbicht en Papenhoven , 
in de raailijnen 30 tot en met 39. De uit te 
werken zijn: a. het maken van een dijk A i ! , 
lang 107 M. , aan den rechter Maasoever, aan
vangende op O'J M. boven peilraaipeil 37; 6. bet 
maken van een dijk C D , lang 1268 M . , aan den 
rechter Maasoever, aanvangende op 300.7 M. 
boven peilraaipeil 38, met lift leggen van een 
ijzeren buis, lang 10 M. , wijd in middellijn 0.50 
M . , door dezen dijk , alsmede door den bestaanden 
en den later te vermelden pakberm; c. het ma
ken van een pakberm, lang 290 M., tot steun 
van den teen van den dijk C D, aanvangende op 
650 M. beneden peilraaipeil 38 : (/. het leveren 
en verwerken van 4020 schéepston ballaststeen. 
Raming ƒ32,550. 

Maastricht, tc 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aan de Rijks hoogere burgerschool te Roermond, 
en het onderhoud daarvan gedurende 1873. De 
uit te voeren werken zijn : a. het afdekken vau 
een puntgevel cn een schoorsteen ; b. het be-
klampcn en bepleisteren van een waterbak ; c. het 
aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk op de 
deur van de A u l a ; d. het verbeteren van het 
tegengewicht bij den gashouder; e. de noodige 
verfwerken; ƒ . menie- en teerwerken. Inlicht, 
bij den hoofdingenieur, te Maastricht en den in
genieur Roelants, te Roermond. Raming / 1 0 0 0 . 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van een gedeelte weg in de duinen , ten 
oosten van den stal van liet badhuis te Scheve
ningen. 

Nijmegen, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur, onder Malden: lo . het riolen van 2 hekt. 
grond in lleumensoord in 11 perc; 2o. het gra
ven van slooten in gemeld Oord in 22 perc; 
onder Reunion: 3o. het riolen eu slooten graven 
aan de Groenlanden, in 0 perc. 

Dinsdag, 26 Nov 
Oosterbeek, te 10 uren, door den notaris 

Van Eek, bij W. van Vcelen : 1 o. het vervoeren 
van slootaarde bij de suikerfabriek , over den 
Valkenwaard en in het Doornegat in den Rosand-
schen polder, in 4 perceelen; 2o. het leggen van 
eene tomerkade op de Mariendaalsche uiterwaar
den te Oosterbeek, iu 8 perceelen. Aanw. bij 
W. van Vcelen voornoemd. 

Groningen, tc 11 uren, door het prov. be
stuur: het beplanten van een gedeelte van den 
weg van Winschoten over Vlagtwedde naar de 
Pruisische grenzen, met het onderhoud daarvan 
tot 1 Dec. 1875. (Herbesteding volgens gewijzigd 
bestek.) De geheele beplanting moet vóór 15 
April 1873 voltooid zijn. Inl. bij den provincialen 
ingenieur en den adjunct-ingenieur, beiden te 
Groningen, en bij den opzichter 1'. Wertmölder, 
te Winschoten. 

'g-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
marine: de levering van: 

No. 1, grauw doek; 
» 2, karl- en zeildoek; 
o 3, vlaggedoek; 
ii i, duigen; 
» 5, riemen; 
a 0, koinmaliegoederen; 
» 7, stearine kaarsen ; 
* 8, roet; 
» 9, borstelwerk, 

ten behoeve van de direction der marine te 
Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis. 

'•-Hage, le 12% u ien , door het ministerie 
van binnenl. zaken: de levering van verschillende 

artikelen ten dienste van de Rijksgestichten 
Ommeisclians en Veenhuizcn ; waaronder: 

7400 M. 00 c.M. ongebleekt katoendoek; 
0100 » 80 » idem idem ; 
2420 » gebleekt linnen handdockengoed; 

100 stuks katoenen kettings no. 8 ; 
1100 K G . inslaggaren no. 3 : 

0(10 » mach. linnen werkgarei l i : 
000 » id. id. id. » 10; 

174,000 i) jutegaren no. 10; 
226,000 » id. » 18: 
katoenen naaigaren, band, hout-, ijzer- en verf
waren, enz. Bilj. inz. vóór 12 uien. Monsters 
liggen aan genoemde gestichten. 

Kloosterveen, tc 2 uren, door de onder
houdsplichtigen van de brug over den mond der 
Norgci vaart, bij R. Smit, aan de Norgervaart: 
hel maken van eene draaibrug, ter vervanging 
van de ophaalbrug aldaar. Inlicht, bij l i . Sinii 

( voornoemd. 

Woensdag, 27 Nov. 
Zutfen, te 10 uren, door provisoren van hel 

oude en nieuwe gasthuis, iu genoemd gesticht: 
: de levering van manufacturen, garen, band enz. 
. Monsters liggen ten kantore van den rentmeester. 
j Twello, te 11 uren, ten raadhuize: het on-
I derhouden van , perc. 1 , de torenspitsen te Voorst 
j en le Wi lp , perc 2 , de torenspitsen le Twello, 
j Terwolde en Nybroek. 

Rotterdam, te 2'/.T uren, door den ontvanger 
j der registratie en domeinen, iu het Rijks-entre

pot : l o . het onderhouden van- en hel doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrepót, op 

I de voormalige marine-werf, alsmede het bouwen 
van eene open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en liet doen vau eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Ruis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot en met 1875. l u i . , van 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
uren , bij den opzichter der Rijks-gebouwen tc 
Rotterdam, W. C. van Goor. Aanwijzing 25 
Nov., te 10 uren, beginnende aan het noorde
lijk gedeelte van het Rijks-ent repót. 

Donderdag, 28 Nov. 
Tietjerk, te 11 uren, door kerkvoogden der 

Herv. gemeente tc Tietjerk : het bouwen van eene 
catechisecrkamei' en lijkenhuis, benevens 220 M -
klinkeibestrating. Aanw. 25 Nov., te 11 uren, 
door den architect P. F. Eskes, te Bergum. 

's-Hage, te 12 uren , door i.et ministerie 
van marine, de levering ten behoeve van het 
korps mariniers, van : 

1. 200 M. blauw onderofflcierslaken; 
2. 1700 i) gewoon laken; 
3. 150 » rood laken; 
4. 1000 » blauw karsaai: 
5. 800 » blauwe baai; 
0—12. verschillende artikelen, als: ga

lon, sabelkwasten, koppels, ran
sels, enz. enz.: 

13. 250 stuks eenmans bovenlakens; 
250 » dito onderlakens; 

20 » tweemans bedlakens. 
Noorden (onder Nieuwkoop), te 12 uren , door 

burg. en weth. der gemeenten Nieuwkoop , Zeven
hoven en Wiluis , hij (1. vau Ti icht : het bouwen 
van een nieuw schoollokaal en onderwgzerswo-
ning tc Noorden. Inl. bij deu architect J . Gold
berg, te llazerswoude. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw vau het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 

Het le perceel strekt van hel IJ tut kilometer-
paal no. li nabij het .Schouw, niet inbegrip der 
schutsluizen Willem I en Willem III en hare 
voorhavens, der keersluis te Buiksloot en dei-
bij die sluizen behoorende voorwerpen; lengte 
0100 M. 

Het 2e perc. strekt van kilomcterpaal no. 0 
nabij het Schouw, tot de schutsluis te Purmerende; 
met inbegrip der sluis; lengte 9920 M. 

Het 3e perc. strekt vau de schutsluis tc Pur
merende tot de vlotbrug te Westgi aftdijk, met 
inbegrip der brug; lengte 13,380 M. 

Het 4e perc, strekt van de vlotbrug te West-
graltdijk tot dc Schermer-vlotbrug te Alkmaar, 
met inbegrip dier brug; lengte 10,240 M. 

Het 5e perc. strekt van de Schermer-vlotbrug 
te Alkmaar tot kilomcterpaal nu. 53 ; lengt,. 
13,405 M. 

liet (ie perc. strekt vau kilomcterpaal no. 53 
nabij de Jaeob-Klaassensluis tot kilometerpanl 07: 
lengte 14,000 M . 

Het 7e perc. strekt van kilometerpanl no. 07 
tol den afsluitboom van het maritieme etablisse
ment Willemsoord, in dc koopvaarders-binnen
haven tc Nieuwediep; lengte 13,285 M . Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, tc Haar
lem en bij den ingenieur Wellan. te Allan 
Raming per jaar: l e perceel ƒ 3 2 , 1 0 0 ; 2c perc. 
/ '15,725; 3e perc. f 12,570; 4e perc. 8(iOU; 
5e perc. ƒ 1 2 , 1 8 0 ; Oe perc. f 13,150; 7e perc. 

ƒ20 ,050 . ' 
H a a r l e m , te 2'/, uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het ; 
prov. bestuur: het onderhoud dm- gebouwen v n , 
's Rijks museum van schilderijen en prenten en j 
van de Koninklijke academie van wetenschappen, 
genaamd de Trippenhuizen, tc Amsterdam, geil. 
1873, '74 en '75. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, te Haarlem eu bij den inge
nieur L . .1 du Celliéc .Muller, te Amsterdam. 
Raming ƒ I HO per jaar. 

M i j n s l i c >renland, te 3 uren, door den bur
gemeester : liet maken der aardewerken voor den 
aanleg eener nieuwe begraafplaats voor die ge
meente. Inl. bij den burgemeester en bij II. 
Beljers, tc Puttershoek. Aanw. op deu dag dei-
besteding, te 10 uren. 

Vrijdag•, 29 Nov. 

Middelburg, te 10 uren, doorliet ministerie 
van binnenl. zaken, aan het. gebouw van liet 
prov. bestuur: bet herstellen en onderhonden 
ged. ls", ' i van de liijkshuvcn en bijbehoorende 
werken te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur 
cn den ingenieur van den waterstaat, beiden te 

ii- de be

door de directie 
de levering van : 

Middelburg. Aanw. den 4den da 
steding. Raming f 8950. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, 
der Nederl. Handelmaatschappij 

500 Meter zijden lint; 
700 stuks keukenmessen; 

80,000 K.G. staallood; 
2,000 » staafkoper; 

10,000 » zwavel in pijpen; 
117 stuks gegoten ijzeren buizen; 

33.400 liter lijnolie en traan, 
in 8 perceelen. Inl. aan het departement van 
koloniën, aan hel koloniaal magazijn te Amster
dam, en op eiken werkdag-, van 10 -3 uren, 
ten kantore der Maatschappij eu van hare agenten 
te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen iu Overijsel, iu 9 perceelen. (Zie de 
omschrijving der perceelen iu het Bijvoegsel van 
no. 40). Inl. bij den hoofdingenieur, te Maastricht 
enden ingenieur Roelants , te Roermond. Raming: 
perc. 1, ƒ 21,200; perc. 2 , f 42,000 ; perc. 3, 
ƒ 3 0 , 0 4 0 , perc. 4 , f50 ,770 ; perc. 5, f 20,840; 
perc. 0 , / 44,000; perc 7, /\5800; perc. 8, 
/ 14,000; perc 9, ƒ30 ,492 . 

Zutfen, te 2 uren , door het gemeentebestuur: 
de leverantie van 228,000straatklinkers, ten be
hoeve van liet verlengd wordende gedeelte iu deu 
Rijks-straatweg van Zutfen op Voorst. Inl. hij 
den gemeente-architect. 

Zaterdag-, 30 Nov. 
A .-.as. c srd; u a , te 11 men, door den comman

dant der genie , in de cavalerie-kazeine bij de 
Muiderpoort : het maken van eene stcenglooiing 
a.in liet vterk no. I I bewesten Durgcndam. Inl. 
dagelijks, tusschen 10 eu 12 uren, bij voormelden 
commandant eu bij den opzichter van fortificatiën, 
beiden aldaar. 

De l f t , te 11 uren, door den commandant der 
genie, in het bureau voor de schutterij bij deu 
Doele: het herstellen van beschoeiingen te Delft. 
Inl. aan het bureau der genie, aldaar. 

U t r ü c U t . te 2 uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen enz. van 
's Rijks veeartsenijschool te Utrecht, ged. 1873. 

Raming f2000. Aam 
besteding. Inl. bij 
waterstaat iu liet 8e d 
van den waterstaat I) 
Utrecht. 

Grijp3korlt, te 2 
,1e wed. Woest: het 
niet doorreed en st.i 
vau het station Grijp! 

S toc 'a teren , te 2 
a Thuessink van der 
Spijknian : het bouwe 
met stookhuis , met 
transporten enz. lol . 
Aanw. op den dag de 
uren. 

B e r g u m , ten k: 
Kerf: hel bouwen v 
molen (8-kant) op dc 
S. Hovenga, te Veer 

r en : "Watermolen V ' 
kantoor. 

w Maanttj 
' s O I a g e , te 11', 

van binnenl. zaken, 
prov. bestuur: het d 
en vernieuwingen 
kanaal, met het olie 
Rijks-stoomgemaal aa. 
•I Jan. '73—31 De 
ingenieur van den 
te 's-Hage , den 
zichter Koorevaar 
opzichter Liiglen , t 
dag vóór de bestedic 

Dins 
A." : 'U , te 12 ur 

binnenl. zaken , aau 
bestuur : het vierjurï 
wegen in Drente. Ar̂  
vóór de besteding 

Rotterdam, in 1' 
de schilders- en gl 
durende drie jaren' 
voor het gewoon on! 
rende herstellinge 
wen, torens , buig 
der gemeente. Inl] 
meentewerken, aanl 

Dond 
Lopik , te 11 ur 

liet uitvoeren van 
breiding der begra* 
bouw van een lijke 
kundige L . A. VI 
Aanw. 28 Nov., tc 

's-Hage, te 12 
binnenl. zaken: be 
kanaal met het 
bij deu oerstaanvv 
Aanw. 26 Nov., tej 

Leiden, te la] 
Morschpoort: het 
linnen goederen \ 
tot het 4c reg. inj 
Inl. op het bureau 
2e bat. 

V t f 

Middelburg, 
terie van binnenl. 
het prov. bestuur 
en het doen van 
heden aau het U 
(Nederl. gedeelte* 
van den waterstar 
Oden en -iden d 

ƒ 2070. 
's-Bosch, te 1 

van binnenl. zakj 
prov. bestuur: lo. 
ken tot normalise1 

Aininei'zoden , 
in Noord-Bi alian 
248 cn 250. Int 
ingenieur Hooge 
opzichter Logout 
Oden cn -iden d 
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[mils de buis niet in do open lucht, 
gesloten lokaal uitmondde. Nadat 

kking er op gewezen had, dat het ma-
fcekbuizen aan deskundigen behoort te 
vertrouwd, werd de discussie over dit 

(gesloten. 
eking der vraag over drainage leidde 

kultaat; om hare wijde strekking werd 
naar het bestuur te Amsterdam te 

neinle aldaar op eene algemeene ver-
loo noodig, te worden behandeld. 
I de vierde vraag. «Kan de afdeeling 
f niet nemen om de ambachtsbazen hier 

l i t te noodigen, een minder passieve 
pillige houding aan te nemen tegen-
ehen der werklieden om hooger loon .'" 

den Voorzitter verklaard, dat hij de 
Ie gelegenheid wilde stellen over dit 

•hunne denkbeelden ten beste te geven, 
afdeeling onbevoegd is te dier zake 

bf te nemen, daar de werklieden niet 
jjjn zich naar het een of ander te ne-
|it of voorstel te gedragen. Hij ver-
H l echter bereid na afloop der verga-

mogelijk, bevorderlijk te zijn tot het 
§van eenige werklieden, die betrekke-

angelegenheid al de bazen hier ter 
ene vergadering konden oproepen, 
jimmige leden de noodzakelijkheid had-

om de werklieden meer naar gelang 
lw:i,i lulu ••len te beloonen , en aantoon-
•st de onkundigen en onverschilligen 
lop verhooging van loon aandrongen, 
Bscussie over dit onderwerp gesloten. 
I D e Vries hield een voordracht over 
kngselen der Grieksche en Middel-
eeldhouwkunst. Eerst trad hij in eene 

der kunsten afzonderlijk en vervol
l e vergeiyking van deze. Een en ander 
•platen toegelicht. 

Correspondentie. 

I S. Uw brief is ontvangen en de Rc-
spoedig schrijven. 

| A . Uw opstel is ongeschikt voor dit 
wordt u teruggezonden. 

Advertentiën. 

fter en Teekenaar. 
de JONGMENSCH van 23jarigen leef-

sedert drie jaren bij verschillende 
opzigt gevoerd hebbende, wenscht 

huarij a. s. van patroon te veranderen 
luiten Amsterdam, als O P Z I G T E R 
l N A A R geplaatst te worden. 

hooge bezoldiging zal minder gelet 
er maar gelegenheid is om zich ver

kamen. 
Öer letters R. C. bij den uitgever van 
fkcr." 

VANGER DER REGISTRATIE EN DO-
: WEESP, z a l , op Woensdag den 
iber 1872, des voormiddags om 10 
iet Groot Arsenaal te Naarden, bij 

fslag 

VERKOOPEN: 
ITGEWAS langs de boorden der 
chten te Naarden, binnen en bui-

ENBOOMEN op stam ; 
[DENBOOMEN op stam : 
ENBOOMEN op stam ; 
E N P A L E N , SLOVEN en LIG-

iOOO kilogrammen geslagen en on-
0 kilogrammen gegoten IJZER. 
EKKRANSEN, BUSKRUIDVA-
rdere buiten dienst gestelde GENIE-, 
RIE- en HOSPITAAL-GOEDE-

raarden en de beschrijving der p o 
ten ter lezing i Ier Directie van de 
n Domeinen le Am sterdam, lloog-
ecretarie der gemeente Naarden en 
van den Ontvanger der Registratie 
te Weesp , bij wien nadere inlich-

Ikrijgen zijn. 

FABEIBK VAJST 

KOPER-, ZINK-
B E C H T & D Y S E R I N C K , 

Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 
A M S T E R D A M . 

M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

INGENIEURS. 
Een jong mensch, in het bezit van een diploma 

van Civiel-Ingenieur, zoekt eene betrekking als 
opzichter , teekenaar of iets dergelijks. Hierop 
reflecteerenden gelieven zich met franco brieven 
onder de letters C. J . te wenden tot den Boek
handelaar J . W A L T M A N J R . te Delft. 

DAKPANNEN, 
Verglaasde en andere soorten niet poreuse 

dakpannen, vloertegels, knieboomsteenen 
enz. zijn thans weder voorhanden op de Fabriek 
te Lathum bij Doesborgh. 

Adres G. J. DIBBETS 
Nieuwe Plein, Arnhem. 

S T O O M F A B R I E K 
TOOI 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAVERU EN HOUTHANDEL, 

VAN 

O . r t O G G E N E C A M P 
TE A P P 1 N O E D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 
f>n gelithografeerd modelboek mei volledige Prijscourant 

a 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V L O E R E N. 
ZOLDERS. 

nAKlIF.KI.EEtlING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K . 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

BLINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T P U M E N. 
PARQUETVLOEREN. 

LEDIKANTEN. 
TAKELS. 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

L IJ S T W E R K. 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

G O T l: N*. 
O P L E O L I J S T E N . 

IXSLUITLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- EN 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

V O O R D E N T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN EN RANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
B R O E I K A S S E N . 

II R O E I It A M E N. 
R E E L A T T E N . 

R L 0 E M S T 0 K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U X T 7. E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

H O E K E N K A S T E N . 
TEEKENTAFELS. 

T E E K E N I 1 0 R I I E N . 
O Y M N A S T I E K -

W E R K T U I G E N . 

P R I . T 8 V E A A G 
VOOR DEN 

BOUW V A X WERKMANSWONINGEN. 
Door den Heer Burgemeester van Rotterdam en 

eenige andere belangstellenden wordt Vijf hon
derd Gulden uitgeloofd voor het ter bekroo
ning waardig gekeurde antwoord op bovengenoemde 
prysvraag. 

Beantwoording vóór of op 15 Maart 1873. 
Programma cn Situatiekaart van af 20 Novem

ber a. s. op franco aanvrage te bekomen bij de 
Boekverkoopers M. WIJT & Zonen te Rotterdam. 

DE JOÏGE & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 

en Uzerconstrnctiën 
bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken , het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK-'EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., ARNHEM. 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

Palbala's, Dakramen, Consoles, Vazen 
Kapiteelen, Fonteinen, Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

Calqueerlinnen. 
Het nieuwe soort, hetwelk in bewerking even 

goed is als papier. Uitsluitend verkrijgbaar in 
het Magazijn van Terkenbehoeften voor Bouw
kundigen van 

Th. J. DOBBE, te Utrecht. 

A dress en. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen • 
één regel ad f 10.— 
twee regels i> » 15.— 
drie regels » » 20.— 

IJeeker & Buddiiigh, Arnhem. Waterpas-
DMeetinstrumenten, balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Driest 4 ( Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaal took architraven, etc. etc. 

Honink l . Spiegel- en Lljatenfabr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

J n c » . P l e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 
Vermaes en de B o u d e , Stoomtraslabriek, Delft, 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B..%. Hi ldebrand. Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 23 N o v e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag 25 Nov. 
Maastricht, Ie 10 uren , door het ministerie 

van binncnl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van de 
Noordervaart met het zijkniiaal naar de Maas, 
in Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Maastricht en den ingenieur Roe-
lants, te Roermond. Raming ƒ8600 per jaar. 

Maastricht, te 11 uren, door hef ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: de uitvoering van werken tot ver
betering van het vaarwater der Maas, in de 
gemeenten Urniond-en-Obbicht en Papenhoven , 
in de raailijnen 30 tot en met 30. De uit te 
werken zijn: rr. het maken van een dijk A B , 
lang 107 M., aan den rechter Maasoever, aan
vangende op G'J M. boven pcilraaipeil 37; b. het 
maken van een dijk C D, lang 1268 M . , aan den 
rechter Maasoever, aanvangende op 300.7 M. 
boven pcilraaipeil 38, met lift leggen van een 
ijzeren buis, lang 10 M. , wijd in middellijn 0.50 
M . , door dezen dijk, alsmede door den bestaanden 
en den later te vermelden pakberm; c. het ma
ken van een pakberm, lang 200 M., tot steun 
van den teen van den dijk C l ) , aanvangende op 
050 M. beneden pcilraaipeil 38; d. het leveren 
en verwerken van •1020 scheepston ballaststeen. 
Raming ƒ32,550. 

Maastricht, le 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aan de Rijks hoogere burgerschool te Roermond, 
en het onderhoud daarvan gedurende 1873. De 
uit te voeren werken zijn : a. het afdekken van 
een puntgeve] en een schoorsteen ; b. het be-
klampen en bepleisteren van een waterbak ; c. het 
aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk op de 
deur van de Aula ; d. het verbeteren van het 
tegengewicht bij den gashouder; e. de noodige 
verfwerken; / . menie- cn teerwerken. Inlicht, 
bij den hoofdingenieur, te .Maastricht en den in
genieur Roelants, te Roermond. Raming ƒ 1000. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van een gedeelte weg in de duinen , ten 
oosten van den stal van het badhuis te Scheve
ningen. 

Nijmegen, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur, onder Malden: l o . het riolen van 2 hekt. 
grond in lleuinensoord in 11 perc; 2o. het gra
ven van slooten in gemeld Oord in 22 perc.: 
onder Heumen: 3o. het riolen en slooten graven 
aan dc Groenlanden, in 0 perc. 

Dinsdag-, 26 Nov 
Oosterbeek, te 10 uren, door den notaris 

Van Eek, bij W. van Voelen : I o. het vervoeren 
van slootaarde bij de suikerfabriek, over den 
Valkenwaard en in het Doornegat iu den Rosand-
schen polder, in 4 perceelen; 2o. het leggen van 
eene tomerkade op de Mariendaalsche uiterwaar
den te Oosterbeek, in 8 perceelen. Aanw. bij 
W. van Veelen voornoemd. 

Oroningen, te 11 uren, door het prov. be
stuur: liet beplanten van een gedeelte van den 
weg van Winschoten over Vlagtwedde naar de 
Pruisische grenzen, met het onderhoud daarvan 
tot 1 Dec. 1875. (Herbesteding volgens gewijzigd 
bestek.) De geheele beplanting moet vóór 15 
April 1873 voltooid zijn. Inl. bij den provincialen 
ingenieur cn den adjunct-ingenieur, beiden te 
Groningen, en bij den opzichter I'. Wertmölder, 
te Winschoten. 

's-Hage. te 12 uren, door hel ministerie van 
marine: de levering van : 

No. 1, grauw doek; 
i) 2, kaï 1- en zeildoek j 
i) 3, vlaggedoek; 
» 4, duigen; 
» 5, riemen; 
0 ü, kommaliegoederen; 
» 7, stearine kaarsen ; 
» 8, roet; 
» 0, borstelwerk, 

ten behoeve van dc direction der marine tc 
Amsterdam, Willemsoord en llellevoctsluis. 

's-Hage, te 12' ., uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken : de levering van verschillende 

( Arnhem by D. A. THIEME - Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C" 

artikelen ten dienste van de Rijksgestichten 
Oniinei schans en Veenhuizen ; waaronder: 

7400 M . 00 c.M. ongebleekt katoendoek; 
0100 » 80 t idem idem; 
2420 » gebleekt linnen handdoekengoed; 

100 stuks katoenen kettings no. 8; 
1100 K G . inslaggaren no. 3; 
0(10 » mach. linnen werkgaren no. 14; 
COO » id. id. id. » 10; 

174,00(1 » jutegaren no. 10; 
226,000 » id. » 18; 
katoenen naaigaren, band, hout-, ijzer- en verf
waren, enz. Bilj. inz. vóór 12 uren. Monsters 
liggen aan genoemde gestichten. 

K l o o s t e r v e e n , te 2 uren, door de onder
houdsplichtigen van de brug over den mond der 
Norgervaart, bij R. Smit, aan de Norgervaart: 
het maken van eene draaibrug, ter vervanging 
van de ophaalbrug aldaar. Inlicht, bij R. Smit 
voornoemd. 

W o e n s d a g , 27 Nov . 
Zutfen , te 10 uren , door provisoren van het 

oude en nieuwe gasthuis, in genoemd gesticht: 
de levering van manufacturen, garen, band enz. 
Monsters liggen ten kantore van den rentmeester. 

Twello, te 11 u i e n , ten raadhuize: het on
derhouden van , perc. 1 , dc torenspitsen te Voorst 
en te W i l p , perc. 2 , de torenspitsen te Twello, 
Terwolde en Nijbroek. 

Rotterdam, te 2'/-2 uren, door den ontvanger 
der registratie en domeinen, in het Rijks-entre
pó t : l o . het onderhouden van- en liet doen van 
eenige herstellingen aan het Rijks-entrepót, op 
de voormalige marine-werf, alsmede liet bouwen 
van eeue open loods aldaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen vau eenige herstellingen aan 
het voormalige Oost-Indisch Buis; beide te Rot
terdam en met hetgeen daartoe behoort, gedu
rende 1873 tot en met 1875. Inl . , vau 18 No
vember af, dagelijks, behalve Zondag, van 12—3 
uren, bij den opzichter der Rijks-gebouwen tc 
Rotterdam, VV. <J. van Goor. Aanwijzing 25 
Nov., te 10 uren , beginnende aan het noorde
lijk gedeelte van het Rijks-entrepót. 

Donderdag-, 28 Nov. 
Tietjerk, te 11 uren, door kerkvoogden der 

Herv. gemeente te Tietjerk : het bouwen vau eeue 
catechiseerkamer en lijkenhuis, benevens 2 2 0 M 2 

klinkerbestrating. Aanw. 25 Nov., te 11 uren, 
door den architect 1'. F. Eskes, te Bergum. 

's-Hage, te 12 uren , door het ministerie 
van marine, de levering ten behoeve van het 
korps mariniers , van : 

1. 200 M. blauw onderoflicierslaken j 
2. 1700 » gewoon laken; 
3. 150 » rood laken; 
4. 1000 l blauw karsaai; 
5. 800 » blauwe baai; 
0 —12. verschillende artikelen, als: ga

lon, sabelkwasten, koppels, ran
sels, enz. enz.; 

13. 250 stuks eenmans bovenlakens; 
250 » dito onderlakens; 

20 » tweemans bedlakens. 
Noorden (onder Nieuwkoop), te 12 uren, door 

burg. en weth. der gemeenten Nieuwkoop , /.even
hoven en Wiln is , hij G. van Tricht: het bouwen 
van een nieuw schoollokaal en onderwijzerswo
ning te Noorden. In), bij den architect .1. Gold
berg, te Hazerswoude. 

Haarlem, te 2'/.2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van het 
Groot Noordhollandsch kanaal, in 7 perceelen. 

liet le perceel strekt van het 1.1 tot kilometer-
paal no. 0 nabij bet Schouw, niet inbegrip der 
schutsluizen Willem I en Willem 111 en hare 
voorhavens, der keersluis te Buiksloot eu dei-
bij die sluizen behoorende voorwerpen; lengte 
0100 M. 

Het 2e perc. strekt van kilomcterpaal no. 0 
nabij hot Schouw, tot de schutsluis tc Purmerende; 
met inbegrip der sluis; lengte 0920 M. 

liet 3e perc. strekt van de schutsluis te Pur
merende tot de vlotbrug le Westgral'tdijk, met 
inbegrip der brug; lengte 13,380 M. 

Het 4e perc. strekt vau de vlotbrug te West-
graltdijk tot de Schermer-vlotbrug te Alkmaar, 
met inbegrip dier brug; lengte 10,246 M. 

Het 5e perc. strekt van de Schermer-vlotbrug 
te Alkmaar tot kilometerpaal no. 53 ; lengte 
13,465 M. 

liet (ie perc. strekt van kilometerpaal no. 5'i 
nabij de Jaiob-Klaassensluis lot kilometerpaal 07: 
lengte 14,000 M. 

liet 7e perc. strekt van kilometerpaal no. 07 
lol den afsluitboom van het maritieme etablisse
ment Willemsoord, in de koopvaarders-binnen
haven te Niouwediep; lengte 13,285 M ; Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, te Haar
lem en hij den ingenieur Wellan, te Alkmaar. 
Raming per jaar: l e perceel ƒ 32,100; 2e perc. 
/'15,725; 3o perc. ƒ 12,570; 4e perc. 8(100; 
5e perc. ƒ 1 2 , 1 8 0 ; Oe perc. /" 13,150; 7c perc. 

ƒ20,1150. ' 
H a a r l e n : , te 2'/., uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhoud der gebouwen v li 
's Rijks museum van schilderijen cn prenten en 
van de Koninklijke academie van wetenschappen . 
genaamd de Trippenhuizen, te Amsterdam, geil, 
1873, '74 en '75. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, te Haarlem cn bij den inge
nieur L . .1. du C'elliée Muller, te Amsterdam. 
Raming f 1 HO per jaar. 

M i j n s L c ^ r en l and , te 3 uren, door den bur
gemeester : het maken der aardewerken voor den 
aanleg eener nieuwe begraafplaats voor die ge
meente. Inl. bij den burgemeester en bij II. 
Beljers, te Puttershoek. Aanw. op den dag der 
besteding, te 10 uren. 

V r i j d a g - , 29 N o v . 

Midde lburg - , te 10 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het herstellen en onderhouden 
geil. 1873 van de Rijksbaron en bijbehoorende 
werken te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van (len waterstaat, beiden te 
Middelburg. Aanw. den 4den dag vóór de be
steding. Raming f 8050. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij: de levering van : 

500 Meter zijden lint; 
700 siuks keukenmessen; 

80,000 K .G. staaflood; 
2,000 o staafkoper; 

10,000 » zwavel in pijpen; 
117 stuks gegoten ijzeren buizen; 

33,400 liter lijnolie eu traan, 
iu 8 perceelen. Inl. aan het departement van 
koloniën, aan het koloniaal magazijn te Amster
dam, en op eiken werkdag, van 10—3 uren, 
ten kantore der Maatschappij eu van hare agenten 
te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam. 

Z v / o l l e . te 12 uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der groote Rijks
wegen in Overijsel, in 0 perceelen. (Zie dc 
omschrijving der perceelen in het Bijvoegsel van 
no. 40). Inl. bij den hoofdingenieur , te Maastricht 
enden ingenieur Roelants , te Roermond. Raming: 
perc. 1, ƒ 2 1 , 2 0 0 ; perc. 2 , / 42,000; perc. 3, 
ƒ 3 0 , 0 4 0 , perc. I, f 50,770; perc. 5, ƒ20 ,840 ; 
perc. 0 , / 44,000; perc. 7, /"5800; perc. 8, 
f 14,000; perc. 0, ƒ30,492. 

Ztt tfen, te 2 uren , door het gemeentebestuur: 
de leverantie van 228,000 straatklinkers, ten be
hoeve van het verlengd wordende gedeelte in den 
Rijks-straatweg van Zutfen op Voorst, lui. '>ij 
den gemeente-architect. 

Zaterdag-, 30 N o v . 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door den comman
dant der genie, iu de cavalerie-kazerne bij de 
Muiderpoorl : liet maken van eene steenglooiing 
aan liet werk no. 11 bewesten Durgendam. Iul. 
dagelijks, tiissclien 10 eu 12 uren, bij voormelden 
commandant cn bij den opzichter van fortificatiën, 
beiden aldaar. 

De l f t , te U uren, door den commandant dei-
genie, in het bureau voor de schutterij bij den 
Dooie: het herstellen van beschoeiingen te Delft. 
Inl. aan het bureau der genie, aldaar. 

U t r - j oh i , te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen enz. van 
's Rijks veeartsenijschool te Utrecht, ged. 1873. 

Raming ƒ2000 . Aanw. den 3den dag vóór de 
besteding. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat iu het 8e district, en bij den opzichter 
van den waterstaat I). van dor Werf, beiden te 
Utrecht. 

O r i j p 3 k o r k , te 2 uren, door (I. Heringa, bij 
de wed. Woest: het bouwen van een logement 
met doorreed en stalling aan den toegangsweg 
van het slation Grijpskerk. 

S l o c a t e r e n , te 2 1 / , uren, door Mr. A . . I . T h . 
ii Thuessink van der Hoop van Slochteren, bij A. 
Spijkman : het bouwen van eene groote bouwhoeve 
met stookhuis, met bijlevering van materialen, 
transporten enz. Iul. bij A. Spijkman voornoemd. 
Aanw. op den dag der besteding, van 12'/ 2—2 
uren. 

Z o n d a g . 1 Dec. 
Bergum, ien kantore van Mr. A. Eldering 

Ferf: hel bouwen van een grooten wind-water
molen (8-kant) op dc boerenplaats bewoond door 
S. Bovenga, te Veenwouden. Briefjes adressee-

ren : 0 Watermolen Veenwouden", aan genoemd 
kantoor. 

*• M a a n d a g , 2 Deo. 
's-ï ïage, te U 1 / , uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, met het onderhoud daarvan en vau bet 
Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen dam, van 
1 Jan. '73—31 Dcc. '75. Iul. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat in het 10e distriet, 
te 's-Hage , den ai rond.-ingenieur en den op
zichter Koorevaar, beiden te Gorinchem eu den 
opzichter Lugten , te Vianen. Aanw. den 7den 
dag vóór de besteding. Raming ƒ 91,500. 

Dinsdag, 3 Dec. 
A.- : ••»-., te 12 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken , aan hot gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der Rijks groote. 
wegen in Drente. Aanw. den 7den en 8steu dag 
vóór de besteding. Raming ƒ15,872 per jaar. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis : het doen van 
de schilders- en glazenmakers»erken, welke ge
durende drie jaren zullen worden uitgevoerd, 
voor het gewoon onderhoud eu de daar bijbehoo
rende herstellingen en vernieuwingen aan gebou
wen, torens , bruggen en verdere eigendommen 
der gemeente. Inl, bij den directeur der ge
meentewerken , aan het Timmerhuis. 

Donderdag, 5 Deo. 
L o p i k , te 11 uren , door het gemeentebestuur: 

het uitvoeren van werken tot wijziging en uit
breiding der begraafplaats aldaar, benevens den 
bouw van een lijkenhuis enz. Inl. bij den bouw
kundige L . A. van der Voort, te Jaarsveld. 
Aanw. 28 Nov., te 10 uren. 

'silage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van een verbindings-
kanaal met het marinedok te Vlissingen. Inl. 
bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 26 Nov., te T l uren. 

Leiden, te 12 uren, in de kazerne aan de 
Morschpoort: het wasschen der wollen dekens eu 
linnen goederen van het nachtleger, behoorende 
tot het 4e reg. infanterie, aldaar iu garnizoen. 
Inl. op het bureau van den adjudant-onderofficier, 
2e bat. 

Vrijdag, 6 Dec. 
Middelburg, te 10 uren, door het minis

terie van binnenl zaken, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: het driejarig onderhoud van
en het doen van eenige buitengewone werkzaam
heden aan het kanaal van Sluis naar Brugge 
(Nederl. gedeelte). Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat, te Middelburg. Aanw. den 
Oden en 4den dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 2070. 

's-Bosoh, te l O ' / j uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: lo . het uitvoeren van eenige wer
ken tot normaliseering van de Hoven-Maas onder 
Aininerzodeu , in Gelderland en Herpt en Bern, 
in Noord-Brabant, tusschen de kilometcrraaien 
248 cn 250. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur lloogerwaard, beiden aldaar eu den 
opzichter Logeman , te Woudrichem. Aanw. deu 
Oden eu 4den dag vóór de besteding. 
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2o. liet gereedmaken van de aardebaan tot 
verbetering van den rechter-onderberm tusschen 
sluis no. 2 en de Ilocswijkschc brug. Inl. bij 
den hoofdingenieur, den ingenieur Hoogenboom 
cn den opzichter Mensert, allen aldaar. Aanw. 
den 4den dag vóór de besteding. 

Groningen, tc 11 uren, door curatoren der 
hoogeschool, in het academiegebouw: het onder
houden van de academische gebouwen te Gro
ningen, van 1 Jan. 1873—.'11 Dec. '75. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, te Assen, 
bij den ingenieur, te Groningen en bij den op
zichter 11. Raammaker, aldaar. Aanw. den 7den 
dag vóór de besteding. 

Groningen, tc 12 uren, door liet ministerie 
van binnenl. zaken. aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van de zeesluis 
de Statenzijl, van 1 Jan. '73—31 Dec. '75. Inl. 
bij den hoofdingenieur te Assen, bij den inge
nieur te Groningen cn den opzichter Bauer , te 
Winschoten. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . de uitvoering van eenige herstellin
gen en vernieuwingen aan de gebouwen en 
vaartuigen behoorende tot het Rijks-veer te Zalt-
Bonnnel, met het onderhoud daarvan ged. 187.1. 
Inl. bij den hoofdingnieur te Arnhem , den inge
nieur Van Manen te Nijmegen en den opzichter 
Kouwenberg, te Zalt-Bommel. Raming ƒ 1 1 8 0 . 

2o. het onderhoud van de Dreumelsche straat, 
de Vorcnsche cn Heerewaardensche dammen, be
hoorende tot de onderhoudswerken van de Waal, 
in Gelderland, ged. 1873. Raming ƒ 7 1 5 . 

Zaterdag, 7 Deo. 
Utreoht, te 2 uren , door het ministerie van 

binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 
Rijks kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht, 
gedurende 1873, '74 en '75. Inl. bij den hoofd
ingenieur cn den ingenieur van den waterstaat 
en bij den opzichter D. van der Werf , allen te 
Utrecht. Aanw. den 3den dag vóór de besteding. 

Utrecht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 
l o . het driejarig onderhoud van den provincialen 
grintweg van Doorn naar Leusden ; 2o. het on
derhoud van den Krommen Rijn, Cothergrift en 
Minstroom ged. 1873. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van den waterstaat in het 8e 
district; voor no. 1 bij den opzichter C. F. van 
Teylingen en voor no. 2 bij den prov. opzichter 
J. van Dijk, beiden te Utrecht. Aanw. 3 dagen 
vóór de besteding. 

Woensdag. 11 Dec. 
Hof-van Delft, te 11 uren , door het gemeen

tebestuur , in de raadkamer van de gemeente aan 
den Hoorn: het begrinten en onderhouden der 
Abtswoudsche en Harrewegen, benevens het met 
koolasch onderhouden van den Schieweg, van de 
grenzen der gemeente Delft af tot aan die der 
gemeente Kethel, ged. 1873 tot en met 1877. 

Donderdag, 12 Deo. 
Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud dergiocte 
cn andere Rijkswegen in Noord-Holland, in 5 
perceelen. Raming per jaar: perc. 1, ƒ 15,534; 
perc. 2 , /"7082; perc. 3, /"5770; perc. 4, 
ƒ 8 1 0 0 ; perc. 5, ƒ 12,300. 

Vrijdag, 13 Deo. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het driejarig onderhoud van de gebouwen 
en aanhoorigheden, ten dienste van 's Rijks be
lastingen te Hansweert en te Bath, van 1 Jan. 
1873 tot 31 Dec. '75, in twee perceelen. Aanw. 
den Oden en 4den dag vóór de besteding. 

Zaterdag, 14 Dec. 
Utreoht, te 2 uren, doar het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud van l o . den provincialen 
grintweg van Utrecht naar Cothen; 2o. de schut
sluis aan den Doorslag; 3o. de Statenbrug te 
Langbroek, van de brug bij Koningslust onder 
Utrecht en van de Kerkbrug te Zuylen, in 3 
perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge

nieur van het 8e district, voor no. 1 en 3 bij 
den prov. opzichter .1. vau llijk , en voor no. 2 
bij den opzichter Van der Harst, tc Vreeswijk. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding. doch wat be
treft de brug bij Koningslust en dc Kerkbrug 
é<m dag later. 

Glimmen, te 2 uren, bij G. Mulder, aldaar: 
het bouwen van eene nieuwe boerenplaats voor 
de Wed. W. de Sitter, geb. Ten Berge, op een 
terrein gelegen aan den Rijks-straatweg te Glim
men , met bijlevering van bouwstoffen, trans
porten , arbeidsloonen , enz. Inl. bij E. Stel, ge
meente-opzichter te Zuidlaren, Aanw, op den 
dag der besteding, te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 5 Nov.: de levering aan het ge
sticht Heerenberg van: 

a. handdoeken , servetten , tafellakens en thee
doeken : Van Zeeland en Co., ƒ 8 2 4 . 4 4 . 

b. bedlakens en kussensloopen: dezelfden, 
ƒ 1010.90. 

(In ile vorige opijave foutief genoteerd.) 
Haastrecht, 6 Nov.: het leveren van een 

veerpont voor het overzetveer; ingekomen 4 bi l 
jetten, als: 
A. K winkelenburg, te Gouda, f 1103.52 
J . Borkus, » idem » 1099. 
J. Mulder, » idem » 950. 
G. van Kempen, » Zwammerdam, > 809. 

's-Bosch, 8 Nov.: het maken van voorzienings-
werken aan krib no. 4 , aan den linker Maas
oever ; minste inschr. was A. G. Huyskes, te 
Hedel, voor ƒ 9 2 6 0 . 

Gouda, 8 Nov.: het maken van twee gasaf-
sluitingen in de armenschool; ingekomen 5 bil
jetten , als: 

Erven C. A. de Gidts, ƒ 631. 
G. Luijendijk , » 549. 
H . J . Nederhorst, » 509. 
W. de Jong, » 1 475. 
P . A. Burghout, » 403. 

Allen aldaar ; gegund. 
Voorburg, 9 Nov. : het vijfjarig onderhoud 

van den Bchepradwatermolen met schutverlaat en 
zomerhuis , beschoeiingen, enz. onder Stompwijk ; 
minste inschr. was K. Spruit, teWilsvcen, voor 
ƒ 2077. 

Alkemade, 11 Nov.: l o . het onderhoud dei-
grintwegen, in 2 perc. 

1 c perc. 2e perc. massa. 
P. Kastelein, aldaar, ƒ 9985. 
W . A. van Rijn, tc 

Soeterwoude. ƒ 7002 9290. 
M . W. Lemmers, aldaar, 7814 ƒ 1780 9040. 

2o. het bouwen eener brugwachterswoning; 
ingek. 7 bilj., als: 
W . van Vreeswijk, te Rijnsatervvoiidc , ƒ 1 1 4 5 . 
D. Roos, » Haarlemmermeer, » 1025. 
G. Nedcrsticht, » Rijnsaterwoude, » 999. 
I'. J. de Koning, » Warmond, » 915. 
M . W. Lemmers, » Alkemade, » 899. 
J. Verhage, » idem » 875. 
J. ten Brink, » idem » 780. 

Uithuizen, 11 Nov. : het doen van eenige 
vertimmeringen in de oude It. C. kerk; minste 
inschr. was J. Marema, aldaar, voor ƒ 1 0 3 0 ; 
gegund. 

Lelden, 11 Nov.: de levering van steenkolen 
ten behoeve der gemeentelokalen, ged. 1873; 
ingek. 2 bilj., als: 
H. .1. Madlener, grove Newcastle, ƒ 2.39 
per 100 K G . 

idem Ruhrkolen, » 2.40 

steenkolengruis, 0.04 H. J. Boetje, 
per halven HL. 

Vaals, 11 Nov.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal niet onderwijzerswoning in het dorp 
Vijlen (gem. Vaals); ingek. 9 bilj., als: 
E. J. Schijns, te Vaals, ƒ 12,500. 
R, P. Schijns, » Eben-Eymael 

(België), » 12,500. 
G. Schmalbach, » Vaals, » 12,198. 
J . 11. Lintzen, » Mechelen(gem. 

Wittem), > 11,780. 
J . H. II. Lemmens, » Beek, "> 11,038. 

M . Il issel, » Vijlen, » 11,592.18 
•I. Heijenraets, » Valkenburg, » 1 1,097. 
J. II. Jennekens, » Schin op Geul, » 11,000. 
II. Habets, » Valkenburg, » 10,900. 

' s - H a g e , 11 Nov.: lo . de uitvoering van eenige 
herstellingen cn vernieuwingen aan de Rijks-veren 
te Willemsoord eu 's-Gravendeel, met het drie
jarig onderhoud daarvan ; ingek. 5 bilj., als : 
B. Voordendag Az., te Strijen, ƒ 10,048. 
('. Thinners, » Willemsdorp, o 12,034. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 10,900. 
C. de liuijter, » Giesendam, » 10,000. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 10,380. 

B e r g e n , 12 Nov.: l o . de aanleg van een 
straatweg van het Zundgat naar de Schoorlsche 
Schei, lang 788 M., een grintweg over Zane-
geest en een langs den Kogerdijk, samen lang 
5950 M . ; minste inschr. was J. Oldenburg, al
daar, voor ƒ 1 0 , 9 0 0 . 

2o. de aanleg van een straatweg van dit dorp 
tot en langs het duin naar de Egmonder Schei, 
lang 5125 M . ; minste inschr. was .1. M . Haagen, 
te Rotterdam , voor ƒ 24,450. 

' s - B o s c h , 13 Nov. : het herstellen van brug
gen onder het beheer der genie; ingekomen 0 
bilj., als : 

C. A . van L i t h , ƒ 2570. 
J. A. M. Steenbergen, » 2050. 
P. J . Zomers, » 2025. 
J . van Maaien , » 1990. 
J. Fisscher, » 1897. 
C. van de Ven, » 1869. 

Allen aldaar. 
R o s e n d a a l , 13 Nov.: het bouwen eener R. C. 

kerk met toren, naar de plans van den ar
chitect Th. Asseler; ingek. 12 bilj., als: 
A. Kortewcg, te Zevenbergen, f 72,031. 
L. Suykerbuyk, » Rosendaal, » 07,873. 
B. Verleg, » Ginneken, » 66,664. 
W. Beekers, » Oudenbosch, » 03,200. 
I'. Hoppenbrouwer, » idem » 02,945. 
VV. Tielens, » Utrecht, » 02,450. 
C. .1. Marijnen , » Breda, » 01,400. 
C. K u i k , o idem » 57,900. 
W. Westerhof, » Stompwijk, » 55,888. 
C. Eykens, » Rosendaal, » 54,947. 
J. Boers en F. Joseph, » Kralingen, » 54,440. 
P. Stevens, » Rosendaal, » 51,870. 

W i s s e k e r k e , 13 Nov.: het plaatsen van een 
gedeelte nieuwe beschoeiing aan de kade te 
Camperland; minste inschrijver was A. Boone, 
aldaar, voor f 540. 

's-Hage, 15 Nov.: het maken van een ge
deelte der aardebaan van den Staatsspoorweg 
over het IJ , ter lengte van 3830.45 M . ; ingek. 
0 bil j . , a ls: 
J. de Klerk , te Werkendam, f 500,000. 
J. Verwaaijen, » Arnhem en 
J. Kooij, » Amsterdam, » 424,900. 
K. v. Wijngaarden, » Sliedrecht, » 400,000. 
L. Kalis Kz., » idem » 394,800. 
D. Volker, » Dordrecht en 

A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 390,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, » 382,900. 

' s - B o s c h , 15 Nov.: lo . het onderhouden van 
de gebouwen van het prov. bestuur van Noord-
Brabant te 's-Boscb, van 1 Jan. tot 31 Dec. 1873; 
minste inschrijver was Th. H . Dirks, aldaar, 
voor ƒ 1809. 

2o. het herstellen cn onderhouden van de wer
ken bij den Hunrdwijkschcn overlaat en van de 
Rijks-sluis iu de oostelijke vaartkade van Waal
wijk, van 1 Jan. tot 31 Dec. 1873; minste insclir. 
was J . Veltman, te Drunen, voor ƒ 2 2 7 7 . 

Middelburg, 15 Nov.: l o . het verruimen van 
de buitenhaven te Hansweert, met het verplaat
sen en beworninagelen van dukdalven; minste 
inschrijvers waren 1). Volker, te Dordrecht en 
A. Volker Lz., te Sliedrecht. voor ƒ 19,700. 

2o. het driejarig onderhoud der aanleg- en los
plaats voor visschers in den Brakman bij de Isa-
bellasluis, ged. 1873, '74 e n ' 7 5 ; minste inschr. 
was W. Ringhout, tc Hontenisse, voor ƒ 2 1 7 8 . 

3o. het driejarig onderhoud van de Rijks-water
leidingen beweston en beoosten het kanaal van 
Neuzen; minste inschr. was J. Verkuijl Quakke-
laar, te Vlissingen, voor ƒ20,933. 

4o. het onderhouden en verbeteren ged. 1873 
van dc havenwerken te Breskens; minste inschr. 
was lz. van Male Dz., tc Breskens, voor ƒ 7 1 7 8 . 

5o. het maken eener draaibrug aan de Hout
kade ; ingekomen 7 bil j . , als: 
Burgerhout en Kraak , tc Rotterdam, ƒ 48,200. 
F. Kloos en Zonen , » Alblasserdam, » 40,700. 
F. Handeau en Cie., » Gilly (België), » 39,907. 
Penn en Bauduin, » Dordrecht, » 35,139. 
D. A. Schrotlen en Co., » Leiden . » 29,200. 
L. J. Enthoven en Co., a 's-Hage, » 28,025. 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, » idem » 28,509. 
Gegund. 

öo. het bouwen van een brandspuitlmisje met 
bijbehoorende werken, volgens 2 verschillende 
plans; ingek. 8 bilj., a ls: 

plan 1. plan 2. 
W. P . van Page, ƒ 625 ƒ 585. 
P. J . van Pull'elen, 525 425. 
C. Pc l l c , 518 450. 
Ditmars en Page, 478 435. 
.1. M. Mulder, 470 380. 
A. Flipse, 450 400. 
W. van Uije J Jz., 438 418. 
J. F. M . van der Hel l , 4I0 370. 
Aan laatstgenoemde gegund volgens plan 1. 

Utreoht, 18 Nov.: het maken van een geschut-
en kogelpark in 4 forten; minste inschr. was 
G. Gerritsen , aldaar , voor f 2304. 

Amsterdam , 18 Nov.: het maken van acht 
houten wachtershuisjes langs den llollandschen 
spoorweg; minste inschr. was Guldemond, te 
Hillegom , voor ƒ 2749. 

Scheveningen, 18 Nov.: het maken van 12 
villa's aan het'strand te Scheveningen, ten noord
oosten van het gemeente-badhuis; ingekomen 7 
bilj., als : 
Staal en Haalmcijer, te Amsterdam, ƒ 148,250. 
C. Bosman, » Rotterdam, » 147,000. 
J. Rutgers, » Alphen, » 144,000. 
Gebr. Schoonenburg, » Amsterdam, » 142,000. 
B. Veth Jr., » Delft, •> 133,000. 
A. Paams, » Amsterdam, » 131,200. 
VV.Üoon&J.v.d. Ende, » 's-Hage, » 131,200. 

Utrecht, 19 Nov.: het maken van een ver
hoogde los- en ladingplaats, het leggen vau spo
ren en wissels met bijlevering van het wisselhout, 
het maken van keibestratingen en eenige verdere 
werken op het station Venlo ; ingekomen 0 bil
jetten , als : 
A. A . v. d. Sande, te Boxtel, ƒ 34,800. 
L . Noten, » Helmond, » 33,800. 
F. van Wij l ick, » Kessel, » 33,331. 
G. M. P. II. v. d. Brandt, » Venlo, i 30,994. 
L . van Gaal, » Geldrop, » 30,300. 
W. D. van Mourik , » Druinpt, » 28,777. 

's-Hage , 20 Nov.: de levering aan het de
partement van marine van : 

7000 M. blauwe baai, Blomjous , ƒ 2 . 1 3 p. M. 
1000 » vocringbaai, Lombarts, » 1.29 » » 
1800 » blauw duffel, id «4 .02 » » 
2050 » blauw monteeringlaken, v. Doorn en 

Dams, ƒ5.27 p. M . 
050 M. id. gewoon laken , Bellarts ƒ4.59 p. M . 
800 stuks wollen dekens, Van Wensen , ƒ 5.19 s 

per stuk. 
0300 stuks zwart-zijden doeken, Patte d'Aumerie, 

ƒ 1.72 per stuk. 
7200 stuks katoenen borstrokken, idem,ƒ 1.10 

per stuk. 
2000 stuks bont linnen overtrekken voor ma

trassen en 2000 dito voor kussens, Van Zeeland 
cn Co., massa ƒ3455 . 

Onderscheidingsteekenen; 
500 stuks voor matrozen l e klasse/ 

1000 » i) » 2e » i 
200 » » » l e 
800 » » » 2e 

Van der Made, massa ƒ 3 6 8 . 
Arnhem, 20 Nov.: l o . het graven en met

selen van een welwatcrput met pomp bij Rap-
pardsberg; 2o. het Stellen en leveren van eenige 
meters houten rasterwerk; minste inschr. was 
Van Berkum, aldaar, voor perc. 1, ƒ 7 9 0 , perc. 
2 , ƒ 4 3 0 . 

Arnhem, 22 Nov.: het bouwen van 3 villa's 
op het landgoed Hulkestein; ingekomen 4 bil
jetten, als: 
G. van Berkum, te Arnhem, ƒ 8 8 , 0 8 0 . 
II. van der Heijden, » » »66,100. 
D. W Magendans, » » »65 ,300 . 
H. G. Knoops COzn., » » » 50,785. 

gegund. 

op laken , 

op linnen. 

Zevende jaargang J». 48. 

Uitgegeven te Arnhem bn D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C " . 

WEEKBLAD 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WE] 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n h\ W . V A N G - K T V D T JGJ-z., 

metmedPwerkuitf van Dr. T. VAN DOKSIiURGH, C. J . VAN DOORN, I). GROTHK, .). l i . L B L I M A N , iï. LINSB, S. B. W. ItOORIlA V A N HYSINlrA, iï. I \ 

De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat geregeld 
iederen Zaterdag bij II. A . T i l 111! i : l c A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nommer! 
worden alleen bij vooruitbestellhig aan den uitgever eu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 30 NOVEMBER 
De advertentiën van een tot i'ijfm 

ƒ 1.— en voor eiken regel meer f% 
bij elke advertentie 10 cents rota 
courant betaald. — Abonnementen I 
regels per jaargang worden tegen r l 
genomen eu groote letters r m : i r pl«f 

DE SPOORWEG V A N AMSTERDAM NAAR ZIJN 
NOORDZEE!!AVEN , IN VERBAND MET DEN 

A A N L E G V A N HANDELS-ETABLISSEMEN
TEN TE AMSTERDAM EN VAN EEN BAD

HUIS A A N ZEE. 
DOOR 

J. G. VAN GENDT JUNR. 
(Met eene plaat.J 

I. 
De verbinding van het V vóór Amsterdam met 

de Noordzee in verband niet den aanleg van eene 
haven tusschen Zandvoort en Wijk aan Zee is het 
doel der concessie, die aan de Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij is verleend. Dit werk is 
zoover gevorderd, dat de voltooiing binnen weinig 
jaren verzekerd i s , terwijl het niet onmogelijk 
is dat de Noordzeehaven reeds over een paar 
jaar kan gebruikt worden. 

De afstand van Amsterdam tot de strandlijn in 
de haven is 20 kilonieters. Zoolang het kanaal niet 
geregeld bevaren kan worden , is de gemeenschap 
zeer slecht. Per spoorweg kan men van Amster
dam over Haarlem tot Velsen komen , doch vindt 
van daar tot het strand (ongeveer 5 kilometers) 
niets wat den naam van weg mag dragen. Die 
toestand is wel te verbeteren door het aanleggen 
van een kunstweg van het station te Velsen naai
de Noordzeehaven, doch dan zou het vervoer voor 
personen toch nog bijkans 2 uur vorderen, ter
wijl een aanzienlijk goederenvervoer niet tijd- en 
geldroovende bezwaren zou te kampen hebben. 

Met het kanaal komt evenwel de meer nutuur-
' ike weg open en kun de schepen met arnige-
uivken last naar Amsterdam varen. Neemt men 
echter in aanmerking, dat dan nog 20 Kilometers 
zijn af' te leggen in een kanaal, dat door de 
blinde bermen ter wederzijde, niet dan met om
zichtigheid kan bevaren worden, terwijl het schip 
twee spoorwegbruggen moet doorvaren, die in 
den regel ook oponthoud geven, zoo kouit het 
mij niet gewaagd voor de noodige tijd om van den 
haven tot Amsterdam te komen, op minstens vier 
uur te stellen. Hoewel dit voor vele (niet voor 
alle) goederen van minder gewicht i s , blijkt het 
toch duidelijk dut passagiers voor dit traject den 
spoorweg de voorkeur zullen geven, die hen in 
35 minuten in Amsterdam brengt. 

Bij strenge winters zal daarenboven de vaart 
door het kanaal bij wijlen gestremd zijn. zelfs al 
wordt het geregeld doorgeijsd, en groote moeie-
lijkheden opleveren voor booten, die een gere-
gelden vaart op korten afstand moeten onderhouden. 
Uok dan zal de spoorweg in vele beboetten Kun
nen voorzien. 

Om het verkeer dat in de haven aan de Noord
zee verwacht mag worden, te begrootten, merken 
wij op dat thans reeds twee groote Maatschap
pijen te Amsterdam bestaan, wier stoombooten 
van de Noordzeehaven gebruik zullen maken, zoo
dra die gereed is. 

De eene, de koninklijke stoombootmaatschappij 
heeft ongeveer 20 schepen elk van 500 ton. 
Men mug als minimum aannemen dat er 00 bou
ten per jaar in de haven binnenkomen en van 
daar vertrekken. Deze booten varen op de Oost
zee en de Middellandsche Zee. 

De andere, de stoomvaartmaatschappij tNeder
land" heeft 4 schepen van 2500 ton, die te 
zamen minstens 8 reizen per jaar naar Egypte 
en Java doen. 

Bovendien bestaat op dit oogenblik nog een 
speciale stoombootdienst op Hamburg en komen 
verscheidene Engelsche stoombooten te Amsterdam. 

Het is zeker, dat al deze schepen van de 
Noordzeehaven gebruik zullen maken , en het is 
niet gewaagd te onderstellen, dat talrijke andere 
stoombooten zich daarbij zullen voegen. 

Toen de heeren Swaan en Van lleijningen con
cessie hadden voor den aanleg van eene haven te 
Scheveningen, in verband met ccn spoorweg die 
's-Gravenhage direct aan het Europesche spoor
wegnet zou verbinden, was dien heeren het voor
uitzicht geopend op een contract met het Duitsche 
gouvernement tot het vervoer der brieven naar 
Engeland (hetgeen thans over Ostende geschiedt). 
Het laat zich licht verklaren dat Duitschland, 
om politieke redenen, de voorkeur zal geven 
aan den weg over ons land, en dat het dus 
bereid zal gevonden worden een dergelijk contract 
te sluiten, waaruit een aanzienlijke bate voor de 
spoorwegonderneming ontstaat. 

Daartoe moest echter een stoombootdienst op 
Engeland worden ingericht, die aan alle eischen 
des tijds beantwoord. Het zal daarvoor noodig 
zijn booten te maken die 15 ii 10 mijl loopen 
en b. v. naar Harwich varen, vanwaar de Great 
Eastern Railway de passagiers en goederen naar 
Londen vervoert. Is dan de spoorweg van Am
sterdam tot zijne haven gereed, dan kan men de 
reis van Amsterdam tot Londen binnen 12 uur 
maken , waarvan 7 uur zeetraject. 

Het is bekend , dat de tegenswoordige verbin
ding tusschen Engeland en het vaste land aller
gebrekkigst is ; en dat een goed ingerichte stoom
bootvaart op Nederland , de stroom der Engelsche 
touristen wéér in het oorspronkelijke bed zou doen 
terugkeeren is meer dan waarschijnlijk. (') 

Er bestaat dan ook geen twijfel of een ver
binding, als hier bedoeld wordt, zal ontstaan, 
zoodra de Noordzeehaven kan gebruikt worden 

Noemen wij nu nog de waarschijnlijkheid van 
directe stoomboot-verbindingen met Londen, 
(tiïmsbeij ( l lull j , New-Castle en Le i th , alsmede 
met New-York, New-Orleans en Norfolk, zou 
meenen wij de Noordzeehaven eeu goeden toe
komst te mogen voorspellen ; maar het staat ook 
vast dat vour vele dier ondernemingen een directe 
spoorwegverbinding niet Amsterdam een levens
vraag is. 

Het is er verre af dat hiermede al de voor
deelen der bedoelde spoorweggemeenschap zouden 
zijn opgesomd. Wij vestigen b. v. de aandacht 
op het stichten eener badplaats bezuiden de 
No •rdzeehaven , om daar een Ainsterdamsch Sche
veningen te doen ontstaan. De onmiddelijke 
nabijheid van Amsterdam (35 minuten per spoor) 
met zijn 270 000 inwoners zal die badplaats een 
geduchte mededing-ter van Scheveningen doen 
worden, want men heelt er het voordeel dat eene 
voortdurende beweging van schepen , in en vóór 
de naven, aan de zee een levendigheid bijzet, 
die, zonder haar grootheid te verminderen, haar 
eentoonigheid opheft. 

Te betwijfelen is het dun ook niet, dat zeer 
spoedig zich hotels en villa's aan het badhuis 

(*; Het is toch bekend dut de Batavier (te Botterdam ge
bouwd) ile eerste boot was, ilic het vasteland niet Engeland 
verbood en dut de weg over Rotterdam lange jureu de ly -
uu uitsluitende riebtiug wus, waarin zich bet personenver
keer met Uugeland bewoog. 

| zullen aansluiten eu dc thsfl 
streek tusschen Velsen en de 
binden. Het Ymuiden, dat 
zijn droom heeft gezien, zal 
en de lusthof van Amsterdam! 

I 

W E R K E N OP HET G E B | 
INGENIEUR IN A | 

De bouwondernemingen in 
het algemeen met groote belad 
daar zij zich door hare stouts 
kenmerken. 

Onder de werken van den li 
nu weder de algemeene aandsj 
hooren: 

De verplaatsing van eenl 
van de Cabot Company te 
namelijk noodig, met het ood 
barer boomwolfabriek, dat d | 
24 metcis hoogte en van oude 
bij eene breedte van boven 
meters werd verplaatst. 

Men bouwde hiervoor vlakkj 
hellingen, met eene evene, g l 
king, en onderving daarop dfl 
dit vlak eu de daarop staand! 
den werden niet haren last 
in 4 1 / , uren over de zes ellenj 
schoorsteen werd des middag 
dienst gestdd en om 9 urenj 
weder op zijne nieuwe plaats I 

De voortgang met hel spJ 
in de Oost-rivier bij Nieul, 
verwachting. Tot het spring 
tenaars dynamiet bestemd n i l 
ineens door middel van elect! 
stoken. Zoo dit kolossale 
men voornemens evenzoo n l 
weg te ruimen en hoopt, dat da 
door de Oost-rivier oubelemn 
Men verneemt dat de kosten < 
som niet zullen te boven gaa 

De berichten omtrent de 
van de Oust-rivier, nauielijl 
sclien Nieuw- York en llrooklif 
is ontworpen, zijn echter 
pijlers , waarop de torens m o | 
niet voltooid en de niillioeiien 
waren bestemd, zijn reeds os 

Eene geheele bende schij} 
geweest om zich hierbij te 
genstaande de bouwbeuuibten 
gewoon hoog betaald worden| 
de hoofdbeambten bij dit 
te werk gegaan. 

De tunnel onder de Detroit 
Michigan, gaat ook niet zoo j 
verwacht had. Onverwachte I 
het werk tegengehouden en md 
de schachten te doen zinkenJ 
onder leiding van den ingcnil 
zich reeds bij den aanleg va l 
cago beeft doen kennen als 

Onder de nieuwe ondernen 
spoorweg- en stooinschepcndü 
vasteland van Zuid-Amerika! 
is grootsch; de spoorweg zall 
pen op 4270 meters boven 
300 meters onder de sueeus 
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nieur van het 8e district, voor no. 1 en 3 bij 
den prov. opzichter J. vau Dijk , en voor no. 2 
bij den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding. doch wat be
treft de brug bij Koningslust en de Kerkbrug 
één dag later. 

Glimmen, tc 2 uren, bij G. Mulder, aldaar: 
het bouwen van eene nieuwe boerenplaats voor 
de Wed. W. de Sitter, geb. Ten Berge, op een 
terrein gelegen aan den Rijks-straatweg te Glim
men , met bijievering van bouwstoffen, trans
porten , arbeidsloonen , enz, Inl. bij E. Stel, ge
meente-opzichter te Zuidlaren. Aanw, op don 
dag der besteding, tc 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 5 Nov.: de levering aan het ge
sticht Meerenberg van: 

a. handdoeken, servetten, tafellakens en thee
doeken: Van Zeeland en Co., ƒ 8 2 4 . 4 4 . 

6. bedlakens en kussensloopen: dezelfden, 
ƒ 1010.90. 

(In de vorige opgave foutief genoteerd.) 
Haastrecht, 6 Nov.: het leveren van een 

veerpont voor het overzetveer; ingekomen 4 bil
jetten, als: 
A. Kwinkelenburg, te Gouda, ƒ 1 1 6 3 . 5 2 
J . Borkus, » idem » 1099. 
J. Mulder, » idem » 950. 
G. van Kempen, » Zwammerdam,» 809. 

's-Bosch, 8 Nov.: liet maken van voorzienings-
werken aan krib no. 4 , aan den linker Haas-
oever; minste inschr. was A. G. lluyskes, te 
Hedel, voor ƒ 9 2 6 0 . 

Gouda, 8 Nov.: het maken van twee gasaf-
sluitingen in de armenschool; ingekomen 5 bil
jetten , als: 

Erven C. A . de Gidts, ƒ 031. 
G. Luijeiidijk . D 549. 
H. J . Nederhorst, » 509. 
W. de Jong, » 475. 
P . A . Burghout, » 403. 

Allen aldaar; gegund. 
Voorburg, 9 Nov. : het vijfjarig onderhoud 

van den schepradwatermolen met schutverlaat en 
zomerhuis, beschoeiingen, enz. onder Stompwijk ; 
minste inschr. was K. Spruit, teVVilsveen, voor 
ƒ 2077. 

Alkemade, 11 Nov.: l o . het onderhoud der 
grintwegen, in 2 perc 

l e perc. 2c perc. massa. 
P. Kastelein, aldaar, f 9985. 
W . A. van Rijn, te 

Soeterwoude. ƒ 7002 9290. 
M . W. Lemmers, aldaar, 7814 ƒ 1780 9040. 

2o. het bouwen eener brugwachterswoning; 
ingek. 7 bilj., als: 
W . van Vreeswijk, te Rijnsaterwoude, ƒ 1 1 4 5 . 
D. Hoos, •> Haarlemmermeer,» 1025. 
G. Nedersticht, » Hijnsatcrwoude, » 909. 
P. J . de Koning, » Warmond, » 915. 
M . W. Lemmers, » Alkemade, » 899. 
J. Verhage, » idem » 875. 
J. ten Brink, » idem » 780. 

Uithuizen, 11 Nov. : liet doen van eenige 
vertimmeringen in dc oude It. C. kerk; minste 
inschr. was J. Marcina, aldaar, voor ƒ 1030; 
gegund. 

Leiden , 11 Nov.: de levering van steenkolen 
ten behoeve der gemeentelokalen, ged. 1873; 
ingek. 2 bilj., als: 
II. .1. Madlener, grove Newcastle, ƒ 2.39 
per 100 K G . 

idem Ruhrkolen, » 2.40 

11. .1. Boetje, steenkolengruis, D 0.04 
per halven 11L. 

Vaals, 11 Nov.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal inet onderwijzerswoning in het dorp 
Vijlen (gein. Vaals); ingek. 9 bilj., als: 
E. J. Schijns, te Vaals, ƒ 12,500. 
R. P . Schijns, « Ebon-Eyninel 

(België), » 12,500. 
G . Schmalbach, » Vaals, » 12,198. 
J. II. Liutzen , » Mechelen (gein. 

Wittem), » 11,780. 
J. II. II. Lennnens, » Beek, » 11,038. 

M . I l isscl , » Vijlen, » 11,592.18 
J . Ilcijenraets, » Valkenburg, » 1 1,097. 
J . II. Jennckcns, » Schiii op Geul, » 11,000. 
II. Habets, » Valkenburg, » 10,900. 

's-Hage, 11 Nov.: l o . de uitvoering van eenige 
herstellingen cn vernieuwingen aan de Rijks-veren 
te Willemsoord en 's-Gravendeel, met het drie
jarig onderhoud daarvan ; ingek. 5 bilj., als: 
B. Voordendag Az., te Strijen, ƒ 16,648. 
C. Thinners, » Willemsdorp, » 12,034. 
G. de Hoog, » Gorinchem, » 10,900. 
C. de liuijter, » Giesendam, » 10,000. 
A. Volker Lz.. » Sliedrecht, » 10,380. 

Berg'en, 12 Nov.: l o . de aanleg van een 
straatweg van het Zundgat naar de Schoorlsclie 
Schei, lang 788 M., een grintweg over Zane-
geest en een langs den Kogerdijk, samen lang 
5950 M . ; minste inschr. was J. Oldenburg, al
daar, voor ƒ 1 0 , 9 0 0 . 

2o. de aanleg van een straatweg van dit dorp 
tot en langs het duin naar dc Egmonder Schei, 
lang 5125 M . ; minste inschr. was .1. M . Ilaagvn, 
te Rotterdam , voor ƒ 24,450. 

's-Bosch . 13 Nov. : liet herstellen van brug
gen onder het beheer der genie; ingekomen 6 
bilj., als : 

C. A . van L i t h , ƒ 2570. 
J. A. M. Steenbergen, » 2050. 
I'. I. Zomers, » 2025. 
J . van Maaien, » 1990. 
J. Fisscher, » 1897. 
C. van de Ven, » 1809. 

Allen aldaar. 
Hosendaal, 13 Nov.: het bouwen eener R. C. 

kerk met toren, naar de plans van den ar
chitect Th. Asseler; ingek. 12 bilj., als: 
A. Korte weg, te Zevenbergen, ƒ 72,031. 
L. Suykcrbuyk, » Rosendaal, » 07,873. 
B. Verleg, » Ginneken, » 66,664, 
W. Beekers, » Oudenbosch, » 03,200. 
P. Hoppenbrouwer, » idem » 02,945. 
W. 'Helens, » Utrecht, > 02,450. 
C. ,1. Marijnen , » Breda, » 01,400. 
C. K u i k , » idem » 57,900. 
W. Westerhof, » Stompwijk, » 55,888. 
C. Eykens, » Rosendaal, » 54,947. 
J. Boei s en F. Joseph, » Kralingen, » 54,440. 
P. Stevens, » Rosendaal, » 51,870. 

Wissekerke, 13 Nov.: het plaatsen van een 
gedeelte nieuwe beschoeiing aan de kade tc 
Camperland ; minste inschrijver was A. Boone, 
aldaar, voor /' 540. 

's-Hage, 15 Nov.: het maken van een ge
deelte der aardebaan van den Staatsspoorweg 
over het IJ , ter lengte van 385J.45 M . ; ingek. 
0 bilj . , als: 
J. de Kle rk , te Werkendam, f 500,000. 
J. Verwaaijen, » Arnhem en 
J. Kooij, » Amsterdam, » 424,900. 
K . v. Wijngaarden, » Sliedrecht, » 400.000. 
L. Kalis Kz., - > idem » 394,800. 
D. Volker, » Dordrecht en 

A. Volker Lz., » Sliedrecht, » 390,000. 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, i> 382,900. 

's-Bosch, 15 Nov.: l o . het onderhouden van 
de gebouwen van het prov. bestuur van Noord-
Brabant te 's-Bosch, van 1 Jan. tot31 Dec. 1873; 
minste inschrijver was Th. 11. Dirks, aldaar, 
voor ƒ 1809. 

2o. het herstellen cn onderhouden van de wer
ken bij den liaardwijksclien overlaat, en van de 
Rijks-sluis iu de oostelijke vaartkade van Waal
wijk, van 1 Jan. tot 31 Dec. 187.1; minste inschr. 
was .1. Veltman, te Drunen, voor ƒ 2 2 7 7 . 

middelburg, 15 Nov.: l o . het verruimen van 
de buitenhaven te Hansweert, met het verplaat
sen en bewormnagelen van dukdalven; minste 
inschrijvers waren I). Volker, te Dordrecht en 
A . Volker Lz., te Sliedrecht. voor ƒ 19,700. 

2o. het driejarig onderhoud der aanleg- en los
plaats voor visschers in den Brakman bij de Isa-
bellasluis, ged. 1873, '74 en'75 ; minste inschr. 
was W. Ringhout, tc Hontenisse, voor ƒ 2 1 7 8 . 

3o. het driejarig onderhoud van de Rijks-water
leidingen beweston en beoosten het kanaal van 
Neuzen; minste inschr. was J. Verkuijl Quakke-
laar, te Vlissingen, voor ƒ20,933. 

4o. het onderhouden en verbeteren ged. 1873 
van de havenwerken te Breskens; minste inschr. 
was lz. van Male Dz., te Breskens, voor ƒ 7 1 7 8 . 

5o. het maken eener draaibrug aan de Hout
kade ; ingekomen 7 bil j . , als: 
Burgerhout cn Kraak , te Rotterdam, ƒ 48,200. 
F. Kloos cn Zonen , » Alblasserdam, » 40,700. 
F. Haudeau en Cie., » Gilly (België), » 39,907. 
Penn en Hauduin, » Dordrecht, » 35,130. 
D. A . Schrotlen en Co., » Leiden . » 29,200. 
L. .1. Entlioveii en Co.,:> 's-Ilage, » 28,025. 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, » idem » 28,509. 
Gegund. 

Oo. het bouwen van een brandspuithuisje niet 
bijbehoorende werken, volgens 2 verschillende 
plans ; ingek. 8 bilj., als : 

plan 1. plan 2. 
W. P . van Pagé , ƒ G25 f 585. 
I'. .1. van Pu i lden , 525 425. 
C. Pelle, 518 450. 
Ditmars en Pagé , 478 435. 
J. M . Mulder, 470 380. 
A. Flipse, 450 400. 
W. van Uije J Jz., 438 418. 
J. F. M. van der Hel l , 4I0 370. 
Aan laatstgenoemde gegund volgens plan 1. 

Utrecht, 16 Nov.: het maken van een geschut-
en kogelpark in 4 forten; minste inschr. was 
G. Gerritsen , aldaar , voor f 2304. 

Amsterdam, 18 Nov. : het maken van acht 
houten wachtershuisjes langs den Hollandschen 
spoorweg; minste inschr. was Guldemond, te 
Hillegom , voor ƒ 2749. 

Scheveningen, 18 Nov.: het maken van 12 
villa's aan het strand te Scheveningen, ten noord
oosten van het gemeente-badhuis; ingekomen 7 
bilj., als : 
Staal en Haalmeijer, te Amsterdam, ƒ 148,250. 
C. Bosman, » Rotterdam, i> 147,000. 
J. Rutgers, » Alphen, » 144,000. 
Gebr. Schoonenburg, i Amsterdam, » 142,000. 
B. Veth Jr., » Delft, « 133,000. 
A . Paams, » Amsterdam, » 131,200. 
W.Doon&J .v . d.Ende, » 's-Hage, » 131,200. 

Utrecht, 19 Nov.: het maken van een ver
hoogde los- en ladingplaats , het leggen van spo
ren en wissels met bijievering van het wisselhout, 
het maken van keibestratingen en eenige verdere 
werken op het station Venlo; ingekomen 0 bil
jetten , als : 
A. A. v. d. Sande, te Boxtel, ƒ 34,800. 
L. Noten, » Helmond, » 33,800. 
F. van Wij l ick , » Kessel, » 33,331. 
G. M. P. II. v. d. Brandt, » Venlo, » 30,994. 
L. van Gaal , » Geldrop, » 30,300. 
W. I). van Mourik, » Drumpt, » 28,777. 

's-Hage, 20 Nov.: de levering aan het de
partement van marine van: 

7000 M. blauwe baai, Blomjous , ƒ 2 . 1 3 p. M . 
1000 i) voeringbaai, Lombarts, » 1.29 » » 
1800 » blauw duffel, id » 4.02 » » 
2050 » blauw monteeringlaken , v. Doorn en 

Dams, ƒ5.27 p. M . 
050 M. id. gewoon laken , Bellarts ƒ 4.59 p. M . 
800 stuks wollen dekens, Van Wensen , ƒ 5 . 1 0 ' 

per stuk. 
0300 stuks zwait-zijden doeken, Patte d'Aumerie, 

ƒ 1.72 per stuk. 
7200 stuks katoenen borstrokken, idem,ƒ1.10 

per stuk. 
2000 stuks bont linnen overtrekken voor ma

trassen en 2000 dito voor kussens, Van Zeeland 
en Co., massa ƒ3455. 

Onderscheidiugsteekenen; 
500 stuks voor matrozen le klasse l , . , „ „ . „ op laken, 1000 » i) » 2c » I 1 

200 » » » l e » I ,. „,„, „ J op linnen. 800 » » » 2e » | 1 

Van der Made, massa ƒ 3 0 8 . 
Arnhem, 20 Nov.: l o . het graven cn met

selen van een weiwaterput met pomp bij Rap-
pai dsberg; 2o. het stellen en leveren van eenige 
meters houten rasterwerk; minste inschr. was 
Van Berkuui, aldaar, voor perc. 1, ƒ 7 9 0 , perc. 
2 , ƒ 4 3 0 . 

Arnhem, 22 Nov. : het bouwen van 3 villa's 
op het landgoed Hulkestein; ingekomen 4 bil
jetten, als: 
G. van Berkum, tc Arnhem, ƒ 8 8 , 0 8 0 . 
II. van der Heijden, » » » 60,100. 
D. W Magendans, » » » 65,300. 
11. G. Knoops COzn., » » » 59,785. 

gegund. 

Zevende jaargang 48. Anno 1872. 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A - N G r KIST D T J G z „ 

mHmetlewerkuijr van Dr. T, VAN DOKSBÜRGH, C. J . VAN DOORN, I). .JROTIIK, .1. H. LKW MAN, ff. LI NSB, S. K. W. ItOOKIU VAN KÏSINUA, H. P. VUUKI, en anderen. 

De abonnementsprijs van dit werkblad, dat gercgeJd 
iederen Zaterdag bij II. A . THIEME t c Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.05. 
Men abonneert zich vuur een jaargang. Enkele nommen 
worden alleen bij rooruitbestelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 eents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 30 NOVEMBER 1872, 
De ndvertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

ƒ 1 . — en voor eiken regel meer ƒ -.20; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50U en 1000 
regels per jaargang «orden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE SPOORWEG V A N AMSTERDAM NAAR ZIJN 
NOORDZEEHAVEN, IN VERBAND MET DEN 

A A N L E G V A N HANDELS-ETABLISSEMEN
T E N TE AMSTERDAM EN VAN EEN BAD

HUIS A A N ZEE. 
HOOR 

J. G . VAN GENDT JUNR. 
(Met eene plaat.) 

I. 
De verbinding van het V vóór Amsterdam met 

de Noordzee in verband met den aanleg van eene 
haven tusschen Zandvoort en Wijk aan Zee is het 
doel der concessie, die aan de Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij is verleend. Dit werk is 
zoover gevorderd, dat de voltooiing binnen weinig 
jaren verzekerd i s , terwijl het niet onmogelijk 
is dat de Noordzeehaven reeds over een paar 
jaar kan gebruikt worden. 

De afstand van Amsterdam tot de strandlijn in 
de haven is 20 kilometers. Zoolang het kanaal niet 
geregeld bevaren kan worden, is de gemeenschap 
zeer slecht. Per spoorweg kan men van Amster
dam over Haarlem tot Velsen komen , doch vindt 
van daar tot het strand (ongeveer 5 kilometers) 
niets wat den naam van weg mag dragen. Die 
toestand is wel te verbeteren door het aanleggen 
van een kunstweg van het station te Velsen naar 
de Noordzeehaven, doch dan zou het vervoer voor 
personen toch nog bijkans 2 uur vorderen, ter
wijl een aanzienlijk goederenvervoer niet tijd- en 
geldroovende bezwaren zou te kampen hebben. 

Met het kanaal komt evenwel de meer natuur-
tke weg open en kunnende schepen met atmge-

u.vken last naar Amsterdam varen. Neemt men 
echter in aanmerking, dat dan nog 20 Kilometers 
zijn af te leggen in een kanaal, dat door de 
blinde bermen ter wederzijde, niet dan met om
zichtigheid kan bevaren worden, terwijl het schip 
twee spoorwegbruggen moet doorvaren, die in 
den regel ook oponthoud geven, zoo kouit het 
mij niet gewaagd voor de noodige tijd om van den 
haven tot Amsterdam te komen, op minstens vier 
uur te stellen. Hoewel dit voor vele (niet voor 
alle) goederen van minder gewicht i s , blijkt het 
toch duidelijk dat passagiers voor dit traject deu 
spoorweg de voorkeur zullen geven, die hen in 
35 minuten in Amsterdam brengt. 

Bij strenge winters zal daarenboven de vaart 
door het kanaal bij wijlen gestremd zijn. zelfs al 
wordt het geregeld doorgeijsd, en groote moeie-
lijkheden opleveren voor booten, die een gere-
gelden vaart op korten afstand moeten onderhouden. 
Ook dan zal de spoorweg in vele behoeften Kun
nen voorzien. 

Om het verkeer dat in dc haven aan dc Noord
zee verwacht mag worden, te begrooten, merken 
wij op dat thans reeds twee groote Maatschap
pijen te Amsterdam bestaan, wier stooniboutcn 
van de Noordzeehaven gebruik zullen maken, zoo-
dra die gereed is. 

De eene, de koninklijke stoombootmaatschappij 
heeft ongeveer 20 schepen elk van 500 ton. 
Men mag als minimum aannemen dal er 00 boo
ten per jaar iu de haven binnenkomen eu van 
daar vertrekken. Deze booten varen op de Oost
zee en de Middellandschc Zee. 

De andere, de stoomvaartmaatschappij «Neder
land" heeft 4 schepen van 2500 ton, die te 
zamen minstens 8 reizen per jaar naar Egypte 
en Java doen. 

Bovendien bestaat op dit oogenblik nog een 
speciale stoombootdienst op Hamburg en komen 
verscheidene Engelsche stoombooten te Amsterdam. 

Het is zeker, dat al deze schepen van de 
Noordzeehaven gebruik zullen maken , en het is 
niet gewaagd te onderstellen, dat talrijke andere 
stoombooten zich daarbij zullen voegen. 

Toen de heeren Swaan en Van Heijningen con
cessie hadden voor den aanleg van eene haven te 
Scheveningen, in verband met een spoorweg die 
's-Gravenhage direct aan het Europesche spoor
wegnet zou verbinden, was dien heeren het voor
uitzicht geopend op een contract niet het Duitsche 
gouvernement tot het vervoer der brieven naar 
Engeland (hetgeen thans over Ostendegeschiedt). 
Het laat zich licht verklaren dat Duitschland, 
om politieke redenen, de voorkeur zal geven 
aan den weg over ons land, en dat het dus 
bereid zal gevonden worden een dergelijk contract 
te sluiten, waaruit een aanzienlijke bate voorde 
spoorwegonderneming ontstaat. 

Daartoe moest echter een stoombootdienst op 
Engeland worden ingericht, die aan alle eischen 
des tijds beantwoord. Het zal daarvoor noodig 
zijn booten te maken die 15 ii 10 mijl loopen 
en b. v. naar Harwich varen, vanwaar de Graal 
Eastern llailwag de passagiers en goederen naar 
Londen vervoert. Is dan de spoorweg van Am
sterdam tot zijne haven gereed, dan kan mende 
reis van Amsterdam tot Londen binnen 12 uur 
maken , waarvan 7 uur zeetraject. 

Het is bekend , dat de tegenswoordige verbin
ding tusschen Engeland en het vaste land aller
gebrekkigst i s : en dat een goed ingerichte stoom
boot vaart op Nederland , de stroom der Engelsche 
touristen wéér in het oorspronkelijke bed zou doen 
terugkcuren is meer dan waarschijnlijk. (') 

Er bestaat dan ook geen twijfel of een ver
binding, als hier bedoeld wordt, zal ontstaan, 
zoodra de Noordzeehaven kan gebruikt worden 

Noemen wij nu nog de waarschijnlijkheid van 
directe stoomboot-verbindingen met Londen, 
Griinsbeij (Hullj, New-Castle en Lei th , alsmede 
met New-Vork, New-Oileans en Norfolk, zoo 
meenen wij de Noordzeehaven een goeden toe
komst te mogen voorspellen ; maar het staat ook 
vast dat voor vele dier ondernemingen een directe 
spoorwegverbinding met Amsterdam een levens
vraag is. 

Het is er verre af dat hiermede al de voor
deelen der bedoelde spoorweggemeenschap zouden 
zijn opgesomd. Wij vestigen h. v. de aandacht 
op het slichten eener badplaats bezuiden de 
Noordzeehaven , om daar een Amsterdamsen Sche
veningen te doen ontstaan. De onmiddelijke 
nabijheid van Amsterdam (35 minuten per spoor) 
met zijn 27(1 000 inwoners zal die badplaats een 
geduchte mededingster van Scheveningen doen 
worden , want men heelt er het voordeel dat eene 
voortdurende beweging van schepen , in en vóór 
de naven, aau do zee een levendigheid bijzet, 
die, zonder haar grootheid te verminderen, haar 
eeutoonigheid opheft. 

Te betwijfelen is het dan ook niet, dat zeer 
spoedig zich hotels en villa's aau het badhuis 

dj D. A . THIEME. — Hoofdcorrcspondcnten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O». 

(*; Het is toch bekend dat de Batavier (te Botterdam ge-
bonwd) de eerste boot «as, die liet vasteland niet Engeland 
verbond en dat de weg over Rotterdam lange jaren de by-
uu uitsluitende richting was, waarin zien liet personenver
keer met Kugeluud bewoog. 

zullen aansluiten en dc thans slecht bewoonde 
streek tusschen Velsen en de Noordze^ zullen ver
binden. Het Ymuiden, dat de dichter reeds iu 
zijn droom heeft gezien, zal gaandeweg ontstaan 
en de lusthof van Amsterdam worden. 

(Wordt vervolgd.) 

W E R K E N OP HET GEBIED V A N DEN 
INGENIEUR IN AMERIKA. 

De bouwondernemingen in Amerika worden in 
het algemeen met groote belangstelling nagegaan, 
daar zij zich door hare stoutheid en afmetingen 
kenmerken. 

Onder de werken van den laatsten tijd, waarop 
nu weder de algemeene aandacht is gevallen, be
hooren : 

De verplaatsing van een fabriekschoorsteen 
van dc Cabot Company te Brunswick. Het was 
namelijk noodig, met het oog op de vergrooting 
harer boomwolfabriek, dat dc schoorsteen, van 
24 meiers hoogte en van onderen breed 2.30 meter 
bij eene breedte van boven van' 1.52 meter, zes 
meters werd verplaatst. 

Men bouwde hiervoor vlakken, als bij scheeps
hellingen, met eene evene, gladgesmeerde bedek
king, en onderving daarop den schoorsteen door 
dit vlak en de daarop staande sleden. Deze sle
den werden met haren last door twee schroeven 
in 4' / , uren over de zes ellen voortbewogen. De 
schoorsteen werd des middags om 1 uur buiten 
dienst gest-ld en om 9 uren des avonds werd hij 
weder op zijne nieuwe plaats in gebruik genomen. 

De voortgang met het springen der rotiriffen 
in de Oost-rivier bij Nieuw-York gaat boven 
verwachting. Tot het springen zijn nu 300 cen-
tenaais dynamiet bestemd en die hoeveelheid zal 
ineens door middel van electriciteit worden ont
stoken. Zoo dit kolossale springen gelukt, is 
men voornemens evenzoo nog twee rotsbanken 
weg te ruimen en hoopt, dat dan in 1874 de vaart 
door de Oost-rivier onbelemmerd kan geschieden. 
Men verneemt dat de kosten de vroeger geraamde 
som niet zullen tc boven gaan. 

De berichten omtrent den tweede reuzenbouw 
van de Oost-rivier, namelijk de hangbrug lus-
schen Nieuw- York en Brooklyn , die door Röbling 
is ontworpen, zijn echter zeer ongunstig. De 
pijlers, waarop de torens moeten komen, zijn nog 
niet voltooid en de inillioencn, die voor den bouw 
waren bestemd, zijn reeds opgebruikt. 

Eene geheele bende schijnt er op uit te zijn 
geweest om zich hierbij te verrijken en , niette
genstaande de bouwheambten in Amerika buiten
gewoon hoog betaald worden, zegt men toch dat 
de hoofdbeambten bij dit werk niet eerlijk zijn 
te werk gegaan. 

De tunnel onder de Detroit-rivier in den Staat 
Michigan, gaat ook niet zoo goed vooruit, als men 
verwacht had. Onverwachte tegenspoeden hebben 
het werk tegengehouden en men is nu begonnen om 
de schachten te doen zinken. Dit werk geschiedt 
onder leiding van den ingenieur Chcsbrough, die 
zich reeds bij den aanleg van een tunnel te Chi
cago heeft doen kennen als een zaakkundig man. 

Onder de nieuwe ondernemingen telt men den 
spoorweg- en stoooischependienst dwars door het 
vasteland van Zuid-Amerika. Deze onderneming 
is grootsch; de spoorweg zal over de And.?s loo
pen op 4270 nieters boven de zee en alzoo slechts 
300 meters onder de sneeuwgrens blijven. 
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De spoorwegbrug over de Mississippi bij Daven
port in Jowa schijnt alle vroegere uitvoeringen 
in stoutheid te overtreffen. Daar het gedeelte 
der brug, dat twee openingen vult en waarvan 
elk draaibaar is, eene lengte heeft van 111.5 
meter. De bewegingstoestellen schijnen in den 
geest van die der Ousebrug bij Grole, in Enge
land, ontworpen te zijn, daar er cok hydraulische 
werktuigen voorhanden zijn, die door eene stoom
machine in beweging worden gebracht, De vul
ling der hydraulische machines bestaat echter 
niet uit water, maar uit zuivere glycerine; deze 
vloeistof loopt uit een gesmeed-ijzeren reser
voir, dat in het midden van de beweegbare brug 
is aangebracht, in de pompen , die baar in den 
hydraulischen cilinder drukken. De eenvoudig
heid van de inrichting wordt geroemd. 

Ten slotte moet nog gesproken worden over 
de brug, welke de eer kan worden gegeven van 
de langste der wereld te zijn, daar ze namelijk 
24 kilometers lengte heeft en over de beide stroo
men Mobile en Tensas met de daartusschen gele
gen poelen loopt. In deze brug zijn 10 beweeg
bare gedeelten. Het materiaal is hout op ijzeren 
jukken, die weder op ingeheide bouten palen 
staan. 

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

Te Zurich heeft zich een commissie gevormd, 
bestaande uit de aanzienlijkste inwoners der stad, 
met het doel om gelden bijeen te brengen voor 
een gedenkteeken ter eere van Zwingl i , hetwelk 
men in die stad wenscht op te richten. Drie
malen heeft men te Zurich, telkens na verloop 
van 100 jaren, op luisterrijke wijze, den her
vormer herdacht; nu op het 400jarig gedenk
feest wil men niet slechts dat feest opnieuw vieren, 
maar als blijvende herinnering aan den grooten 
man een standbeeld ter zijner eere oprichten. 

Men heeft het plan om een metalen beeld te 
stellen op een rijk versierd voetstuk, welks bas-
reliefs de beeltenissen der groote tijdgenooten 
van Zwingli in het leven zal roepen. De deel
neming zal algemeen genoeg zijn om een aan
zienlijke som tot dat einde bijeen te verkrijgen. 
Het noodige bedrag wordt op ruim 120,000 fran
ken geschat. 

— A Dezer dagen is te Brighton (Engeland) 
een nieuwgebouwd huis op Viaduct-terrace in
gestort, terwijl er werklieden in waren. De stu-
cadoors waren bezig met bet afwerken en had
den nog juist tijd om te ontsnappen , doch drie 
werklieden met een jongen werkten in den kel
der en werden onder de nedervaliende materialen 
bedolven. De drie werklieden werden levend uit 
de nedergevallen massa gehaald, doch de jongen 
was er bij omgekomen. 

— ^ De nieuwe Waverley-brug met station 
te Edinburgh zullen binnen weinige maanden ge
reedkomen. De platformen voor de aankomende 
treinen uit het Noorden en Westen , alsmede die 
voor de vertrekkende treinen naar Berwick en 
Carlisle, zijn gereed. 

— Eerstdaags zal uit Engeland vertrekken eene 
door zekeren heer James Young, van Kel ly , be
kostigde expeditie naai' de westkust van Afr ika , 
teneinde de Congo op te varen, en van dien 
kant uit de onder den evenaar gelegen meren 
op te zoeken en zich aldaar bij dr. Livingstone 
aan te sluiten. 

B I N N E N L A N 1). 

' s -Gravenhage . Bij Kon. besluit is aau J. 
Kater Tzn. ingenieur van den waterstaat van Gro
ningen , vergunning verleend tot het aannemen en 
dragen der versierselen van ridder l , u k l . der 
Huis- en Verdienste-orde van Oldenburg, hem 
door den Groothertog van Oldenburg geschonken. 

— De Nimf is gereed; zij is in het atelier 
van den heer Koelman te zien. Het pleistermo
del , dat voor het gieten dienen moet, vertoont 
het meisje met een los gewaad, waarvan de ronde 
plooien zich om de lichaamsvormen aansluiten. 
Als Galathea of Aphrodite staat zij op een groote 
schelp, die evenals het gewaad en de zeeplanten 
die haar sieren, aanduiden vau waar ze komt. 
De rechterarm houdt de vaan omhoog; de l in
kerhand is uitgestrekt naar de Noordzee. 

Het hoofd is fier en vroolijk opgeheven. De 
handeling der figuur is goed uitgedrukt; de dra
perie en het lichaam bieden van verscheidene kan

ten schoone lijnen , en zooveel men nu berekenen 
kan , zal de figuur op de beraamde hoogte en 
plaats zeker een bevallige uitwerking doen. Het 
beeld zal nu weldra bij den heer Enthovcn in 
brons gegoten worden. (Vad.) 

— In de zitting van den Gemeenteraad van 
den 26 dezer is behandeld een voorstel van Burg. 
en Weth. tot ontbinding d-r commissie van toe
zicht op het bouwen, onder dankbetuiging aan 
hare leden voor de diensten aan de gemeente 
bewezen , en tot de aanstelling van een inspec
teur der bouwpolitie niet een adjunct, op de jaar
wedden respectievelijk van /' 1200 a / 1400 en 
van f 800 ; daarover hebben verschillende leden 
het woord gevoerd. Daarbij werd uit verschil
lende oogpunten beschouwd het meerdere of min
dere nut, door de bestaande commissie verkre
gen , en de meerdere of mindere gemakkelijkheid, 
waarmede zij hare werkzaamheden kon waarne
men, tegenover de voorgestelde meerdere uit
gaaf, zonder noodzakelijkheid, naar men meende. 
Tot aanprijzing van het voorstel werd gewezen 
op het steeds toenemend aanbouwen van wonin
gen alhier. Een voorstel van een der leden , om 
zich voorshands te bepalen tot een inspecteur, 
is met overgroote meerderheid van stemmen ver
worpen, waarna het voorstel van Burg. en Weth. 
werd aangenomen. 

— Bij de behandeling van Afdeeling 6 van 
Hoofdstuk V (Waterstaat en Publieke werken) in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. werd 
stilgestaan bij art. 70, waarbij werd vooigesteld 
het personeel vau den Waterstaat te vermeerde
ren met één inspecteur, die belast zal zijn met 
de belangen van de rivieren, in verband tot 
andere openbare werken. Na langdurige discus
sion, waaruit bleek, dat sommige leden de 
voorkeur zouden geven aan de benoeming van 
een inspecteur-generaal of hoofd-inspecteur, wer
den de artikels 70—74 aangenomen. 

Bij art. 75 (Onderhoud van Landsgebouwen) 
werd door de heeren Van Sypesteyn, Gratama, 
Jolles en 's Jacob ten rechte geprotesteerd tegen 
den wansmaak bij de gebouwen, waarmede de 
Waterstaat belast is. De heer van Sypesteyn 
haalde daartoe aan het gebouw Van Financiën 
op den hoek van de Parkstraat, de zaal dei-
Eerste Kamer, waar fraaie schoorsteenen en 
schilderijen zijn vernield en de zaal verknoeid 
is en wat den toestand der gebouwen betreft, 
haalde spreker aan dat de bedorven loterijzaal 
weder f 5000 tot herstelling van het dak vordert. 

De Minister van Binuenlnndschu Zaken heeft 
daarop geantwoord en o. a. beaamd, dat het wen
schelijk i s , dat een man van smaak opsta om de 
verbouwing van hel Binnenhof tot stand te bren
gen ; waarna dit artikel werd aangenomen. 

Het artikel betreffende den Rotterdainscheii wa
terweg gaf aanleiding tot discussie, waarbij de 
heer Nierstrasz verklaarde te wanhopen aan het 
welslagen van het plan, mei welk gevoelen zich 
de heeren Bredius en Blussé gedeeltelijk ver-
eenigden ; daarentegen twijfelden de heeren Stiel
tjes, Viruly , Van Kerkwijk en de Minister 
geenszins aan het gelukken van het werk, of
schoon de heeren Viruly en Van Kerkwijk , er
kennende met den Minister dat de diepte gaan
deweg toenam en de algemeene toestand verbe
terde , inmiddels toch aandrongen op verbetering 
der bestaande waterwegen. 

Het artikel werd daarop aangenomen met O.'i 
tegen 1 stem (den beer Nierstrasz). 

De discussion over het Noordzeekanaal, in ver
band met den waterstand, de Kanaalmaatschappij, 
enz. waren zeer uitvoerig. De heer Stieltjes kwam 
met kracht op tegen de onvoldoende stoomkracht 
bij Schellingwoude aangevoerd en werd door den 
heer Rutgers (Directeur der Kanaalmaatschappij) 
op uitvoerige en welsprekende, maar niet altijd 
waardige en afdoende wijze weersproken. üe 
heer Stieltjes staafde door technische mededeelin
gen en feiten de bezwaren door Amsterdam, Rijn
land en Provinciale Staten van Noord-Holland 
tegen den onvoldoenden waterafvoer bij Schelling
woude , en de heer Rutgers van Rozenburg gaf 
daarna aan de discussie eene hatelijke wending 
en betoogde ten slotte, voor elk waterschap iu 
het bijzonder, dat het door de afsluiting van het 
IJ gebaat, in plaats van geschaad was en ein
digde met een zeer verdienstelijke tirade over 
den tegenstand, waarmede alle groote werken en 
nu ook het Kanaal door Holland te worstelen 
hebben. 

De heer Stieltjes verweet o. a. aan den heer 
Rutgers, dat in zijne redeneeringen en becijfe

ringen «vergissingen" voorkwamen, welke door 
een man , die een speciale zaak als deze behan
delt, niet mochten worden begaan. De heer 
Rutgers meende zich schoon te wasschen door 
den heer Stieltjes als de gepersonifieerde oppo
sitie tegen de Kanaalmaatschappij voor te stellen 
en hem, den adviseur van Rijnland, van Amster
dam , van Amstelland en van de Zuiderzee-com-
missie, aan de kaak te stellen als den groot-in-
quisteur tegen die Maatschappij, hetgeen alles 
echter niet bewijst, dat Noord-Holland geen water-
bezwaar ondervindt door de afsluiting van het IJ. 

De heer Rutgers deed daarop de merkwaar
dige mededeeling, «dat het mogelijk i s , dat er 
iets meer tot afloop van het water zal moeten 
gedaan worden" . onder toevoeging «dat de denk
beelden der Maatschappij nog niet tot rijpheid 
zijn gekomen en dat de. Directie eerst de onder
vinding wil afwachten," 

A m s t e r d a m . Eene bouwcommissie, waarvan 
de heeren W. de Kruijff en J . Galman deel uit
maken , heeft op ruime schaal plannen uitge
werkt tof het bouwen van eene stad voor 30,000 
inwoners, welke stad zal worden aangelegd aan 
de geschiktste zeehaven van Nederland, en aan 
een spoorweglijn , die door gunstige ligging in 
den ruimsten zin voor koophandel, zeevaart en 
nijverheid de meeste voordeelen aanbiedt. 

Voor den geheelen aanbouw der stad is be
noodigd een kapitaal van 40 millioen gulden. 

Deze commissie zoekt nu groothandelaren of 
kapitalisten, die in het belang hunner zaken, 
naar het bouwplan , voor eigen rekening blokken 
woon- of pakhuizen, of fabrieken willen doen 
bouwen, of wel een bankier, die genegen is het 
kapitaal geheel of gedeeltelijk te verstrekken. 

R o t t e r d a m . In den voormiddag van Dinsdag 
II. is een aan de Jonker-Fransstraat in aanbouw 
zijnd en op zich zelf staand pand , waarvan slechts 
de muren opgetrokken waren en waarop de kap 
geplaatst werd, tengevolge van den hevigen wind 
gedeeltelijk ingestort, waardoor vier werklieden 
lichte verwondingen bekwamen. 

— Het schijnt dat de Ned. Rijnspoorweg-maat
schappij op de verbinding van hare lijn met de 
Staats- en Hollandsche Spoorwegen te dezer stede 
bedacht is. In verband met het vroeger bericht 
omtrent de opdracht van de gevorderde opinetingen 
en het maken van ontwerpen aan den arch i t ec t 
A. W . van Erkel, vernemen wij dat de verbindings
lijn aanvangt op het stationsterrein nabij de brug 
overliet Boerengat; zij loopt, in S-Vormige bocht, 
door het terrein en de haven van bet Rijks-en-
t repót , om den Oostzeedijk en Waterkolk bij de 
Oostpooit schuins te doorsnijden; van daar over 
het Oostvestplein in rechte lijn tot voor het Oost-
vestwater. Voorts volgt de lijn de richting van 
de Oostvest- en Goudsche-vestwateren, gaat in 
gebogen richting over Kouwenburg, passeert de 
Rotte, het Strooveer en eindigt tusschen de 
Raampoortlaan en de Schie, waar ter plaatse zij 
met den Staatsspoorweg te zamen valt, om zoo
doende gezamenlijk het Hollandsche spoorweg
station te bereiken. 

Omtrent de inrichting van deze verbindingslijn 
is dienende, dat op de geheele lijn dubbel spoor 
zal worden gelegd; in het entrepótgebouw is een 
poort tot doortocht noodig en over de entrepot-
haven zal eene beweegbare brug worden gebouwd. 

In stijgende richting gaat de lijn over den 
Oostzeedijk, die als overweg met de noodige af
sluiting voor het gewone verkeer zal worden 
ingelicht. 

Van laatstgenoemd punt tot aan het eind nabij 
de Schie zal de lijn uit een viaduct bestaan , sa
mengesteld uit steenen penanten en ijzeren bo
venbouw. 

Het gewoon verkeer zal alzoo over het Oost
vestplein, de Goudschepoortbrug, de brug bij de 
Jonker-Fransstraat, over Kouwenburg, het Stroo
veer, enz., onbelemmerd onderdoor den spoor
weg kunnen geschieden, terwijl in de Vest-wate-
ren vaartuigen onder den spoorweg kunnen 
been varen. 

Voorts schijnt het voornemen te bestaan, om 
bet definitief te bouwen hoofdstation op het ter
rein van het Rijks-entrepot op tc richten, zoodat 
de toegang tot dit station in de bestaande Spoor
wegstraat zal worden verkregen. Het tegen
woordig station zou alsdan voor het goederen
vervoer in gebruik blijven, terwijl buitendien 
nog een halte nabij het punt van aansluiting met 
den Staatsspoorweg zou worden opgericht. 

Het spreekt vanzelf dat dit plan niet als 
vastgesteld moet worden beschouwd, daar ter 
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verkrijging hiervan nog de noodige stappen bij 
den Staat, de Gemeente, enz. moeten worden 
gedaan. 

Wij hopen echter dat het der Rijn-spoorweg
maatschappij eindelijk eens ernst zal zijn om de 
langgewenschte verbinding tot stand te bren
gen ; het eigenbelang is er nu meer dan vroeger 
in betrokken, en dit geeft ons moed dat de ver
binding zich niet tot een tracé op het papier be
palen zal. 

V e n l o . De Kamer van Koophandel en Fa
brieken, alhier, heeft zich met een schrijven 
tot den Gemeenteraad, de Provinciale Staten 
en den Minister gewend, om te protesteeren 
tegen den te lagen bovenbouw der brug over de 
Maas bij Gennep, waardoor de scheepvaart op 
deze rivier totaal belemmerd wordt, aangezien de 
stoombooten en schepen, bij zelfs niet te hoog 
water, met gestreken mast of schoorsteenen, er 
bijna niet onderdoor varen kunnen. 

Tevens heeft zij zich tot de Kamer van Koop
handel en Fabrieken te Gladbach (Pruisen) ge
wend, om in vereeniging met haar, pogingen tot 
eene verhoogde ligging der brug in het werk te 
stellen, aangezien voor deze voorname fabriek
stad hare producten bijna uitsluitend over de 
Maas worden aangevoerd. 

Z a a n d a m . In de Gemeenteraadszitting van 
26 November werd nader ingediend het dooi
den ingenieur K . Van Rijn opgemaakte ontwerp 
tot verbinding van de Voorzaan met het Noord-
zeekanaal. 

Daaruit blijkt dat het ontworpen verbindings
kanaal geschikt moet zijn voor schepen van 4.50 
meters diepgang, voor de stoompakketvaart en 
voor het binnenlandsch verkeer. Het geheel 
strekt tot verbinding van de Voorzaan , van het 
Noordzeekanaal af tot aan de schutsluizen der 
Binnenzaan, met een zijkanaal tot aan het goe
deren-station van den spoorweg van Amsterdam 
naar Zaandam, en tot haven, l ig-, los- en laad
plaatsen voor zeeschepen, stoombooten en bin
nenschepen. De lengte van het verbindingskanaal 
is 2400 meter, de diepte 5.50 M. - j - A . P. of 
5 M. onder kanaalpeil; de bodemsbreedte 40 M. 
met glooiingen van 2 op 1 en de breedte ter 
hoogte van het kanaalpeil 00 M. Het zijkanaal 
is lang 000 M . , diep 3 M. - j - A. 1>. of 2.50 M . 
onder kanaalpeil niet eene bodemsbrcedte van 
50 M . De dijk aan de oostzijde van liet kanaal 
is breed op de kruin 10 M . , met glooiingen van 
2 op 1 en belegd met een klinkerbestrating breed 
4 M. De lengte van den dijk is 1400 M . en de 
hoogte 1 a 1.25 M - j - A . P. De oostzijde van 
het kanaal is geprefereerd voor zoodanigen weg, 
omdat men daar meer en beter bouwterrein krijgt 
en om de kortste en gemakkelijkste verbinding 
met Amsterdam te hebben. Aan de kanaalzijde 
is die dijk gesteund door een berm, breed 10 
M. De haven zal 5 50 M. - J - A. P. diep zijn, 
doch bij de l ig-, los- en laadplaatsen 3 M . - j -
A. P. De ruimte dei haven voor de sluizen is circa 
18 hektaren. 

Beoosten de spoorwegbrug over het Noordzee
kanaal , aan de Hem, krijgt het kanaal eene 
verbreeding van 00 M., ter lengte van, 200 M . 
en diep 7.50 m. voor l ig- en losplaats voor hout
schepen , die te grooten diepgang hebben voor 
het verbindingskanaal. Daarbij komt een hout
haven , groot 4 hektaren, diep 2.50 — A. P., 
omgeven door palen en losse afsluitboomen. Bo
vendien bevat het ontwerp de grondslagen voor 
eene uieuwe overeenkomst tusschen de Kanaal
maatschappij en de gemeente Zaandam , om de 
uitvoering dezer werken te verzekeren. 

Het geheele werk kan in 3 jaren gereed zijn 
en zal iets minder dan één millioen kosten. Voor 
een groot deel hangt de toekomst van de Zaan
streek af van het tot stand komen dezer hoogst 
belangrijke zaak. Het plan is dan ook met on
verdeelde belangstelling ontvangen. 

Arnhem, 27 November 1872. 
Waarde redacteur I 

't Is langen tijd geleden dat ik de pen opnam 
om u over de stad onzer inwoning te onderhou
den , hoewel men erkennen moet dat het waarlijk 
niet aan stof ontbroken beeft. De speculatiegeest 
neemt een hooge vlucht en de huizen worden 
even spoedig bewoond als zij uit den grond ver
rijzen. Aan alle deelen der stad, waar slechts 
gelegenheid tot uitbreiding bestaat, is leven en 
beweging waar te nemen en de aankoop van 
bet landgoed aan Onderlangs en van Hulkestein 

zal de aanbouw naar de zijde van Oosterbeek 
bevorderen. A l wezen wij vroeger op de behoefte 
aan een geregeld plan van uitleg, onze stem 
was en bleef die eens klagenden in de woestijn, 
hoewel daarin in zoover verbetering is gekomen, 
dat er stemmen in den Raad zijn opgegaan om 
op deze leemte te wijzen. Wat meer zegt, er is 
op de begrooting van 1873 een krediet aan eene 
voor dit doel te benoemen Raadscommissie toe
gestaan en met dat geld stelt zij zich voor het 
advies van deskundigen in te winnen, om bouw
stolfen voor haar rapport en haar ontwerp te 
verzamelen. Gaat alles naar wensch , dan zal er 
na verloop van jaren een plan worden vastge
steld en als men het oog houdt op de negatieve 
voortvarendheid, waarmede de belangrijke quaestie 
der rioleering tot heden behandeld werd, dan is 
het er nog verre van af onze wenschen bevre
digd te zien. 

De aangegeven wijze om bet plan van uitleg 
in gereedheid te brengen, schijnt der meerderheid 
van den Raad minder aangenaam te zijn; hiertoe 
toch was het voldoende aan het Dagelijksch Be
stuur te verzoeken den stedelijken bouwmeester 
het maken van een dusdanig ontwerp op te dra
gen en ter tafel te brengen. Maar het is niet 
alleen het publiek, dat zoo gaarne wil medepraten 
als het vraagstukken op bouwkundig gebied be
treft, ook de raadsleden schijnen aan dit euvel 
mank te gaan en vermeenen, dat hun die 
taak best kon worden toevertrouwd. Wij zien 
reikhalzend naar dit plan uit en zien in onze 
verbeelding een ontwerp, waarin eenheid ont
breekt ; een samenraapsel van brokstukken uit 
verschillende denkbeelden, bij meerderheid van 
stemmen vastgesteld. Het zou ons bijzonder ver
heugen, als deze slechte verwachting beschaamd 
werd. 

De geruchten over de bebouwing aan Onder
langs loopen zeer uiteen, en men kan zich daar 
voorbereiden op eene staalkaait van woonhuizen, 
als den speculanten vrij spel wordt gelaten. Het 
is echter te hopen, dat het Gemeentebestuur 
krachtig optreedt en zich doet gelden, waartoe 
voorzeker gelegenheid bestaat, daar er meer dan 
waarschijnlijk aanvrage om stadsgrond zal gedaan 
worden en de gelegenheid zich dan als vanzelf 
opdoet om aan dien afstand voorwaarden te ver
binden , waardoor het algemeen belang en het 
schoonheidsgevoel gebaat worden, 't Is te hopen 
dat de Raad zich dan beter doe voorlichten dan 
bij de transactie der gronden aan het Stations
gebouw en het overkluizen van de beek aan den 
Janssingel bet geval was, over welke zaak in 
ons schrijven van 25 October 1871 gesproken 
werd. Wij moeten erkennen, dat wij in deze 
gerustgesteld werden door de omstandigheid, dat 
er zich onder de nieuwe eigenaars van de gron
den aan Onderlangs twee raadsleden bevinden, 
als men de opgave der Arnhemsche Courant ge
looven mag, en dezen zullen voorzeker meer dan 
elk ander zorg dragen dat de belangen der ge
meente niet worden over bet hoofd gezien. 

Maar wat ook geschiede, de toekomst van 
Arnhem hangt van de wijze van uitbreiding in 
hooge mate af, en daarom moet het nemen van 
een onverwijld besluit ontraden worden. De win
ter is voor de deur en biedt goede gelegenheid 
aan om de plannen uit te werken en door tee
keningen volledig toe te lichten; de gemeente 
neme in deze bet initiatief en reike de hand aan 
de ondernemers, om gezamenlijk tot het bekomen 
van een grootsch geheel te geraken. 

Omtrent de ongepaste beoordeelingen van den 
stads-architect door den Raad heb ik in uw blad 
reeds een en ander gelezen, zoodat ik vermeen 
daaromtrent het stilzwijgen te kunnen bewaren. 

Geloof mij Uw. Dw. dienaar 
Gb. 

MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AMEELINO LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 13 November 1872, des avonds 
te half 8 uren, in den Burg. 

Tegenwoordig 22 leden. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen, 

werd de vergadering verder voortgezet met bet 
bezichtigen van een plaatwerk, uitgegeven dooi
den heer Cluesen te L u i k , ten titel hebbende: 
»Motifs de decoration extérieure et intérieure," 
welke kunstbeschouwing algemeen zeer voldeed. 
Deze plaatwerken waren daartoe door den 1™ en 

2 M Secretaris tijdelijk afgestaan, welke daarvoor 
bij monde van den President den dank der Ver
gadering ontvingen. Verder was aan de orde 
de bespreking eener vraag, in de brievenbus ge
vonden, welke aldus gesteld was: 

»In de vergadering der Afdeeling Rotterdam 
«werd den 1 8 " October 11. de volgende vraag 
«in de brievenbus gevonden: 

«Bij het leggen van bintlagen worden de 
«koppen der binten, voor zoover zij in het 
«metselwerk komen, op enkele werken tweema-
«len gemenied en op andere met zinken kappen 
«voorzien. Is laatstgenoemde behandeling duur-
vzamcr voor het werk; zoo ja , weegt dit dan op 
«tegen de meerdere kosten, die het gebruik van 
«die kappen veroorzaakt? 

«Bestaan er ook nog andere middelen om hout, 
«dat in metselwerk komt, tegen bederf te be-
iveiligen ?" 

Inzender voegde daarbij , gaarne dit vraagstuk 
behandeld te zien, vooral ten opzichte der zinken 
kappen, omdat hij zich niet herinnerde, daarvan 
hier ter stede ooit gebruik te hebben zien maken. 

Deze vraag werd door verschillende sprekers 
bediscussieerd; de opmerking werd n.l. gemaakt, 
dat zink in aanraking met metselwerk, niet lang 
bestand zou zijn en alsdan zijn doel zou missen , 
dat natuurlijk dient om het hout af te sluiten van 
de vochten van het metselwerk. Op enkele plaat
sen hadden sprekers binten uitgebroken, welke 
gemenied waren geweest en bij den muur waren 
afgerot, en andere welke kennelijk zonder dit 
bestrijksel daar in waren gelegd, geheel gaaf uit
gebroken; ook waren er voorbeelden, waar juist het 
tegenovergestelde kon worden opgemerkt. Dat 
echter het bestrijken met eene roode verfstof, 
welke men menie geliefde te noemen, veeltijds 
plaats vond, kan ook als zeker worden aangeno
men. Andere sprekers meenden , dat men, daar 
bintlagen gewoonlijk niet droog van hout zijn 
of tijdens den bouw nog veeltijds veel water 
moeten absorbeeren, beter doet, ze onbekleed te 
leggen en aan de einden vrij van het metsel
werk, zonder afsluiting. 

Algemeen was men het echter met den Presi
dent eens, dat men, hoewel het onmogelijk kun
nende doen, alleen dan tegen verrotting in muur
werk volkomen beveiligd was, als men gave, 
droge gieenen bintlagen verlangde en liet leg
gen en deze aan de einden, en een weinig verder 
als de muurdikte , met lood bekleedde. 

De behandeling eener vraag, welke zich nog 
uitstrekte over het verrotten in 't algemeen en 
doelde op creosoteeren, werd aangehouden , daar 
de heer Beltrand inlichtingen toezeide, welke hij 
bij den heer Van der Made te Dordrecht zou in
winnen en zoo spoedig mogelijk aan de Verga
dering mededeelen. 

Daar de tijd te ver verstreken was, werd de 
lezing over de verschillende wijzen van rioleeren, 
welke door den 2 J < n Secretaris zou worden gehou
den , tot eene volgende Vergadering aangehouden, 
waarna 5 nieuwe leden werden voorgesteld en 
bij acclamatie aangenomen. 

Niemand iets meer voor te stellen hebbende, 
werd de Vergadering gesloten. 

ERRATUM. 

In het verslag der afdeeling Rotterdam van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
voorkomende in nommer 47, staat op bladzijde 
4, kol. 1, regels 25 en 20 van boven: het be
noemen van eenige werklieden; lees: het benoe
men van eenige werkbazen. 

Correspondentie. 

K . te A. Aan uw verzoek zal spoedig worden 
voldaan. 

R. te B. Uw opstel is niet geschikt, om in 
dit blad te worden opgenomen en zal u worden 
teruggezonden. 

Advertentiën. 

Charles Remy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73 . BOTTERDAM. 

Machines voor houtbewerking tot allerlei doel
einden van de beste en eenvoudigste constructien. 



DE OPMERKER — Zaterdag 30 November 1872. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op D i n g s d a g d e n 10 l l c " D e c e m b e r 1872 , 

des namiddags ten één ure, zal, onder goedkeu
ring van den Minister van Justitie, in een der 
lokalen van bet Ministerie van Justitie te 's-Gra
venhage , worden aanbesteed : 

H e t 2de percee l v a n de v e r b o u w i n g 
v a n het H u i s v a n O p s l u i t i n g en 
T u c h t i g i n g te L e e u w a r d e n . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing: te 's-Gravenhage in 
het lokaal van het Ministerie van Justitie, te 
Leeuwarden in de Directie-keet op het werk. 

Het bestek is voorts op franco aanvrage te be
komen aan het Ministerie van Justitie en bij den 
Hoofd-Opzigter L . H. J. JENNISSEN te Leeuwarden. 

Inlichtingen worden gegeven door den Inge
nieur-Architect voor de gevangenissen en regts-
gebouwen .1. F. METZELAAK te 's-Gravenhage, en 
door den Hoofd-Opzigter bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan Maandag 2 De
cember, ten 12 ure. 

's-Gravenhage, 22 November 1872. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
CLANT. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staal der Nederlanden). 

Op Dingsdag den 17 d c " December 1872, des 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek N". 84. 
H e t m a k e n v a n eenen tweeden w e l p u t 

op het t e r r e i n der C e n t r a l e W e r k 
p laa t sen te T i l b u r g . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 23 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 28 , t e I 1 November 1872 
ter lezing aan het Centraalbureau . bij de Mo
reelse Laan, en aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Breda, en is op franco aanvrage 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Breda. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
(3dcn December 1872, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 2 0 " " November 1872. 

P E I J S V E A A G 
VOOlt DEN 

BOUW V A N WERKMANSWONINGEN. 
Door den Heer Burgemeester van Botterdam en 

eenige andere belangstellenden wordt V i j f hon 
d e r d G u l d e n uitgeloofd voor het ter bekroo
ning waardig gekeurde antwoord op bovengenoemde 
prijsvraag. 

Beantwoording vóór of op 15 Maart 1873. 
Programma en Situatiekaart van af 26 Novem

ber a. s. op franco aanvrage te bekomen bij de 
Boekverkoopei's M . WIJT & Zonen te Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
D E B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S 

V A N DOUDBECIIT, brengen bij deze ter kennis 
van de belanghebbenden, dat op Dingsdag den 
lAsten December 1872, des namiddags ten Een 
ure, in het Raadhuis der Gemeente, zal plaats 
hebben de Aanbesteding van; 

1». D e L E V E R A N T I E d e r , ten behoeve 
v a n de G e m e e n t e , v o o r het j a a r 
1873 gevorderde B o u w m a t e r i a l e n , 
benood igd t en dienste v a n de w e r 
k e n , w e l k e n ie t w o r d e n aanbesteed, 
w a a r o n d e r is begrepen de L E V E 
R I N G v a n 2 5 0 . 0 0 0 s tuks g e t r o k k e n 
S t r a a t k l i n k e r . ( W a a l m o p p e n ) , v a n 
25 i jzeren S y p h o n s e n v a n 2 0 d i t o 
P u t r a m e n met Dekse l s ; 

2°. H e t O N D E R H O U D E N der v e r s c h i l 
lende P o m p e n . 

De voorwaarden van Aanbesteding zullen na den 
Isten December e. k., in de Secretarie en het Bu
reau der Gemeentewerken , ter inzage van de ge
gadigden liggen ; terwijl aan laatstgenoemd Bu
reau de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der Gemeente, 
op franco aanvrage, tegen betaling van 5U cents 
per exemplaar, verkrijgbaar wezen. 

Dordrecht, den 17 J l ' n November 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris , De Burgemeester , 
DE SWART, DE RAADT. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN Z I N K - FN K O P E R W E R K E N . 

L e t t e r s , G o t e n . V e n t i l a t o r s , S p i t s e n . 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , B a l u s t e r s . L i j s 
ten , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
gelrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & O». 

W I L H E L M Ü N G E R & C°. 
te B e r l i j n , Fabriekanten van I N D I A R U B B E R 
A R T I K E L E N en Z E L F S M E R E N D E P A K 
K I N G , hebben als eenig Agent voor Nederland 
en de Koloniën aangesteld: 
Q. B R O N G E R S Spuistraat 240, Amsterdam. 

DE JONGE & PLATE 
T E ' S - B O S C H . 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstrnetiëii 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen , S t o o m b o o t e n , Rese rvo i r s , B r u g 
gen, S toomke te l s , S t o o m m a c h i n e s , alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik. 
D r i j f w e r k e n . P o m p e n , W a t e r - , S t o o m - en 
G a s l e i d i n g e n , voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van P l a n n e n . Beg roo t i ngen 
en A d v i e z e n . Belasten zich met het bepalen 
van het v e r d a m p i n g s v e r m o g e n van steenkolen 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

F A B R I l i K V - A . X l i l , GIS- I BOnWORKEMIMTENf 
KOPEK-, ZINK- o IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij tie Utrechtsche barrière, VV 127 B en ('. 

A M S T E H / D A M . 
\1 o i l e l l K i c k i ' l l \ \ i >i-i l i • 11 i >] i 1 i . i 11 \ r : i LJ( • \ i USA >i l i l l • 11. 

In Int Magazijn van de l-'ab, iek zijn dc modellen vun G a s o r n e m e n t e n eu B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matlieinathische en Pbysische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas - e n H o e k m e e t I n s t r u m e n t e n , 

E l e c t r i s c h e l i c h t r e g u l a t e u r s voor microscopie 
en spectraal-analvsen , geijkte M e e t k e t t i n g e n , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

Onfeilbaar middel tot wering en herstelling 
VAN' 

V O C H T I G E M U R E N , 
tot v e r d r i j v i n g vau steenroest en verdere ge
breken voor Steen, Uzer, Hout, enz. enz. Mon
sterpetten (1 kgrm.) met gebruiksaanwijzing zijn 
ii ƒ 1.80 verkrijgbaar bij Til . ALLEBRAND1. 0 . Z. 
Achterburgwal K. 21) te Amsterdam. 

Als Agenten worden gevraagd 
Personen, die met Architecten en Handelaren in 
Bouwmaterialen in relatie staan. Brieven franco. 

KISOH. EVEKINK&MAC D0WLD. 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale L O C O M O B I E L S van 1 — 2 0 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Vimits deugdel i jk S t o o m k o p e r w e r k , ijzeren 
A f s l u i t e r s . V e i l i g h e i d s t o e s t e l l e n , H y d r a u 
l i s che Pe r sen , S t o o m p o m p e n , Amerik, P o m 
pen , en B i e r p o m p e n . Eng. V e n t i l a t o r s , lede
r e n eii M a n i l l a D r i j f r i e m e n . 

Tevens Eng aarden- en i jzeren B u i z e n , ge
marmerde W a s c h b a k k e n , en C l o s e t s : P o r t 
l and-cement en Metse l s teenen . S t o o m - W a 
gen- en K a r w i e l e n . S t roosn i jde r s , K o e k -
b reke r s , Graszaden re in ige r s enz. A a n b e e l 
den , B a n k s c h r o e v e n , D o m m e k r a c h t e n enz. 
C h a d w i c k s & A r n t ' s V e n t i l a t e u r s . N o a i l -
l i e r s en W o l p e r t ' s l uch t zu ige r s . 

Grooten voorraad T e r r a - c o i t a v o o r w e r p e n , 
T u i n s p u i t e n , en T u i n s i e r a d e n . 

N o r t o n P i j p w e l l e n worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

DAKPAN JN KN. 
Verglaasde en andere soorten niet poreuse 

d a k p a n n e n , v loer tege l s , k n i e b o o m s t e e n e n 
enz. zijn thans weder voorhanden op de Fabriek 
te Lathum bij Doesborgh. 

A d r e s G . J . D I B B E T S 
Nieuwe Plein, Arnhem. 

Adressen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B e r k e r A llii<l<li:i(cli, Arnhem. Waterpas-
M e e t i n s t r u m e n t e n . ba lansen , bascules . 

ISiuin t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN- GENDT te Arnhem. 

V n n .»-, i«-»t A 4'". A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
L i j s t e n l a b r i e k schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

l i o n i n k l . M n i e g e l - e n L i j a t e n f a b r . Gefocl. 
en ongelbel. spiegelglazen. JAN UK BRUIJN, Arnhem, 

J a c » . l ' l c y s i e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r i n n e n «'ii de I t o m l f . Sluomlrasliilirirk, Delft. 
ii. .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf

riemen met verbeterde Inschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat "iiz. te Utrecht, te 
bevingen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en VVillemspourt, te Amsterdam. 
II..%. I l i l d e l i r n n d . Stoomtiasfabriek, Haarlem, 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 30 N o v e m b e r 1872. 

Cl /J 1*1/1./ X'jfi. C f t N U / . 

het prov. bestuur: het driejarig onderhoud van
en het doen van eenige buitengewone werkzaam
heden aan het kanaal van Sluis naar Brugge 
(Nederl. gedeelte): l o . het kanaal van de kaai 
te Sluis tot aan de Belgische grenzen, lang 
1075 M.; 2o. de onder het kanaal liggende sy-
phonduiker, lang 50 M. met valsrhut, weder-
zijdsche houten beschoeiing en verder toebehooren; 
3o. houten steiger voor het kantoor der in- en 

m. J a n g , van 

2 " / i c.M. dik. 
J a ' / i c .m. b r e e d , van i ' / 2 — 

Zaterdag, 

2 

7 Deo . 

U t r e o h t , tc 2 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 
Rijks kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht, 

— , — - r i o w l H U I p i o v . ue-
stuur: het bouwen van eene wachterswoning bij 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, bestaande in 
het ophoogen van het terrein en het daarop 
bouwen van eene steenen woning, buitenwerks 
15 .30 bij 8 0 5 M Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, bij den ingenieur Hoogenboom 
en bij den opzichter Meneert, allen te 's-Bosch. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. Baming 
ƒ 5 0 7 0 . 

Uitgegeven te Arnhem bij I). A. THIEME — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES \- C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & C* 



BIJVOEGSEL V A N DE O P M E R K E R 
Zaterdag 30 November 1872. 

A : N . \ y 
HOLL . S T A A T S S P O O ' 

N O O R D 

') \i r . u i ItCttM • ' • n u 1 e ) l l V « « i W . ü ^ . C l W . 

het prov. bestuur: het driejarig onderhoud van
en liet doen van eenige buitengewone werkzaam
heden aan bet kanaal van Sluis naar Brugge 
(Nederl. gedeelte): l o . het kanaal van dc kaai 
te Sluis tot aan de Belgische grenzen, lang 
1075 M . ; 2o. dc onder het kanaal liggende sy-
phonduiker, lang 50 M. met valsr.hut, weder-
«gdsc.be houten bcschooihlg en verder toebehuorcn; 
3o. bouten steiger voor het kantoor der in- en 

M. lang, van ii 3 2 ' / , c.M. breed, van l 1 / , — 
2 ' / , c .M. dik. 

Zaterdag, 7 Dec. 
U t r e c h t Ie 2 u ren , door liet ministerie van 

binnenl. zaken , aan bet gebouw van het prov. 
bestuur: htt onderhouden van- cn het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 
Itijks kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht, 

• - A U H i i , ie w y , uren, uoor net prov. be
stuur: het bouwen van eene wachterswoning by 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, bestaande in 
bet ophoogen van bet terrein en het daarop 
bouwen van eene steenen woning, buitenwerks 
15.:iü bij 8 !»ö M Inl. hij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, hij den ingenieur lloogeiibooio 
en hij den opzichter Menscrt, allen te 's-Bosch. 
Aanw. den iden dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 5070. 

http://�gdsc.be


DE OPMERKER — Zaterdag 30 November 1872. 

Ministerie van Justitie. 
4 * V X ) V O r p i? T i T 1.T n 

AANBESTEDING. 
O E B U R G E M E E S T E R . KN W E T H O U D E R S 

V A N UOllDIlbflIT. brengen bii deze tec kenni* 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matheiiiatliische en Physische 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 30 N o v e m b e r 1872. 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche barrière, YY 127 IJ en ('. 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In htt Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

II. J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde lascbverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-butch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A . Hl ldebrand. Stoomtiasfabriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem bij ü. A. TIIIEME — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C ' 

> 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag-, 1 Deo. 

Bergnm, ten kantore van Mr. A. Eldering 
Ferf: het bouwen van een grooten wind-water
molen (8-kant) op de boerenplaats bewoond door 
S. Hovenga, te Veenwouden. Briefjes adressee-
ren: «Watermolen Veenwouden", aan genoemd 
kantoor. 

Maandag, 2 Deo. 

's-Hage, te 11% uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, met het onderhoud daarvan en van het 
Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen dam, van 
1 Jan. '73—31 Dec. '75. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat in het 10e district, 
te 's-Hage, den arrond.-ingenieur en den op
zichter Koorevaar, beiden te Gorinchem eu den 
opzichter Lugten , te Vianen. Raming ƒ 91,500. 

Haarlem, te 2'/a uren, door de hoofdadmi
nistratie van het 3e reg. huzaren , in de kazerne : 
het weghalen van den mest der paarden van dit 
regiment, te Haarlem, van 1 Jan. tot31 Dec. '73. 

Dinsdag, 3 Deo. 

Arnemniden, te 10 uren, door burg. en 
weth. : het ophalen der haardasch en vuilnis in 
die gemeente voor den tijd van 3 jaren. 

Assen , te 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het vierjarig onderhoud der Rijks groote 
wegen in Drente. Raming ƒ 15,872 per jaar. 

Botterdam, in het Timmerhuis : het doen van 
de schilders- en glazenmakerswerken, welke ge
durende drie jaren zullen worden uitgevoerd, 
voor het gewoon onderhoud en de daar bijbehoo
rende herstellingen en vernieuwingen aan gebou
wen , torens, bruggen en verdere eigendommen 
der gemeente. Inl. bij den directeur der ge
meentewerken , aan het Timmerhuis. 

Donderdag, 6 Deo. 

L o p i k , te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
het uitvoeren van werken tot wijziging en uit
breiding der begraafplaats aldaar, benevens den 
bouw van een lijkenhuis enz. Inl. bij den bouw
kundige L . A . van der Voort, te Jaarsveld. 

'•-Hage, te l l ' / j uren, door de commissie 
tot droogmaking der plassen in Schieland, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van een schutsluis met bijbehoorende werken, 
tot verbinding van de Ringvaart der droogmaking 
met die van den Zuidplaspolder. De uit te voe
ren werken zijn: a. het maken van 2 steenen 
sluishoofden met dubbele puntdeuren in de Ring
vaart der droogmakerij; 6. het uitvoeren dei-
aarde- en rijswerken tot afdamming van den 
bouwput, tot vorming van de vleugels enz.; e. 
het maken van eene houten ophaalbrug met hou
ten vleugels en beschoeiingen in de Nieuwcr-
kerksche Laan en van een hulpweg; d. het 
bouwen van eene sluiswachterswoning op het 
terrein benoorden de sluis; e. het uitvoeren van 
eenige werken tot afheining der terreinen en het 
verleggen van een duiker; ƒ. het onderhouden 
van alle werken ged. 3 maanden na de oplevering. 
Raming ƒ24 ,900 . 

's-Hage , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van een verbindings
kanaal met het marinedok te Vlissingen. Inl. 
bij den eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen. 
Aanw. 26 Nov., te 11 uren. Raming / 70,820. 

Vri jdag , 6 Dec. 

Middelburg, te 10 uren, door het minis
terie van binnenl zaken, aan het gebouw van 
het prov. bestuur: het driejarig onderhoud van
en het doen van eenige buitengewone werkzaam
heden aan het kanaal van Sluis naar Brugge 
(Nederl. gedeelte): l o . het kanaal van de kaai 
te Sluis tot aan de Belgische grenzen, lang 
1075 M. ; 2o. de onder het kanaal liggende sy-
phonduikcr, lang 59 M. met valschut, weder-
zydsche houten beschoeiing en verder toebehooren; 
3o. houten steiger voor het kantoor der in- en 

uitgaande rechten te Sluis, lang 8 M . ; 4o. hou
ten leuningen op den noordelijken kanaaldijk, 
lang 45 M . ; 5o. houten steiger op den zuidelijken 
kanaaldijk, lang 4.50 M. Inl. bij den hoofdingen. 
van den waterstaat, te Middelburg. Aanw. den 
4den dag vóór de besteding. Raming ƒ 2070. 

' s - B o s c h te 10% uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken , uan het gebouw van het 
prov. bestuur: lo . het uitvoeren van eenige wer
ken tot normaliseering van de Hoven-Maas onder 
Ammerzoden , in Gelderland en Herpt en Bern , 
in Noord-Brabant, tusschen de kilometerrnaien 
248 en 250. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur Hoogerwaard, beiden aldaar en den 
opzichter Logeman , te Woudrichem. Aanw. den 
4den dag vóór de besteding. Raming ƒ 18,880. 

2o. het gereedmaken van de aardebaan tot 
verbetering van den reebter-onderberm tusschen 
sluis no. 2 en de Heeswijksche brug. Het 
werk bestaat in : u. het gereedmaken van de 
aardebaan voor een later aan te brengen be
griming op den rechter-onderberm der Zuid-
Willemsvaart ter lengte van 4300 M . ; l>. het 
maken van 8 duikertjes over de aardebaan. 
Raming ƒ 6 2 9 0 . Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur Hoogenboom en den opzichter Mensert, 
allen aldaar. Aanw. den 4den dag vóór de be
steding. 

Groningen, te 11 uren, door curatoren der 
hoogeschool, in het academiegebouw : het onder
houden van de academische gebouwen te Gro
ningen, van I Jan. 1873—31 Dec. '75. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat, te Assen, 
bij den ingenieur, te Groningen en bij den op
zichter II. Raammaker, aldaar. Raming ƒ 3300 
per jaar. 

Groningen , te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van de zeesluis 
de Statenzijl, van 1 Jan. '73—31 Dec. '75. Inl. 
bij den hoofdingenieur te Assen, bij den inge
nieur te Groningen en den opzichter Bauer, te 
Winschoten. Raming / 1073 per jaar. 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . de uitvoering van eenige herstellin
gen en vernieuwingen aan de gebouwen en 
vaartuigen behoorende tot het Rijks-veer te Zalt-
Bommel, met het onderhoud daarvan ged. 1873, 
als : a. het veerhuis aan de Stadshaven te Zalt-
Bommel; l>. het wachthuisje aan den dijk aan de 
Tuilsche zijde; c. een verplaatsbaar wachthuisje ; 
d. al de vaartuigen en gereedschappen. Inl. bij 
den hoofdingenieur te Arnhem, den ingenieur 
Van Manen, te Nijmegen en den opzichter Kou
wenberg, te Zalt-Bommel. Raming ƒ 1180. 

2o. het onderhoud van de Dreumelsche straat, 
de Vorensche en Heercwaardensche dammen , be
hoorende tot de onderhoudswerken van de Waal, 
in Gelderland , ged. 1873, als: a. de üreunielsche 
straat, 551 M . ; b. de Vorensche dam benevens 
den weg tusschen dien dam en de Heerewaar-
densclie straat, 510 M . ; e. de Hcei ewaardensche 
dam, 00 H. j d. de hekken elk 3.10 M . ; e. de 
steenen duikers in de Dreumelschc straat. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Upstall, te Arnhem, 
den ingenieur Van Manen, te Nijmegen en den 
opzichter Verhey, te St.-Andries. Raming ƒ715 . 

3o. het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de Rijks-werken behoorende bij het 
veer te Oud-St.-Andries, namelijk: het veerhuis 
met bijbehoorende schuur, aldaar en de aan het 
Rijk behoorende vaartuigen en gereedschappen 
van dat veer, de veerstoep te Hasselt en de 
veerdammen aan de Maas. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Opstall, den ingenieur Van Manen en 
den opzichter Verhey. Raming ƒ 1200. 

Maastricht , te 6 u ien, door het burgerlijk 
armbestuur: de level ing van circa 2000 ii 2500 
stuks planken van canada-hout: van 1.50—1.95 
M. lang, van 1 2 - 3 2 ' / , c.M. breed, van 1 ' / 2 — 
2>/, c.M. dik. 

Zaterdag, 7 Deo. 

u t r e c h t , te 2 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 
Rijks kabinet van landbouwwerktuigen tc Utrecht, 

gedurende 1873 , '74 en '75. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den waterstaat 
en bij den opzichter D. van der Werf, allen te 
Utrecht. Aanw. den 3den dag vóór de besteding. 
Raming ƒ 2400. 

Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 
lo . het driejarig onderhoud van den provincialen 
grintweg van Doorn naar Leusden; 2o. het on
derhoud van den Krommen Rijn , Cothergrift en 
Minstroom ged. 1873. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van den waterstaat in het 8e 
district; alsmede voor no. I bij den opzichter 
C. F. van Teylingen en voor no. 2 bij den prov. 
opzichter J. van Dijk, beiden te Utrecht. Aanw. 
3 dagen vóór de besteding. 

Maandag, 9 Deo. 

Amsterdam , te 12 uren , door burg en weth..-
het rioleeren en bestraten van de dwarsstraat 
tusschen de Vondelstraat en den Overtoom, met 
het onderhonden dier werken tot 31 Dec. 1874. 
Inl. aan de afdeeling Publieke Werken , aan het 
gebouw Zeerecht, op het bureau van den stads
ingenieur J. G. van Niftrik, 's voormiddags van 
10—12 uren. 

Oosterwijtwerd, te 2 uren, door .1. B. Wes-
terwijk: het bouwen eener schuur niet voorge
bouw. Aanw. op den dag der besteding , te 1 uur. 

Dinsdag, 10 Deo. 

's-Hage, te 1 uur, door het minist. van 
justitie: liet 2e perc. der verbouwing van het 
huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevan
genissen J . F. Metzelaar, te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter L . II. J . Jennissen, te Leeuwarden. 
Aanw. 2 Dec, te 12 uren. 

Woensdag, 11 Deo. 

Hof van Delft, te 11 uren , door het gemeen
tebestuur , in de raadkamer van de gemeente aan 
den Hoorn: het begrinten en ondeihouden der 
Abtswoudsche en Harrewegen, benevens het met 

i koolasch onderhouden van den Schieweg, van de 
grenzen der gemeente Delft af tot aan die der 
gemeente Kethel, ged. 1873 tot en met 1877. 

Amersfoort, te 1 uur, door den kerkeraad 
der Nederl. Israëlitische gemeente, in zijne ver
gaderkamer: het stichten van een wijdingsge
bouw, afsluitingsmuur en bewaarderswoning op 
de nieuwe begraafplaats aan den Soester straatweg, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij den ge
meente-architect. Aanw. 4 Dec, te 10 uren. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. cn weth.: de 
levering van 70.000 stuks bekapte keien, 550 
str. M . kantkeien en 400 str. M . trottoirbanden, 
in 3 perceelen. Inl. bij den stads-architect. 

Donderdag, 12 Deo. 

Haarlem, te 2 ' 2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . het driejarig onderhoud der gioote 
en andere Rijkswegen in Noord-Holland, in 5 
perceelen. Raming per jaar: perc. 1, ƒ 1 5 , 5 3 4 ; 
perc. 2 , ƒ 7082; perc. 3 , ƒ 5 7 7 0 ; perc. 4, 
ƒ 8 1 0 0 ; perc. 5, ƒ12 ,300 . Aanw. 7 Dec. 2o. het 
driejarig onderhoud van de Keulsche Vaart in 
Noord-Holland. Inl. voor beide bij den hoofdin
genieur van den waterstaat, te Haarlem en bij 
de ingenieurs Du Celliée Muller , te Amsterdam 
en Wellan, te Alkmaar. Aanw. 7 Dec. Raming 
ƒ 2 7 8 0 . 

Vri jdag , 13 Deo. 

Middelburg, te 10 uren, door het prov. be
stuur : het driejarig onderhoud van de gebouwen 
en aanhoorigheden, ten dienste van 's Rijks be
lastingen te Hansweert en te Bath, van 1 Jan. 
1873 tot 31 Dec. '75, iu twee perceelen. A.uiw. 
den Oden en 4den dag vóór de besteding. 

s-Bosch. te lO ' / j uren, door het prov. be
stuur: het bouwen van eene wachterswoning bij 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, bestaande in 
het ophoogen van het terrein en het daarop 
bouwen van eene steenen woning, buitenwerks 
15.30 bij 8 95 M Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, bij den ingenieur Hoogenboom 
en bij den opzichter Mensert, allen te 's-Bosch. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 5070. 



Bijvoegsel van DE OPMERKER van Zaterdag 3 0 November 1872. 

' • - B o s c h . te 10' , uren, door bet ministerie 
van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het onderhouden der Rijks 
groote wegen in Noord-Brabant, van 1 .lan.'73— 
31 Lee. '75; 2o. het ged. 1X73 onderhouden en 
herstellen van de Rijks-rivierwerken lanas den 
linkeroever van de Boveu-Merwede ouder Wou
drichem cn Sleeuwijk. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den waterstaat en de ingenieurs Hoogerwaard 
en Hoogeboom, allen tc 's-Bosch, bij den inge
nieur De Bruyn Kops, te Breda, alsmede bij de 
betrokken opzichters. Aanw. van beidt den Oden 
en 4den dag vóór de besteding. Raming van 
no. 2 ƒ 1 5.000 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden dei- Rijks groote 
wegen in Groningen, van 1 Jan. '73—31 Dcc. 
'75, in 3 perc. Inl. hij den hoofdingenieur van 
den waterstaat te Assen en bij den ingenieur te 
Groningen ; voor perc. 1 en 3 bij den opzichter 
Raammaker, voor perc. 2 bij den opzichter Grut-
terink, beiden te Groningen. Aanw. den 7den 
dag vóór de besteding voor het 2e en 3e perc. 
en den Sen dag vóór de besteding voor perc. 1. 

Leeuwarden, te 1 uur, ten huize van de 
Douairière Van Andringa de Kempenaer, hoek 
Bollemansteeg: het bouwen eener stelphuizinge 
in de Poelen onder Dronrijp. Inl. bij den archi
tect B. A . Gelders, te Hallum. Aanw. 10 Dec, 
te 12 uren. 

Zaterdag, 14 Deo. 
Utreoht, te 2 uren, doar het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud van l o . den provincialen 
grintweg van Utrecht naai' Cotben; 2o. de schut
sluis aan den Doorslag; 3o. de Statenbrug te 
Langbroek, van de brug bij Koningslust onder 
Utrecht en van de Kerkbrug te Zuylen, in 3 
perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van het 8e district, voor no. 1 en 3 bij 
den prov. opzichter J. van Dijk , en voor no. 2 
bij den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding, doch wat be
treft de brug bij Koningslust en de Kerkbrug 
één dag later. 

Utreoht, te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . bet driejarig onderhoud van de schip
brug over de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen, 
met de beide veerhuizen, de noodhaven enz. 
Raming ƒ 2 4 , 0 0 0 ; 2o. het ged. 1873 onderhouden 
van het gekanaliseerde gedeelte van den Hol
landschen Usel met de bijbehoorende Rijks-water
staatswerken. Aanw. van beide den 3den dag 
vóór de besteding. 

Glimmen, te 2 uren, bij G. Mulder, aldaar: 
het bouwen van eene nieuwe boerenplaats voor 
de Wed. VV. de Sitter , geb. Ten Berge, op een 
terrein gelegen aan den Rijks-straatweg te Glim
men , met bijlevering van bouwstoffen, trans
porten, arbeidsloonen, enz. Inl. bij E. Stel. ge
meente-opzichter te Zuidlaren. Aanw. op den 
dag der besteding, te 11 uren. 

Maandag, 18 Dec. 

's-Hage, Ie 11 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: lo . het driejarig onderhoud der 
groote en andere Rijks-wegen iu Zuid-Holland, 
in 8 perceelen; 2u. het doen van eenige ver
nieuwingen aan- eu het driejarig onderhoud van 
al de werken, behoorende tot het kanaal door 
Voorne. Inl. bij den hoofdingenieur te 's-Hage , 
den ingenieur te Brielle en den opzichter te Hel
levoetsluis. 

's-Hage, t e i l 1 / } uren, door het prov. bestuur : 
lo . het onderhoud van de Mallcgatsluis te Gouda, 
met de daarover gelegen dubbele ophaalbrug, 
de sluiswachterswoning en verdere daartoe be
hoorende werken, van 1 Jan. 1873 tot en met 
31 Dec. 1878; 2o. het onderhoud van de Gouwe-
sluis onder Alfen, met de daarbij behoorende dub
bele ophaalbrug en verdere daartoe behoorende 
werken, gedurende een tijdvak als voren. Inl. bij 
den hoofdingenieur van den waterstaat Augier 
en den hoofdingenieur Mazel, beiden te 's-Hage, 
en voor no. 1 bij den opzichter Van Echten, te 
Gouda, voor no. 2 bij den opzichter Van de 
K i eke, te Alfen. Aanw. 0 dagen vóór de be
steding. 

Dinsdag, 17 Deo. 
Bodegraven, te ll'/i uren, door commissa

rissen van den straatweg van Gouda naar Bode. 

graven, bij den logementhouder Blom : het onder
houd van dien straatweg, waaronder het doen 
van aanzienlijke herstellingen aan dc bruggen, 
voor den tijd van 5 jaren, van 1 Jan. 1873— 
31 Dec. 1877. Inl. bij Mr. M. II. A. Lisman, te 
Leiden en hij den burgemeester van Zwammer
dam. Aanw. 12 Dec, te 1 1 u r e n , aanvangende 
bij dc brug aan het Vissertje, te Gouda. 

L a a g K o p p c ' , to 12 uren , door commissaris-
Ben van den grintweg van Zutfen naai' Emmerik, 
in De Gouden Leeuw : de levering van gi int en 
keislag op genoemden weg in | X 7 3 . '74 en '75. 
Inl. bij den hoofdopzichter van den weg te Zutfen. 

's-Hage. te 1 uur , door i.et ministerie van 
oorlog : de levering van verschillende artikelen 
ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmid
delen , waarbij o. a.: ellen katoen, flanel, pak-
linnen , pakkisten , steen- en houtskolen , enz. enz. 

Utrecht, te 2 u r m , door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een tweeden wel
put op liet terrein der centrale werkplaatsen te 
Tilburg. Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. 
Aanw. 0 Dec, te 12 uren. 

Woensdag, 18 Deo. 
Onddorp, te 10 uren, door het bestuur van 

den polder Oudeland , iu de raadkamer : de leve
ring van 450 stère oiiderhoudsgrint. Inl. bij den 
dijkgraaf L . Akershock. 

Ouddorp, te 10 uren, door het gemeentebe
stuur : de levering van 100 stère onderhoudsgrint. 
Inl. bij den burgemeester. 

Goes, te 11 uren, door de dijksdiiectie der 
Breede Watering bewesten Verseke , in De Prins 
van Oranje: l o . het leveren, maken en zinken 
van 1400 M 1 i ijszinkstuk (8 stukken;, waarbij te 
leveren on verwerken 1080 M-1 vletgrond, 3320 
schéepston gewonen Vilvoordschen steen ; 2o. tot 
overstorting van eenige oude zinkstukken, en tot 
bestorting der bovengemelde zinkstukken te le
veren en verwerken 15,075 schéepston gewonen 
Doornikschen- of bazaltsteen , 8055 schéepston af
val van Doornikschen- of Lessineeschen steen, in 
2 perceelen en in massa. Inl. bij den opzichter 
J . M. Koole, te Wemeldinge. 

Donderdag, 19 Deo. 
Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud: a. der 
Rijks-havenwerken te Medemblik; b. der idem en 
zeeweringen op Vlieland; c. der idem idem up 
Texel. 

Vrijdag, 20 Dec. 

Middelburg te 10 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het aanleggen van een in den 
Zwinpolder gelegen gedeelte van het uitwaterings-
kanaal in het voormalig 4e district van Zeeland; 
2o. bet uitnemen, herstellen t . i weder inhangen 
van de buitenvloeddeuren der groote sluizen van 
bet kanaal door Zuid-Beveland, met bijbehoorende 
werkzaamheden. 

M a a n d a g 23 Deo. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het ged. 1873 onderhouden van
en het doen van herstellingen aan de Rijks-ge
bouwen te 's Hage. 

Dinsdag, 24 Dec 
Assen, te 12 u i en , door het prov. bestuur: 

het bouwen van 2 brugwachterswoningen bij de 
Veenkoops- en bij de Pijlebruggen , over de 
Dl entsche hoofd vaart. 

Dordrecht, te 1 uur, door buig. en weth.: 
lo. de leverantie der, ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1S73 gevorderde bouw 
materialen, benoodigd ten dienste van de werken, 
welke niet worden aanbesteed , waaronder is be
grepen de levering vau 250,000 stuks getrokken 
straatklinkers (waalmoppen), van 25 ijzeren sy
phons en van 20 dito putramen met deksels; 
2o. het onderhouden der verschillende pompen. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Vins ter . la in a Nov.: tie levering vnu versehillenile ar
tikelen anu tie .Ned. Handelmaatschappij, als: 

Pere. 6. Halsdusscu: W. Hoven eu /u . , te 's-Hage, ƒ4636; 
C. M. Bodenheim, to Amsterdam, J 4170; Houtjes en Van 
Stecdcu , idem, / 301)0. 

Perc. 7. Idem: C. M . Bodenheim, f2856; Boutje» en 
Vau Streden, f2730. 

Perc. 8. Donkerijl, grein : Van Hartrop en Zn., te Leideu, 
ƒ5310; M . v. Weeren, idf.m, f5280. 

Perc. 0. Idem: M. van Weeren, ƒ 8 1 6 8 ; Van Ilnrfrop 
en Zn., ƒ 8188. 

Perc. 10. Gareu eu band: \ . C. Itouwrr, te Amsterdam, 
ƒ1738.12 5 ; B. ter Haar en Zn., te idem, ƒ 1687.60; L. I). 
Simons, tc 's-Hage, ƒ 1687.50; A. Mijcr, te Amsterdam, 
ƒ1608; .1. A. Bierman, idem, ƒ 1507.50. 

l'erc. 12. Blauwe baai: L. V. Ledeboer cn Zn., te T i l 
burg, f4066 ; Vau den Bergh Krabbendam, idem, ƒ8880. 

Perc. 14. Zeildoek v. seboeneu: .!. v. Eden Jr. eu Zn., te 
Krommenie, ƒ 10,160; D. v. Lcijdeu cu Zn., idem, ƒ 10,160; 
S. Planteijdt, ƒ 10,120; 1'. II. Kaars Sypestein, ƒ 10,000; 
Van Doorcu en Co., te Boxtel, ƒ 6880. 

Pere. 20. IJzeren bedkoetsen: J . P, ErdmansdorfFer, te 
Amsterdam, ƒ 17,682.60; W. Hoven en Zn., ƒ 17,403; H . 
Figee, te Haarlem, ƒ16,275; U. A. Seliretleu en Co., te 
Leiden, ƒ 15,000; II. Hotz. te 's-Hage, ƒ 13,300; F. J . 
Schultc, te Amsterdam, ƒ 12,770. 

l'erc. 21. Idem: D. Wolbers, te Amersfoort, ƒ 10,600; 
II. J. Weiier», te Amsterdam, ƒ 8602.50; J . A. Bovtlauder, 
te Voorschoten, f81110; 11. Figee, /• 7830; G. Driesscn, te 
Amsterdam, ƒ7800; W. Hoven en Zn., ƒ 7707; D. A.Schret-
leu en Co., ƒ7500; F. J . Srlioltc, ƒ6180; H. Hotz, ƒ 5 9 4 0 ; 
N. F. Veldliuij-cii, te Alfen a/Riju, ƒ5310. 

Perc. 30. Wollen dekens: .1. Scheltema Jz., te Leiden, 
ƒ.3240; H. ,1. van Wensen, id. f3237.50; Gebr. Van Wijk 
en Co., id., f3135; J . C. Zaalberg eu Z n , idem, ƒ 3 0 6 0 ; 
J. Zuurdeeg en Zn., idem, f3025. 

l'erc. 31. Idem: J . Scheltema Jz., f3240; H . J . vau Wen
sen, ƒ8287.60: Gebr. Vau Wijk en Co., ƒ3135; J . C. Zaal-
bcrg'cn Zn., ƒ:1060; J . Zuurdeeg cn Zn., ƒ3025. 

Perc. 32. Idem: J . .1. Krantz en Zn., te leiden, ƒ 3 3 2 5 , 
J. Scheltema Jz., f 3240; H . J . van Wensen, ''3237.50; 
Gebr. Vau Wijk en Co., ƒ 3 1 3 5 ; J . C. Zaalberg cn Zu., 
ƒ3060; J . Zuurdeeg eu Zn., ƒ 3025. 

Perc. 33. Idem: J. Scheltema Jz., /"3240; H. J . v. Wen
sen, f3237.50; Gebr. Van Wijk en Co., ƒ.3135; J . C. Zaal
berg cu Zu., /•3II60; .1. Zuurdeeg eu Zu., ƒ3025 . 

l'erc. 34. Idem: J. Scheltema Jz., / '3240; H . J. van 
Wensen cn Zu., f8237.50; Gebr. Van Wijk cu Co., ƒ 3 1 3 5 ; 
J . C. Zaalberg eu Zn., f3060; .1. Zuurdeeg eu Zn., ƒ3025. 

l'erc. 35. Idem: J . J . Krantz cn Zn., ƒ3400; J . Schel
tema Jz., ƒ 3240; II. J . van Wcu«cn, ƒ3237.50; Geb. Van 
Wijk en Co., ƒ 3 1 3 5 ; J . C. Zaalberg en Zu., ƒ 3 0 6 0 ; J . 
Zuurdeeg en Zn., ƒ8026. 

Perc. 36. Schalen en gewichten: C. Houweliug, te Am
sterdam, ƒ 6 5 0 ; Becker eu Hnddiugli, te Arnhem, ƒ 604. 

l'erc. 37- Idem: C. Houweliug, ƒ 705; Becker eu Bud-
diugh , ƒ564 , F. J . Scholte, te Amsterdam, f520.75 ; Bitje 
eu Co., idem, / 430.50. 

l'erc. 38. Siugelkatoeu: J . D. Simons, / 2535; J . M . v. 
Knijk, ƒ 2460. 

Perc. 44. Hangsloten: G. H . .1. v. d. Meulen, ƒ 508.50; 
Sicbcrt cn Co., te Amsterdam, f496; W. Hoven eu Zn., 
ƒ 403.92; F. J . Scholte, ƒ414; H . J . Klciju dc Jongh , ƒ 4 5 9 ; 
.1. vau Zanten en Co., tc 's-Hage, f 384.50; F. Brandt, te 
Amsterdam, f340.60. 

Perc. 45. Idem: G. II. J . v. d. Meulen, ƒ1299.50; Sie-
bert en Co., ƒ1100; W. Hoven eu Zu., f1204; F. J . Schol
te, f1150; H . .7. Klciju de .'ongh, ƒ1099; J . v. Zanten en 
Co., ƒ1165; F. Brandt, ƒ 858.50. 

Perc. 47. Zijden l int: J . A. Travagliuo en Zn., te Haar
lem , ƒ 3880.45; J. A. Bierman, /3l)00; I,. Simons, /'2987; 
J. I'. Fuchs en Co., te Amsterdam, f2801.50; S. J . Spau-
jaard Jr., idem, / 2675. 

l'erc. 48. IJzeren geldkisten : B. Gorris, te Amsterdaii , 
f 3999; B. Reusing en Co., idem, ƒ2693; I). Wolter» , tt 
Amersfoort, f2947.25; F. J . Scholte, f2659; L. J . Ent-
hoven, ƒ2630; A . J . Wilhelm, te Deventer, ƒ2320.75. 

Perc. 52. Divers laken: L . V. Ledeboer en Zn., ƒ 2365; 
Van Doorn en Dams, ƒ 2090. 

l'erc. 53. Idem: L. V. Lebebocr en Zn., ƒ2365 ; Van 
Poorn eu Dams, ƒ2090. 

l'erc. 54. Idem: L . V. Ledeboer cu Zu., ƒ3346 1 / , ; Van 
Doorn eu Dnms , ƒ3340; G. Bogaers cu Zu., le Tilburg, ƒ8081. 

l'erc. 55. Idem: L . V. Ledeboer en Zn., ƒ672.60; Van 
Boom eu Dams, ƒ 5 0 8 ; G. Bogaers en Zu., ƒ 554. 

l'erc. 56. Idem: L. V. Ledeboer eu Zn., ƒ2866 ; Van 
Dooru cu Dam», ƒ2090. 

l'erc. 57. Idem: L. V. Ledeboer en Zu., ƒ 2 3 6 5 ; Van 
Hoorn en Dams, ƒ2090. 

l'erc. 68. Idem: L. V. Ledeboer eu Zu., ƒ 1905.60; Van 
Duoru eu Hum», / 1525. 

Pere. 59. IJzeren sehecps-kombuizen : C. Houweliug,/1445. 

Amsterdam, 11 Nov.: het maken der gebou
wen en eenige andere werken voor de halten 
Weesp en Naarden—Bussum (Oosterspoorweg). 

N A M E N . 

J. W. Bi j l , 
J . Verwaaijen cn J 

Kooij, 
T. II. Vrukking, 
1'. Visser, 
M . Audricssen & Zn., 
J . J . Visser, 
W . D . i . MaurikDzn., 
G. Gerritsen, 
11. van It li ij u, 
A. Aaldcrs, 
W. A. G. Jansen en 

K. Hollander! 
E. It. Kuipers, 
Jac, vau der Kami) 

Wooupl. le pc. 2e pc. Massa. 

Hurdinxv., 
Arnhem eu 
Amsterdam. 
Hussum, 
Huizcu, 
Hilversum, 

Idem, 
Druiupt, 
Utreoht, 
Naarden, 
Amsterduiii, 

/'86,243 

„ 79,970 

— f 169,000 

, 148,200 
/' 60,430 
„ 60,000 
„ 59,500 

57,800 
„ 65,940 

«2,444 
„00,440 

ttrecht, „ 98,000 „ 63,800 
Hecrenvceu, „ 83,500 „ 55.700 „ 137,900 
I*idcu , „ 79,888 „ 53,888 „ 133,656 

Gegund in massa aan Jac. v. d. Kamp. 
Joure. 13 Nov.: het graven van een nieuwe 

en het dempen van een oude sloot; minste in
schrijver was W. Visser , te Heeren veen , voor ƒ 0 7 . 

Haarlem. 14 Nov.: het bouwen eener nieuwe 
school te Assendelft, en het doen van eenige 
herstellingen aan dc oude; ingek. 9 bilj., als: 
S. .1. Kroon, te Assendelft, ƒ 15,000. 
M. Noe, » idem » 15,000. 
M. Kuiper , » idem » 14,990. 
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P. Hazenberg, te Krommenie, ƒ 11,000. 
ü . Steen, >/ Volendam, » 11,340. 
J. S. Oosterhoorn, » Edam, » 11,300. 
W. Verlaan, » Zaandam, » 11,055. 
J. Op 't Landt. » Edam, » 10.970. 
D. Verlaan, » Zaandijk, » 10,798. 

" .e iden. 16 Nov. : het vervaardigen, leveren 
en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de 
dubbele ophaalbrug over de Groote sluis te Spuarn-
dam; ingek. 5 bilj.. als: 
Ijzergieterij Prins 

van Oranje, te 's-Hage, ƒ 5822. 
L . J. Enthoven en Co., » idem i> 5819. 
D. A . Schretlen en Co., » Leiden , » 4700. 
Kon. Ned. Grofsmederij, » idem » 4150. 
l i . Figee, » Haarlem, » 3930. 

H o o r n , IS Nov.: lo. het uitdiepen van de 
vaart bij Avenhorn ; ingek. 7 bilj., als : 

P. Kommer, .ƒ 300. 
M . Godvliet, » 285. 
P. Koster, » 250. 
K. de Hart, » 187. 
J. Bakker, » 140. 
J. de Hart, » 74.75 
J . de Greeuw, » 70. 

2o. het rechtzetten der schoeiing te Avenhorn 
enz.; ingek. 0 bilj., als: 

P. Kommer, ƒ 400. 
K. de Hart, » 297. 
M . Godvliet, » 229. 
Blaauw eu Lakeman, » 228. 
J. Bakker, » 160. 
J. Swart, » 150. 

Allen aldaar. 
Amsterdam, 18 Nov.: het maken vau acht 

houten wachtershiiisjes langs den Hollandschen 
spoorweg; ingek. 33 bilj.. als: 
P. J. Degens, te Amsterdam, ƒ 0774. 
C. Bosman, » Rotterdam, » 4944. 
W. van den Berg, » Haarlem, » 4780. 
H. Stieltjes, » Amsterdam, » 4487. 
R. Kos , » Koog a/d Zaan, » 4424. 
H. A. Labohm, » Amsterdam, » 4000. 
J. Meyers, » Vreeland, » 3935. 
Gebr. Moorman, » Helder, » 3840. 
J. v. d. Vlugt Jr., » Rozenburg, » 3800. 
J. C. Tom, » 's-Hage, » 3730.00 
.1 lleijink, » Amsterdam, » 3075. 
B. v. d. Weerden, » Utrecht, » 3590. 
J. P. Cornelissen, » Amsterdam, » 3509. 
P. van Essen, » Halfweg, » 3547. 
J. II. de Swart, » 's-Hage, » 3483. 
Blom cn Zuiderhoek. » Rotterdam. » 3400. 
II. G. Scholten, • Amsterdam, » 3399. 
F. Goseling, » idem » 3348. 
J. Veiinooijs en Zn., » idem » 3240. 
H , Wieiihoven , » Schiedam , » 3240. 
J. Fisscher en F Maas.» Haarlem, » 3150. 
A Renaud, «Watergraafsm. ,» 3100. 
.1. Kadee, » Voorschoten, » 3100. 
G. H. van Diest, » idem » 3099. 
J. C. W. Schell. » Rotterdam, » 3180. 
G. van Steenwijk, » Sloterdijk , » 2997. 
Jli Guldemond en 

A Biemond Az., » Hillegom, » 2992. 
J. II. Keukeler, » Watergraafsm , > 2945. 
II. Slegtkamp, » Beverwijk, » 2893. 
B. F . J . Schilder, » Amsterdam, » 2849. 
J . van der Kamp, » Leiden, » 2798 49 
P. Verbruggen , » Waddingsveen,» 2704. 
J. C. Guldemond, » Sassenheim, » 2749. 

Borculo , 18 Nov.: het bouwen eener houten 
ophaalbrug over de Berkel; ingek. 5 bilj., als: 
11. Haitink , te Zutfen, ƒ 787. 
J. te Velthuis, » Borculo, » 585. 
A. J. Nossent, » Lochem, » 579. 
J. II. Rietman, » Borculo, » 549. 
B. Meil ink, » idem i> 520. 

Delft, Itt Nov.: de levcriug vau verschillende behoeften, 
voor den dienst in Oost-lndié, als: 

l'erc. 1. 5 baiauceerhjueu tol laslsleejiers: J . M. van der 
Lelij, te Maassluis, ƒ5.90; Gebr. II. E. eu J. v. d. Heide, 
te Delft, ƒ5 .12 ; D. den Hengst, idem, ƒ4.90; W. J. de 
Voogd, te Dordrecht, ƒ4 .15 ; W. Hoveu eu Zu., ƒ4.12; H . 
Huisiuga, te Grouiugeu, ƒ4.00 per stuk. 

Perc. 2. 9 draagtouwcu tot laslslecpers: .1. M.v. d. Lelij, 
/ 14.00; Gebr. H . E . cn J. v. d. Heide, ƒ12.95; ü . deu 
Jleugst, ƒ12.25; D. Huisiuga, ƒ12.00; W. Hoven eu Zn., 
ƒ 11.60; W. J. dc Voogd, / 10.08 per stuk. 

l'erc. 8. 100 kwasten tot smeerputseii: G. J. Leeuwen
berg, tc Delft, ƒ 0 . 9 2 , per stuk. 

Pero. 4. 90 heele haren buskruitkleeden: Gildemeester < n 
Co., te Breda, f 14.10; Gemeente-werkinrichting, te Delft, 
f 13.U5, per stuk. 

Perc. 5. 800 buskruittounen van 25 K G . : W. Hoveu eu 
Zu., /3.99; Wed. J. Stout cu Zu., te Delft, ƒ2.945, p. stuk. 

l'erc. 6. 800 dito: W. Hoveu eu Zu., ƒ3.99; J. II. Kos
ter, te Delft, ƒ2.87, per stuk. 

Perc. 7. 800 dito: W. Hoven cu Z n , / 3.75; J. van As-
pereu, te Delft, ƒ2.89, per atuk. 

Perc. 8. 1200 buskruitzakkeu : Gemeente-werkinrichting, 
ƒ0.56; Van Zeeland cn Co., tc Stratum, ƒ0.469, per stuk. 

i'crc. 9. 1200dito: Gemeente-werkinrichting, ƒ0.56; Van 
Zeeland eu Co., ƒ 0 . 4 7 9 , per stuk. 

Perc. 10. 7774 enkele bladen blik: Gebr. H . E. cn J . v. 
d. H e i d e , / 0 16; It. S. Stokvis en Zu., te Rotterdam, ƒ0 .186 ; 
G. .1. Leeuwenberg, ƒ0.1199; Suric eu Liugeiuun, tc Am
sterdam, ƒ0 .108 , per stuk. 

l'erc. 11. 500 M . katoeuen gaas: G. J. Leeuwenberg, 
ƒ0.899, per M. 

l'erc. 12. 50 M . zijden gaas: Gemeente-werkinrichting, 
ƒ1.66; G. J . Leeuwenberg, ƒ 1.84, per M . 

l'erc. 13. 40 KG. gesponnen katoeu: G. J. Leeuwenberg, 
ƒ4 .89 ; Gciu.-werkinr., ƒ2.55, per K G . 

Perc. 14. 150 K G . suaietten koord: F. Clos cu L c m -
hruggeu, te Leiden, ƒ 7 . 0 0 ; 1». J. Kipp en Zn., tc Delft. 
ƒ6.80; G. J . Leeuwenberg,/ 6.46; Gom.-wcrkinr., ƒ 6..':5, p .KG 

l'erc. 15. 34tK) ,\1. gekeperd kardoessaai, waarvan 900 M . 
i eu Leembruggen, witte ƒ1.195; ge

kleurde /'1.235; W. Hoven cu Zn., 'f 1.07 eu ƒ1 .00 per M , 
doukcrblnuw: 1'. Clos > 

l'erc. 16. 3400 M . dito: M. v. Wccrcn, te Leiden, witte 
ƒ 1 . 2 6 , gekleurde f 1.80; I'. Clos eu Leembruggen, witte 
ƒ 1.195, gekleurde ƒ1.265; W. Hoven eu Zu., ƒ 1.07 eu 
ƒ1.00 per'M. 

l'erc. 17. 75 heele hareu buskruitkleedcu no. 1: Gem., 
werkiur., ƒ14.00; Gildemeester en Co., ƒ13 .95 , per stuk. 

Perc. 18. 140 halve haren buskruitkleeden no. 2: Geui.-
werkinr.. ƒ7.10; Gildemeester cn Co., ƒ 7.00, per stuk. 

l'erc. 19. 12 boksreepen: J . M . v. d. Lelij, ƒ 33 00; Gebr. 
v. d. Heide, ƒ27.87; I). den Hengst, ƒ24 .95; II. Huisiuga, 
ƒ23.00; W. j . de Voogd, ƒ22 .87 ; W. Roven cu Zu., ƒ 21.10, 
per stuk. 

l'erc. 20. 10 kuppclrecpcn tot schranken: J . M . v. d. Lelij. 
ƒ75.00; D. deu Hengst, ƒ41.85; 11. Huisiuga, ƒ40.00; Gebr. 
v. d. Heide, ƒ39.98; W. Hoven cn Zn., ƒ:18.62; W. J . de 
Voogd, ƒ34.48, per stuk. 

l'erc.'21. 12 «chraukreepeu: .1. M . v. d. Lelij, ƒ79.00; 
Gebr. v. d. Reide, ƒ 66.75; 1). deu Hengst, ƒ 59.60; 11. 
Ilnisinga, f67.00; W J. dc Voogd, / 54.13; W. Hoven cn 
Zu., ƒ62.86, per stuk. 

I'érc. 22. 6 kauouatruppeii: .1. M. v. d. Lelij, ƒ12.90; 
Gebr.v. d. Heide, ƒ10.80; 1). den Hengst, ƒ 9 . 9 6 ; W. J . de 
Voogd, ƒ 8 . 5 1 ; l i . Huisiuga, ƒ8.25; W. Hoven en Zu., 

ƒ 8 . 0 3 , per sink. 
l'erc. 23. 10 kleine kanoustroppen: J . AL v. d. Lelij , 

ƒ8 .95 ; Gebr. v. d. Heide, ƒ7 .80; D. den Hengst, ƒ6 .95 ; 
W. J . dc Voogd, ƒ6.00; II. Huisiuga, /'5.50; W. Ho'veu eu 
Zu., ƒ 6 . 2 1 , per stuk. 

l'erc. 24. 15 stopstroppen: I). den Hengst, / 1.35; W. J . 
de Voogd, ƒ 1 . 0 0 ; J . M. v. d. Lelij , ƒ 0 . 9 9 ; W. Hoven cn 
Zn., /'0.76; Gebr. v. d. Heide, ƒ0.70; II. Huisiuga, ƒ0.50, 
per stuk. 

l'erc. 26. 26 kauontrekreepen: .1. M . V. d. Lelij, ƒ26.90; 
Gebr. v. d. Heide, /'22.3U; l). den Hengst, ƒ20 .99 ; H . 
Huisiuga, ƒ19.80; W. Hoven cu Zn., ƒ19.36; W. J . de 
Voogd, ƒ47 .25 , per stuk. 

Perc. 27. 20 ophaal-braudzciltouweu: J . M . v. d. Lel i j , 
ƒ7.99; Gebr. v. d. Heide, /_6.80; D. den Hengst, ƒ6.20; 
W. Hoven eu Zn., ƒ 5.13 a ƒ 5 feo; H. Huisiuga, ƒ5.00, p. st. 

l'erc. 28. 10 hoofdtouweu tot brand haken: J . M . v. d. 
Lelij, ƒ24 .00; Gebr. v. d. Heide, ƒ21.60; ü . deu Hengst, 
ƒ20.80; II. Huisiuga, ƒ20.00; W. Hoveu en Zu., ƒ19.15; 
W. J . de Voogd, / 16.81, per stuk. 

I'crc. 29. 30 lieuuep-slaugeu tot brandspuiten: G. J . Leeu
wenberg, ƒ 17.99; W. C. Pasteur cn Co., te Rotterdam, 
/ 17.80; T. .1. Smits, te Nijmegen . ƒ 17.00; W. Hoven en 
Zu., ƒ16.12, per stuk. 

l'erc. 30. 10 lauge dito tot haudbraudspuiten: W. Hoven 
eu Zn., 7 7.00; G. .1. Leeuwenberg, ƒ 6.47; T. J . Smits, 
ƒ 6 . 4 0 ; W. ('. Pasteur eu Co., ƒ 5.75, per stuk. 

I'crc. 31. 5 korte dito: T. J . Smits, ƒ4.00; G. J . Lceu-
weuberg, ƒ 8.47; W. C. Pasteur en Co., ƒ3.30. 

l'erc. 32. 1000 platkop houtsehroeveu no. 1: Gebr. v. d. 
Heide, ƒ0.025; J . C. dc Kleiju, tc Delft, ƒ0.0235; G. J . 
Leeuwenberg, ƒ0.022; W. Hoveu eu Zn., ƒ0.0189; R. S. 
Stokvis en Zn., ƒ0.018, per stuk. 

I'crc. 33 . 2000 dito no. 2: Gebr. v. d. Reide, ƒ0.02; 
J . C. de Kleiju, ƒ0.0175; G. J . Leeuwenberg, ƒ0.0149; W. 
Hoven eu Z n , ƒ0.0133; l i . S. Stokvis cu Zu., ƒ0.012, n. st. 

I'crc. 34. 300 dito uo. 3: Gebr. v. d. Heide, ƒ0.020; J . 
C. dc Klciju, ƒ0.0120; G. J . Leeuwenberg, ƒ0 .011 ; R. S. 
Stokvis eu Zn., ƒ0 .009 ; W. Hoveu cu Zu., ƒ0 .0081 , p. st. 

l'erc. 35. 200Ó dito uo. 4: Gebr. v. d. Heide, ƒ0.012; 
G. .1. Leeuwenberg, ƒ 0009; .1. C. dc Klc i ju , ƒ0.00775; 
R. S. Stokvis eu Zn., ƒ0.0065; W. Hoven eu Zu., ƒ0 .000 , 
per stuk. 

l'erc. 36. 1500 dito no. 5: Gebr. v. d. Heide, ƒ0 .01 ; G. 
J. Leeuwenberg, /'0.009; J . C. de Klci ju , ƒ 01)077; It. S. 
Stokvis eu Zn., ƒ0.0065; W. Hoveu eu Z u . , ; 0.006, p. st. 

Perc. 37. 10,000 dito uo. 6: Gebr. v. d. Heide, ƒ 0.076; 
J. C. dc Kleiju, r'0.0038; G. J . Leeuwenberg, ƒ0.0038; R .S . 
Stokvis eu Zu., ƒ 0 . 0 0 3 ; W. Hoven eu Zn., ƒ 0 . 0 0 3 , per stuk. 

l'erc. 38. 3(10 roudkop-houtschroeven uo. 2: G. J . Leeu
wenberg, ƒ11.008; Gebr. v. d. Heide, ƒ0 .0075; J . C. de 
Kleiju, f 0.0086; It. S. Stokvis cn Zu., ƒ 0 . 0 0 3 ; W. Hoven 
en Zn., ƒ0.003, per stuk. 

I'crc. 39. 21) stukkeu grove huren guas: G. J . Leeuwen
berg, ƒ' 1.99, per stuk. 

l'erc. 41 2000 K G . zinkbladeu: G. J . Leeuwenberg, 
ƒ0.5019; R. S. Stokvis en Zu., ƒ0 .49 , per KG. 

I'crc. 45. 200U K G . dito: G. J . Leeuweuberg, ƒ0.5019, 
R. S. Stokvis en Zn., / 0.49, per KG. 

l'erc. 46. 500 K G . dito: R. S. Stokvis cn Zn., ƒ 0.48; 
G. .1. Leeuwenberg, ƒ0.424 per KG. 

l'erc. 47. 500 K G . dito: R. S. Stokvis en Zn., ro.48; 
G. J . Leeuweuberg, /' 0.424, per KG. 

l'erc. 48. 150 K G . dito: R. S. Stokvis en Zu., ƒ 0.6665; 
G. J . Leeuwenberg, ƒ0.599, per K G . 

I'crc. 49. 2000 M . singel: Gebr. v.d. Heide, ƒ0 .35; Ge-
nicentc-wc'kiur., ƒ 0 . 2 4 ; 1). den Hengst, ƒ0.205; G. J . Leeu
wenberg. /0 .1899, per M . 

I'crc. 52. 5 linnen buskniitkleedeu no. Si G. .1. Leeuwen
berg, /' 11.49; Gein.-werkiur., ƒ 10.76; Vau Zeeland en Co., 

ƒ 10.25, per atuk. 
l'erc. 58. 560 deunen delen: Mouten, Murk eu Co., te 

Delft, ƒ 0.95; .1. eu K. v. d. Torreu, te Waddinxveen, 
ƒ0 .839 , per stuk. 

l'erc. 54. 511 K G . taaie nagels 15pd. : Gebr. v. d. Heide, 
ƒ0.35; G. J . Leeuwenberg, ƒ0 .35; .1. C. dc Kleiju, ƒ 0.32, 
per K G . 

Pere. 55. 80 K G . dito, L0pd.i Gebr. v. d. Heide , ƒ 0.37 ; 
G. J . Leeuwenberg, ƒ0.37; J. C. de Kleiju , ƒ0.34, per K G . 

l'erc. 50. 20 K G . dito, :lpd.: J . C. de Kleiju, ƒ 0.55; G. 
J . Leeuwenberg, ƒ0.66; Gebr. v. d. Heide, /'0.54", per KG, 

Pere. 57 . 40 K G . buiidij/er: G. .1. Leeuwenberg, ƒ0.23! 
J . C. de Kleiju, ƒ 0.20; Gebr. v. d. Heide, / 0.195,'p. KG[ 

W o u d r i c h e m , 19 Nov. : het bouwen van een 
woonhuis iu het Kraai veld; ingek. 17 bilj., als: 
T. W. Wapperom, te Gorinchem, ƒ 11,989. 

» idem 
» f 11' ii k i-l II i n , 

» Werkendam , 
» Almkerk , 
» Woudrichem, 

J. Schouwenberg 
J. A. Looijen, 
L. v. d. Heuvel, 
A. de Zwart, 
G. Spoor Jz., 
Struick, 
De Joode , 
R. Roomer , 
H. Verzijl Ms., 
II. Verzijl Gz., 
C. Verzijl, 
P. Baggerman Jr., 
P. de Jongh, 
J. Exalto, 
C. .1. Veivveij , 
Y. M. Kentie, 

s Bosch. 22 Nov 

idem 
idem 
idem 

Werkendam, 
idem 

Gorinchem, 
idem 

Woudrichem 

11,850. 
» 11,800. 
» 11,750. 
» 11,700. 
» 11,700, 
» 11,650. 
» 11.600. 
» 11,600. 
» 11,000. 
» 10,950. 
ii 10,900. 
» 10,500. 
» 10,500. 
» 10,490. 
» 10,350. 
» 9,980. 

l o . het onderhouden van 
den prov. weg, van het Maasveer te Oeffeit door 
Hap en St.-Hubert tot aan den gemeente-grintweg 
van Mill naar Wanroy , van 19 Dec 1872 tot 31 
Dec. ' 73 ; minste inschr. was J . Hi l len, te Grave, 
voor ƒ 2088. 

2o. het bouwen van eene ijzeren draaibrug 
over den Rosendaalschen Vliet ; minste inschrij
vers waren L. J . Enthoven en Co., te 's-Hage , 
voor ƒ 12,897. 

3o. het bouwen van eene briigwachterswoning 
met schuurtje bij gemelde draaibrug; minste in 
schrijver was F. A. H . van der Vaart, te Gastel, 
voor ƒ 1015. 

Middelburg, 22 Nov . : het inrichten van het 
bestaande Rijks-telegraafkantoor te Neuzen tot 
vereenigd post- en telegraafkantoor , niet woning 
voor den directeur; minste inschr. was L . j . 
Koole , te Neuzen , voor ƒ 4599. 

Leeuwarden , 22 Nov.: het onderhouden van 
het post- en telegraafkantoor over 1873/75; 
minste inschr. was G. Jansen , aldaar, voor ƒ 9 1 3 
per jaar. 

Utrecht, 23 Nov. : het maken van een af
sluitdam in de richting van de linker-normaallijn 
aan de bovenzijde der doorsnijding vau De Rood-
voet; minste inschr. was P. de Vries, te Rossum, 
voor ƒ 24.109. 

Zede. 23 Nov.: het bouwen eener gemeente
school en onderwijzerswoning; ingekomen 6 bil
jetten , als : 

te Maldeghem, 
i> Aardenburg, 
» Hoofdplaat, 
» Aardenburg, 
» idem 
» Breskens, 

Monjé, voor 

ƒ 8500. 
» 8400. 
» 8200. 
» 8130. 
» 7949. 
» 7949. 
» 7750. 

Willems, 
B. Bogaard, 
Maas, 
P. Oinon, 
B. de Vlieger , 
P. Monjé, 
Gemijnd door P. 
Raming ƒ 8000. 

's-Hage, 25 Nov. : het maken van een ge
deelte weg in de duinen, ten oosten van het 
badhuis Ie Scheveningen ; minste inschr. was G. 
Key , te Rotterdam, voor ƒ 8 7 2 5 . 

Maastrioht, 25 Nov. : lo. het driejarig on
derhoud der Noordervaart; minste inschr. was 
P. L . Lemmers, te Weert, voor ƒ3360 'sjaars. 

2o. de werken tot. verbetering van de Maas 
onder Urinond en Obbicht; minste inschr. was 
G. Straetman, te Linne , voor ƒ 27,480; de 
hoogste inschr. was H . Jennissen, te Roermond, 
voor ƒ 30,850. 

'•-Hage, 26 Nov. : de levering aan het de
partement van marine van de volgende arti
kelen , waarvoor minste inschrijvers waren: 
grauwdoek , A. v. IJzeren, te Rotterdam , ƒ 1463; 
karl- en zeildoek, P. K. II. Sypesteyn, te Krom
menie, ƒ 18000.39; vlaggedoek, Van Hartlopen 
Zn., te Leiden. ƒ 1 0 8 2 ; duigen, Gebr. De Lange, 
te Zaandam, / 574.50; kommaliegoederen, Hou
weliug, te Amsterdam, ƒ478 .81 , 

Groningen, 26 Nov.: het beplanten van een 
gedeelte van den weg van Winschoten over Vlagt-
wedde naar de Pruisische grenzen , met het on
derhoud tot 1 Dcc. 1875, één biljet ingekomen 
van A. Schuiling , te Kleinemeer, voor ƒ 7 2 9 . 

'S-Hage, 28 Nov.: de levering aan het de
partement van marine van 200 M. blauw onder-
ollicierslaken ; Krantz en Zn., te 's-Hage, ƒ 7 . 2 4 
per M. ; 1700 M. blauw gewoon laken: Validen 
Berg en Krabbendam, te Tilburg, ƒ 3 . 8 7 p. M ; 
150 M . rood laken: Vau Doorn eu Dams, idem, 
ƒ5.07 per M . : 1000 M. blauw karsaai: Romans, 
idem, ƒ3 .59 per M . ; 800 M. blauwe haai: Bloiu-
jous, idem, ƒ 1 . 3 2 per M . ; 250 stuks eenmaus 
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bovenlakens, 250 dito onderlakens, 20 tweemans 
bedlakens: Van Zeeland en Co. , Eindhoven, 
massa f 720.90. 

H a a r l e m , 28 Nov.: l o . het driejarig onder
houd van het Groot Noordhollandsch kanaal in 7 
perceelen; minste inschr. waren: perc. 1, Ben-
nink, te Vreeswijk, voor ƒ 29,300; perc. 2, 
Schepe en Ambagtsheer, te Amsterdam, voor 
f 14,800; perc. 3 , dezelfden, voor /" l l ,900; perc. 
4 , De Ruiter, te Hardinxveld, voor /"8300; perc. 
5, dezelfde, voor ƒ 1 1 , 0 9 0 ; perc. 0, Swets, te 
Helder, voor ƒ 1 3 , 3 2 9 ; perc. 7, Vos Duinker, 
te idem, voor f31,115, alles per jaar. 

2o. het driejarig onderhoud der gebouwen ge
naamd de Trippenhuizen; minste inschrijver was 
Koelman, te Amsterdam, voor ƒ1221 . 

Later ingekomen Advertentie. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente A MS TE1ÏDA M zullen op Maandag 
9 December 1872, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

Het RIOLEREN en BESTRATEN van 
de Dwarsstraat tusschen de Vondel
straat en den Overtoom, met het 
onderhouden dier werken tot ultimo 
December 1874. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, 
tegen betaling van 20 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie (af
deeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkiegen 
aan de afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis, en aan het gebouw Zeeregt, op het bu
reau van den Stads Ingenieur J. G. V A N NIF
T R I K , des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DEN T E X . 

Amsterdam, De Secretaris, 
28 November 1872. DE NEÜFVILLE. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & O» 

Zevende jaargang 49. Anno 1872. 

W E E K B L A P 
V O O R 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G J - K N DT J O J - z . , 

niet medewerking van Dr. T. VAN PONSBURGH, 0. J. VAN DOORN, IK CROTIIK, .!. H. L-HUMAN, If. MNSK, S. E. W. K00RDA VAN BYSfNGA, II. P. VOttKI. en anderen. 

Dc abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
iedcren Zaterdag bij D . A . T I I I E M E (e A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post /*1.66. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele uominers 
worden alleen bij vooruitbcstelling aan den uitgever en 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 1 DECEMBER 1872, 
De nilverteutiëu vau een tut vijf gewone regels koateu 

ƒ 1 . — en voor elkeu regel meer / -.20; bovendien wordt 
"bij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 50U eu L000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen en groote letters naar plaatsruimte berekend. 

B E R I C II T. 

Door onvoorziene omstandigheden kan het ver

volg van het artikel: »De. spoorweg vnn Amster
dam naar zijn Noordzechaven" in dit en het 

volgende nommer niet worden opgenomen. 

PRIJSVRAAG VOOR DEN BOUW V A N WERK
MANSWONINGEN TE ROTTERDAM. 

Wij laten hieronder hel programma dezer prijs
vraag volgen, daar wij vermeenen daarmede onzen 
lezers genoegen te doen: 

Situatie en bouw der woningen. 
Bet terrein tot den aanbouw dezer woningen 

wordt voorgesteld te zijn gelegen aan de Sophia-
laan nabij den Crooswijkschen Rijweg. 

De woningen mogen in blokken gebouwd worden, 
doch moeten .het karakter behouden van vrye wo
ningen , terwijl het vereischend is, dat de bij elke 
woning behoorende oppervlakte voor wegen, straat
jes en bleekvelden, met het oog op eigendorns-
verkrijging, voor den bewoner goed verdeeld 
kan worden. 

Van iedere woning zal het woonvertrek, vrij 
gemeten, minstens 14 vierk. meters groot zijn. 

In iedere woning moet minstens zijn aangegeven 
een slaapplaats voor 2 personen en een slaap 
plaats voor 2 kinderen. 

Een doelmatige ventilatie moet in iedere wo
ning worden aangebracht. 

Iedere woning moet bevatten een keldertje en 
minstens twee kasten. 

De gootsteen moet zijn in eene afgesloten 
ruimte van het woonvertrek. 

Het privaat van iedere woning moet onmiddellijk 
licht en lucht van buiten ontvangen. 

Tot afvoer der faecale stoffen, regen-, pomp
en grootsteenwater, moet de daarstelling van 
putten en riolen alsook de buizen en pijpen met 
voldoend aantal bijbehoorende weiwaterpompen, 
duidelijk worden aangegeven. terwijl de aanleg 
van wegen, paden cn bleekvelden nauwkeurig 
moet worden bepaald. 

Voorts is de ontwerpei' vrij in alles waarover 
hierboven geene bepaling voorkomt, echter onder 
herinnering aan , en verwijzing naar de Verorde
ning op het bouwen te Rotterdam. 

Teekeningen, omschrijving en begrooting. 
De situatie- en opstand-teekening voor het ge 

heel, wordt verlangd op eene schaal van 1 a 
200, terwijl de paalfondeering, plattegronden, 
doorsneden eu gevels, voor zooveel benoodigd, 
ter verduidelijking van het geheele ontwerp, op 
eene schaal van 1 iï 50 goteekend moeten zijn. 

Bij de teekeningen inoet eene duidelijke om
schrijving en eene gedetailleerde begrooting van 
bouwkosten voor het geheele ontwerp gevoegd 
worden, welke begrooting voor iedere, woning, 
met inbegrip van aanleg voor wegen, paden, 
bleekvelden, pompen, putten , r iolen, buizenen 
al wat tot daarstelling der woning behoort, de 
bouwkosten van elfhonderd gulden niet te boven 
mag gaan. 
Inzending, t'.ommissie van beoordeeling. Ten

toonstelling en bekroning. 
De antwoorden dezer prijsvraag moeten vóór 

of uiterlijk op den vijftienden Maart 1873 franco 

worden ingezonden aan den Heer Burgemeester 
van Rotterdam. 

Dc commissie van beoordeeling zal bestaan uit 
een vijftal deskundigen, welke uit verschillende 
plaatsen van ons land zullen worden uitgenoodigd. 

Na de uitspraak dier commissie zullen al de 
ingezonden ontwerpen met bijbehoorende stukken 
gedurende eene week voor belangstellenden wor
den ten toon gesteld. 

Voor het ter bekroning waai dig gekeurd ont
werp wordt uitgeloofd eene som van vijfhon
derd gulden. 

Algemeene bepalingen. 
De teekeningen cn bijbehoorende stukken moe

ten voorzien zijn van een merk of spreuk met 
bijvoeging van een verzegeld naambriefje, waarop 
van buiten hetzelfde merk of dezelfde spreuk be
nevens een kennelijk toeken ter nadere terugvor
dering, houdende van binnen opgave van naam, 
betrekking en woonplaats van oen inzender. 

De omschrijving cn begrooting alsmede de aan
wijzingen op de teekeningen, moeten door eene 
andere hand dan die van den inzender geschreven 
zijn ; .wanneer het blijkt dat hiertegen in strijd is 
gehandeld of de inzender zich op de eene of an
dere wijze als vervaardiger heeft kenbaar gemaakt, 
zal hem, al werden zijne stukken ter bekroning 
voorgesteld, de prijs niet worden toegekend. 

De bekroonde inzender doet afstand van het 
door hem vervaardigde ontwerp met bijbehoorende 
stukken. 

De niet-bek roonde ontwerpen zullen daarentegen, 
na afloop der hiervoren vermelde tentoonstelling, 
tegen opgave van het vermelde kennelijk teeken 
op het naambriefje, aan de belanghebbenden wor-
teruggegeven. 

liet doet ons genoegen uit bovenstaand pro
gramma te zien, dat wij hier met eene prijsvraag 
te maken hebben, waarbij men de noodige pu
bliciteit wenschelijk oordeelt en daarom eene 
tentoonstelling der ingekomen ontwerpen heeft 
vastgesteld. 

Tegen de toegestane bouwsom en de Commissie 
van beoordeeling valt ook niets aan te merken , 
zoodat men mag vooronderstellen hier, hij uit
zondering, met eene eerlijke particuliere prijsvraag 
te doen te hebben. (RED.) 

VOORSTEL TOT EENE MEER G E M A K K E L I J K E 
WIJZE VAN REKENEN MEI' ZEER GROOTE 

G E T A L L E N VOLGENS Dit. KIRSCH, 
door 

j . 1.. TE KNEDEN. 
Niettegenstaande de groote eenvoudigheid, die 

de meeste berekeningen niet getallen door het 
gebruik van het metrieke stelsel verkrijgen, heeft 
zijne toepassing toch ook zekere nadcelen tegen
over het twaalftallig stelsel. Ofschoon het 

I namelijk in 't algemeen gemakkelijker is met 
machten van tien, dan met die van 12, of andere 
getallen le rekenen, mogen wij toch ook niet uit 
't oog verliezen, dat iu bet metrieke stelsel, bij 
de keuze der verschillende maateenheden, ten 
gunste van eene streng wetenschappelijke indee-
l ing, welke overigens toch niet volmaakt zuiver 
bereikt kan worden, men van die gemakkelijkheid 
afstand heeft moeten doen, welke ten opzichte 

van het dagelijksch gebruik meer doelmatig voor
geschreven wordt. Zoo levert ons b. v. hetl2tallig — 
uitsluitend met het oog op de direct practische 
toepassing — boven het lOtallig stelsel het niet 
onbelangrijk voordeel op, dat de meeste in het 
dagelijksch leven voorkomende berekeningen met 
getallen geschieden kunnen, waartoe een vluchtig 
geworpen blik voldoende is, om zich van hunne 
grootte ongeveer rekenschap te kunnen geven. 
Voor nauwkeurig rekenen is het namelijk zeer 
noodzakelijk dat de getalgrootheden niet buiten 
die grenzen der voorstelling gelegen zijn, binnen 
welke het voor een normaal ontwikkeld voorstel
lingsvermogen nog doenlijk i s , de zuivere be
werking der vormen met die gemakkelijkheid te 
volgen, dat grove vergissingen reeds onmiddellijk, 
door de tegenstrijdigheid met de steeds bijblij
vende voorstelling der grootheid, in liet oog 
springen. 

Dit voordeel, dat men in vele gevallen hij het 
gebruik van het metrieke stelsel mist, weegt 
dikwijls volstrekt niet op tegen de grootere een
voudigheid van de eigenlijke bewerkingen; in
tegendeel er komen zelfs gevallen voor, waar de 
overeenstemming in de grondgetallen van het 
tal- eu muntstelsel eer als nadeel aan te merken 
is; dit vindt hoofdzakelijk plaats hij groote getal
len die met veel nullen eindigen; steeds is men 
dan gedwongen de nullen te tellen en zal men 
zich , bij een gelijke mate van opmerkzaamheid, 
altijd nog eerder met deze getallen vergissen, dan 
met een even groote rij van verschillende cijfers, 
waarop het oog, bij even groote opmerkzaamheid, 
zich gemakkelijker en zekerder oriënteert. 

Het nadeel van groote getallen openbaart zich 
op de meest lastige wijze bij vastheidsbere-
keningen, als men met millimeters rekent; wel 
zou men dit kunnen vermijden door gedeeltelijk 
met meters, gedeeltelijk met millimeters te reke
nen , maar hierdoor wordt de kans van zich te 
vergissen grooter, tengevolge eener verwisseling 
der eenheden; bij eenige ondervinding zal men 
dan ook bespeuren, dat dit gevaar aanzienlijk 
grooter is dan het voordeel van zulke gemengde 
eenheden; redenen waarom men de millimeters 
dan ook maar behoudt en zich liever met de 
ontstane groote getallen behelpt, zoo goed en 
zoo kwaad als 't gaat. 

Een in vele gevallen beduidend gemak levert 
echter de volgende wijze van rekenen bij het 
gebruik van groote getallen op. 

Zooals bekend is, berust ons talstelsel op het prin
cipe, dat elk cijfer ten eerste een bepaald aantal tus
schen 0 en 0 gelegen eenheden voorstelt, ten 
tweede, dat de waarde van elke eenheid eerst door 
de plaats bepaald wordt, welke het cijfer iu het ge
tal inneemt, in dier voege dat van de rechter-
naar de l inke zijde de eenheden, tientallen, hon
derdtallen enz. op elkander volgen. Breidt men 
nu dit systeem van waardetoekenniug ook tot 
de breuken uit, dan is men verplicht, daar men 
nu het getal zonder eenige nadere aanwijzing 
niet onderkennen kan, door een bijzonder teeken 
aan te geven, welke plaats de eenheden en bij
gevolg alle overige hoogere en lagere eenheden 
innemen ; dit geschiedde en geschiedt nog door 
een comma of een punt, meestal door liefeerste 
teeken. Daar het nu klaarblijkelijk niet direct 
noodig is, juist de eenheden aan ts geven, kan 
men evengoed bij groote getallen die plaats 
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aanteekenen welke door de eenheden van zekeren 
rang wordt ingenomen; mij komt het als ' t beste 
voor hiertoe de millioenen te kiezen, welke 
meesttijds voldoende zijn, en tevens daarvoor een 
teeken voor te stellen, hetwelk het meeste met 
het thans gebruikte overeenkomt en toch zoo 
weinig mogelijk aanleiding geeft tot het maken 
van vergissingen. Zulk een teeken kan een dub
bele comma zijn voor millioenen, drie comma's 
voor de billioenen, als eerstgenoemde grootheid 
niet toereikend is. Wat nu het aflezen van zulke 
getallen aangaat, dat bij de gewone wijze zeer 
tijdroovend is , kan 't misschien aanbeveling ver
dienen om, zooals men 132,54 afleest als: »132 
comma vijf vier", evenzoo voor 132540000 of 
132„54 te lezen : »132 millioenen vijf vier", waar
bij het mij niet onaannemelijk toeschijnt het woord 
•millioen" tweelettergrepig uit te spreken en den 
klemtoon op de eerste syllabe te leggen 

Ik zal niet verder over het bierdoor ontstane vooi-
deel, t. w. aan meerdere beknoptheid en gemakke
lijker overzicht, uitweiden, maar koester, zonder 
de mogelijkheid van iets beters uit tesluiten, het 
vaste vertrouwen, dat iedereen mijne denkbeelden 
huldigen za l , die het ongemak van groote getal
len bij ondervinding heeft. 

Bijzondere regelen bij het rekenen met de aldus 
gemerkte getallen zijn klaarblijkelijk niet noodig, 
weshalve slechts een klein voorbeeld volgt. 

Een getrokken ijzeren I balk heeft een profiel
hoogte b = 315 millimeters en een traagheids-
moment J = 174 104 729; welke gelijsmatig 
verdeelde last P kan hij bij een vrije draagwijdte 
van 6,30 Meter dragen, als de doorbuiging slechts 
10 millimeters bedragen mag? De elasticiteits-
modulus van bet ijzer is E = 20000 K G . 

Voor de formule. 
384. E . J. 8 P _ 

schrijft men gewoonlijk : 
p _ 384.20 000.174 104 729.10 

5.250 047 000 000 K Ü ' 
en als men de breuk met behulp van logarith-
men uitrekent: 

P = 10699. 
Bij de toepassing van de verkorte schrijfwijze 

(het plaatsen der dubbele comma) zal men, zon
der gebruik te maken van logarithmen, de bere
kening aldus maken , als men alles op 3 of 4 
cijfers afrondt: 

384. 0„02. 174„2. 10 384. 3„ ,484 .10 
P = 

5. 0,„25 
= 384. 27,87 = 10700 K G . 

1,„25 

HET B E W A R E N V A N HOUT DOOR TEER. 
II. 

(Vervolg van No. 45.) 

De doorsnede der met teer bewaarde stukken 
hout vertoont merkwaardige en verschillende 
eigenaardigheden, naar gelang van den duurder 
inspuiting en van de hoeveelheid ingespoten teer. 
In allen gevalle volgt de teer, die in de vezel
achtige massa dringt, volkomen de omtrekken en 
bochten der draden iu de lengte; zij vult ze 
zelfs bijna geheel, zoo zij in genoegzame mate 
is ingespoten geworden, terwijl zij in de blok
ken , die slechts eene onvolledige bereiding on
dergaan hebben (ofschoon in vele gevallen zeer 
toereikende), tegen al de dwarsdoorsneden op
gehoopt is , aldus de gangen sluitende , die den 
doortocht verleenen aan de bewerkers der ver
nieling. 

In de groote blokken beukenhout en wit hout 
neemt men lange strepen waar, waarin de teer 
niet is doorgedrongen, en niettemin bevindt u ien, 
na al de omstandigheden, die het bederf bevor
derden, waarin deze blokken verkeerd hebben, 
het hout op zekere diepte volkomen gezond. 

Het is van belang op te nierken , dat het bij 
de bereiding voor de nijverheid altijd noodig, 
althans zeer voordeelig zijn zal, aan het hout 
den vorm te geven, waarin het zal moeten die
nen; de inkepingen voor de stoelen, de openin
gen voor de pennen moeten gemaakt worden vóór 
de inspuiting. 

Proeven, genomen door den beer Melsens op 
blokken eikenhout met bevochtigd ammonia-gas, 
toonen aan, dat de behoedende inspuiting nauw
keurig den weg volgt, dien het bederf zoude 
inslaan. Wij kunnen, tot ons leedwezen, den 
schrijver niet volgen in de vermelding dezer 
proeven, die iu zijn arbeid door figuren worden 
opgehelderd. Wij zullen ons bepalen met tc wij

zen op het rationeele in eene wijze van bewaren, 
die het eerst werkt op de het meest aan bederf 
onderhevige gedeelten; het voorbehoedmiddel 
dringt in al de punten, die het bederf zou vol
gen en maakt dit dus onmogelijk. Een inge
nieur, met wien de beer Melsens aldus bereide 
blokken trachtte te doen splijten, of er stukken 
af te nemen, of er pennen in te slaan, geloofde, 
dat de weerstand grooter was dan bij maagdelijk 
hout. Kleine spijkers, die men in het binnenste 
van het hout vond. waren ongeschonden en vrij 
van roest, eene gunstige omstandigheid, die bij
zondere melding verdient. 

Welke ook dc soort van bet hout zij, de ver
rotting, hetzij vochtig, hetzij droog (vervuring), 
neemt snel toe en ver in de richting van den 
groei, terwijl haro vorderingen zeer langzaam en 
gering zijn in den zin der stralen van de jaar
kringen ; soms zijn de kopcinden der dwarsliggers 
verrot, terwijl de buitenste oppervlakte nog zoo 
goed als ongeschonden is. 

De beer Frederik Kulilmann (Comptes rendus 
den séances dc l'Académie des Sciences de Paris, 
Tome. LVI, Juin 1803, p. 1060) heeft de aan
dacht gevestigd op het gebruik van teer voor 
het behoud vau alle bouwstoffen. 

Deze geleerde heeft o. a. doen zien, dat teer 
en beter nog pek, steai inzuur enz. het water in 
pleister kunnen vervangen, en dat de uitwerking 
zulk een innigen samenhang geeft, dat ontbin
dende stoffen, zooals ether, benzine enz. , slechts 
met moeite het pek van de pleisterkristallen 
wegnemen. 

De hitte, aangewend bij het doordringen van 
bouwstoffen op de door den heer Melsens voor
gestelde wijze, schijnt iets overeenkomstigs te
weeg te brengen, want de heer Rottier heeft 
door ether geen spaanders of' krullen kunnen 
ontkleuren, welke op die wijze bereid waren. Zij 
behielden eene donkerbruine kleur en het micro
scoop toonde aan, dat de vezelstof der planten-
cellen teerkleurig was en bleef. 

De Relgische Annalcs des Travaux publics, T. 
XIX en 7'. X X , behelzen twee belangrijke nota's 
van den ingenieur Crépin over het bewaren van 
hout, dat aan zeewater is blootgesteld. Deel XIX 
bevat ook eene nota van een ongenoemde over 

• den paalworm. 
Zoo ook a l , volgens den scheikundige ü u m a s , 

het bewaren van het hout een der belangrijkste 
vraagstukken is, is het toch nog ver verwijderd 
van zijne oplossing. Een balk moest even lang 
weerstand bieden als een mummie. 

ft., 30 Nov., 1872. R. v. E. 
(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

!j De Zwitsersche commissie voor de wereld
tentoonstelling te Weenen is onlangs door de be
noeming van den hoogleeraar Bóhmert, te Zu
r ich , met een lid vermeerderd, en daardoor te
vens zeer in beteekenis gestegen. De heer Bóh
mert heeft de taak aanvaard een verslag te be
werken van al het wetenswaardige omtrent de 
Zwitsersche arbeiders in de laatste tien jaren. 

De Weener correspondent der »Neuc Zii richer 
Zeitung" bespreekt in een zijner brieven de re
geling, door Zwitserland gemaakt, om met be
hulp van de door den Bond en de kantons toege
stane sommen, gezamenlijk bedragende honderd 
duizend franken, aan een zoo groot mogelijk ge
tal arbeiders gelegenheid te verschaffen tot het 
bezoeken van de tentoonstelling. Hij zegt onder 
andere : «Oneindig velen , die uit het bezoek aan 
de tentoonstelling zeker de grootste winst voor 
hunnen geest konden trekken, moeten er van 
verwijderd blijven , omdat zij er de middelen niet 
voor bezitten. Dat geldt in de eerste plaats de 
kleine handwerkslieden, dc arbeiders. Juist zij 
zijn het, wien het bezoeken en bestudeeren van 
eene wereldtentoonstelling het meest tot voordeel 
zou strekken, liet is daarom voor eiken Staat, 
tot opbeuring van zijne nijverheid , dringend ge
raden , schrandere arbeiders uit alle takken dei-
nijverheid, op kosten van bet algemeen, naar 
Weenen te laten gaan. 

Zwitserland en Duitschland (en de Vereenigde-
Staten van Noord-A inerika) zijn tut dusverre de 
eenige Rijken, die , zoover wij weten, zich met 
deze hoogst gewichtige aangelegenheid bezighou
den, en alleen Zwitserland behandelt de zaak van 

Staatswege, terwijl in het Duitsche Rijk slechts 
eene particuliere Vereeniging werkzaam is." 

Volgens den aangehaaldcn correspondent heeft 
dc Commissaris-Generaal van het Zwitsersche 
Eedgenootschap zich den laatsten tijd van zijn op
onthoud te Weenen ten nutte gemaakt, om de 
noodige inlichtingen omtrent de kosten van ver
pleging en huisvesting der voor Staatsrekening 
naar de tentoonstelling af te vaardigen Zwitsersche 
arbeiders in te winnen, en de berichten daar
over luiden gunstig. De overste Rieter heeft, 
waar het doel kon treilen , zijne denkbeelden uit
eengezet, en daarbij vollen bijval geoogst. Hij 
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door zijne 
bemoeiingen in het belang van den Zwitserschen 
arbeidersstand. Maar ook het Zwitsersche Eed
genootschap kan er trotsch op zijn , dat het op 
dit punt alle overige beschaafde en nijvere Sta
ten niet een goed voorbeeld voorgaat, daar men 
zelfs in het Duitsche Rijk in dit opzicht nog op 
verre na niet zoo gevorderd is , dewijl het voor 
het doel noodige kapitaal er nog door particuliere 
inschrijvingen bijeen moet worden gebracht. 

Ieder weet, dat nergens vrijheid cn gelijkheid 
dieper woitel hebben geschoten dan in Zwitser
land , en toch wordt hier niet onbeperkt de leus 
gehuldigd: Laissez faire, laissez faire, die onze 
Nederlandsche wetgevers, staatshuishoudkundigen 
en groote bladen dagelijks de doctrinaire Fransche 
en Kngelsche scholen nabauwen. 

Eén staaltje zij hiervan nog in het voorbijgaan 
als hora d'oeuvre vermeld. In enkele Zwitsersche 
kantons is ieder verplicht zijne roerende en on
roerende bezittingen te doen verzekeren door 
den Staat, dat is door het souvereine kanton. 
Zoude zulk eene belasting, in Nederland inge
voerd, met ruime winst voor de schatkist, niet 
redelijker en zedelijker zijn dan Rijks-accijnsen 
op vleesch en andere onmisbare artikelen? Maar 
onze dorhartige staatshuishoudkundigen in Kabinet 
en Kamer meenen, que tous les problcmes sont 
résolus pour le miewr dans la mcilleure des 
sciences possible. 

jj Men leest in het Engelsche blad the Globe, 
naar aanleiding van de herhaalde spoorweg-onge
lukken in Groot-Britannié en Ierland en van een 
nieuw feit van dezen aard, de volgende regelen : 

Als men ziet, dat elke dag gekenmerkt wordt 
door eenige botsing van treinen, zou men het 
overbodig kunnen achten bijzondere melding te 
maken van het noodlottige ongeval, dat dezer 
dagen te Leeds heeft plaats gegrepen, ware het 
niet, dat het eene nieuwe kans van gevaar in 
het licht stelt. Een ledige wagen bevond zich 
nats naar gewoonte" op de lijn, als om verbrij
zeld te worden door den eersten trein , die over 
de baan zou moeten. -Als naar gewoonte" is 
dan ook een personen-trein met volle vaart er 
tegen komen aanstoomen. In deze zaak zijn de 
reizigers er af gekomen met een geweldigen 
schok, die hen goed zal hebben dooreengescbud 
zonder hunne ledematen te breken. Maar men 
zou ten minste meenen, dat de bewoners van de 
huizen langs den spoorweg niet aan dezelfde ge
varen als de reizigers moesten blootgesteld zijn , 
zoo zij rustig binnen zitten. Welnu, een wissel-
wachter gebruikte vreedzaam met zijn gezin zijn 
avondmaal, toen eene locomotief' zich in zijne 
woning vertoond heeft, den muur omverwerpende 
en den ongelukkigen beambte op de plaats doo-
dende. (Zoo is ook te Brussel eene machine 
op zekeren nacht een echtpaar zeer onbescheiden 
in zijn slaap komen storen). En dat alles is 
gebeurd, omdat zich een onderstel bevond, waar 
het niet had moeten zijn. De spoorwegmaatschap
pijen vervolgen te recht de kwajongens, die er 
behagen in scheppen stokken en steenen op de 
spoorstaven te leggen. Dc rechtbank straft hen 
streng en brengt hun de slechtheid van hunne 
daad onder het oog. Maar wat te zeggen van 
bet feit, dat ten minste de helft der kortelings 
gebeurde ongelukken voortgekomen is uit belet
selen, op den weg geplaatst, niet door ondeu
gende jongens, maar door de beambten dei-
spoorbanen? Dat is eene oorzaak, vrij wat vrucht
baarder in ongevallen dan verwarde seinen en 
met werk overladene wisselwachters, en toch 
schijnt het onmogelijk te weten , op wien de ver
antwoordelijkheid te doen drukken. 

Men beschuldigt den wind van in de jongste 
omstandigheid de onderstellen verplaatst te heb
ben. In elk geval is er geene grens voor de 
onheilen, waar geene grens is voor de ongeschikt
heid. De wind is een zondenbok, die zeer van 
pas komt en geene schadeloosstelling heeft te 

betalen. Wij zijn nog niet aan het eind zijner 
kuren. 

— A Be Dusseldorfer Bouwbank heeft het 
hotel »Breidenbachcrhof" te Dusseldorf aange
kocht en wil dit gebouw in het volgende jaar 
vergrooten en veranderen, waartoe eene prijsvraag 
is uitgeschreven. De programma's zijn aan het 
kantoor van de Bank , Pfarrscheidestrasse n°. 1 , 
te bekomen en de uitgeloofde premiën bedragen 
respectievelijk 2500 en 1200 mark. 

— A De uitslag van de uitgeschreven prijs
vraag voor het Marienburg-gedenktceken te Bran
denburg beeft niet aan de verwachting beant
woord. Er waren 6 ontwerpen ingekomen, doch 
hiervan werden 2 terzijde gelegd, daar het ééne 
zonder schaal, begrooting en omschrijving en het 
andere te laat was ingezonden. De vier overige 
ontwerpen overschreden allen de bepaalde bouw
som van 20,000 Thaler. De jury heeft echter 
besloten om den prijs van 300 Thaler gelijkelijk 
te verdeden tusschen de ontwerpen »Mark I" en 
»Kreuz," waarvan de vervaardigers zijn dc heeren 
Herman Eggert, te Berlijn en Hubert Stier, te 
Tempelhof bij Berlijn. 

Er is alsnu besloten om deze beide heeren tot 
de beantwoording der vraag, volgens een nieuw 
programma, uit te noodigen. 

— A De jury van beoordeeling der ingekomen 
ontwerpen voor eene school voor de scheepvaart, 
alsmede voor eene burgerschool, te Bremen, heeft 
haar besluit bekendgemaakt. 

Voor de school voor de scheepvaart waren drie 
ontwerpen ingekomen , en daarvan werd dat van 
den architect Th. Eggers, te Bremen, met den 
uitgeloofden prijs van 1000 mark bekroond. 

Voor de burgerschool waren zeven ontwerpen 
ingezonden; er is geene volledige bekroning ge
schied, doch de eerste prijs ad 1500 mark is gelij
kelijk verdeeld tusschen de ontwerpen vkinziges 
Deutschland" en «Mens sana in corpora Sano"; 
van iiet eerste was de vervaardiger de architect 
Hintze, te Halle, terwijl het tweede ontwerp was 
vervaardigd door de heeren Templis en Redder-
sen, te Bremen. 

De jury heeft tevens bepaald, dat geen dei-
drie bovengenoemde ontwerpen ter uitvoering kan 
worden aanbevolen , tenzij daarin de noodige ver
anderingen worden aangebracht. 

— § In October j l . zijn te Aldershot proeven 
genomen niet den smallen spoorweg, die pas was 
aangelegd geworden tusschen de hield-Stores en 
de liarruck-Stores. Een groot getal ingenieurs 
woonde deze proeven bij. De heer Feil (*), uitvin
der van het stelsel, dat in de nieuwe baan eene 
toepassing had gevonden , verklaarde er hun de 
voordeelen van. De ijzeren baan is iets meer dan 
zestienhonderd meters lang; twee derden barer 
lengte zijn in bochten, welker stralen afwisselen 
van zestig tot honderd en veertig meters. Er is 
over eene lengte van 235 ellen eene helling van 
0.005 M (niet steiler?). De afstand der spoorstaven 
is 0.45 M . Deze zijn geplaatst op liggers in de 
lengte, die om de 3 of 4 ellen ondersteund wor
den door dwarsliggers. De locomotief, die dezen 
weg bedient, is van de uitvinding des heeren Feil ; 
zij is vervaardigd geworden door de heeren Man
ning, Wardle en C'"., te Leeds. Zij weegt 4 ' / 2 

ton en de tender 3 1 / , , daaronder begrepen de 
kolen cn het water. De machine beeft drie paren 
gekoppelde raderen, van 0.400 M middellijn. De 
spoorstaven bevinden zich 0.30 beneden de mid
delste staaf, die in de as der baan l igt , wat 
overeenkomt met eene verbreeding van liet spoor, 
doordien het zwaartepunt lager l igt; wat stabili
teit en veiligheid betreft, is de afstand van 0.45 
tusschen de spoorstaven op deze baan gelijk aan 
1.07 op eene gewone. De ramen der wagens heb
ben 2.45 M lengte, 1.50 M. breedte, 0.00 M hoogte; 
zij zijn zoo vervaardigd, dat zij elk een gewicht 
van drie tonnen kunnen dragen, en hebben on
geveer 8 tot 10 teerling-cllen inhoud. De wagens 
hangen op twee paren raderen, geplaatst niet 
onder het raam, maar aan de twee uiteinden ; 
de wagen bevindt zich alzoo op ongeveer 0.07 M 
boven de spoorstaven, en het zwaartepunt ligt 
bijgevolg zeer laag. De uitkomsten der proeven 
te Aldershot zijn zeer voldoende geweest en heh-

(*) In de ouder den minister van Koloniën Vau Bosse uit-
gegevene Memorie over de Oeinbiliii-kolcn leest men her
haaldelijk Tell, in plaats van Pell —!! Waarom niet Willem 
Tell? Ken ander minister van Koloniën, de heer Van de Putte, 
wist de beteekenis niet van kilometev, noch V U hyttroyra-
pniell Aau zulk een onwetend ministerie is dc stotlclgkc 
welvaart vuu meer dan twintig miUioru menschen toever
trouwd. De uitkomsten zjjn er dan ook naar. 

ben de beweringen van den uitvinder bevestigd. 
De naar dit beginsel gebouwde lijnen zullen eene 
vrij groote hoeveelheid mondtocht en krijgsvoor
raad voor het leger kunnen vervoeren, gelijk ook 
veldgeschut en belegeringsstukken, die een ge
wicht van zeven tonnen niet te boven gaan. 

Het Departement van Oorlog onderzoekt in dezen 
oogenblik een ontwerp van verbinding der lijn 
bij Aldershot met het kanaal van Basingstoke en 
met den South-Westorn Railway, en tevens van 
verlenging der lijn tot liet Noorderkamp. Zoo 
het uitgevoerd werd , zon men belangrijke som
men besparen op het kostbaar vervoer met wagens 
van den legertrein. 

— § Hij de maandelijksche vergadering van het 
Instituut der mijn-ingenieurs van East Worces
tershire, te Dudley, is een belangwekkend ver
slag uitgebracht geworden over het vernielings-
vermogen van dynamiet, Hel voorwerp, waarop 
men de proef nam, was eene ontzettende massa 
ijzer; dit blok lag sinds vijf en dertig jaar bij 
Bilston begraven. Het was een dier •wolven", 
die bij het ijzergieten gevormd worden , van tien 
tot dertig tonnen gewicht hebben, soms acht tot 
tien voeten dik zijn , en zoo hard , dat men er 
slechts met de meeste moeite in kan doordringen 
Als men ze verbrijzelen w i l , onderwerpt men ze 
aan eene nieuwe smelting en trekt er partij van, 
maar dikwijls ziet men hiervan af, omdat de uit
gaven, vereischt om er eenige stukken van te krij
gen , niet worden opgewogen door de opbrengst. 
Zulke wolven zijn in de nabijheid van hoogovens 
in overvloed voorhanden. 

Het monster, waarop de proef genomen werd, 
was een fraai stuk metaal, dat in alle richtingen 
acht voeten mat. Men had herhaalde malen be
proefd het met kruit te doen springen, maar er 
niet in kunnen slagen. Eens bad men vier gaten 
geboord in verschillende gedeelten van het blok, 
op welker bodems men vier oude ponden kruit 
gelegd had. Toen men het aanstak, ontsnapte 
de lading niet geweld uit de openingen, zonder 
eenige uitkomst. 

Ditmaal plaatste men drie patronen van dyna
miet in eene der oude kruitkamers en stak ze 
aan ; men verkreeg geen ander resultaat dan de 
ontploffing. Men herbaalde de proef niet negen 
patronen, en ofschoon deze bet blok niet aantast
ten, was de schok zoo hevig, dat men een onge
luk in de buurt vreesde, zoo de proef hernieuwd 
werd. Toch besloot men tot eene derde proef; 
dezen keer legde men 12 1 / , patronen in eene dei-
kamers. Toen de ontploffing plaats greep, was 
de wolf verbrijzeld in tallooze stukken, waarvan 
een, dertien centenaars wegende, eenige honder
den voeten hoog in de lucht geslingerd werd en 
weder neerviel door het dak van een stal , waar 
hij groote schade aanrichtte. Het gezamenlijke 
gewicht van het gebezigde dynamiet beliep 2*/4 

oude ponden. 

— § De gas-machines van het Duitsche huis Lan
gen en Otto, waarover wij vroeger in dit blad 
gesproken hebben, en die verbeterd zijn geworden 
door de gebroeders Crossley, te Manchester, wor
den meer en meer verspreid te Bradford en in 
andere Engelsche middelpunten van nijverheid. 
Allen, die ze gebruiken, erkennen de groote voor
deden van dezen kleinen motor of drijver. 

— § Dc werklieden der kolenmijn, genaamd .Ed
mund main colliery, nabij Barnsley, hebben 
in October den arbeid gestaakt om eeue verhoo
ging hunner loonen met vijftien ten honderd te 
verkrijgen. De eigenaren der mijn, die aanvanke
lijk weigerden hunnen eisch in te willigen, gaven 
reeds den vierden dag toe. waarop de driehon
derd arbeiders het werk hervatten. Het is treu
rig , dat bijna overal de arbeidgevers tot billijk
heid moeten gedwongen worden. En dan schreeuwt 
men in de groote veile bladen over de «onbe
schaamde" eischen der verongelijkten ! 

— tj De Maatschappij van den Great Northern liail-
wag, in Engeland, heeft onlangs tot de rijtuigen 
der tweede cn derde klasse een gedeelte der geriefe
lijkheden uitgestrekt, lot heden uitsluitend het 
deel der eerste klasse. Men heeft onlangs aan 
deze Maatschappij tal van rijtuigen der derde 
klasse van een nieuw en beter model afgeleverd, 
die des winters van stoven zullen voorzien worden. 

— § Een mijner vrienden schrijft mij: »Ik lees 
daar juist iu de courant, dat men te Berlijn 
muren maakt uit één stuk. Men perst een meng
sel van steenkoolasch, zand, cement cn ijzerslak
ken tusschen ijzeren platen. Zonder nu juist die 

bestanddeelen bedacht te hebben , is het zeker, 
dat ik reeds vóór twintig jaren op zoo'n fabri
kaat zon." E n : »Zouden stalen pantsers voor 
schepen niet kunnen vervangen worden door een 
deeg van bordpapier of zelfs van kurk? Ik vind, 
dat het verkeerd is voor zoo iets harde stof te 
bezigen. Richard Leeuwenhart sloeg door een 
ijzeren staaf, Saladin door een kussen. Dit werd 
door de kruisvaarders voor een sterker stuk 
gehouden." 

§ Verscheidene industrieelen uit Sheffield heb
ben onlangs concessie verkregen voor de ontgin
ning van belangry'ke mijnen in Portugal. De 
laag ijzererts beslaat ongeveer zes en veertig 
vierkante kilometers; zij ligt in het noorden van 
het genoemde Rijk. Behalve bet ijzererts vindt 
men er ook kool en antimonium. De concessio
narissen beweren, dat het Portugeesche ijzererts 
de voorkeur verdient boven het Spaansche. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M . heeft aan Dr. R. W . 
van Goens een eervol ontslag verleend uit zijne 
betrekking van hoogleeraar, aan de Polytechnische 
school te Delft, behoudens aanspraak op pensioen 
of wachtgeld en met behoud van den titel van 
hoogleeraar en als zoodanig in zijne plaats be
noemd A. J. van Pesch. tijdelijk hoogleeraar aan 
die instelling. 

— Door den Gouveneur-Generaal van Ned. Oost-
Indie is, op verzoek, eervol ontslag verleend aan 
den opzichter der 2 * klasse bij den waterstaat, 
en 's lands burgerlijke openbare werken, tijdelijk 
gedetacheerd bij het Marine-departement en belast 
met het toezicht over de Marine-werken te Soera
baya , J. W. Volmering. 

Amsterdam. In de zitting van den Gemeen
teraad van 4 dezer werd behandeld een voorstel 
van Burg. en Weth., tot vaststelling van een plan 
van wegen ter uitbreiding der stad, in den Bin-
nendijkschen Buitenvelderschen polder. De navol
gende wegen waren voorgesteld , als; 

a. een weg, zuidwaarts van-, evenwijdig aan- en 
op 70 meters verwijderd van den in aanleg zijnden 
weg, evenwijdig aan het Schapenburgerpad , be
ginnende bij den Buitensingel; 

b. een weg, zuidw. evenw. en op 80 meter van 
den weg a, beginnende bij den weg t'; 

c. een weg zuidw. evenw. en op 70 meter van 
den weg b, beginnende bij den weg l; 

d. een weg, ongeveer in het verlengde dei-
Spiegelgracht en loodrecht op den Buitensingelweg; 

e. een weg, ongeveer evenw. aan de Oude of 
Boerenwetering, makende met den weg d een 
hoek van omstreeks 21 graden, beginnende bij den 
weg ( op omstreeks 70 nieter van het snijpunt 
van diens as, met de as van den weg d ; 

f. een weg oostw. evenw. en op 64 meter van 
den weg e, beginnende bij den weg t; 

y. een weg oostw., evenw. en op omstreeks 
07 meter van den weg ƒ , beginnende bij den 
Buitensingel; 

h. een weg langs het westelijk boord van de 
Oude- of Boerenwetering ; 

i. een weg, loodrecht op de wegen a, b, f, 
en g, beginnende bij den Buitensingel, de rich
ting volgende van het noordelijk gedeelte van het 
Schapenburgerpad en eindigende bij den weg h; 

k. een weg, zuidw., evenw. en op omstreeks 
131 meter van den weg i , ter verbinding van den 
weg h met de in aanleg zijnde straat evenwijdig 
aau het Schapenburgerpad ; 

/. een weg , zuidw., evenw. en op omstreeks 126 
meter van den weg k, ter verbinding als voren; 

m. een weg, zuidw. voor een gedeelte evenw. 
en over dat gedeelte op omstreeks 132 meter 
van den weg l, ter rerbinding als voren; 

Na langdurige discussion is dit voorstel aange
nomen, verklarende alleen de heer Muller zich 
bij de stemming tegen dit plan. 

Zaandam, 2 December. In de heden gehou
den Raadszitting is door Burg. en Weth. de voor
dracht ingediend ter vervulling der vacature van 
gemeente architect, ontstaan door het verleende 
eervol ontslag van den heer L . Hogeweg. De 
voordracht bevat, alpbabetisch gesteld, de namen 
van: F. Berghuis, opzichter bij den provincialen 
waterstaat, te Harlingen; A. t'. Bleys, bouwkun
dige te Hoorn; .1. A. van der Kloes, gemeente
architect te Bolsward; .1. Van der Koogh, achi-
tect te Zaandam; ü . J . Oosthoek, gemeente-ar
chitect te Bergen-op-Zoom; D. J. Sanches, bouw
kundige te Amsterdam. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering, gehouden "op Donderdag 28 
November 1872. 

Na de voorlezing en goedkeuring van de no
tulen der vorige vergadering, worden door den 
Secretaris de vragen voorgelezen, die door de 
Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst voor
gesteld zijn ter behandeling op de Algemeene 
Bijeenkomst, in 1873 te Amsterdam te houden ; 
de leden worden uitgenoodigd hieraan wel te 
willen medewerken. 

De heer Ginjoolen laat een groot middelstuk 
en hoekstuk van pleister zien voor een plafond; 
de wansmaak, die er tegenwoordig in de toepas
sing van ornementen bestaat, beeft hem aange
spoord om versieringen te ontwerpen en te ver
vaardigen, teneinde te trachten door schoone 
lijnen ook schoone vormen voor te stellen. 

De Voorzitter wenscht den heer Ginjoolen na
mens de Vergadering geluk met diens welgeslaag
den arbeid. 

De heer Rose deelt bijzonderheden mede om
trent de wand- of muurschilderingen in de eerste 
helft der 14' eeuw. Spr. laat teekeningen zien, 
die de kopie voorstellen van eene muurschildering 
in de dorpskerk te Bathmen. De wandschilde
ringen bewijzen wel dat de kunst toen nog op een 
zeer lagen trap stond. Vele der kleuren zijn lang
zamerhand verdwenen door het overwitten, het
welk op de teekening is aangetoond. De schil
dering zelve stelt voor de legende van de 1000 
martelaren uit den tijd van Keizer Hadrianus, 
waarvan spreker een verhaal geeft. Daarna treedt 
hij in eene vergelijking van den kerkbouw in de 
middeleeuwen en den tempelbouw der Grieken, 
daarbij vooral aantoonende hoe zonderling het 
moet geacht worden dat men in de middeleeu
wen de binnenwanden van prachtige kerkgebou
wen versierde met schilderingen , waarvan voor
stelling cn uitvoering verre beneden de kunst
waarde van de gebouwen zijn. 

Na deze mededeeling, die met groote belang
stelling werd aangehoord, sprak de heer De 
Wijs over het draineeren van gronden, en wel 
door middel van het graven van greppels of 
slooten of wel door gebakken-aarden buizen; de 
eerste wijze had het nadeel, dat men een betrek
kelijk groot gedeelte land aan den landbouw ont
trok , zoodat het droogleggen door onderaardsche 
buizen verreweg de voorkeur verdient. 

Evenwel zijn hier te lande vele polders weinig 
geschikt om te draineeren. daar het land gewoon
lijk niet hoog genoeg boven den waterstand van 
de omliggende slooten ligt, om genoegzaam ver
hang in de buizen te kunnen verkrijgen. 

Spr. deelde verder mede. op welke wijze het 
draineeren in Engeland cn België wordt toege
past, wat de ondervinding betreffende het doel
matig aanbrengen der buizen had geleerd en 
wat de prijzen der buizen hier te lande zijn. 

Deze mededeelingen lokten daarna tusschen 
verschillende leden eenige discussiën uit, waaruit 
bleek dat het draineeren in ons land vanwege 
vele bezwaren weinig toepassing vond. 

Nadat door het lid den heer Singels was voor
gesteld om eene uitnoodiging te richten aan het 
lid den heer Lefêbre, teneinde aan de afdee
ling eenige mededeelingen te doen omtrent zijne, 
in den laatsten tijd genomen, proeven over voort
planting van geluid en hierover eene wisseling 
van gedachten had plaats gehad, werd de ver
gadering gesloten. 

ERRATUM. 

In het art ikel: De spoorweg van Amsterdam 
naar zijn Noordzeehaven. voorkomende in nom
mer 48, staat op blad 1, kolom 1 : Met het ka-
naai komt evenwel de meer natuurlijke weg open 
en kunnen de schepen met AANGEBROKEN last naar 
Amsterdam varen. In dezen zin is eene drukfout 
ingeslopen, daar voor het woord AANGJEBROKXN moet 
worden gelezen ONUERROKEN. 

Correspondentie. 
Het ingezonden stuk, over de aanbesteding dei-

pijpen voor de duinwaterleiding te's-Gravenhage, 
kan niet worden opgenomen, tenzij de inzender 
mogt kunnen besluiten daaronder zijn naam te 
plaatsen. 

R. te A. Uw schrijven is bij de Redactie ont
vangen en aan uw verzoek zal dezer dagen wor
den voldaan. 

Advertentiën. 

D E J O M E & P L A T E 
T E S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzcrconstructiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen hij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf cn coke, in verschillende omstandigheden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPEK WERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles, Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

BOUWTEKRÈIN—UTRECHT. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen Bouw

terrein gelegen aan den Singel, de Ooster
straat, enz., in de onmiddelijke nabijheid van 
de Maliehaan eu het station van den Oosterspoor
weg, tegen den prijs van ƒ 4 tot ƒ 1 2 per vier
kante meter. 

Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij den architect A l . B . NIJLAND, Kromme 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

FAimiKK VAN 

BRONSWERKEN, US-1 BODWORHEMEKTEN, 
KOPER-, ZINK- a IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Ruitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en (!, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n op aanvrage v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

D. A . THIEME te Arnhem, heeft verzonden de eerste Aflevering van 

W E E N E N 
DOOR 

G E R A R D K E L L E R . 

Bezoek aan W i l h e l n i s h ö h e , Dresden, Praag, Weenen, Ofen-Pesth, 
Salzkammergut en Salzburg. 

MET EEN PLATTEGROND V A N W E E N E N . 

Het boek wordt uitgegeven in afleveringen van vier blad of 04 pag. en zal in hoog
stens zes afleveringen kompleet zijn. De eerste verscheen thans, de laatste verschijnt vóór 1 
Maart. De prijs per aflevering is 70 cents, kompleet ƒ 4 . — . Bij de laatste aflevering wordt 
gratis een plattegrond van Weenen gevoegd. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente GHON1NGEN, zijn voornemens, door 
hunnen Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, 
aan te besteden : 

1) De LEVERING van 380 meter 
lengte TROTTOIRBANDEN , zwaar 
0,15 bij 0,25 meter van Escauzijnsche 
h n r" cl s t G o ÏI * 

2) Het M A K E N en L E V E R E N van 
vier stuks POMPEN en POMPKAS-
T E N van gegoten ijzer, onder bijleve
ring van alle daartoe noodige AR
BEIDSLOONEN , TRANSPORTEN, 
ENZ. ENZ. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter Secretarie der gemeente ter lezing 
liggen , en aldaar a ƒ 0 . 2 5 per exemplaar ver
krijgbaar zijn , terwijl nadere inlichtingen te be
komen zijn aan het Bureau der gemeentewerken. 

De op zegel gestelde inschrijvings-billetten , 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den , moeten vóór of uiterlijk op Woensdag, den 
18den December aan het Raadhuis worden be
zorgd, terwijl de opening daarvan aldaar, op 
Donderdag den lilden December, des namiddags te 
12 1 / , uur , zal plaats hebben. 

Groningen, 4 December 1872. 
Burgemeester en Wethouders, 

B. van ROIJEN. 
De Secretaris, 

W. A. REIGER. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B' leeker A Buddins;h, Arnhem, Waterpas-
iMeetinstrumenten, balansen, bascules. 
Bouwterreinen te koop aan dc Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Vriest & C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

Honinkl. Spiegel- en Lijslenfiibr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

.f»c«. rieysier, te Scheveningen, fabrikant 
van cemcnt-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Verinaes en de Bonde, .Stoointraslauriek, Delft. 

I I . .1. Wolter, Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Katteusloot, tusschen de Zaa"-
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B. A. Hildebrnnd. Stoomtiasliibriek, Haarlem. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TIIIEME —Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL & C ' 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag . 9 Deo. 
Tiel, te 11 uren , door den dijkstoel van Tie-

lerwaard , op Bellevue : de leverantie , o. van 3 
dikken vimmen drie- of vierjarig Gcldersch waar
den rijshout, te leveren voor de helft te Tiel en 
voor de helft te Drumpt; b. van 3 dikke vimmen 
idem, te leveren voor de helft te Zennewijnen en 
voor de helft tc Ophemelt. (Herbesteding.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burgen weth: 
bet rioleeren en bestraten van de dwarsstraat 
tusschen de Vondelstraat en den Overtoom, met 
het onderhonden dier werken tot 31 Dec. 1874 
Inl. aan de afdeeling Publieke Werken , aan het 
gebouw Zeerecht, op het bureau van den stads
ingenieur J. G. van Niftrik, 's voormiddags van 
10—12 uren. 

Oosterwijtwerd, te 2 uren, door J . B. Wes-
terwijk, ten huize van K. Nieland: het bouwen 
eener schuur met voorgebouw. Aanw. op den dag 
der besteding , te 1 uur. 

Dinsdag, 10 Deo. 
's-Hage. te 1 uur, door het minist. van 

justitie: het 2e perc. der verbouwing van het 
huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevan
genissen .1. F. Metzelaar, te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter L . II. J . Jennissen, te Leeuwarden. 

Haarlem , 's avonds te 7 uren , door het bur
gerlijk armbestuur, in het stads-armenhuis : de 
levering van : 

200 M . katoen voor bedlakens; 
60 » grauw linnen ; 
70 » beddenbont; 

200 » hemdenkatoen; 
100 » wit katoen in 2 soorten; 

30 » gestreept molton ; 
40 » blauw baai; 
25 » rood bont; 
00 » kielenstreep; 
75 » aschgrauw dieinet; 
50 » wit bombazijn: 

150 » bruin pilo; 
75 » zwart linnen ; 
80 » voeringkatoen; 
40 » tafel- en handdoekengoed; 
50 KG. grijze en zwarte saaiet: 
12 stuks groen wollen dekens ; 

8 » wit id id. 
Woensdag, 11 Deo. 

Hof-van-Delft, te 11 uren, door het gemeen
tebestuur , in de raadkamer van de gemeente aan 
den Hoorn: het begrinten en ondchouden der 
Abtswoudsche en Harrewegen, benevens het met 
koolasch onderhouden van den Schieweg, van de 
grenzen der gemeente Delft af tot aan die der 
gemeente Kethel, ged. 1873 tot en met 1877. 

Blokzijl, te 12 uren, door regenten van het 
Maurits-weeshuis, in de kerkekamer: het opbou
wen van genoemd weeshuis op de bestaande 
fundeering. 

Amersfoort, te 1 uur, door den kerkeraad 
der Nederl. Israëlitische gemeente, in zijne ver
gaderkamer : het stichten van een wijdingsge
bouw, afsluitingsmuur en bewaarderswoning op 
de nieuwe begraafplaats aan den Soester straatweg, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij den ge
meente-architect. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering van 70,000 stuks bekapte keien, 550 
str. M. kantkeien en 400 str. M . trottoirbanden, 
in 3 perceelen. Inl. bij deu stads-architcct. 

Donderdag, 12 Deo. 
Ten Boer, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen van eeu tolhuis c. a. 
Haarlem, tc 2' ., uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . het driejarig onderhoud der grocte 
en andere Rijkswegen in Noord-Holland, in 5 
perceelen; l e perc. groote weg der l e klasse no. 
1, van Amsterdam tot de grensscheiding der 
prov. Utrecht, lengte 34,430 M. ; 2e perc. groote 
weg der l e k l . no. 4 van Amsterdam naar Haar
lem, lengte 10,004 M . ; 3e perc. groote weg der 
le k l . no. 4 van de grensscheiding der provincie 
Zuid-Holland onder de gemeente Bennebroek tot 
de scheiding tusschen de gemeenten Haarlem en 
Heemstede, lengte 14,921 M . ; 4e perc. zijtak 
van den grooten weg no. 4 als voren, lengte 

21,001 M . ; 5c perc. zijtak van den grooten weg 
no. 4 als voren, lengte 41,202 M. Raming per 
jaar: perc. I , ƒ15 ,534 ; perc. 2 , ƒ 7082; perc. 
3, ƒ 5770; perc. 4, ƒ 8 1 0 0 ; perc. 5, ƒ12 ,300. 

2o. het driejarig onderhoud van de Keulsche 
Vaart in Noord-Holland, lie werken bestaan in-. 
a. het verdiepen van de Keulsche Vaart: b. het 
bouwen van een kantoor voor den commissaris 
der jagerij te Muideu ; e. het vernieuwen van 
meerpalen ; d. het opruimen van een in de vaart 
te Weesp aanwezigen muur; e. het leveren en 
stellen van peilschalen : ƒ. het doen van eenige 
leverantien, en g. het onderhouden van de Keul
sche Vaart met bijbeliooren tot 31 Dec. 187.*). 
Raming ƒ 2 7 8 0 per jaar. Inl. voor beide werken 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat, te 
Haarlem en bij de ingenieurs Du Celliée Muller , 
te Amsterdam en Wellan, te Alkmaar. 

G e l d r o p , te 11 uren, door de bouwcommissie 
van het gasthuis: het houwen van een gasthuis 
met keukens en bijbehoorende gebouwen. Aanw. 
9 en 12 Dec , te 10 uren. 

Groningen, te 12'/, uren, door burg. en 
weth.: 1o. het herstellen der houten walbeschoei-
ingen aan het westeinde van het Zuiderdiep ; 2o. 
het leveren en plaatsen van een- en het ver
plaatsen van een ander urinoir. Bilj. inzenden 
uiterlijk 11 Dcc. 

t Zandt, te 3 uren, door het gemeentebe
stuur: het onderhouden der kunstwegen in die 
gemeente, ged. 1873, '74, '75. Inl. bij den 
architect A . .1. Knaap , te Appingedam. Bilj . 
inz. uiterlijk 11 Dec. bij den burgemeester. 

Vrijdag, 13 Deo. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. be

stuur : het driejarig onderhoud van de gebouwen 
en aanhoorigheden, ten dienste van 'a Rijks be
lastingen te Hansweert en te Bath, an I Jan. 
1873 tot 31 Dee. '75, in twee perc «!*n. Aanw. 
den 4den dag vóór de besteding. 

' s - B o s c h , te 10 1 j uren, door hit prov. be
stuur: het bouwen van eene wachlc.swoning bij 
sluis no. 1 der Zuid-Willemsvaart, be&taande in 
het ophoogen van het terrein cn het daarop 
bouwen van eene steenen woning, buitenwerks 
15.30 bij 8.95 M Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat, bij den ingenieur Hoogenboom 
en bij den opzichter Mensert, allen te 's-Bosch. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 51170. 

' s - B o s c h , te 10 1 . uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: lo. het onderhouden der Rijks 
groote wegen in Noord-Brabant, van 1 Jan. '73— 
31 Dec. '75, in 8 perceelen, als: l e perc. weg 
van de le klasse no. 3 voor de aanlegplaats tc 
Sleeuwijk tot den veerdam aan het Oude-Maasje, 
lang 12,980 M . ; J2e perc. weg der l e kl . no. 3 
tusschen het Oude-Maasje cn de Belgische grenzen 
bij Wernhout, benevens een gedeelte van den 
Rijks grooten weg der le klasse no. 8 tusschen 
den Driesweg bij Breda en de Maasdijksche brug, 
lang 54,783 M . ; 3e perc. le zijtak van den groo
ten weg der l e k l . no. 3 van Prinseuhage tot de 
rivier de Eendracht bij Thulen , lang 40,598 M . ; 
4e perc. weg der l e kl . no. 7 tusschen Breda en 
Moerdijk, aanvangende aan het Noordeinde van 
den spoorweg-overgang bij Breda eu strekkende 
tot door de kom van het dorp Moerdijk, lang 
19,000 M. j 5e perc weg der l e kl . no. 8 van 
de Maasdijksche brug over het riviertje de Don
gen, beoosten Tilburg, tot de vestingbrug over 
de Hoofdgracht buiten de Vughterpoort te 's-Bosch, 
lang 28,737 M . ; Oe perc. weg der l e kl . no. 8 
van dc llinthaiuerpoort te 's-Bosch tot de Pegel-
brug te Grave, lang 30,977 M . ; 7c perc. zijtak 
van den weg der le k l . no. 7 van dc Bestsche 
barrière door Eindhoven tot de Belgische grenzen 
onder Bergeijk. lang 31,105 M . ; 8e perc. weg 
van den zijtak van den weg der le kl . no. 7 
bezuiden Eindhoven naar de Limburgsche grenzen 
in de richting op Weert, met een zijtak naar de 
Hultsche brug, lang 25,500 M. Raming per jaar: 
perc. 1, ƒ 1 7 9 0 ; perc. 2 , ƒ 8 5 2 0 ; perc. 3, ƒ5030; 
perc. 4, ƒ 7 5 5 0 ; perc. 5 , ƒ 3 1 0 0 ; perc. 0, ƒ9970; 
perc. 7, ƒ 3 9 3 5 ; perc. 8, ƒ 5 7 5 0 . 

2o. het ged. 1873 onderhouden en herstellen 
van de Rijks-rivierwerken langs den linkeroever 
van de Boven-Merwede onder Woudrichem en 
Sleeuwijk. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat en de ingenieurs Hogerwaard en Hoo

genboom , allen te 's-Bosch, bij den ingenieur 
De Bruyn Kops, te Rrcda, alsmede bij de betrok
ken jpzichters. Aanw. van beide den Oden en 
4den dag vóór de besteding. Raming van no. 
2 ƒ15 ,000 . 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden dei- Rijks groote 
wegen in Groningen, van 1 Jan. '73—31 Dec. 
'75, in 3 perc, als: l e perc. klinkerstraatweg 
der le k l . no. 1. 2e zijtak van Groningen tot de 
grensscheiding met de prov. Drente , hij de Punt, 
lengte 10,055 M . : 2e perc. klinkerstraatweg der 
le k l . no, 1 , l e zijtak van Groningen tot de 
grensscheiding met de prov. Friesland, bij de 
Geikerbrug, lengte 24,273 M.j 2e perc. grint-en 
puinweg le kl . no. 1 , 2e zijtak van Groningen 
naar Delfzijl, lengte 29,125 M. Inlicht, bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat te Assen en 
bij den ingenieur te Groningen; voor perc. 1 en 
3 bij den opzichter Raammaker, voor perc. 2 bij 
den opzichter Grutterink, beiden te Groningen. 
Aanw. den 7den dag vóór de besteding voor het 
2e en 3e perc. en den 8en dag vóór de besteding 
voor perc. 1. Raming per jaar : perc. 1, ƒ 0438 ; 
perc. 2 , ƒ 12,307; perc. 3 , ƒ10,520. 

Groningen, te 12 uren, door bet prov. be
stuur : het herstellen en onderhouden der haven
werken te Zoutkamp ged. 1873. Inl. bij den 
prov. ingenieur en den adjunct-ingenieur, beiden 
te Groningen en bij den opzichter T. Bos, te 
Onderdendam. 

Leeuwarden, te 1 uur, ten huize van de 
Douairière Van Andringa de Kempenaer, hoek 
Bollemansteeg: het houwen eener stelphuizinge 
in de Poelen onder Dronrijp. Inl. bij den archi
tect B. A. Gelders, te Hall urn. Aanw. 10 Dec, 
te 12 uren. 

Zaterdag, 14 Dec. 
Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud van In. den provincialen 
grintweg van Utrecht naar Cothen; 2o. de schut
sluis aan den Doorslag; 3o. de Stutenbrug te 
Langbroek, van de brug bij Koningslust onder 
Utrecht en van de Kerkbrug te Zuylen, in 3 
perc Inl. bij den hoofdingenieur en deu inge
nieur van het 8e district, voor no. I en 3 bij 
den prov. opzichter J. van Dijk, en voor no. 2 
bij den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding, doch wat be
treft de brug bij Koningslust en de Kerkbrug 
één dag later. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl zaken, aau het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het driejarig onderhoud van de schip
brug over de Lek tusschen Vreeswijk eu Vianen, 
met de beide veerhuizen, de noodhaven enz. 
Raming ƒ 2 4 , 0 0 0 ; 2o. het ged. 1873 onderhouden 
van het gekanaliseerde gedeelte van den Hol-
landschen Usel met de bijbehoorende Rijks-water
staatswerken, zich uitstrekkende a. van de Door-
slagbrag onder de gemeente Jutphaas tot aan de 
oostelijke doorsnijding in den hoofdwal der ge
meente Oudewater, lang 21.510 M . ; b. van daar 
tot 75 M. beneden de Waaiersluis onder de ge
meente Haastrecht bij Gouda, lang 11,099 M. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat, den opzichter Van der Werf , 
allen te Utrecht, en bij den Rijks-havenmeester 
van den Hollandschen Usel Kips , te Oudewater. 
Raming ƒ 8 0 0 0 . Aanw. van beide den .'iden dag 
vóór de besteding. 

Glimmen, te 2 uren, bij G. Mulder, aldaar: 
het bouwen van eene nieuwe boerenplaats voor 
de Wed. W. de Sitter, geb. Ten Berge, op een 
terrein gelegen aan den Rijks-straatweg te Glim
men , met bijlevering van bouwstoffen, trans
porten , arbeidsloonen , enz. Inl. bij E. Stel, ge
meente-opzichter te Zuidlaren. Aanw. op den 
dag der besteding, te 11 uren. 

Loppersum , te 4 uren , door burg en weth.: 
het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning te 
Loppersum, niet de leverantie van alle daartoe 
benoodigde materialen. Bilj. inzenden uiterlijk 
I uur vóór de besteding ten gemeentehuize. 

Maandag-, 16 Dec. 
Amersfoort, te 11 uren, door bet gemeente

bestuur: lo . de levering, naar gelang der be
hoefte ged. 1873, van timmerhout, metselsteenen, 
dakpannen , vloertegels , kalk , cement, spijkers 
enz.; 2o. het opwinden eu gangbaar houden van 

de gcmccnte-uurwerl 
ken en speelwerken 
Vrouwetoren en het 
3 jaren. 

's-Hage , te 11'/, 
van binnenl. zaken, 
prov. bestuur: lo. j 
groote. en andere R 
in 8 perceelen. Inl, 
den waterstaat in h 
voor perc. 2 , 3 en 
Mazel, aldaar , voor 1 
nieur Van der Toorn j 
1 en 4 ; bij den Ingen] 
voor perc. 7 en 8 , 
opzichters. Raming 
f 28,842 ; perc. 2 , , 
perc. 4, f 12,000 : | 
ƒ 15,390; perc. 7 , 

2o. het doen van 
en het driejarig ond 
behoorende tot het k: 
den hoofdingenieur U 
Brielle en den opzicht! 
ƒ 210,000. 

' s -Hage, te 11>/J 
siuur: lo. het zesjarï 
staatskerken der pro' 
Goedereede en Overi 
Voorne, van 1 Jan.l 
1878, in 7 perceelen] 
Augier , te 's-llage 
Vegt, te Brielle. 
vóór de besteding. 

2o. het onderhoud 
Gouda, met de dad 
baalbrug. de sluisvj 
daartoe behoorende 
en met 31 Dec. '7i 
de Gouwesluis onder 
hoorende werken , ged 
Aanw. ged. 0 dagen | 

G r o n i n g e n , te 
weth.: lo . het grave 
de Zuider-begraafplal 
van eenige nieubelenj 
gebouw in de Hofs( 
bouwstoffen, arbeidsl 
aan het bureau der! 
uiterlijk 14 Dec. 

Dinsd 
Bodegraven, te 

rissen van den -tr.ial 
graven, bij den logen; 
houd van dien straj 
van aanzienlijke her 
voor den tijd van 
31 Dec. 1877. Inl. b | 
Leiden en bij den 
dam. Aanw. 12 Dec 
bij de brug aan het I 

L a a g Koppel, tel 
sen van den grintwel 
in De Gouden Leeuv, 
keislag op genoemde! 
Inl. bij den hoofdopzl 

's-Hage, te 1 ui 
oorlog : de levering! 
ten dienste van 's R T 
delen , waarbij o. aJ 
linnen, pakkisten, s i 

Utreoht, te 2 u| 
tot exploitatie van 
centraalbureau: het 
put op het terrein 
Tilburg. Inl. bij d l 
Raming ƒ 1 7 5 0 . 

Woen 
Ouddorp, tc 10 

den polder Oudelandl 
ring van 450 stère 
dijkgraaf L. Akershol 

Ouddorp. te 10 
stuur : de levering 
Bilj. bij den hurgcrafl 

Goes, te 11 MI-/ 
Breede Watering bel 
van Oranje: lo . h i 
van 1400 M- rijszinl 
leveren on verwerk/ 
c heepston gewonen! 
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TOT BEVORDERING DER 
JUWKUNST. 

J M . 's-GliAVENIIAGK. 

Behouden op Donderdag 28 
pvember 1872. 

Dg cn goedkeuring van de no-
Ivergadering, worden door den 
jen voorgelezen, die door de 
•vordering der Bouwkunst voor
behandeling op de Algemeene 
|73 te Amsterdam te houden ; 

uitgenoodigd hieraan wel te 

len laat een groot middelstuk 
Jlleister zien voor een plafond; 
Ier tegenwoordig in de toepas-
iten bestaat, heeft hem aange
togen te ontwerpen en te ver-
Ide te trachten door schoone 

vormen voor te stellen, 
fcenscht den heer Ginjoolen na-
B i g geluk met diens welgeslaag-

Heelt bijzonderheden mede om-
muurschilderingen in de eerste 

5pr. laat teekeningen zien, 
tellen van eene muurschildering 
(te Bathmen. Be wandschilde-
el dat de kunst toen nog op een 
ml Vele der kleuren zijn lang
uien door het overwitten, bet-
ling is aangetoond. De schil-
|voor de legende van de 1000 
In tijd van Keizer Iladrianus, 
|en verhaal geeft. Daarna treedt 
jking van den kerkbouw in de 
den tempelbouw der Grieken, 
Btoonende hoe zonderling het 
len dat men in de middeleeu-
iden van prachtige kerkgebou-

schilderingen , waarvan voor-
Iring verre beneden de kunst-
bouwen zijn. 
Beling, die met groote belang-
gehoord , sprak de heer De 
aineeren van gronden, en wel 

het graven van greppels of 
»r gebakken-aarden buizen; de 
et nadeel, dat men een betrek-
Ie land aan den landbouw ont-
Iroogleggen door onderaardsche 
Ie voorkeur verdient. 
Br te lande vele polders weinig 
heeren, daar het land gewoon-
oeg boven den waterstand van 
oten ligt, om genoegzaam ver

te kunnen verkrijgen, 
rder mede, op welke wijze het 
geland en België wordt toege-
ervinding betrellende het doel-

der buizen had geleerd en 
buizen hier te lande zijn. 

ogen lokten daarna tusschen 
i eenige discussion uit, waaruit 
aineeren in ons land vanwege 
nig toepassing vond. 
,lid den heer Singels was voor-
litnoodiging te richten aan het 
febre, teneinde aan de afdee-
belingen te doen omtrent zijne, 
d genomen, proeven over voort-
Bid en hierover eene wisseling 
ld plaats gehal , werd de ver-

EKRATUM. 

De spoorweg van Amsterdam 
mhaven, voorkomende in nom-
Iblad 1, kolom 1 : Met het ka-
I de meer natuurlijke weg open 
fpen met AANGEBROKEN last naar 

In dezen zin is eene drukfout 
lor het woord AANGEBROKEN moet 
IGEIIROKEN. 

rrespondentie. 
[Stuk , over de aanbesteding der 
•waterleiding te 's-Gravenhage, 
kgenomen, tenzij de inzender 
Muiten daaronder zijn naam te 

B. te A . Uw schrijven is bij de Redactie ont
vangen en aan uw verzoek zal dezer dagen wor
den voldaan. 

Advertent iën . 

D E J O M E & P L A T E 
T K ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoom werktuigen 
en IJzerconstructiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken. Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken Raamroeden in stukken en gekruist. 

Falbala's, Dakramen, Consoles , Vazen, 
Kapiteelen, Fonteinen , Rosetten. Verder 
alle soorten van bouwkundige Ornementen, 
Paardenkoppen, gegolfd Zink, enz. 

" B I I Ü W I E I I I l r ö - U T R E C H T . 
Te koop diverse uitmuntende perceelen Bouw

terrein gelegen aan den Singel , de Ooster
straat, enz., in de onmiddclijkc nabijheid van 
de Maliebaan en liet station van den Oosterspoor
weg, tegen den prijs van ƒ 4 tot ƒ 12 per vier
kante meter. 

Nadere information zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij den architect AI.B. NIJLAND, Kromme 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

FABEIEK VAN" 

EMENTEN 
IJZERGIETERIJ, 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

D. A. THIEME te Arnhem, heeft verzonden de eerste Aflevering van 

W E E N E N 
DOOR 

G E R A R D K E L L E R . 

Bezoek aan W i l h e l m s h ö h e , Dresden, Praag, Weenen, Ofen-Pesth. 
Salzkammergnt en Salzburg. 

MET EEN PLATTEGROND V A N W E E N E N . 

Het boek wordt uitgegeven in afleveringen van vier blad of 04 pag. en zal in hoog
stens zes afleveringen kompleet zijn. De eerste verscheen thans, de laatste verschijnt vóór 1 
Maart. De prijs per aflevering is 70 cents, kompleet ƒ 4 . — . Bij de laatste aflevering wordt 
gratis een plattegrond van Weenen gevoegd. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente GHON1XGEN, zijn voornemens, door 
hunnen Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, 
aan te besteden : 

1) De LEVERING van 380 meter 
lengte TROTTOIRBANDEN , zwaar 
0,15 bij 0,25 meter van Escauzijnschc 
hardsteen; 

2) Het M A K E N en L E V E R E N van 
vier stuks POMPEN en POMPKAS-
T E N van gegoten ijzer, onder bijleve
ring van alle daartoe noodige AR
BEIDSLOONEN , TRANSPORTEN, 
ENZ. ENZ. • 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter Secretarie der gemeente ter lezing 
liggen, en aldaar a ƒ 0 . 2 5 per exemplaar ver
krijgbaar zijn , terwijl nadere inlichtingen te be
komen zijn aan het Bureau der gemeentewerken. 

De op zegel gestelde inseinijvings-billetten , 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den , moeten vóór of uiterlijk op Woensdag, den 
18den December aan het Raadhuis worden be
zorgd , terwijl de opening daarvan aldaar, op 
Donderdag den lilden December, des namiddags te 
12' / , uur , zal plaats hebben. 

Groningen , i December 1872. 
Burgemeester en Wethouders, 

B. van ROIJEN. 
De Secretaris, 

W. A. REIGER. 

A dr essen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsing-en : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels i> » 15.— 
drie regels i » 20.— 

B' 
: 
erker A B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

Van Driest & <". Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek. schaaft ook architraven, etc. etc. 

Honinkl. Spiegel- en LijnU-iifnbr. Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

.Ine". Fleygier, tc Scheveningen, fabrikant 
van cemcnt-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Verinaeg en de Honde, Stoomtraslaliriek, Delft. 

II. .1. Wolter, Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

Bouwterreinen te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kaltensloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . A. Ilildebrnnd. Stoomtiaslahriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 7 D e c e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag . 9 Deo. 
T i e l , te 11 uren , door den dijkstoel van Tie-

lerwaard , op Bellevue : de leverantie , a. van 3 
dikken vimmen drie- of vierjarig Geldersch waar
den rijshout, te leveren voor de helft te Tiel en 
voor dc helft te Drumpt; 6. van 3 dikke vimmen 
idem , te leveren voor de helft te Zennewijnen en 
voor de helft te Ophemert. (Herbestoding.) 

Amsterdam, te 12 uren, doorbuigen weth: 
het riolecren en bestraten van de dwarsstraat 
tusschen de Vondelstraat en den Overtoom, met 
het onderhonden dier werken tot 31 Dec. 1871 
Inl. aan de afdeeling Publieke Werken , aan het 
gebouw Zeerecht, op het bureau van den itads-
ingenieur J. G. van Niftrik, 's voormiddags van 
10—12 uren. 

Oost er wijt werd, tc 2 uren, door .1. B. Wes-
terwijk, ten huize van K. Nieland: het bouwen 
eener schuur met voorgebouw. Aanw. op den dag 
der besteding , te 1 uur. 

Dinsdag, 10 Deo. 
's-Hage. te 1 uur, door het minist. van 

justitie: het 2e perc. der verbouwing van het 
huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevan
genissen .1. F. Metzelaar, te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter L . II. J . Jennissen, te Leeuwarden. 

Haarlem , 's avonds te 7 uren , door het bur
gerlijk armbestuur, in het stads-armenhiiis : de 
levering van : 

200 M. katoen voor bedlakens; 
60 » grauw linnen ; 
70 I beddenbont; 

200 i hemdenkatoen; 
100 » wit katoen in 2 soorten; 

30 » gestreept molton ; 
40 » blauw baai ; 
25 » rood bont; 
00 » kielenstreep; 
75 » aschgrauw dieinet; 
50 » wit bombazijn: 

150 » bruin pilo; 
75 » zwart linnen ; 
80 » voeringkatoen; 
40 » tafel- en handdoekengoed; 
50 KG. grijze en zwarte saaiet: 
12 stuks groen wollen dekens ; 

8 o wit id id. 

Woensdag;, 11 Deo. 
Hof-van-Delft, te 11 uren , door het gemeen

tebestuur , in de raadkamer van de gemeente aan 
den Hoorn: het begrinten en onde'houden der 
Abtswoudsche en Harrewegen, benevens het met 
koolasch onderhouden van den Schieweg, van de 
grenzen der gemeente Delft af tot aan die der 
gemeente bethel, ged. 1873 tot en met 1877. 

Blokzijl, te 12 uren, door regenten van het 
Maurits-weeshuis, in de kerkekamer: het opbou
wen van genoemd weeshuis op de bestaande 
fundeering. 

Amersfoort, te 1 uur, door den kerkeraad 
der Nederl. Israëlitische gemeente, in zijne ver
gaderkamer : het stichten van een wijdingsge-
bouw, afsluitingsmuur en bewaarderswoning op 
de nieuwe begraafplaats aan den Soester straatweg, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij den ge
meente-architect. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering van 70,000 stuks bekapte keien, 550 
str. M . kantkeien en 400 str. M . trottoirbanden, 
in 3 perceelen. Inl. bij den stads-architect. 

Donderdag;, 12 Deo. 
Ten Boer, tc 11 uren, door het gemeente

bestuur : het bouwen van een tolhuis c. a. 
Haarlem, tc 21/, uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: l o . het driejarig onderhoud der giocte 
en andere Rijkswegen in Noord-Holland, in 5 
perceelen; l e perc. groote weg der l e klasse no. 
1, van Amsterdam tot de grensscheiding der 
prov. Utrecht, lengte 34,430 M. ; 2e perc. groote 
weg der le k l . no. 4 van Amsterdam naar Haar
lem, lengte 10,004 M . ; 3e perc. groote weg der 
l e k l . no. 4 van de grensscheiding der provincie 
Zuid-Holland onder de gemeente Bennebroek tot 
de scheiding tusschen de gemeenten Haarlem en 
Heemstede, lengte 14,921 M . ; 4e perc. zijtak 
van den grooten weg no. 4 als voren, lengte 

21,001 M . ; 5e perc. zijtak van den grooten weg 
no. 4 als voren, lengte 41,202 M. Raming per 
jaar: perc. I , ƒ15 ,534 ; perc. 2 , f 7082; perc. 
3, - ƒ 5 7 7 0 ; perc. 4, ƒ 8 1 0 0 ; perc. 5, ƒ12 ,300. 

2o. het driejarig onderhoud van de Keiilse.be 
Vaart in Noord-Holland. De werken bestaan in : 
a. het verdiepen van de Keulsche Vaart: b. het 
bouwen van een kantoor voor den commissaris 
der jagerij te Muideu; c. het vernieuwen van 
meerpalen ; d. het opruimen van een in de vaart 
te Weesp aanwezigen muur; e. het leveren en 
stellen van peilschalen : ƒ. het doen van eenige 
levernntien, en g. het onderhouden van de Keul
sche Vaart met bijbehooren tot 31 Dcc. 1875. 
Raming ƒ 2 7 8 0 per jaar. Inl. voor beide werken 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat, te 
Haarlem en bij de ingenieurs Du Cclliée Muller, 
te Amsterdam cn VVellau, te Alkmaar. 

Geldrop, te 11 uren, door de bouwcommissie 
van het gasthuis: het houwen van een gasthuis 
met keukens en bybeboorende gebouwen. Aanw. 
9 en 12 D e c , te. 10 uren. 

Groningen, te 12'., uren, door burg. cn 
weth.: lo . het herstellen der houten walbeschoei-
ingen aan het westeinde van het Zuiderdicp ; 2o. 
het leveren en plaatsen van een- en het ver
plaatsen van een ander urinoir. Bil j . inzenden 
uiterlijk 11 Dec. 

't Zandt, te 3 uren, door het gemeentebe
stuur: het onderhouden der kunstwegen in die 
gemeente, ged. 1873, ' 74 , '75. Inl. bij den 
architect A . J . Knaap , te Appingedam. Bilj . 
inz. uiterlijk 11 Deo. bij den burgemeester. 

Vrijdag;', 13 Deo. 
middelburg;, te 10 uren, door hot prov. be

stuur : het driejarig onderhoud van de gebouwen 
en aanhoorigheden, ten dienste van 'a Rijks be
lastingen te Hansweert en te Bath, an 1 Jan. 
1873 tot 31 Dec. '75 , in twee perc.<;!tn. Aanw. 
den 4den dag vóór de besteding. 

's-Bosch. te ÏO1/, uren, door h»i prov. be
stuur: het bouwen van eene wachte.swoning bij 
sluis no. I der Zuid-Willemsvaart, be&taandc in 
het ophoogen van het terrein en het daarop 
bouwen van eene steenen woning, buitenwerks 
15.30 bij 8.05 M Inl. bij den hoofdingenieur van 
deu waterstaat, bij den ingenieur Hoogenboom 
en bij den opzichter iMcnsert, allen te 's-Bosch. 
Aanw. den 4den dag vóór de besteding. Raming 
ƒ 5070. 

3 Bosch, te 101 , uren, door het ministerie 
van binncnl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het onderhouden der Rijks 
groote wegen in Noord-Brabant, van 1 Jan. '73— 
31 Dec. '75, in 8 perceelen, als: l e perc. weg 
van de le klasse no. 3 voor de aanlegplaats te 
Sleeuwijk tot den veerdam aan het Oude-Maasje, 
lang 12,980 M . ; J2e perc. weg der l e k l . no. 3 
tusschen het Oude-Maasje en de Belgische grenzen 
bij Wernhout, benevens een gedeelte van den 
Rijks grooten weg der le klasse no. 8 tusschen 
den Driesweg bij Breda en de Maasdijksche brug, 
lang 54,783 M . ; 3e perc. l e zijtak van den groo
ten weg der l e k l . no. 3 van Prinsciihagc tot de 
rivier de Eendracht bij Tholen , lang 40,598 M . ; 
4c perc. weg der le k l . no. 7 tusschen Breda en 
Moerdijk, aanvangende aan het Noordeinde van 
den spoorweg-overgang bij Breda en strekkende 
tot door de kom van het dorp Moerdijk, lang 
19,000 M . ; 5e perc weg der l e k l . no. 8 van 
de Maasdijksche brug over het riviertje de Don
gen, beoosten Tilburg, tot de vestingbrug over 
de Hoofdgracht buiten de Viighterpoort te 's-Bosch, 
lang 28,737 M . ; Oe perc. weg der l e k l . no. 8 
van de llinthamerpooit te 's-Bosch tot de Pegel-
brug te Grave, lang .10,977 M . ; 7e perc. zijtak 
van den weg der le k l . no. 7 van de Bestsche 
barrière door Eindhoven tot de Belgische grenzen 
onder Bergeijk, lang 31,105 M . ; 8e perc. weg 
van den zijtak van den weg der 1e k l . no. 7 
bezuiden Eindhoven naar de Limburgsche grenzen 
in de richting op Weert, met een zijtak naar de 
Hultsche brug, lang 25,500 M. Raming per jaar: 
perc. I , ƒ 1 7 9 0 ; perc. 2 , ƒ 8 5 2 0 ; perc. 3, ƒ5030; 
perc. 4, ƒ 7 5 5 0 ; perc. 5 , ƒ 3 1 0 0 ; perc. 0, ƒ9970; 
perc. 7, ƒ 3 9 3 5 ; perc. 8, ƒ5751). 

2o. het ged. 1873 onderhouden en herstellen 
van de Rijks-rivierwerken langs den linkeroever 
van de Boven-Merwede onder Woudrichem en 
Sleeuwijk. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat en de ingenieurs Hogerwaard en Hoo

genboom , allen te 's-Bosch, bij den ingenieur 
De Bruyn Kops, te Breda , alsmede bij de betrok
ken opzichters. Aanw. van heide den Oden en 
4den dag vóór de besteding. Raming van no. 
2 ƒ15 .000 . 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden der Rijks groote 
wegen in Groningen, van 1 .Ian. '73—31 Dec. 
'75, in 3 perc, als: 1e perc. klinkerstraatweg 
der 1e kl. no. 1. 2e zijtak van Groningen tot de 
grensscheiding met de prov. Drente, hij de Punt, 
lengte 10,055 M . ; 2e perc. klinkerstraatweg der 
l e k l . no, 1 , l e zijtak van Groningen tot de 
grensscheiding met de prov. Friesland, bij de 
Geikerbrug, lengte 24,273 M.j 2e perc grint-en 
puinweg le k l . no. 1 , 2e zijtak van Groningen 
naar Delfzijl, lengte 29,125 M. Inlicht, bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat te Assen cn 
bij den ingenieur te Groningen ; voor perc. 1 en 
3 bij den opzichter Raammaker, voor perc. 2 bij 
den opzichter Orutterink, beiden te Groningen. 
Aanw. den 7den dag vóór de besteding voor het 
2e en 3e perc. en den 8en dag vóór de besteding 
voor perc. 1. Raming per jaar: perc. I, ƒ 0 4 3 8 ; 
perc. 2 , ƒ 12,307; perc. 3 , ƒ10,520. 

Groningen , te 12 uren , door het prov, be
stuur: het herstellen en onderhouden der haven
werken te Zoutkamp ged. 1873. Inl. bij den 
prov. ingenieur en den adjunct-ingenieur, beiden 
tc Groningen en bij den opzichter 'I'. Bos, te 
Onderdendam. 

Leeuwarden, te 1 uur, ten huize van de 
Douairière Van Andringa de Kcmpenacr, hoek 
Bollemansteeg: het bouwen eener stelphuizinge 
in de Poelen onder Dronrijp. Inl. bij den archi
tect B. A . Gelders, te Halluin. Aanw. 10 Dec, 
te 12 uren. 

Zaterdag, 14 Deo. 
Utreoht, te 2 uren, door het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud van l o . den provincialen 
grintweg van Utrecht naar Cothen; 2o. de schut
sluis aan den Doorslag; 3o. de Statenbrug te 
Langbroek, van de brug bij Koningslust. onder 
Utrecht en van de Kerkbrug te Zuylcn, in 3 
perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur van het 8e district, voor no. I en 3 bij 
den prov. opzichter .1. van Dijk , en voor no. 2 
bij den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding, doch wat be
treft de brug bij Koningslust en de Kerkbrug 
één dag later. 

Utreoht, te 2 uren, door het ministerie van 
binnenl zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: 1o. het driejarig onderhoud van de schip
brug over de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen, 
met de beide veerhuizen, de noodhaven enz. 
Raming ƒ 2 4 , 0 0 0 ; 2o. het ged. 1873 onderhouden 
van het gekanaliseerde gedeelte van den Hol-
landschen Usel met de bijbehoorende Rijks-water
staatswerken , zich uitstrekkende a. van de Door-
slagbrag onder de gemeente Jutphaas tot aan de 
oostelijke doorsnijding in den hoofdwal der ge
meente Oudewater, lang 21,510 M.j b. van daar 
tot 75 M . beneden de Waaiersluis ouder de ge
meente Haastrecht bij Gouda, lang 11,0119 M. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur van 
den waterstaat, den opzichter Van der Werf, 
allen te Utrecht, cn bij den Rijks-havenmeester 
van den Hollandschen Usel Kips , te Oudewater. 
Raming ƒ 8 0 0 0 . Aanw. van beide den 3den dag 
vóór de besteding. 

Glimmen, te 2 uren, bij G. Mulder, aldaar: 
het bouwen van eene nieuwe boerenplaats voor 
de Wed. VV. de Sitter, geb. Ten Berge, op een 
terrein gelegen aan den Rijks-straatweg te Glim
men , met bijlevering van bouwstoffen, trans
porten, arbeidsloonen, enz. Inl. bij E. Stel, ge
meente-opzichter te Zuidlaren. Aanw. op den 
dag der besteding, te 11 uren. 

Loppersum , tc 4 uren , door burg en weth.: 
het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning te 
Loppersum, niet de leverantie van alle daartoe 
benoodigde materialen. Bilj. inzenden uiterlijk 
1 uur vóór de besteding ten gemeentehuize. 

Hlaandag, 16 Dec. 
Amersfoort, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : lo . de levering, naar gelang der be
hoefte ged. 1873, van timmerhout, metselsteenen, 
dakpannen, vloertegels, kalk, cement, spijkers 
enz.; 2o. het opwinden en gangbaar houden van 

de gemeente-uurwerken , het regelen der klok
ken en speelwerken van den grooten Lieve-
Vrouwetoren en het zoogenaamde Latijntje, voor 
3 jaren. 

's-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het driejarig onderhoud der 
groote en andere Rijks-wegen in Zuid-Holland, 
in 8 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur van 
den waterstaat in het 10e district, te 's-Hage, 
voor perc. 2 , 3 en 5: bij den hoofdingenieur 
Mazel, aldaar , voor perc. 1 en 0; bij den inge
nieur Van der Toorn , te Gorinchem , voor perc. 
1 en 4 ; bij den ingenieur Van der Vegt, te Brielle, 
voor perc. 7 en 8 , en wijders bij de betrokken 
opzichters. Raming voor 3 jaren: perc. 1 , 
ƒ 2 8 , 8 4 2 ; perc. 2 , ƒ 4 0 , 2 0 0 ; perc. 3 , ƒ 4 1 , 4 0 0 : 
perc. 4, ƒ 1 2 , 0 0 0 ; perc. 5 , ƒ38 ,400 ; perc. 0 , 
ƒ 1 5 , 3 9 0 ; perc. 7, ƒ 4 0 , 0 0 0 ; p^rc. 8, ƒ50,000. 

2o. het doen van eenige vernieuwingen aan-
en het driejarig onderhoud van al de werken, 
behoorende tot het kanaal door Voorne. Inl. bij 
den hoofdingenieur te 's-Hage , den ingenieur te 
Brielle eu den opzichter te Hellevoetsluls. Raming 
ƒ 210,000. 

's-Hage, te 11V, uren, door het prov. be-
siuur: l o . het zesjarig onderhoud van de water
staatswerken der prov. Zuid-Holland, gelegen op 
Goedereede en Overflakkee en in het Land-van-
Voorne, van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 
1878, in 7 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Augier , te 's-Hage en bij den ingenieur Van der 
Vegt, te Brielle. Aanw. den 8en en 5en dag 
vóór de besteding. 

2o. het onderhoud vau de Mallegatsluis tc 
Gouda, met de daarover gelegene dubbele op
haalbrug . de sluiswachterswoning en verdere 
daartoe behoorende werken, van 1 Jan. 1873tot 
en met 31 Dec. '78; 3o. het onderhoud van 
de Gouwesluis onder Allen , met de daar bijbe
hoorende werken , gedurende een tijdvak als voren. 
Aanw. ged. 0 dagen vóór de besteding. 

Groningen, te 12'/, uren, door burg. en 
weth.: l o . het graven eener sloot ten zuiden van 
de Zuiiler-begraafjilaats; 2o. het maken en leveren 
van eenige meubelen ten dienste van het school
gebouw in de Hofstraat, onder bijlevering der 
bouwstoffen. arbeidsloonen, transporten enz. Inl. 
aan het bureau der gemeentewerken. Bilj. inz. 
uiterlijk 14 Dcc. 

Dinsdag, 17 Deo. 
Bodegraven, te 11'/, uren, door commissa

rissen van den straatweg van Gouda naar Bode
graven, bij den logementhouder Blom : het onder
houd van dien straatweg, waaronder het doen 
van aanzienlijke herstellingen aan de bruggen, 
voor den tijd van 5 jaren, van 1 Jan. 1873— 
31 Dec 1877. Inl. bij Mr. M . H . A . Lisman, te 
Leiden en bij den burgemeester van Zwammer-
dam. Aanw. 12 Dec, te 11 */, uren, aanvangende 
bij de brug aan het Vissertje, te Gouda. 

Laag-Keppel, te 12 uren , door commissaris
sen van den grintweg van Zutfen naar Emmerik, 
in De Gouden Leeuw: de levering van grint en 
keislag op genoemden weg in 1873, '74 en '75. 
Inl. bij den hoofdopzichter van den weg te Zutfen. 

's-Hage, te 1 uur , door I.et ministerie van 
oorlog : de levering van verschillende artikelen 
ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmid
delen , waarbij o. a.: elfen katoen, flanel, pak-
linneu, pakkisten, steen-en houtskolen, enz. enz. 

Utreoht, te 2 uren , door dc maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau : het maken van een tweeden wel
put op het terrein der centrale werkplaatsen te 
Tilburg. Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. 
Raming ƒ 1 7 5 0 . 

Woensdag, 18 Deo. 
Ouddorp, te 10 uren, door het bestuur van 

den polder Oudeland , iu de raadkamer i de leve
ring van 450 stère onderhoudsgrint. Inl. bij den 
dijkgraaf L. Akershoek. 

Ouddorp, te 10 uren, door het gemeentebe
stuur : de levering van 100 stère onderhoudsgrint. 
Bil j . bij den burgemeester. 

Goes, te 11 uren, door de dijksdirectie der 
Breede Watering bewesten Verseke, in De Prins 
van Oranje: l o . het leveren, maken en zinken 
van 1400 M 1 rijszinkstuk (8 stukkon), waarbij te 
leveren on verwerken 1080 M ' vletgrond, 3320 
c heepston gewonen Vilvoorilschen steen; 2o. tot 
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overstorting van eenige oude zinkstukken, en tot 
bestorting der bovengemelde zinkstukken te le
veren en verwerken 15,075 scheepston gewonen 
Doornikschen- of bazaltsteen , 8055 scheepston af
val van Doornikschen- of Lessineeschen steen, in 
2 perceelen en in massa. Inl. bij den opzichter 
,1. M . Koole, te Wemeldinge. 

Barendrecht, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning, aan den Ilakkerschen Dijk, in ge
noemde gemeente. Inl. ter secretarie en bij den 
fabriek-landmeter G. F . Sehreuders, te Zwijn-
drecht. Aanw. 14 Dec, te 10 uren. 

Voorburg' , door het gemeentebestuur: het 
onderhoud der gemeentewerken cn het doen van 
vernieuwingen ged. 1873. 

Donderdag, 19 Deo. 
Groningen, te 12'/2 uren, door burg. en 

weth.: l o . de levering van 380 M . lengte trot
toirbanden, zwaar 0.15 bij 0.25 M . van Escau-
zijnschen hardsteen; 2o. het maken en leveren 
van 4 stuks pompen en pompkasten van gegoten 
ijzer; 3o. het onderhouden van eenige pompen 
binnen de gemeente, van U a n 1873—1 Jul i '75; 
4o. het vernieuwen, herstellen en onderhouden 
der bestratingen binnen «le gemeente, van 1 Jan. 
1873—31 Dec. '77; 5o. het onderhouden der 
verschillende gemeentewegen en voetpaden, ged. 
1873/74. Inl. aan het bureau der gemeente
werken. Bilj. inzenden uiterlijk 18 Dec. op het 
raadhuis. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud der Rijks-
havenwerken op het eiland Marken, 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud: o. der 
Rijks-havenwerken te Medemblik; b. der idem eu 
zeeweringen op Vlieland ; c. der idem idem op 
Terschelling. Inl. bij den hoofdingenieur van den 
waterstaat, te Haarlem en bij den ingenieur 
Loke, te Hoorn. Raming per jaar: a. /"4300; 
6. ƒ 2 7 , 0 0 0 ; c. ƒ 8 0 0 0 . Aanw. 14 Dec. 

Haarlem, te 2V 2 uren, door het prov. be
stuur: l o . het amoveeren van het oude school
gebouw en de onderwijzerswoning en het bouwen 
van een nieuw schoolgebouw en onderwijzerswo
ning te »De Koog," alsmede het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aan den Burg, bei
den op Texel; 2o. het bouwen van twee scholen 
en onderwijzerswoningen in de gemeente Aven-
horn. Inl. bij de burgemeesters der gemeenten 
Texel cn Avenborn en bij de prov. opzichters W . 
Ph. de Kruijlf, F. J. Krieger en T. C. van der 
Sterr, respectievelijk te Helder, Alkmaar en 
Hoorn. Aanw. te Texel 14, te Avenborn 10 Dec. 
Bilj . inz. 18 Dec, uiterlijk 12 uren. 

Arnhem, doorliet prov. bestuur: het doen van 
vernieuwingen aan de ophaalbrug te Boreulo, 
benevens bet onderhoud van andere werken langs 
de Berkel, in 2 perc. Inl. bij den opzichter l i . 
Berkhout, te Zutfen. 

G i e k e i k . door kerkvoogden der herv. ge
meente, bij C. F. F. Rinia van Nauta, admini-
streerend kerkvoogd: het afbreken en wederop-
bouwen eener boerenhuizing. Aanw. 16 Dec, 
te 10 uren. 

Vrijdag-, 20 Dec. 
middelburg, te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het aanleggen van een in den 
Zwinpolder gelegen gedeelte van het uitwaterings
kanaal in het voormalig 4e district van Zeeland, 
lang 1250 M . , en het tinken van een steenen 
duiker onder den weg. Aanw. den Oen en 4en 
dag vóór de besteding. Raming f24,600. 

2o. het uitnemen , herstellen en weder inliangen 
van de buiten-vloeddeuren der groote sluizen van 
het kanaal door Zuid-Beveland, met bijbehoorende 
werkzaamheden. Aanw. den Oen en 4en dag vóór 
de besteding. Inl. voor beide bij den hoofdinge
nieur te Middelburg, alsmede voor n°. 1 bij den 
ingenieur te Sluis en voor n°. 2 bij den ingenieur 
te Goes. 

's-Bosch, te l O ' / j uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: bet onderhoud ged. 1873—'75 
der Rijks-haven- en rivierwerken aan den Moer
dijk en de noodhaven in Noord-Brabant. Inl. bij 

den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
6e district, tc 's-Bosch, bij den ingenieur De 
Bruyn Kops, te Breda en bij den opzichter Pom-
mée, te Zevenbergen. Aanw. den 8cn dag vóór 
de besteding. Raming ƒ 8 2 5 0 . 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: hel uitdiepen van eenige kanalen en 
vaarwaters in Friesland ged. 1873, in 5 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur tlayward en de inge
nieurs Van den Santheuvel en Brevet, allen te 
Leeuwarden. Aanw. den Oden en 4den dag vóór 
de besteding. 

Hijda door kerkvoogden der herv. ge
meente, bij den kerkvoogd T. S. Gaastra: het 
afbreken der bestaande kerk en toren , benevens 
het wederupbouweu eener nieuwe kerk en toren 
op hetzelfde terrein. Inl. bij den timmerman 
J. A. Tininienga, te Oosterend. 

Zaterdag, 21 Dec. 
Zaamslag , te 11 uren, door het bestuurder 

waterkeering van de calamiteuse polders Marga-
reta, Kleinen Huissens en Eendracht . in De 
Appel: bet maken en zinken van 1700 vierk. M. 
zinkstuk , en het leveren en verwerken van 5100 
scheepston gewonen Doornikschen of bazaltsteen, 
2000 scheepston afval van Doornikschen of Les
sineeschen steen. Inl. bij voornoemd bestuur. 
Aanw. gedurende 2 dagen vóór de besteding. 

Maandag 23 Deo. 

Deventer, te 11 uren, door het gemeentebe
stuur: het wegnemen van den bestaanden en het 
maken van een nieuwen bliksemafleider op den 
grooten toren. 

's-Hage, te 12 uren, dooi het ministerie van 
binnenl. zaken: het ged. 1873 onderhouden van
en het doen van herstellingen aan de Rijks-ge
bouwen te 's-Hage. Aanw. den 6en en Sen dag 
vóór de besteding. 

Leiden, te 1 uur, door curatoren der hooge
school : het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der hooge
school aldaar, ged. 1873. Inl. bij de hoofdin
genieurs Augier en Mazel, te 's-Hage en bij den 
tijdelijk opzichter dier gebouwen K . de Boer, te 
Leiden. Aanw. 0 dagen vóór de besteding'. 

Dinsdag, 24 Dec 
A s s e n , te 12 uren, door bet prov. bestuur: 

het bouwen van 2 brugwachterswoningeu bij de 
Vtenkoops- cn bij de Pijlebruggen , over de 
Drentsche hoofdvaart. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: 
l o . de leverantie der, ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1S73 gevorderde bouw 
materialen , benoodigd ten dienste van de werken, 
welke niet worden aanbesteed, waaronder is be
grepen de levering van 250,000 stuks getrokken 
straatklinkers (Waalmoppen), van 25 ijzeren sy
phons en van 20 dito putramen met deksels; 
2o. het onderhouden der verschillende pompen. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

K o l l u m , ten huize van Klugkist Hesse: het 
bouwen eener boerenhuizing en schuur aan den 
kunstweg onder Durum, benevens het afbreken 
eener oude boerenplaats. Aanw. 17 Dec , te 
12% uren. 

Vrijdag-, 27 Deo. 
's-3osch, te W / j uren, door bet ministerie 

van binnenl. zaken , aan het gebouw van het 
prov. bestuur : l o . de uitvoering van eenige 
werken tot normaliseering van de Boven-Maas, 
onder de gemeente Wijk, tusschen Ce kilometer-
raaien 252 en 253; 2o. het onderhouden en 
herstellen ged. 1873 van de liijks-rivierwerken 
langs den linkeroever van de Boven-Maas, van 
de Liuibiiigsche grenzen tot Woudrichem, in 3 
perc.; 3o. het doen van vernieuwingen aan de 
Rijks-werken, behoorende bij de veren over de 
Maas te llavestein en Lith . 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: de uitvoering vau werken tot norinali-
seering \uu de Waal te Zuilicheni, tusschen de 
kilonietei raaien 74 en 70. 

itlaaudag-, 3 0 Deo. 
's lage , te 11'/2 uren. door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van Rijks
palen veer hoofden op het eiland Rozenburg tegen
over Brielle en Maassluis cn aan de zijde van 
Maassluis. 

Op later te bepalen datum. 

Leeuwarden, door den architect II. R. Stoett: 
het verbouwen der huizinge Lett. H , n". 60, in 
de St.-.Iacobstraat. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Mijusheerenland, 20 Nov. : het bouwen 
eener nieuwe school met onderwijzerswoning; 
minste inschr. was C. Verboom, te Numansdorp, 
voor ƒ 1 0 , 1 4 0 . 

Helder , 22 Nov. : de levering van steenkolen 
ten behoeve der gemeente-inrichtingen; minste 
inschr. was W Breet, aldaar, voor f 1.94 per 
100 K G . 

Groningen, 22 Nov.: l o . het onderhouden 
gedurende 1873 van het gebouw, bewoond door 
den Commissaris des Konings aldaar; ingekomen 
5 bilj., als : 

G. Becherer, ƒ 913. 
A. de Vries, » 840. 
W. Cones, » 728. 
J. Poelman, » 712. 
J. Werkman, » 692. 

Allen aldaar. 
2o. het onderhouden ged. hetzelfde tijdvak van 

het gouvernementsgebouw ; ingek. 4 bilj., als : 
G. Becherer, ƒ 1683. 
J. Poelman, » 1646. 
A . de Vries , » 1640. 
J . Werkman, » 1328. 

3o. het onderhouden van den Rijks-watermolen 
aau de Binnen-Aa, bij Nieuwe-Schans, ged. 1873, 
'74 en '75 ; ingek. 5 bilj., als: 
G. P . van Balen, te Nieuwe-Schans, f 812. 
W. G. Wiertsema, » idem » 805. 
H. Veninga, » idem » 785. 
K. Luursema, » Eexta , » 777. 
K . J. Bosscher , » Oude-Pekela, » 769. 
per jaar. 

's-Hage, 26 Nov.: de levering voor Ommer-
schans en Veenhuizen van: 7400 M . ongebl. 60 
c.M. katoendoek : Ankersmit en Co., te Deventer, 
ƒ 0 . 2 2 2 ; 6100 M . ongebl. 80 c.M idem: Stroink 
cn Blijdenstein, te Enschedé. y ' 0 .22 : l / 8 ; 2420 
M. gebl. linnen liauddoekengoed : J. van Dooien 
en Co., te Boxtel, ƒ 0 . 3 0 ; 100 stuks katoenen 
kettings no. 3 en 1100 K . G . inslaggaren no. 3 : 
Elderink en Co., te Enschede, ad f 11.40 en 
f 0.995; 600 K . G . machinaal linnen werkgaren 
no. 14 en 000 K . G . no. 10: J . Elias, te Strijp, 
ad ƒ 0 . 9 8 ; 174,000 K . G . jutegaren no. 16 en 
226,000 K . G . idem no. 18 : G. H. ter Horst JHz., 
te Rijssen, ad ƒ 0.3547 en f 0.3344; linnen naai
garen : M . M. de Leeuw, te Sleeuwijk, 43 pCt. 
boven tarief; katoenen naaigaren, band enz., 
dezelfde, 23 pCt. boven tarief; ijzerwaren: J. van 
Zanten en Co., te 's-Hage, 5 pCt boven tarief. 

Botterdam, 27 Nov.: l o . het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het Rijks-entrepót op de voormalige Marinewerf 
te Rotterdam, over 1873—75, alsmede het bou
wen van eene open loods aldaar; 2o. bet on
derhouden van- en het doen van eenige her
stellingen aan het voormalig Üostindisch huis 
aldaar ged. 1873—75; minste inschrijver voor 
beide was M Zondag, aldaar, respectievelijk voor 
/ 32,970 en ƒ 3 5 0 0 . 

Landsmeer, 27 Nov.: het bouwen van een 
woonhuis voor Dr. I. Woerman, naar het plan 
van den architect 11. P. van den Aardwegb, te 
Purmerende ; ingek. 9 bilj., als : 
C. Oderkerk, te Purmerende, / 7687. 
ü. Limper, » Amsterdam, » 7627. 
H. P ie t , » Uostzaan, » 7590. 
C. Hoen , » Nieuwendam, » 7380. 
D. Laféber, » Zunderdorp, » 7380. 
A . Pet, » Purmerende, » 7290. 
C. Smit, » Avenborn, » 7275. 
J. S. Oosterhoorn, » Edam, » 7189. 
G. Kuiper, » idem i> 7130. 

Lemmer, 27 Nov. i de vernieuwing vau het 
Ooster-havcnhoofd over eene lengte van 40 M . ; 
minste inschr. was L . H. van Noord, aldaar, 
voor ƒ 1 0 , 0 5 7 . 

Noorden, 28 Nov.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal en onderwijzerswoning; ingekomen 
13 bil j . , als: 

C. J. van Vliet, 
H. Roog Jr., 
S. Bodegraven, 
M . Rutgers, 
G. Luijendijk, 
A . de Borst, 
L . Kieviet, 
II J. Nederborst, 
W. de Jong, 
Jb. Spreij, 

te Oudshoorn, f 30,000. 
» Aarlanderveen, » 29,000. 
» Nieuwkoop, » 19,875. 
» Aarlanderveen, » 19,500. 
» Gouda, » 19,100. 
B Zwammerdam,» 18,800. 
» Haarlemnierm., » 18,600. 
i Gouda, » 18,500. 
» idem » 18,400. 
i Koudekerk, :> 17,633. 

W. van Lokhorst, • W i l n i s , l 17,000. 
F. Hakkeling, » Noorden, » 16,850. 
Wed. C. Timmer, » W i l n i s , » 16,707. 
Gemijnd door wed. C. Timmer, voor » 16,400. 

M i j n s h e e r e n l a n d , 28 Nov.: het verrichten 
van aardewerken tot aanleg eener begraafplaats; 
minste inschr was L . Labrijn, te Puttershoek, 
voor f1334. 

Tietjc-rk , 28 Nov.: het bouwen eener cate-
chiseerkamer, lijkenhuis enz., naar de plans van 
den architect P. F. Eskes , te Bergum ; ingekomen 
8 bilj., als : 
Wiebe Douwes Talman, te Bergum , f 3575. 
F. Braaksma, » idem » 3298. 
Bouwe Louwens El/inga, » Rijperkerk , » 3232. 
Jan E. Kroes, » Hardegarijp, » 3000.10 
Romke G. Fokkema, » Oenkerk , » 2887. 
Jan Piekstra, » Eestrum, » 2820. 
Atc Jourds Visser, » Tietjerk, » 2789. 
Jan Pijnakker, » Ke l lum, « 2755. 
Raming » 3270. 

Zwolle, 29 Nov.: het onderhouden van de 
groote Rijkswegen in Overijsel, van 1 Jan. 1873 
tot 31 Dec. '76 in 9 perceelen: l e perc. (weg 
Deventer naar Goor) ƒ 2 1 , 9 7 3 ; 2e perc. (weg 
Goor achter Denekamp en Oldenzaal naar de 
Poppe) ƒ 4 0 , 3 3 3 ; 3e perc (weg Deventer naar 
Zwolle) f31 ,512; 4e perc. (weg Zwolle naar de 
Friesche grenzen) ƒ 54,934; 5e perc. (weg Zwolle n. 
Nijverdal) ƒ 21,694; 6e perc. (weg Nijverdal tot 
achter Enschedé) ƒ 44,267 ; 8c perc. (weg Holten 
over Rijssen naar Wierden), W. Arntz, te M i l -
lingen, ƒ 1 3 , 8 8 0 ; 7e perc. (grintweg Zutfen naar 
Goor) W. Scholten, te Denekamp, ƒ 5 1 1 6 ; 9e 
perc. (Wanneperveensc.be en Giethoornsche wegen) 
J. Zwolsman Jz., te Kuinre, ƒ 2 7 , 7 4 0 . 

Middelburg, 29 Nov.: het herstellen en on
derhouden ged. 1873 van de Rijks-haven en bij
behoorende werken te Vlissingen; minste inschr. 
was J. F i l i s , te Vlissingen, voor ƒ 8845. 

Utreoht, 30 Nov.: het onderhouden van- en 
het doen van eenige vernieuwingen aan 's Rijks 
veeartsenijschool, ged. 1873; ingek. 7 bilj., als: 

C. A . van Stijn , f 2498. 
J J . Mulder, » 2386. 
II. A . van Baaren , » 2300. 
A. .1. van Doesburg, » 2210. 
P. van Zutphen, » 2197. 
J . van Rossem, i> 1949. 
B Lorette, » 1872. 

Allen aldaar. Raming » 2000. 
's-Hage, 1 Dec.: het doen van eenige herstel

lingen en vernieuwingen aan de werken van het 
Zederikkanaal, met het onderhoud daarvan en 
van het Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen 
dam ; minste inschr. was C. G. de Hoog, te Go
rinchem, voor ƒ 111,800. 

Assen, 3 Dec.: het vierjarig onderhoud van 
de Rijks-wegen in Drente ; ingek. 3 bilj., als : 
S. H. v. d. Veen, te Meppel, ƒ 15,580 
Harm Winters, » Assen, » 15,330 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 15,138 
per jaar. 

's-Hage, 6 Dec: 1'. het maken van een ver
bindingskanaal met het marine-dok te Vlissingen ; 
minste inschr. was J. Arntz , te Milligen, voor 
( 85,700. 

2°. het maken van een schutsluis met bijbe
hoorende werken tot verbinding van de ringvaart 
der droogmakerij van de plassen in Schieland 
met die van den Zuidplaspolder; minste inschr. 
was H. A . Swets, te Hardinxveld, voor f22,690. 

Zevende jaargang F . 50. 
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ZATERDAG 14 DECEMBER 1872, 

Do advertentiën van et 
1.— cn voor eiken reg 

ij elke advertentie 10 
courant bclaald. — Abons_ 
regels per jaargang worde! 
genomen cu groote letters! 

S T A A L KN IJZER, 

norm 

J . L . T E R N E D E N . 

I. M a o u a v i ' s I Jze ren Spoor l iggers . Op 
de tegenwoordige internationale tentoonstelling te 
Londen is een model aanwezig van een andere 
wijze van spoorlegging. Onder den voet van spoor
staven met breede basis zijn boogvormige stukken 
plat staafijzer geklonken, zoodat elke spoorstaaf
linie een rij van veeren , als die der rijtuigen , 
vormt. Voor de dwarsverbinding zijn, op afstanden 
van p. m. 0.90 M ' , eveneens aan de onderzijde 
met dezelfde klinknagels kanaalijzcrs (n Fer 5 U) 
bevestigd. Het boogvormige deel van het staafijzer, 
dat bijna de dubbele breedte van den voet der 
spoorstaaf hebben moet, steekt 18 c.M. in de grint-
bedding en wordt op dezelfde wijze als de houten 
dwarsliggers onderstopt, Deze vorm geeft aan de 
geheele spoorlijn een groote veerkrachtigheid. 

Twee spoorstaaflinien zijn naar deze methode, se
dert 10 maanden op het Leith- Walk Stationsplein 
van de North-IJritish baan in een nevenspoor 
gelegd , welke aanhoudend door locomotieven be
reden worden. Volgens een onderzoek zou dit 
systeem zeer goed voldaan hebben, terwijl de kos
ten van vervaardiging ongeveer met den aankoop 
van houten dwarsliggers gelijkstaan. 

II . V o r m v a n spoors taven . Volgens me
dedeeling van de Vereeniging van Duitsche spoor-
wég-ingenieurs van April 1872, mogen de spoor
staven in het Duitsche Rijk in den regel niet 
korter zijn dan 6 M ' , de straal voor het ge
welfde oppervlak van den kop niet minder dan 
200 m.M. bedragen (Staatsspoorwegen R. =151,5). 
Zij moeten minstens 130 m.M. hoog zijn (St. Spoorw. 
131 m.M.) en minstens 7000 K G . per rad met 
zekerheid kunnen dragen. 

III . V e r v a a r d i g i n g v a n Bessemer S t a a l 
i n de K ö n i g i n - M a r i e n - h ü t t e bi j Z w i c k a u . 
Men smelt gedurende 2 uren, het voor eene la
ding vereischte grauw ruwijzer (4800—5000 KG.), 
in een door een ventilator aangeblazen Krigar's 
koepelovcn, met grooten smeltkroes; doet het 
zeer snel in een in schuinen stand staanden Bes
semer retort (converting vessel) vloeien, welks 
bodem van 7 tuyeres (Format Hoogd.), elk niet 
7 cilindriekc blaaspijpen van 1 c.M. doorsnede, 
is voorzien en blaast gedurende 12 minuten 
met toenemende kracht, tot 1 M. kwikdrukking, 
direct volgens Zweedsche handelwijze op het staal, 
zonder herkoling. Door de snelle oxydatie heeft 
de slakvonning, door het verbranden van silici
um mangaan, en den gelijktijdigen overgang van 
graphiet in chemisch gebonden koolstof, niet in 
de verfijningsperiode plaats, maar gaat onmerk
baar in de kookperiode over, daar silicium, man
gaan en koolstof onderling bijna terzelfder tijd 
en toch vroeger dan ijzer oxydeeren. Hoofdza
kelijk door spectroscopische waarnemingen gaat 
men de vordering van het proces na. De bij 
den aanvang tamelijk lichtgevende vlam neemt 
tegen het einde een sterker, voor het oog bijna 
onverdragelijken glans aan, terwijl omstreeks het 
kookpunt zich een dikke bruine mangaanrook 
verspreidt. Gedurende de geheele bewerking is 
in het spectroscoop de heldergele ïiatriuinliuie 
waarneembaar; na eenigen tijd doen zich in 't 
rood en violet de lithium- en kaliumlinien voor; 

omstreeks 2 minuten na den aanvang van het 
geblaas vertoonen zich op de grenzen van het 
geel cn groen sterk gemarkeerd gele mangaan-
lijnen ; korten tijd daarna in het groen een tweede, 
geheel met de vorige overeenkomende lijnengroep 
en eindelijk op de grenzen van hef groen en blauw 
eene derde groep , door hetzelfde metaal voortge
bracht. Gelijktijdig met de tweede groep in het 
geelgroen vertoont zich een enkele niangaanlijn in 
het violet, en tijdens de derde groep enkele l i -
niën in het blauw. Deze afzonderlijke verschijn
selen verdwijnen in een omgekeerde orde en het 
verbleeken van de eerste gele groep toont het 
gaarworden aan. Door het kanten van de re
tort woult de wiiidtoevoer afgesloten en door het 
insteken van eene koude ijzeren staaf in 't me-
taalbad spleetproeven genomen, welke uit slak
ken en enkele staalkorrcls bestaan. Na het af
koelen en daardoor losmaken iu water toont de 
slak een poreuze huid, uitwendig lederbruin, 
inwendig vuil-zeepachtig grauw gekleurd; de 
daaraan vastzittende staalkorrels zijn volkomen 
rond, zilverwit en bij hamering zeer smedig en 
zonder kantscheiiren tot 5 a 6 voudige doorsnede 
te pletten. De mangaan rijke slak heeft veel 
overeenkomst met die van den ijzerboogoven. 
Daar zij slechts weinig ijzeroxydul en in 't geheel 
geen ijzeroxyduloxyde bevat, moet dus bij het 
frisschen, tegen de gewone meening, de oxydatie 
van het silicium, mangaan en de koolstof uitslui
tend door de ingeblazen lucht en niet door 't ijzer
oxyduloxyde plaats vinden. Tot afkoeling van 
'tmetaalbad, 'twelk bij den snellen gang van 
't proces een zeer hooge temperatuur verkregen 
heeft, voegt men vóór 'tgieten 150—200 K.G. 
konden staalafval van eene vorige bewerking in 
de retort. Het verlies bedraagt 9° / 0 . De giet-
blokken (Ingots) worden onder een stoomhamer 
van 15000 K.G. ineengedreven. Behalve Bessemer-
staal, verkrijgt men uit witijzer door puddling 
vezelachtig staafijzer en worden uit pakketten van 
Bessemer-staal, tïjiikorrelijzcr en vezelijzer spoor
staven getrokken. 

I V . H e t w e l l e n v a n gegoten Staa l . Vol
gens de tScient American" geschiedt dit op de vol
gende wijze: De einden van de te lasschen stalen 
staven worden naar behoefte zooveel opgestuikt, 
dat dit gedeelte na de bewerking nog de vereischte 
dikte blijft bezitten : vervolgens wordt een einde 
der lasch met den zethamer een weinig dieper 
dan de staaf dik is hol uitgesnieed, vervolgens de 
beide bolle kanten wat uitgepend en het einde 
spits uitgehaald. Dc andere te wellen lasch wordt 
een stompe wigvorm gegeven, eveneens smal 
uitgesmeed en aan een zijde van groeven met den 
zethamer voorzien, om bij het later inleggen tegen 
uitwijken beveiligd tc zijn. Daarna worden de 
lasschen , onder opwerping van borax, kersrood-
gloeiend gemaakt en door opstuiken cn hameren 
aan elkander bevestigd. Het gelaschte stuk wordt 
vervolgens in een houl.sl.olenvuur, onder opwerping 
vau veel borax, even tot over de kersrood gloei
hitte verwarmd, zorg dragende het niet witgloeiend 
te maken, zooals men bij het lasschen van ijzer 
doet. Bij de vernielde hitte krijgt men door een 
snelle bewerking met bet gewone gietstaal een 
even volkomen lasscliing als bij ijzer, zonder dat 
tietstaai 't minste iu qualiteit verloren beidt. Ook 
bij dezen arbeid komt 't veel op de handigheid van 
den werkman aan. 

V . S t aa lp l aa t v a 
reeds meermalen van 
deelt nu ook de Ingcnf 
van de Vereeniging va 
dat hij staalplaten vool 
gemeen niet aanradi 
vervaardigde materiaal 
maar zoo ongelijksool 
zelfs bij de zorgvuldigs] 
eenigen tijd aangebrai 
gen. Eerst dan wanB 
komen kan, is voor 
toekomst geopend. 

V I . Z w a a r t e va< 
fabriek van Krupp 
gende ongeveer 50,23 
zwaarder gegoten dad 
dienen voor een scheef 

Kinderdijk, Dec. 18 

Berichten ei 

B U I T 

§ De geschriften 
vraagstuk vermenigvufj 
ook hem, die zich 
houdkunde bezighoudt! 
lijk is' de lezing daar va 
bijna moede wordt zijl 
onverzwakt te blijven 
men niet zeggen, 
en gesproken werd, 
zoo weinig helder en 
ten en de donkere 
elke bemoeiing tot 
licht met dankbaarmj 
Daarom willen wij ook | 
van den bekenden Z j 
kundige Max Wirtb, 
en als aflevering 1561 
lung gcincinvcrstifuillië 
triige von Virchow ui 

Max Wirth vat h 
zoo ruim mogelijk 
van ongelijkheden tu 
begrijpt, die natuurt 
ven, maar slechts 
Gelijk vanzelf sprea 
algemeen middel, ma| 
naar gelang van de 
den, en »tot verhoed 
nood, van de armoef 
toestand der onvern 
moeten alle staatkund 
collectieve en individu! 
Om tot genezing te 
vóór alles den aard j 
en daarvoor geeft in 
eene hulp van gewia 
op tie on.standighciJ 
het maatschappelijke! 
vraagstuk ligt, he t l 
het getal der uobjfl 
is , te kennen, word" 
de statistiek der a | 
onderscheidene landl 

i schrijver inedegeileel 
I tot heden echter ws 
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den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
6e district, te 's-Bosch, bij den ingenieur De 
Bruyn KO|JS, te Breda en bij den opzichter Pom-
mée, te Zevenbergen. Aanw. den 8en dag vóór 
de besteding. Raming ƒ 8 2 5 0 . 

Leeuwarden, te 12 uren, door liet prov. 
bestuur: het uitdiepen van eenige kanalen en 
vaarwaters in friesland ged. 1873, in 5 perc. 
Inl. bij dun hoofdingenieur liayward en de inge
nieurs Van den Santheuvel en Brevet, allen te 
Leeuwarden. Aanw. deu Oden en 4dcn dag vóór 
de besteding'. 

H i j d a a r d , door kerkvoogden der herv. ge
meente, bij den kerkvoogd T. S. Gaastra: het 
afbreken der bestaande kerk en toren , benevens 
het wederopbouwen eener nieuwe kerk en toren 
op hetzelfde terrein. Inl. bij den timmerman 
J. A . Timnienga, te Oosterend. 

Zaterdag, 21 Dec. 
Zaamslag , te 11 uren, door het bestuurder 

waterkeering van de calamiteuse polders Marga-
reta, Kleinen lluissens en Eendracht, in De 
Appel: het maken en zinken van 1700 vierk. M. 
zinkstuk , en het leveren en verwerken van 5100 
scheepston gewonen Doornikschen of bazaltsteen, 
2000 scheepston afval van Doornikschen of Les-
sineeschen steen. lui . bij voornoemd bestuur. 
Aanw. gedurende 2 dagen vóór de besteding. 

Uaandag 23 Dec. 
Deventer, te 11 uren, door het gemeentebe

stuur: het wegnemen van den bestaanden en het 
maken van een nieuwen bliksemafleider op den 
grooten toren. 

's-Hage, te 12 uren, dooi-het ministerie van 
binnenl. zaken: het ged. 1873 onderhouden van
en het doen van herstellingen aan de Rijks-ge
bouwen te 's-Hage. Aanw. den Oen en oen dag 
vóór de besteding. 

Leiden, te 1 uur, door curatoren der hooge-
school: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der hooge-
school aldaar, ged. 1873. Inl. bij de hoofdin
genieurs Augier en Mazel, te 's-Hage en bij den 
tijdelijk opzichter dier gebouwen K. de Boer, te 
Leiden. Aanw. 0 dagen vóór de besteding 

Dinsdag, 24 Dec 
A s s e n , te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het bouwen van 2 brugwachterswoningen bij de 
Veenkoops- en bij de Pijlebruggen , over de 
Drentsche hoofdvaart. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. dc leverantie der, ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1S73 gevorderde bouw 
materialen , benoodigd ten dienste van de werken, 
welke niet worden aanbesteed, waaronder is be
grepen de levering van 250,000 stuks getrokken 
straatklinkers (Waalinoppen), van 25 ijzeren sy
phons en van 20 dito putramen met deksels; 
2o. het onderhouden der verschillende pompen. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

Kollum, ten huize van klugkist Hesse: het 
bouwen eener boerenhuizing en schuur aan den 
kunstweg onder Burum, benevens het afbreken 
eener oude boerenplaats. Aanw. 17 Dec , te 
12'/., uren. 

Vrijdag-, 27 Deo. 
s - i iuüch. te l o ' j uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken , aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . de uitvoering van eenige 
werken tot normaliseering van de Boven-Maas, 
onder de gemeente Wijk , tusschen Je kilometer-
raaien 252 en 253; 2o. het onderhouden en 
herstellen ged. 1873 van de Rijks-rivierwerken 
langs deu linkeroever van de Boven-Maas, van 
de Limburgsche grenzen tot Woudrichem, iu 3 
perc.; 3o. het doen van vernieuwingen aan de 
Rijks-werken, behoorende bij de veren over de 
Maas te Ravestein en Li th . 

Arul te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. /aken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: de uitvoering van werken tot normali
seering tan de Waal te Zuilichem, tusschen de 
kilometerraaien 74 en 70. 

alaaudag, 30 Dec. 
's Hage , te 111 . uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan hel gebouw van het 
prov. bestuur: het driejarig onderhoud van Rijks
palen veerlmufdcn op bet eiland Rozenburg tegen
over Brielle en Maassluis en aan de zijde van 
Maassluis. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect II. R. Stoett: 

het verbouwen der huizinge Lett. H , n". 60, in 
de St.-Jacobstraat. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Mijnsheerenland, 20 Nov. : het bouwen 
eener nieuwe school met onderwijzerswoning; 
minste inschr. was C. Verboom, te Numansdorp, 
voor ƒ 1 0 , 1 4 0 . 

Helder, 22 Nov.: de levering van steenkolen 
ten behoeve der gemeente-inrichtingen; minste 
inschr. was W Breet, aldaar, voor ƒ 1.04 per 
100 K G . 

G r o n i n g e n . 22 Nov.: l o . het onderhouden 
gedarende 1873 van het gebouw, bewoond dooi
den Commissaris des Konings aldaar; ingekomen 
5 bilj., als : 

G. Becherer, ƒ 913. 
A. de Vries, » 840. 
W. Cones, » 728. 
J. Poelman, » 712. 
J. Werkman, » 692. 

Allen aldaar. 
2o. het onderhouden ged. hetzelfde tijdvak van 

het gouvernementsgebouw ; ingek. 4 bilj., als : 
G. Becherer, ƒ 1683. 
.1. Poelman, » 1646. 
A. de Vries , » 1640. 
J. Werkman, » 1328. 

3o. het onderhouden van den Rijks-watermolen 
aau de Binnen-Aa, bij Nieuwe-Schans, ged. 1873, 
'74 en '75 ; ingek. 5 bilj., als: 
G. P. van Balen, te Nieuwe-Schans, ƒ 812. 
W. G. Wiertsema, i idem » 805. 
II. Veninga, » idem » 785. 
K . Luursema, » Eexta , • 777. 
K . J. Bosscher , » Oude-Pekela, » 709. 
per jaar. 

's-Hage, 26 Nov.: de levering voor Ouimer-
schans en Yeenbuizen van: 7400 M . ongebl. 00 
c.M. katoendoek -. Ankersmit en Co., te Deventer, 
ƒ 0 . 2 2 2 ; 6100 M . ongebl. 80 c.M idem: Stroink 
en lilijdenstein, te Enschedé, ƒ 0 . 2 2 3 / , ; 2420 
M . gebl. linnen hauddoekengoed: J. van Dooren 
en Co., te Boxtel, ƒ 0 . 3 0 ; 100 stuks katoenen 
kettings no. 3 en 1100 K G . inslaggaren no. 3 : 
Elderink en Co., te Enschedé, ad ƒ11 .40 en 
ƒ 0 . 9 9 5 ; 000 K . G . machinaal linnen werkgaren 
no. 14 en 000 K . G . no. 10 : J . Elias, te Strijp, 
ad ƒ 0 . 9 8 ; 174,000 K . G . jutegaren no. 16 en 
226,000 K . G . idem no. 18 : G. II. ter Horst JHz., 
te Rijssen, ad ƒ 0.3547 en ƒ0.3344; linnen naai
garen : M . M. de Leeuw, te Sleeuwijk, 43 pCt. 
boven tarief; katoenen naaigaren, band enz., 
dezelfde, 23 pCt. boven tarief; ijzerwaren: J. van 
Zanten en Co., te 's-Hage, 5 pCt boven tarief. 

Rotterdam, 27 Nov. : lo . het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aau 
het Rijks-entrepot op de voormalige Marinewerf 
te Rotterdam, over 1873—75, alsmede het bou
wen van eene open loods aldaar; 2o. het on
derhouden van- en het doen van eenige her
stellingen aan het voormalig Oostindisch huis 
aldaar ged. 1873—75; minste inschrijver voor 
beide was M Zondag, aldaar, respectievelijk voor 
/ 32,970 cn ƒ 3 5 0 0 . 

Landsmeer, 27 Nov.: het bouwen van een 
woonhuis voor Dr. L . Woerman, naar het plan 
van den architect 11. 1'. van den Aardwegb, te 
Purmerende ; ingek. 0 bilj., als : 
C. Oderkerk, te Purmerende, ƒ 7087. 
D. Limper, » Amsterdam, » 7027. 
H. Pret, » Oostzaan, n 7590. 
C. Hoen , » Nieuwendam, * 7380. 
D. Laféber, » Zunderdorp, » 7380. 
A . Pet, » Purmerende, » 7290. 
C. Smit, » Avenhorn, » 7275. 
J. S. Oosterhoorn, » Edam, » 7189. 
G. Kuiper, » idem » 7130. 

Lemmer, 27 Nov.: de vernieuwing van het 
Ooster-havenhoofd over eene lengte van 40 M . ; 
minste inschr. was L . II. van Noord, aldaar, 
voor ƒ 1 0 , 0 5 7 . 

Noorden, 28 Nov.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal en onderwijzerswoning; ingekomen 
13 bilj . , als : 

C. J. van Vliet , 
H. Roog Jr., 
S. Bodegraven, 
M . Rutgers, 
G. Luijendijk, 
A . de Borst, 
L . Kieviet, 
H .1. Nederhorst, 
W. de Jong, 
Jb. Spreij, 
W. van Lokhorst, 
F. Hakkeling, 
Wed. C. Timmer, 

te Oudshoorn, ƒ 30,000. 
» Aarlanderveen, » 29,000. 
» Nieuwkoop. » 19,875. 
» Aarlanderveen, » 19,500. 
» Gouda, » 19,100. 
• Zwammerdam,» 18,800. 

» Haarlemmerm., » 18,600. 
» Gouda, » 18,500. 
.> idem i> 18,400. 
» Koudekerk, :> 17,633. 
» Wilnis , » 17,000. 
» Noorden, » 16,850. 
» Wi ln i s , B 16,707. 

GemHnd door wed. C. Timmer, voor » 16,400. 
MIJnsheerenland, 28 Nov.: het verrichten 

van aardewerken tot aanleg eener begraafplaats; 
minste inschr was L . Lahrijn, te Puttershoek, 
voor ƒ1334. 

Tietjc-rk , 28 Nov.: het bouwen eener cate-
chiseerkamer, lijkenhuis enz., naar de plans van 
den architect P. F. Eskes, te Bergum ; ingekomen 
8 bilj., als : 
Wiebe Douwes Talman, te Bergum , ƒ 3575. 
E. Braaksuia, » idem n 3298. 
Bouwe Louwens Elzingn, » Rijperkerk, » 3232. 
Jan E. Kroes, » llardegarijp, » 3000.10 
Romke G. Fokkema, » Oenkerk , » 2887. 
Jan Piekstra, » Eestrum, « 2820. 
Ate Jourds Visser, » Tietjerk, » 2789. 
Jan Pijnakker, » Kol lum, « 2755. 
Raming » 3270. 

Zwolle, 29 Nov.: het onderhouden van de 
groote Rijkswegen in Overijsel, van 1 Jan. 1873 
tot 31 Dec. '70 in 9 perceelen: l e perc. (weg 
Deventer naar Goor) ƒ 2 1 , 9 7 3 ; 2e perc. (weg 
Goor achter Denekamp en Oldenzaal naar de 
Poppe) ƒ 4 0 , 3 3 3 ; 3e perc. (weg Deventer naar 
Zwolle) ƒ 3 1 , 5 1 2 ; 4e perc. (weg Zwolle naar de 
Friesche grenzen) ƒ 54,934; 5e perc. (weg Zwolle n. 
Nijverdal) ƒ 2 1 , 6 9 4 ; 6e perc. (weg Nijverdal tot 
achter Enschedé) ƒ 44,267 ; 8e perc. (weg Holten 
over Rijssen naar Wierden), W. Arntz, te M i l -
lingen, ƒ 13,880; 7e perc. (grintweg Zutfen naar 
Goor) W. Scholten, te Denekamp, ƒ 5 1 1 6 ; 9e 
perc. (Wanneperveensc.be en Giethoornsche wegen) 
J. Zwolsman Jz., te Kuinre, ƒ 2 7 , 7 4 0 . 

Middelburg, 29 Nov.: het herstellen en on
derhouden ged. 1873 van de Rijks-haven en bij
behoorende werken te Vlissingen; minste inschr. 
was J. F i l i s , te Vlissingen, voor ƒ 8845. 

Utreoht, 30 Nov.: het onderhouden van- en 
het doen van eenige vernieuwingen aan 's Rijks 
veeartsenijschool, ged. 1873; ingek. 7 bilj., als: 

C. A . van Stijn , ƒ 2498. 
. I J . Mulder, » 2386. 
H. A . van Baaren , » 2300. 
A. .1. van Doesburg, » 2210. 
P. van Zutphen , » 2197. 
J . van Rossem, i> 1949. 
B Lorette, » 1872. 

Allen aldaar. Raming » 2000. 
's-Hage, 1 D e c : het doen van eenige herstel

lingen en vernieuwingen aan de werken van het 
Zederikkanaal, met het onderhoud daarvan en 
van het Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen 
dam ; minste inschr. was C. G. de Hoog, te Go
rinchem, voor ƒ 1 1 1 , 8 0 0 . 

Assen, 3 Dec.: het vierjarig onderhoud van 
de Rijks-wegen in Drente ; ingek. 3 bilj., als : 
S. H. v. d. Veen, te Meppel, ƒ 15,580 
Harm Winters, » Assen, » 15,330 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 15,138 
per jaar. 

s-Hage, 5 Dec: 1'. het maken van een ver
bindingskanaal met het marine-dok te Vlissingen; 
minste inschr. was J. Arntz, te Milligen, voor 
ƒ 85,700. 

2». het maken van een schutsluis met bijbe
hoorende werken tot verbinding van de ringvaart 
der droogmakerij van de plassen in Schieland 
met die van den Zuidplaspolder; minste inschr. 
was H. A . Swets, te Hardinxveld, voer ƒ 22,690. 

Zevende jaargang ï ° . 50. Anno 1872. 
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STAAL EN IJZER. 

n o o n 

D. A . TIIIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & O . 

J. L. TERNEDEN. 
I. Macuavi's IJzeren Spoorliggers. Op 

de tegenwoordige internationale tentoonstelling te 
Londen is een model aanwezig van een andere 
wijze van spoorlegging. Onder den voet van spoor
staven met breede basis zijn boogvormige stukken 
plat staafijzer geklonken, zoodat elke spoorstaaf
linie een rij van veeren , als die der rijtuigen , 
vormt. Voor de dwarsverbinding zijn, op afstanden 
var. p. m. 0.9(1 M ' , eveneens aan de onderzijde 
met dezelfde klinknagels kanaalijzers (n Fer 5 U) 
bevestigd. Het boogvormige deel van het staafijzer, 
dat bijna de dubbele breedte van den voet dei-
spoorstaaf hebben moet, steekt 18 c.M. in degrint-
bedding en wordt op dezelfde wijze als de houten 
dwarsliggers onderstopt, Deze vorm geeft aan de 
geheele spoorlijn een groote veerkrachtigheid. 

Twee spoorstaaflinien zijn naar deze methode, se
dert 10 maanden op het Leith- Walk Stationsplein 
van de North-liritish baan in een nevenspoor 
gelegd , welke aanhoudend door locomotieven be
reden worden. Volgens een onderzoek zou dit 
systeem zeer goed voldaan hebben, terwijl de kos
ten van vervaardiging ongeveer met den aankoop 
van houten dwarsliggers gelijkstaan. 

II. Vorm van spoorstaven. Volgens me
dedeeling van de Vereeniging wan Duitsche spoor
weg-ingenieurs van Apri l 1872, mogen de spoor
staven in het Duitsche Rijk in den regel niet 
korter zijn dan 6 M ' , de straal voor het ge
welfde oppervlak van den kop niet minder dan 
200 m.M. bedragen (Staatsspoorwegen R. —151,5). 
Zij moeten minstens 130 m.M. hoog zijn (St. Spoonv. 
131 m.M.) en minstens 7000 K G . per rad met 
zekerheid kunnen dragen. 

III. Vervaardiging van Bessemer Staal 
in de Königin-Marien-hütte bij Zwickau. 
Men smelt gedurende 2 uren, het voor eene la
ding vereischte grauw ruwijzer (4800—5000 KG.), 
in een door een ventilator aangeblazen Krigar's 
koepeloven, met grooten smeltkroes; doet het 
zeer snel in een in schuinen stand staanden Bes
semer retort (converting vessel) vloeien, welks 
bodem van 7 tuyeres (Formcn Hoogd.), elk met 
7 cilindriekc blaaspijpen van 1 c.M. doorsnede, 
is voorzien cn blaast gedurende 12 minuten 
met toenemende kracht, tot I M. kwikdrukking, 
direct volgens Zweedsche handelwijze op het staal, 
zonder herkoling. Door dc snelle oxydatie heeft 
de slakvorming, door het verbranden van silici
um mangaan, en den gelijktijdigen overgang van 
graphiet in chemisch gebonden koolstof, niet in 
de verfijningsperiode plaats, maar gaat onmerk
baar inde kookperiode over, daar silicium, man
gaan en koolstof' onderling bijna terzelfder tijd 
en toch vroeger dan ijzer oxydeeren. Hoofdza
kelijk door spectroscopische waarnemingen gaat 
men de vordering van het proces na. De bij 
den aanvang tamelijk lichtgevende vlam neemt 
tegen het einde een sterker, voor het oog bijna 
onverdragelijken glans aan, terwijl omstreeks het 
kookpunt zich een dikke bruine mangaanrook 
verspreidt. Gedurende de geheele bewerking is 
in het spectroscoop de heldergele uatriumliuie 
waarneembaar; na eenigen tijd doen zich in 't 
rood en violet de lithium-en kaliumlinien voor: 

omstreeks 2 minuten na den aanvang van het 
geblaas vertoonen zich op de grenzen van het 
geel en groen sterk gemarkeerd gele mangaan-
Iijnen; korten tijd daarna in het groen een tweede, 
geheel met de vorige overeenkomende lijnengroep 
en eindelijk op de grenzen van het groen en blauw 
eene derde groep, door hetzelfde metaal voortge
bracht. Gelijktijdig met de tweede groep in het 
geelgroen vertoont zich een enkele mangaanlijn in 
het violet, en tijdens de derde groep enkele l i -
niën in het blauw. Deze afzonderlijke verschijn
selen verdwijnen in een omgekeerde orde en het 
verbleeken van de eerste gele groep toont het 
gaarworden aan. Door het kanten van de re
tort woidt de windtoevoer afgesloten en door het 
insteken van eene koude ijzeren staaf in 't me-
taalbad spleetproeven genomen, welke uit slak
ken en enkele staalkorrcls bestaan. Na het af
koelen en daardoor losmaken in water toont de 
slak een poreuze huid, uitwendig lcderbruin, 
inwendig vuil-zeepachtig grauw gekleurd; de 
daaraan vastzittende staalkorrels zijn volkomen 
rond, zilverwit cn bij hamering zeer smedig en 
zonder kantscheuren tot 5 ii 6 voudige doorsnede 
te pletten. De mangaanrijke slak heeft veel 
overeenkomst met die van den ijzerhoogoven. 
Daar zij slechts weinig ijzeroxydul en in 't geheel 
geen ijzeroxyduloxyde bevat, moet dus bij het 
frisschen , tegen de gewone meening, de oxydatie 
van het silicium, mangaan en de koolstof uitslui
tend door de ingeblazen lucht en niet door 't ijzer
oxyduloxyde plaats vinden. Tot afkoeling van 
'tmetaalbad, 'twelk bij den snellen gang van 
't proces een zeer hoogc temperatuur verkregen 
heeft, voegt men vóór 'tgieten 150—200 K.G. 
kouden staalal'val van eene vorige bewerking in 
de retort. Het verlies bedraagt 9"/ 0. De giet-
blokken /Ingots) worden onder een stoomhamer 
van 15000 K . G . ineengedreven. Behalve Bessemer-
staal, verkrijgt men uit witijzer door puddling 
vezelachtig staafijzer en worden uit pakketten van 
Bessemer-staal, iïjnkorrelijzcr en vezelijzer spoor
staven getrokken. 

IV. Het wellen van gegoten Staal. Vol
gens de oScient American" geschiedt dit op de vol
gende wijze : De einden van de te lasschen stalen 
staven worden naar behoefte zooveel opgestuikt, 
dat dit gedeelte na de bewerking nog de vereischte 
dikte blijft bezitten : vervolgens wordt een einde 
der lasch met den zethamer een weinig dieper 
dan de staaf dik is hol uitgesmeed, vervolgens de 
beide holle kanten wat uitgepend en het einde 
Spits uitgehaald. De andere te wellen lasch wordt 
een stompe wigvorm gegeven, eveneens smal 
uitgesmeed en aan een zijde van groeven met den 
zethamer voorzien, om bij het later inleggen tegen 
uitwijken beveiligd te zijn. Daarna worden de 
lasschen , onder opwerping van borax , kersrood-
gloeiend gemaakt en door opstuiken cn banieren 
aan elkander bevestigd. Het gelaschte stuk wordt 
vervolgens in eeu houtskolenvuur, onder opwerping 
van veel borax, even tot over de kersrood gloei
hitte verwarmd, zorg dingende het niet witgloeiend 
te maken, zooals men bij het lasschen van ijzer 
doet. Bij de vermelde hitte krijgt men door een 
snelle bewerking niet het gewone gietstaal een 
even volkomen lassching als bij ijzer, zonder dat 
het staal 't minste in qualiteit verloren heeft. Ook 
bij dezen arbeid komt 't veel op de handigheid van 
den werkman aan. 

V. Staalplaat voor stoomketels. Zooals 
reeds meermalen van andere zijden bericht werd, 
deelt nu ook de Ingenieur Koldert in 't tijdschrift 
van dc Vereeniging van Duitsche Ingenieurs mede, 
dat hij staalplaten voor locomotiefketels in 't al
gemeen niet aanraden kan , daar het tot heden 
vervaardigde materiaal wel taai en buigzaam, 
maar zoo ongelijksoortig is, dat enkele platen, 
zelfs bij de zorgvuldigste bewerking en na reeds 
eenigen tijd aangebracht te zijn, toch nog spron
gen. Eerst dan wanneer men dit gebrek voor
komen kan, is voor dit gebruik het. staal eene 
toekomst geopend. 

VI. Zwaarte van een scheepsas. In da 
fabriek van Krupp is een stuk staal gegoten, we
gende ongeveer 50,250 K.G. Het is 250 K . G . 
zwaarder gegoten dan vereischt werd en moet 
dienen voor een scheepsas. 

Kinderdijk, Dec. 1872. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ De geschriften over het maatschappelijke 
vraagstuk vermenigvuldigen zich zoo, dat het 
ook hem, die zich hoofdzakelijk met volkshuis
houdkunde bezighoudt, ternauwernood nog moge
lijk is'de lezing daarvan te volgen, en het publiek 
bijna moede wordt zijne belangstelling in de zaak 
onverzwakt te blijven betoonen. En toch kan 
men niet zeggen, dat er te veel over geschreven 
cn gesproken werd, want de inzichten zijn nog 
zoo weinig helder en eenstemmig, de twistschrif
ten en de donkere stippen nog zoo talrijk , dat 
elke bemoeiing tot het verspreiden yan meer 
licht met dankbaarheid moet worden begroet. 
Daarom willen wij ook iets zeggen over de brochure 
van den bekenden Zwitserschen staatshuishoud
kundige Max Wir th , getiteld Die sociale Frage, 
en als aflevering 150 voorkomende in de Samm-
lung gcmcinverstandlichcr wissenschaftlicher Vor-
trage von Virchow und lloltzendorff. 

Max Wirth vat het maatschappelijke vraagstuk 
zoo ruim mogelijk op, daar hij er het bestaan 
van ongelijkheden tusschen de menschen onder 
begrijpt, die natuurlijk nimmer geheel opgehe
ven, maar slechts verminderd kunnen worden. 
Gelijk vanzelf spreekt, bestaat hiervoor geen 
algemeen middel, maar slechts enkele middelen, 
naar gelang van de omstandigheden aan te wen
den , en Btot verhoeding en verlichting van den 
nood, van de armoede, tot verbetering van den 
toestand der onvermogende, arbeidende klassen 
moeten alle staatkundige cn volkshuishoudkundige, 
collectieve en individueele factoren samenwerken." 
Om tot genezing te kunnen geraken, moet men 
vóór alles den aard van het kwaad waarnemen, 
en daarvoor geeft inzonderheid de statistiek ons 
eene hulp van gewicht; en dewijl, met het oog 
op de omstandigheid, dat het zwaartepunt van 
het maatschappelijke vraagstuk in het arbeiders
vraagstuk ligt, het er voornamelijk op aankomt 
het getal der sobjecten", waarom het te doen 
is, te kennen, worden wij vooral verwezen naar 
de statistiek der ambachten. De statistiek der 
onderscheidene landen geeft, gelijk de door deu 
schrijver medegedeelde cijfers leeren, daarover 
tot heden echter weinig, dat ons verder brengt. 
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Vervolgens moet men vragen naar de verschil
lende oorzaken, die den in vele opzichten druk-
kenden toestand der zoogenaamde «lagere" klas
sen beheerschen. En dan vindt de schrijver voor
eerst eene geheele reeks van oorzaken, die in de 
arbeidende klassen zeiven liggen , namelijk: onop
lettendheid , ongeschiktheid, onnauwkeurigheid 
in het werken; liederlijkheid cn onbezonnenheid 
van allerlei aard; voorts zulke oorzaken, die dc 
werRlieden treffen buiten hunne schuld, en hen, 
wegens hun onvermogen, harder treffen dan de 
xhoogerc" standen, zooals ziekte; daarna zulke 
gebreken, die met de algemeene ontwikkeling 
van het land en het volk te zamen hangen, bij 
voorbeeld gebrekkige verdeeling van den grond
eigendom ; eindelijk buitengewone, niet tc voor
komen rampen, zooals misgewassen, overstroo
mingen , enz. 

Deze zeer onderscheidene gebreken zullen ook 
zeer onderscheidene geneesmiddelen vereischen. 
Het algemeenste en krachtdadigste is de ver
meerdering van kennis , de Uencming van het ver
mogen om de natuur aan den mensch dienstbaar 
te maken. Dat geeft nieuwe krachten, nieuwe 
vormen van onderneming en alzoo stijging dei-
welvaart, waaraan ook de lagere klassen kunnen 
deelnemen. De gebreken uit natuurlijke of van 
buiten komende oorzaken, zooals armoede door 
misgewassen of oorlog, kunnen slechts door bui
tengewone inspanning van de geheele maatschappij 
verholpen worden ; de gebreken , uit oorzaken , 
die met het wezen van den Staat in verband 
staan, slechts door trapsgewijzen vooruitgang 
in wetgeving cn bestuur met betrekking tot be
scherming van den eigendom, armenzorg, gezond-
heids-policie, bescherming van het aankomende 
geslacht, opbeuring van de school, rationecle 
landbouw- en handels-politiek — , alles met nauw
keurige inachtneming van dc eigenaardigheden 
van elk geval. Voor de verheffing van de arbei
dende klassen, inzonderheid van de fabriekarbei
ders, schijnen slechts aangewend te kunnen wor
den : beschaving in dc school en zelfbeheersching, 
vlijt en stiptheid in den arbeid, matigheid in 
de levenswijze, verbreiding van het loon bij het 
stuk en van het stelsel van een aandeel in de 
winst; hot gewichtigste is echter de geschiktheid. 
Wij zullen reeds daarmede allengskens het doel 
naderkomen, dat als het eigenlijke maatschap
pelijke doel te voorschijn treedt, namelijk «een 
toestand, waarin de onzelfstandige helpers slechts 
uit jongelieden in hunne leerjaren, waarin zij 
voor hunne vorming geleid moeten worden, en 
uit familie-leden bestaan, maar overigens ieder 
de zelfstandigheid voor zijn werk bereikt." 

Zoo de lezer het met den schrijver omtrent 
dit doel eens is , hetwelk hij ten slotte als het 
doel der maatschappelijke ontwikkeling doet uit
komen : dat zooveel mogelijk iedereen ondernemer 
en bezitter worden moet — , zal het hem van 
den anderen kant in het oog vallen , hoe juist 
de tegenwoordige economische ontwikkeling er 
zich eerder van schijnt te verwijderen dan er toe 
te nadeden, daar juist de groote onderneming 
steeds meer de vorm wordt, waarin zaken ge
dreven worden, en deze daarop uitloopt, dat be
trekkelijk weinig zelfstandigen als ondernemers 
staan tegenover eene massa van onzelfstandige 
helpers en arbeiders. En deze vorm ontwikkelt 
zich, ofschoon al de algemeene middelen, die de 
schrijver tot genezing wil zien aangewend, als: 
scherping van het verstand, toeneming van de 
geschiktheid, vermeerdering van den rijkdom, 
zorg voor de gezondheid, schoolonderwijs enz., 
gelijktijdig zijn aangewend geworden in eene mate, 
die men in vroegere eeuwen zelfs niet vermoedde. 

Daarentegen schijnt het eenige middel, waar
door , ondanks de groote ondernemingen, de 
maatschappelijke zelfstandigheid van velen ver
kregen en gehandhaafd kon worden: het deel
hebben van den arbeider in de winst der onder
neming, tot heden geen veelbeteekenend uitzicht 
op verspreiding en doeltreffendheid te hebben. 
Want het aandeclhebbcn der arbeiders in de 
onderneming in zoodanigen zin, dat zij beschik
ken over het werk, schijnt bij de meeste onder
nemingen onuitvoerbaar, gelijk ook Max Wirth 
zelf geene verwachting heeft van Vcreenigingen 
tot voortbrenging. Voor het eenvoudige aandeel 
in de winst mag men zich voorloopig ook niet 
vleien met uitgebreider toepassing, als men na
gaat, h»e weinig opgang het denkbeeld tot he
den maakte, en verneemt, dat juist een der 
meest grootsche industrial partnerships, de ko
lenmijn van Briggs en Cie. , in Lancashire, die 

overal als een schitterend voorbeeld daarvan werd 
aangevoerd, in eene crisis verkeert, welke vermoe
delijk de ontbinding van deze Maatschappij ten 
gevolge zal hebben of reeds gehad heeft. Ook 
moet men bedenken, dat de wetenschap tot he
den nog geen maatstaf aan dc hand gaf, waar
naar zulk eene winstverdeeling tusschen onder
nemer en arbeiders rationeel kon plaats vinden. 

El' schijnt dus tegenstrijdigheid te heerschen 
in bet boekje van den heer Wirth. Toch zij het 
aanbevolen! De lezer zal er nog veel beharti
genswaardigs in vinden. 

— !j Op de tentoonstelling te Weenen schijnt 
men ook eene waardige vertegenwoordiging van 
de Nederlandsch-Oostindische bezittingen tc mo
gen verwachten. Dc minister van Koloniën, de 
heer Kransen van de Putte, heeft bij de beraad
slagingen over de Indische begrooting, naar aan
leiding van eene tot hem gerichte vraag, ver
klaard , dat hij den Gouverneur-generaal op de 
noodzakelijkheid van deelneming door Indië op
merkzaam had gemaakt. Er worden dan ook 
reeds met ijver voorbereidende maatregelen ge
troffen. Zoowel de Nederlandsche Handelmaat
schappij als de Stoomvaartmaatschappij Nederland 
hebben gunstige bepalingen gemaakt voor het 
vervoer van artikelen, voor de tentoonstelling 
bestemd. 

— § Das Ausland van 10 Sept. jl. bevatte een 
opstel over de in den jongsten zomer te Moskou 
gehoiidene polytechnische tentoonstelling, overge
nomen door het Nederlandsche tijdschrift hit, in 
zijn nommcr van 12 Oct. Daarin leest men o. a.: 
De technologische afdeeling beslaat één groot ge-
houw en twaalf kleinere, en bovendien is haai
de uitgestrekte ruimte der manege, die aan den 
Kremltuin grenst, ingeruimd. Maar voor alles, 
wat hier te zien is, is eene kolossale ruimte 
noodig. Vooreerst modellen van allerlei fabrieken 
en verzamelingen van voortbrengselen in verschil
lende tijdperken van bewerking: suiker, tabak, 
zeep, glas, aardewerk, papier, linnen, katoen, 
enz. Verder een uitgebreide verzameling toestel
len voor de bewerking van metalen en hout, 
waarvan een aantal in werking. Dan vertoont 
de ondcrafdeeling voor manufacturen alles, wat 
met de spinbare stoffen gebeurt, nadat zij gespon
nen cn geweven zijn: ververij, drukkerij, naai
machines, enz. Merkwaardig is het, dat naast 
de groote fabricage ook de kleine nijverheid niet 
vergeten is. Eene afdeeling is gewijd aan de 
kunstvlijt der dorpen en omvat alles, wat dooi
den op zich zei ven staanden werkman op het 
platteland vervaardigd wordt: snijwerk, klom
pen , matten, enz. 

Belangwekkend is de afdeeling voor 't postwe
zen. Daar vindt men kaarten met de Russische 
postwegen, zooals zij in verschillende tijden wa
ren, en afbeeldingen en modellen der talrijke 
wijzen van postvervoer in het Russische Rijk. Men 
heeft alzoo eene staalkaart van adcrlci nationale 
kleederdrachten cn vervoermiddelen; men ziet 
daar de Siberische postslede, met honden bespan
nen, de postslede uit het Gouvernement Arclian-
gelsk, door rendieren voortgetrokken, de Gru-
sischc hoogwielige postkar (uit het zuiden van 
den Kaukastis) inet haar fantastisch gekleeden 
postiljon, enz. 

Zeer volledig is de afdeeling voor telegrafie. 
Daar zijn ten toon gespreid en in werking alle 
telegraaftoestellen, van de eerste onvolkomene 
proeven tot de tegenwoordige kunstige inrichtin
gen. Verder alle bij de telegrafie gebruikelijke 
batterijen en hulptocstcllen. Eindelijk alles, wat 
bij 't aanleggen van telegrafen te pas komt: ge-
leidingsdraden, toestellen voor 't leggen van on-
derzcesche kabels, telegraafpalen, enz. Kaarten, 
die de snelle ontwikkeling van het Russische 
telegraafwezen voorstellen, ontbreken natuurlijk 
niet. 

De belangrijkheid van den boschbouw in Rus
land maakt, dat de afdeeling, daaraan gewijd, 
ruim voorzien is. Kaarten van dc wouden, ver
zamelingen van werktuigen, monsters van hout
soorten cn andere tot het boschwezen betrekke
lijke voorwerpen zijn hier ten toon gesteld. 

Voor enkele afdeelingen, waar dit uit den aard 
der zaak wel niet anders kon (boschbouw, post
wezen , enz.) is het meeste geleverd door deu 
Staat, doch dc overige afdeelingen zijn vour ver
reweg het grootste gedeelte door particulieren 
voorzien. 

— De Keulen-Mindener Spoorwegmaatschappij 
heeft dozer dagen de nieuwe brug over de Elbe, 

den spoorweg van hier op Harburg en het zoo
genaamd Parijsch station voor het publiek verkeer 
opengesteld. Voorzeker een belangrijk feit met 
het oog op de spoorweglijn naar Venlo, waardoor 
de spoorwegverbindingen van Hamburg met Bre
men 2 V j , met Parijs .'12, met Antwerpen 25 en 
met Amsterdam 13 mijlen korter wordt. Aan 
den heer Lohse, die de Elhebrug gebouwd en 
den spoorweg naar llarburg aangelegd heeft, is 
eene eervolle onderscheiding ten deel gevallen. 
Dc Hamburger Senaat heeft de nieuwe straat naar 
het station den naam van Lohsc-straat gegeven 
en hein een prachtig zilveren servies ten geschenke 
aangeboden. De Directie der Keulen-Mindener 
Spoorwegmaatschappij heelt hem eene toelage van 
20,000 thaler verleend. 

— De Pruisische Regeering heeft vergunning 
verleend tot de uitvoering der voorbereidende werk
zaamheden voor den aanleg van den spoorweg 
Dortmund—Stettin, te beginnen in de richting 
van Stettin over Prenzlau, Nicuw-Strelitz, Wit -
tenberge en Salzwedel naar Hannover, uitmakende 
den oostelijken tak van het tracé Dortmund — 
Stettin. Het geheele tracé heeft een lengte 
van 80 mijlen. Dc kosten van aanleg worden 
begroot op minstens 50 millioen thaler. De Ilör-
senzeitung gelooft, dat het moeilijk zal vallen dat 
kapitaal spoedig bijeen te brengen , daar de ge
voelens omtrent de voordeelen van dien weg zeer 
uiteenloopcn. 

— A Als vervolg op het bericht betreffende 
de uitgeschreven prijsvraag door de Dusseldorper 
Bouwbank , voorkomende in ons vorig nommcr, 
kan alsnog worden medegedeeld, dat de termijn 
van inzending der ontwerpen den l"™1 Maart 
1873 wordt gesloten en dat de jury van beoor
deeling bestaat uit de heeren: 

Geheim Regeerings- cn Rouwrand Kriiger, stads
bouwmeester Westhofen en bouwmeester .1. Krons, 
te Dusseldorp. 

— A Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een gedenkteeken te Bremen voor de gevallen 
soldaten, uit die stad afkomstig, op te richten. 

De kosten mogen, met inbegiip van alle wer
ken aan afsluitingen, enz. niet meer dan 00,000 
mark beloopen, terwijl de inzending van goedkoo-
pere plannen zeer gewenscht wordt. 

De ontwerpen cn modellen van minstens 75 
centimeter hoogte worden tot den 15 d , ° Maart 
1873 ingewacht en zullen daarna acht dagen pu
bliek worden ten toon gesteld. 

De jury van beoordceling bestaat uit de heeren: 
Professor Dr. Drake, te Berlijn, professor Dr. 

Hettner, te Dresden cn Oberbouwraad Schroder, 
te Bremen. De twee uitgeloofde prijzen zijn 
respectievelijk 1000 mark cn 750 mark groot, 
terwijl de bekroonde ontwerpen moeten worden 
afgestaan, om daarmede naar goedvinden te han
delen. 

— § Dc menigvuldige werkstakingen en de stij
gende eischen der timmerlieden, schrijnwerkers 
en dergelijke arbeiders hebben in den jongsten 
tyd de aandacht der ingenieurs gevestigd op het 
vervaardigen van werktuigen, waardoor de dien
sten van deze werklieden minder noodig zouden 
kunnen worden. Hoezeer hun dat gelukt i s , 
daarvan konden zich de Japansche gezant en de 
Britsche en Amerikaansche arbeidgevers, die de 
tentoonstelling van eenige nieuw uitgedachte werk
tuigen bij Allan, Ransome en C° , te Londen, be
zichtigden, tot hun genoegen overtuigen. Daar 
de meeste dezer kleine «wonderen" naar de ten
toonstelling te Weenen zullen gezonden worden, 
zal men ook op het vasteland van Europa de ge
legenheid hebben deze jongste kinderen der men-
scbelijke scherpzinnigheid te aanschouwen. Et-
was een klein draagbaar zaagwerktuig opgesteld, 
dat, door één man bediend, in minder dan een 
half uur een grooten eikenboom tot veertien 
(? dertien) planken zaagde. Als men bedenkt, 
hoe lang anders twee mannen werken om een 
stam slechts eenvoudig te splijten , valt het voor
deel van dit werktuig, dat twaalf zagen heeft, 
dadelijk in het oog. Een duor Richards , te Phi
ladelphia, uitgedacht steekwerktuig vervaardigde 
in slechts weinige oogenblikken t i l van tappen , 
waarvoor een bekwaam arbeider geheele uren 
noodig zoude gehad hebben. Een schaafwerktuig 
voor lijsten verrichtte den arbeid van vele uren 
in ééne minuut en behoefde slechts door een 
knaap bediend te worden. Het wonderbaarlijkst 
was een werktuig voor schrijnwerkers, dat tap
pen, blokken, planken enz. sneed, beitelde, 
draaide en de Hemel weet wat arbeid al meer 

in den koristen tijd verrichtte. Een ander zeer 
klein werktuig kon alle mogelijke diensten van 
de schaaf bewijzen en sneed te gelijk met een 
steekbeitel, die als een revolver werkte, tappen 
uit. Weder een ander werktuig beitelde en bas 
en en relief. Met behulp eener door de heeren 
Ransome uitgevondene inrichting kan eene deur 
in drie minuten kant en klaar worden gemaakt. 
Er waren nog vele andero werktuigen ten toon 
gesteld, waarvan twee bediend door een man en 
een knaap, dertig arbeiders overbodig maken 
Men moet echter niet gelooven, dat deze werk
tuigen slechts voor zekere houtsoorten cn voor 
het aanbrengen van bepaalde vormen te gebrui
ken zijn. Zoodra een afwijkende vorm of een 
ander model verlangd wordt ol' als het hout van 
anderen aard is, worden eenvoudig slechts dc 
messen of beitels verwisseld, en de machines 
werken gelijk vroeger. De bezichtiging vau deze 
nieuwe toestellen nam verscheidene uren weg, 
en de heeren drukten hunne buitengewone tevre
denheid over de uitkomsten uit. 

— § Enkele mijn-ingenieurs hebben onlangs een 
ongunstig oordeel geveld over het gebruik van 
platte kabels in het algemeen en over die van 
staal in het bijzonder, liet is daarom niet van 
belang ontbloot, hieromtrent de meening van eene 
specialiteit te hooren. De heer Menzel, bestuurder 
der Brückenberg-mijn, bij Zwickau, in Saksen, 
deelt mede : De put Brückenberg heeft 800 meters 
diepte. Men is dus verplicht daar kabels te bezi
gen, die èn zeer sterk èn zeer licht zijn. Men 
heeft daarom door de firma Pelten, Gitilleaumc 
en Cie, te Keulen, twee platte stalen kabels doen 
vervaardigen van 124 millimeters breedte, 23 
in .M. dikte en 894.0 M. lengte; deze kabels 
wegen ongeveer 5050 kilogrammen, of ongeveer 
zes per strekkenden meter. Deze kettingen zijn 
saamgesteld uit zeven ronde koorden, elk gemaakt 
van vier ronde dunnere koorden. Elk dezer laat
sten bestaat uit zeven draden, die een hennep
draad omvatten. De band, die de zeven draden 
vereenigt, bestaat uit drie deelen, elk van vier 
draden no. 14. Het weerstandsvermogen tegen 
breken van eiken draad bedraagt 490 kilogram
men; dat van den gcheelen kabel is bijna 105 
tonnen. Gedurende een gebruik van 420 dagen 
zijn deze kabels om zoo te zeggen niet beschadigd 
geworden; alleen de band, die dc draden ver
eenigt, moet vernieuwd worden. De prijs van 
den kabel is niet hooger tc staan gekomen dan 
fr. 0.10 par tonne enlevce. (!) Wi l dit zeggen: 
per ton gedolven kool? 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van 5 De

cember 1872, n°. 203, is de vergunning voor een 
stoomsleepdienst in de provinciën Noord-Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, 
Utrecht, Friesland, Overijsel, Groningen en L i m 
burg, vroeger verleend aan L . van Ouwerkerk , 
te Gorinchem, met ingang van 2 Januari 1873 
verklaard te zijn vervallen. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië is eervol ontslagen uit 's lands dienst, 
wegens ziekte, dc opzichter der 2 J e klasse bij 
den waterstaat en 's lands hurgerbjke openbare 
werken daar te lande, J. A . Habné. 

Verder zijn bij het korps van den waterstaat 
en 's lands burgerlijke openbare werken overge
plaatst: van Menado naar Amoerang (Menado), 
de opzichter der 2'1" klasse J. W. Kuitert; van 
Paes.m (Pekalongan) naar de hoofdplaats, de op
zichter der 2d< klasse H. A . von Neidschutz; van 
Kema naar Gorontalo (Menado), de opzichter der 
8*" klasse A. Esink, 

— In de vorige week is in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal behandeld het adres van ge
broeders Schoonenburg, te Amsterdam, aannemers 
van het maken van een fort in den Laander- en 
West-Bijlmcrpolder, tot bekoming van eene bil
lijke schadeloosstelling voor de bij uitvoering van 
dat werk geleden schade. De conclusie van het 
rapport der commissie luidde: aan de Regeering, 
onder dankzegging voor de herhaaldelijk verstrekte 
inlichtingen, in overweging te geven, of er niet 
redenen van billijkheid bestaan om aan de adres
santen vergoeding voor de geleden schade tc 
verleenen. 

Bij de hierover gevoerde discussion verklaarde 
de Minister van Oorlog o. a. dat de genie er niet 
op uit is om de aannemers te bemoeilijken, het
geen den heer Stieltjes aanleiding gaf om tc 
zeggen, dat de wijze van uitvoering bij de genie 
wat zeer streng is. Ten slotte werd de conclu
sie der commissie aangenomen rnet 29 tegen 20 
stemmen. 

Het is een verblijdend feit dat deze conclusie 
is aangenomen, daar het voorgevallene bij den 
houw van het fort niet aan de aannemers mag 
worden geweten, daar zij eene andere wijze van 
werken hebben voorgesteld, doch de genie schijnt 
niet te dulden dat zaakkundige niet-niilitaire per
sonen wenken geven, die moesten opgevolgd wor
den , zoo men geene gelden wil doen verloren 
gaan. 

— De stoompost beklaagt zich in het laatste nom
mcr over de min welwillende wijze van beoordce
ling van het korps ingenieurs van den Waterstaat 
door enkele leden van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal. Het zij verre van ons deze han
delwijze te billijken, maar wij zien geene reden, 
waarom de ingenieurs van den Waterstaat hieraan 
niet even als elk ander zouden blootstaan. Er 
zijn zoovele troostwoorden in onze Nederlandsche 
taal vooral in figuurlijken z in ; men denkedaarbij 
aan het bekende spreekwoord: thet zijn de slechtste 
vrachten niet, waaraan de wormen knagen" cn al 
soezende over de beteekenis dezer woorden, gevoelt 
men zich tevreden en kalm. 

Waarom zou de ingenieur beter dan een ander 
ambtenaar voor aanvallen gevrijwaard zijn? Daartoe 
bestaat geen reden , want ook de ingenieurs van 
den Waterstaat begaan feilen en men denke daarbij 
aan de brug te Gennep, waarover reeds zoo menig 
woord gesproken is. Onfeilbaar zijn de ingenieurs 
in geencn deele, al wordt hun ook, even als het 
aardappelengewas, eene bijzondere zinsnede in 
dc troonrede ter versterking aangeboden. 

Als dc schrijver van het artikel in de Stoompost 
zich over het verhandelde in de Tweede Kamer 
geraakt gevoelt, dat hij dan eens een blik werpe 
op de stads-architecten , die aan zulke uitvallen 
niet bij enkele gelegenheden maar voortdurend 
blootstaan, terwijl hun leven daarenboven veelal 
vergald wordt door eene vereeniging van raads
leden, die onder den naam van kommissie voor 
publieke werken of dergelijke benaming, hun oor
deel vellen over de werken en handelingen van. 
den architect. 

In verband met het bovenstaande deelen wij 
den inhoud mede van een artikel, betreffende den 
gemeente-architect te Maastricht, voorkomende in 
»De Limburger" van 7 December II: 

M a a s t r i c h t ve r l i e s t z i j n a rch i t ec t . 
Sedert eenigen tijd liep het gerucht, dat de 

heer Cuypers Stad-Architect voornemens was 
zijn ontslag als zoodanig in te dienen. Velen 
hielden deze geruchten evenwel ongegrond en 
koesterden de hoop dat dezelvcn onbewaarheid 
mochten blijven; dan de illusies, die men zich 
maakten zijn werkelijkheid geworden want de 
heer Cuypers heeft zijn ontslag bij Burgemeester 
en Wethouders aangevraagd. 

Zij die den heer Cuypers kennen, die, hetzij 
door persoonlijke diensten, welke hij hun bewees, 
of wel door de een of andere omstandigheid 
met hem in relatie waren, allen gevoelen leed
wezen over zijn vertrek en terecht, want ieder 
die zijne hulp inriep vond niet alleen in den 
heer Cuypers een bekwaam en talentvol architect, 
die volkomen op de hoogte van zijn vak was, 
maar leerde in hom een behulpzaam man kennen, 
die door zijn minnelijken omgang ieders achting 
in ruime mate verdiende. 

Hierin ligt echter niet de oorzaak waarom wij 
het heengaan van den heer Cuypers betreuren. 
Om grootere en gewichtiger redenen, die onmid
dellijk dc belangen van onze stad raken , spijt het 
ons dat de heer Cuypers zich als het ware ge
noodzaakt zag zijn ontslag in te dienen. Maas
tricht toch, heeft veel, zeer veel aan hem te dan
ken ; de verfraaiingen van den laatsten tijd, zoo
als het Post- en Telegraafkantoor zijn scheppin
gen van zijn genie en staan daar om ten 
allen tijde te bewijzen wie de heer Cuypers 
is. Of behoort er geen talent toe, op zulk een 
kleine plek gronds een gebouw te doen verrijzen 
dat tot sieraad strekt van Limburgs hoofdstad en 
zooveel gerief in zich bevat? en zijn er naast dit 
nog niet andere gebouwen aan te wijzen, die 
ofschoon aan ingezetenen toebehoorende door 
onzen bekwamen architect werden ontworpen cn 
er het hunne toe bijdragen , om onze stad even
eens tot sieraad te strekken? — Men zegt echter 
dat dit laatste door één ol' misschien meer leden 
van het dagelijksch bestuur den architect tot eene 
grief werd gemaakt en dat hieruit eenig verschil 
tusschen hem en 't dagelijksch bestuur ontstond 
hetwelk in de laatste raadsvergadering werd ter 
sprake gebracht. Hoe verre zich dit verschil 
uitstrekte is ons niet bekend, doch zijn de ge
rechten die de publieke opinie sinds eenige dagen 

doet hooien waarheid, dan moet de heer Cuypers 
gekritiseerd en gekontroleerd zijn geworden door 
mannen, die niet moesten kritiseeren om de een
voudige reden, dat zij 't werk van den architect 
niet' verstaan. — Hadden die mannen zich meer 
ingenomen betoont met het werk van den heer 
C. en hem de hulpzamc hand geboden daar waai
de gelegenheid zich voor deed en zij bij machte 
waren , Maastricht had wellicht nog lang van de 
diensten van den bekwamen architect geprofiteerd, 
die hij gedurende elf jaren, aan de stad bewees.— 
Door schade of schande moet men leeren zegt 
't spreekwoord en wij gelooven dat het eerste 
hier wel het geval zijn zal, want indien Maas
tricht ook al iemand vindt om den heer C. op 
waardige wijze te remplaceeren, dan rijst hier 
de vraag of hij de functie van architect cn direc
teur der gasfabriek op de condities als de Heer 
C. zal aannemen, en daar de batige saldo's op 
de gemeente rekeningen schaars voorkomen, dient 
hierop zeker wel gelet te worden. 

De Heer Cuypers gaat ons verlaten na ons ge
toond te hebben wie hij is, en dankbaar zullen 
Maastricht's ingezetenen zich zijn persoon en zijne 
bekwaamheden blijven herinneren. 

Het zal ons verwonderen, of er zich voor de 
alsnu vaccerende betrekking, waaraan als wij 
goed zijn ingelicht, eene belooning van f1200 
's jaars verbonden is , veel sollicitanten zullen 
opdoen. 

T i l b u r g . Op eene mededeeling, in den Gemeen
teraad gedaan , dat het paleis van Willem II voor 
afbraak verkocht i s , heeft de Raad besloten om 
door bemiddeling van den Commissaris des Ro
llings in dit gewest aan de Koninklijke familie 
vergunning te vragen, om de zoogenaamde Paleis-
straat, langs de plaats waar het monument ter 
eere van wijlen Z. M. Willem II zal worden op
gericht, vanwege de gemeente van trottoirs te 
voorzien, cn het monument door eene afrastering 
te omgeven. 

Advertenties. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOR

DRECHT, brengen ter kennis van de belangheb
benden, dat de door hen aangekondigde Aanbe
steding der L E V E R A N T I E van B o u w m a t e 
r i a l e n , enz., op den 24 December 1872, z a l 
p laa ts hebben des v o o r m i d d a g s t en E L F 
u r e , i n p laa t s van des namiddags ten E E N 
u r e , en dat mitsdien de Inschrijvingsbilletten 
vóór des morgens Elf ure ter Secretarie, in de 
daarvoor bestemde Bus moeten worden ingeleverd. 

Dordrecht, December 1872. 
Buigemoester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris , De Burgemeester, 
D E S W A R T . D E R A A D T. 

X ï T s e l i ï j v i 11 
op M a a n d a g d e n 23 D e c e m b e r 1872, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de levering van: 

G e t r o k k e n e n V l a k k e W a a l k l i n k e r s , 
W a a l B o e r e n g r a a u w e n , I Jsse l S t raa t -
e n Onders teen , E s c a u s s i j n s c h s teenen 
T r o t t o i r b a n d e n , L u i k s c h e n K l u i t -
ka lk , Baza l t - of Quenas tke i j en , E i k e n -
Greenen- , D e n n e n - en V u r e n T i m 
m e r h o u t , G e g o t e n I J ze ren S t raa t 
b e r r i e r a n d e n en S t r a a t s y p h o n s . 

De voorwaarden liggen op de gewone dagen 
en uren in het Timmerhuis ter lezing, en zijn, 
voor den prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE Sc ZOON, Boekdruk-
kets in den Houttuin n". 73, alwaar tevens de 
in te vullen gezegelde inschrijvings-billetten, 
voor den prijs van 21 Cents per stuk, te beko
men zijn. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

L e t t e r s , G o t e n , V e n t i l a t o r s , S p i t s e n , 
W i n d w i j z e r s , B a d k u i p e n , B a l u s t e r s , L i j s 
t e n , A l o ë s , H e r t e n k o p p e n , Raampjes voor 
boerenschuren, B u s t e n van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken v o o r w e r p e n . 

A R N H E M . R O D E N H U I S & O». 
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Inschrijving 
op Maandag den 23 December 1872, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar dc levering van : 

Tegels , Dakpannen , Eannenbuizen, 
Hennep, Snuit van Vlas, Tras , Port-
landsche Cement, Pleister, Touw
werk, Teer, Riet, Strookdwijlen, 
Bruinwerk, Mos, Blokmakerswerk, 
Borstelmakerswerk, Sponzen, Groen 
Laken, Tochtvriesch, Grijs Linnen, 
Gronddoek, Wollen- en Linnen Dwij-
len, Afneemdoeken , Grondpapier, 
Singel, Meubelkoord, Band, Gasbran
ders, Glazen Ballons, Lampenglazen, 
Deurplaten, Zeemvellen, Leder, Pa
tentolie , Petroleum, Groene Zeep, 
Kaarsen, Amerikaansche Reuzel, 
Vet (Roet), Poetskatoen, Lampen
katoen, Turf, Houtskolen, Bezems. 
Boenders, Manden, Halfwit- en Groen 
Glas, IJzer, Staal, Zink, Lood, Spij
kers, Ijzerwaren, Kolenbakken, Ba-
lusters, Brugornementen en Verw-
waren. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis ter lezing en zijn, 
voor den prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, no. 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvings-billetten, 
voor den prijs van 21 cents per stuk, te beko
men zijn. 

HET COLLEGIE VAN TOEZIGT OVER HET K A N 
TONNAAL HUIS VAN BEWARING te Schiedam, 
is voornemens op Vrijdag den 27 December 
1872, des voormiddags ten 10 uur, in een der 
Localen van het Kantongeregt, onder nadere goed
keuring van Heeren Gedeputeerde Staten der Pro
vincie Zuid-Holland , in het openbaar bij inschrij
ving aan te besteden : 

Het doen van eenige HERSTELLIN
G E N aan het Huis van Bewaring 
en Kantongeregt alhier. 

De Bestekken zijn na den 10 dier maand te 
verkrijgen bij den Cipier van gezegd Huis van 
Bewaring, terwijl de Aanwijzing door den Archi
tect, belast met het toczigt over het werk, zal 
geschieden op Maandag, den 23 aanstaande, des 
voormiddags van 11 tot des namiddags 1 uur. 

Het Collegie voornoemd, 
J . DE CLERCQ V A N W E E L , 

Vice- Voorzitter. 
SCHIEDAM, G. A . E. VISSER, 

7 December 1872. Secretaris. 

Charles Eemy & Bienfait. 
BOOMPJES, wijk 1. N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

"BOUWTERREIN-UTRECHT. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen Bouw

terrein gelegen aan den Singel, de Ooster
straat, enz., in de onmiddelijke nabijheid van 
de Maliebaan en het station van den Oosterspoor
weg, tegen den prijs van f 4 tot f 12 per vier
kante meter. 

Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij den architect ALB. NIJLAND, Kromme 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

LE JOME & PLATE 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
cn IJzerconstrnctiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken , het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen, 
turf cn coke, in verschillende omstandigheden. 

nROMUll&WIXlMD. 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen, Amerik. Pom
pen , en Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren cn Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken, en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen, Stroosnijders, Koek-
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
Krom, Evekink & Mac Donald. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
S t , P A Ü L 1 I S , W E R K L U S T E N D E C O N C U R E N T , 

Te H E I L I G E R L E E , prov. Groningen, 
VAN 

-A.. II. v a n Borgon, 
Specialiteit in zwaar gietwerk, koper- en 

metaal-compositiën. Metalen TORENKLOK
K E N , TOREN-UURWERKEN, BRAND
SPUITEN-MACHINES en GROFSMEDE
RIJ. Echte Hennippen cn Gom-Elastique 
BRANDSPUITSLANGEN cn EMMERS enz. 
enz. B e k r o o n d te Arnhem, Amsterdam, 's Hage, 
Zuidhorn, Groningen, Assen (Congres), Usqucrt, 
Beerta , Veendam , enz 
Van alle courante Artikelen voorraad in 

't Magazijn. 
Aan de STEEN-, DAKPANNEN en DRAINEERBUIZEN-

FABEIBKEN 
uitmuntende qualiteit Dakpannen, TJrai-

neerbuizen en Metselsteenen. 
A . II. VAST B E R G E N . 

FABRIEK VAN 

RNSinin, us- n nwraira, 
KOPEK-, ZINK- « IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en <J, 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n op aanvrage v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Bij J. B. W O L T E R S , te Groningen, is verschenen: 

Tlx. M. M. V A N G R I E K E N , 

H A N D B O E K V O O R 

B U R G E R L I J K E B O U W K U N S T . 
II Afl. 5 met 10 uitslaande tekstplaten en 8 folio Albnmplaten. 

P r i j s p e r A f l e v e r i n g ƒ 1 . 2 5 b i j i n t e e k e n i n g . 
psjjp» Mot nog eene At l . , die in F e b r . verschijnt , is dit deel .-om-
pleet. T e l k e n s nadat e r een dee l is v e r s c h e n e n w o r d t de p r y s 
m e t minstens '/, VERHOOGD. 

M A G A Z I J N EN F A B R I E K 
V A N O P T I S C H E , M A T H E M A T I S C H E E N P H Y S I S C H E 

I N S T R T J M K N T E N T . 
Wetenschappelijke instrumenten, als voor Wa

terpassing en Hoekmeeting, geijkte Meet-
kettingen, Snoeren, Bakens, Galvanome
ters, Tangenten-Boussoles, Kijkers, Baro-
en Thermometers, Briefbalansen, Teeken
gereedschap enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

BRANDSPUITEN in alle soorten uit de Fa
briek van den Heer G. A. JOUCK te Leipzig, 
met geslepen metalen kleppen, volgens een ge
heel nieuw systeem, op proef geleverd. 

Draagbare Brandspuitjes, Zuig- en Pers
pomp, bijzonder geschikt voor Stations, Fabrie
ken, Kasteelen, Gehuchten en alle particuliere 
Inrichtingen. 

Geweven hennepen Brandspuitslangen en 
gevulcaniseerden in alle afmetingen, Zuigbui-
zen, Brandemmers en alles wat tot Brand
weer behoort. 

W. H O V E N & Z O O N . 
's Gravenhage. Rotterdam. 

NB. Voor genoemde artikelen gelieve men zich 
alleen bij de Firma te 's Hage te adresseren. 

A dreg sen. 

Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen. 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels o » 20.— 

B' 
: 
e r k e r A. B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V a n D r i e s t tt C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n l i i j a t e n f i i u r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

.lm-». P l e y s i e r . te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

V e r n i a e s e n d e H o u d t - , Stoomtrastabriek, Helft. 

H . J . W o l t c r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattensloot, tusschen de Zaag
molen- cn Willemspoort, te Amsterdam. 
B . /*. H l l d e l i r a i i d . Stoomtiasfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER 
Z a t e r d a g 14 D e c e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 16 Deo. 
Amersfoort, te 11 uren, door het gemeente

bestuur : lo . de levering, naar gelang dor be
hoefte ged. 1873, van timmerhout, metselsteenen, 
dakpannen , vloertegels, kalk , cement, spijkers 
.inz.; 2o. het opwinden en gangbaar houden van 
de gemeente-uurwerken, het regelen der klok
ken en speelwerken van den grooten Lieve-
Vrouwetoren en het zoogenaamde Latijntje, voor 
3 jaren. 

'•-Hage , te 11 '/j uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het driejarig onderhoud der 
groote en andere Rijks-wegen in Zuid-Holland, 
in 8 perceelen: l e perc. weg der l e klasse no. 
3 tusschen Gorinchem en de rivier de Lek bij 
Vianen ; 2e perc. weg der l e k l . no. 4 van 
's-Hage over het Haagsche Schouw, tot de grens
scheiding tusschen de prov. N . en Z.-Holland; 
3e perc. weg der le k l . no. 4 , bestaande uit 
weg van 's-IIage naar de Hoornbrug en weg van 
Delft naar Maassluis; 4c perc. weg der l e k l . 
no. 4 over het eiland Rozenburg en van Brielle 
naar Hellevoetsluis; 5e perc. weg der l e k l . no. 
5 van het Haagsche Schouw over Leiden en 
Woerden tot de grensscheiding tusschen de prov. 
Z.-Holland en Utrecht; 6e perc. weg der l e kl . 
no. 7 van Dordrecht naar VVilleiusdorp; 7e perc. 
weg der l e k l . no. 7 van Kutendrccht naar 
Zwijndrecht en die der 2e kl no. 4 van Katen-
drecht tot deOude-Maas, tegenover Goidschalks-
oord; 8e perc. weg der 2e k l . no. 4 van Goid-
schalksoord naar Numansdorp met de zijtakken 
in den Hoekschen waard. Inl. bij den hoofding. van 
den waterstaat in het 10e district, te 's-Hage, 
voor perc. 2 , 3 en 5; bij den hoofdingenieur 
Mazel, aldaar, voor perc. 1 en 0 ; bij den inge
nieur Van der Toorn , te Gorinchem , voor perc. 
1 en 4 ; bij den ingenieur Van der Vegt, te Brielle, 
voor perc. 7 en 8 , en wijders bij de betrokken 
opzichters. Raming voor 3 jaren: perc. 1 , 
f 28,842 ; perc. 2 , f40,200 ; perc. 3 , ƒ 4 1 , 4 0 0 ; 
perc. 4 , f12 ,000 ; perc. 5 , f38,400; perc. 6 , 
f15 ,390 ; perc. 7 , ƒ 4 0 , 0 0 0 ; p3ic 8 , f50,000. 

2o. het doen van eenige vernieuwingen aan-
en het driejarig onderhoud van al de werken, 
behoorende tot het kanaal door Voorne, van den 
mond van het kanaal te Nieuwesluis tot den mond 
te Hellevoetsluis, als: de sluizen, de haven met 
hare hoofden, de bruggen, duikers, meer-, land
en mijlpalen, dukdalven, woningen, dijken, enz. 
Inl. bij den hoofdingenieur te 's-Hage , den inge
nieur te Brielle en den opzichter tc Hellevoetsluis. 
Raming ƒ 210,000. 

'•-Hage, te 11' .j uren, door het prov. be-
siuur: l o . het zesjarig onderhoud van de water
staatswerken der prov. Zuid-Holland, gelegen op 
Goedereede en Overflakkee en in het Land-van-
Voorne, van 1 Jan. 1873 tot en met 31 Dec. 
1878, in 7 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Augier , te 's-Hage en bij den ingenieur Van der 
Vegt, te Brielle. 

2o. het onderhoud van de Mallegatsluis te 
Gouda, met de daarover gelegene dubbele op
haalbrug , de sluiswachterswoning en verdere 
daartoe behoorende werken, van 1 Jan. 1873 tot 
en met 31 Dec. ' 78 ; 3o. het onderhoud van 
de Gouwesluis onder Alfen , met de daar bijbe
hoorende werken , gedurende een tijdvak als voren. 
Aanw. ged. 6 dagen vóór de besteding. 

Groningen, to 12'/2 uren, door burg. en 
weth.: l o . het graven eener sloot ten zuiden van 
de Zuider-begraafplaats; 2o. het maken en leveren 
van eenige meubelen ten dienste van het school
gebouw in de Hofstraat, onder bijlcvering der 
bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten enz. Inl. 
aan het bureau der gemeentewerken. Bilj . inz. 
uiterlijk 14 Dec. 

'•-Hage, te 1 uur , door het gemeentebestuur : 
de levering van Ruhrkolen voor de verschillende 
gemeentelokalen. 

Dinsdag, 17 Deo. 
Bodegraven, te 11',, uren, door commissa

rissen van den straatweg van Gouda naar Bode
graven, by den logementhouder Blom : het onder
houd van dien straatweg, waaronder het doen 
van aanzienlijke herstellingen aan dc bruggen, 
voor den tijd van 5 jaren, van 1 Jan. 1873— 

31 Dec. 1877. Inl. bij Mr. M. H . A. Lisman, te 
Leiden en bij den burgemeester van Zwammer
dam. Aanw. 12Dec , t e l l ' / , uren, aanvangende 
bij de brug aan het Vissertje, tc Gouda. 

Laag-Keppel, te 12 uren, door commissaris
sen van den grintweg van Zutfen naar Emmerik, 
in De Gouden Leeuw : de levering van grint en 
keislag op genoemden weg in 1873, '74 en '75 . 
Inl. bij den hoofdopzichter van den weg te Zutfen. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het 
centraalbureau: het maken van een tweeden wel
put op het terrein der centrale werkplaatsen te 
Tilburg. Inl. bij den sectie-ingenieur te Breda. 
Raming ƒ 1 7 5 0 . 

Woensdag, 18 Dec. 
Ouddorp, tc 10 uren, door het bestuur van 

den polder Oudeland , in de raadkamer : de leve
ring van 450 stère onderhoudegrint. Inl. bij den 
dijkgraaf L. Akershoek. 

Ouddorp, te 10 uren, door het gemeentebe
stuur : de levering van 100 stère onderhoudsgrint. 
Bilj. bij den burgemeester. 

's-Bosch, te 11 uren, door het gemeentebe
stuur: lo . het leveren en leggen var. ruim 1800 
M ' hardstoenen banden voor de trottoirs ; 2o. het 
leveren van 250,000 stuks zoogenaamde Luikse.he 
keien voor de bestrating der trottoirs; 3o. het 
leveren van 190,000 stuks straatkeien uit de 
groeven van Cjuenast. 

Goes, te 11 uren, door de dijksdirectie der 
Breede Watering bewesten Yerseke, in De Prins 
van Oranje: lo. het leveren, maken en zinken 
van 14,400 M 2 rijszinkstuk (8 stukken), waarbij te 
leveren on verwerken 1080 M * vletgrond , 3320 
kCheepston gewonen Vilvoordschen steen; 2o. tot 
overstorting van eenige oude zinkstukken, en tot 
bestorting der bovengemelde zinkstukken te le
veren en verwerken 15,675 scheepston gewonen 
Doornikschen- of bazaltsteen , 8055 scheepston af
val van Doornikschen- of Lessineeschen steeii, in 
2 perceelen en in massa. Inl. bij den opzichter 
J . M . Koole, te Wemeldinge. 

Arnemuiden, te 11 uren, door burg. en 
weth.: het bouwen van een veerhuis aan het 
kanaal door de Oude-Arne, bij die gemeente. 
Inl. bij den burgemeester en bij Dirk Jeras, te 
Middelburg. 

Barendrecht, te 12 uren, door burg. en 
weth.: het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning, aan den Bakkerschen Dijk, in ge
noemde gemeente. Inl. ter secretarie en bij den 
fabriek-landmeter G. F . Sehreuders, te Zwijn
drecht. Aanw. 14 Dec, te 10 uren. 

Heemstede, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het vervoeren van p. m. 250 stère grint en p. rn. 
150 stère geklopt klinkerpuin op de wogen bin
nen deze gemeente ged. 1873 Voorwaarden ter 
secretarie, alle werkdagen van 10—2 uren. 

s-Hage. te 1 uu r , door bet ministerie van 
oorlog : de levering van verschillende artikelen 
ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmid
delen , waarbij o. a.: efl'en katoen , flanel, pak-
linnen, pakkisten, steen-en houtskolen , enz. enz. 

Voorburg, door het gemeentebestuur: het 
onderhoud der gemeentewerken en het doen van 
vernieuwingen ged. 1873. 

Donderdag, 19 Deo. 
Groningen, te 12'/2 uren, door burg. en 

weth.: l o . de levering van 380 M . lengte trot
toirbanden , zwaar 0.15 bij 0.25 M. van Fscau-
zijnschen hardsteen; 2o. het maken en leveren 
van 4 stuks pompen en pompkasten van gegoten 
ijzer; 3o. het onderhouden van eenige pompen 
binnen de gemeente, van 1 Jan 1873—1 Jul i '75; 
4o. het vernieuwen, herstellen en onderhouden 
der bestratingen binnen de gemeente, van 1 Jan. 
1873—31 Dec. '77; 5o. het onderhouden der 
verschillende gemeentewegen en voetpaden, ged. 
1873/74. Inl. aan het bureau der gemeente
werken. Bilj. inzenden uiterlijk 18 Dec. op het 
raadhuis. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het driejarig onderhoud der Rijks-
havenwerken op het eiland Marken, als: a. den 
omringdijk van het eiland Marken, lang 8600 
M . ; b. het oeverwerk bij het Menninger Sluisje, 
lang 300 M. , de houten schoeiing, lang 74 M. 
en 14 ijsbrekers; c. de bermsloot langs den om 
ringdijk; d. de 2 uitwateringssluisjes in den om

ringdijk; c. den steenen dam aan de oostzijde van 
het eiland, lang 175 M. ; f. de haven met hare 
kaaimuren, beschoeiingen enz., lang 352 M . ; 
g. de directiekeet; h. de lantaarn. Raming per 
jaar ƒ 0 5 0 0 . 

2o. het driejarig onderhoud van de Rijks-
havenwerken te Medemblik, als: a. het in elk 
der onderboudsjaren vervangen van een gedeelte 
der havenbeschoeiing door bazaltmuur en wel 
langs de noord- en westzijden van de Westhaven, 
lang op dekzerk genieten 60 M. ; b. het onder
houd der bijbehoorende werken. Raming per 
jaar f4300. 

3o. het driejarig onderhoud der Rijks-haven
werken en zeeweringen op Vlieland , als: a. de 
haven met hare beschoeiingen, bermen, oiniing-
dijken, plankierwerken, palen, enz.; b. desteen-
glooiingen, tegen den zanddijk lang 400 M . ; 
0. de oevc bezinking langs het zuuierstrund van 
het dorp Vlieland tot nabij de haven, lang 050 
M . ; d. het steenen oeverwerk langs het Oostersche 
Veld, lang 1137 M . ; e. den dijk door het dorp 
Vlieland, lang 800 M . ; f. 31 rijzen hoofden op 
het Noorderstrand : g. 160 palen; h. de magazij
nen en verdere gebouwen ; i. den paardenspoor
weg; k. liet Rijksvaartuig gen. Noord-Holland. 
Raming per jaar ƒ 27,000. 

4o. het driejarig onderhoud der Rijks haven
werken en zeeweringen op Terschelling, als: a. 
de steenglooiing voor het dorp Westerschelling, 
lang 001 M.; b. het westelijk steenen hoofd over 
364 M.; o. de beide steenen havendfirnmen, lang 
de oostelijke 725 en de westelijke 4911 M. ; d. den 
dwarsdam , verbindende het noordelijk einde van 
den Westhavendam met de steenglooiing door het 
dorp, lengte van dien dam 75 M.; e. den verlengden 
steenen dam, lang 081 M.; ƒ de zuidoostvleugel, 
zijnde een steenen hoofd , lang 267 M. ; fr. den 
grooten rijzen en steenen dam, lang 889 M. ; h. 
den dijk beoosten den grooten dam , lang 182 M. ; 
1. de steenglooiing voor den nieuwen dijk , lang 
360 M. ; k. het opscheepshoofd, lang 33 M.j (. de 
plankierwerken, lang 290 M.; m. de meerpalen, 
dukdalven en bolbaken ; n. de Rijkskeet; o. het 
gebouwtje tot redding van drenkelingen. Raming 
per jaar ƒ 8 0 0 0 . Inl. voor al de bovengenoemde 
werken bij den hoofdingenieur van den waterstaat, 
te Haarlem en bij den ingenieur Loke , te Hoorn. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het prov. be
stuur: l o . het amoveeren van het oude school
gebouw en de onderwijzerswoning en het bouwen 
van een nieuw schoolgebouw en onderwijzerswo
ning te «De Koog," alsmede bet bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning aan den Burg, bei
den op Texel; 2o. het bouwen van twee scholen 
en ondei wijzerswoiiingen in de gemeente Aven
born. Inl. bij de burgemeesters der gemeenten 
Texel en Avenborn en bij de prov. opzichters W . 
l'h. de Kruijlf, F. J. Krieger en T. C. van der 
Sterr, respectievelijk te Helder, Alkmaar en 
Hoorn. Aanw. '.e Avenborn 16 Dec. Bilj. inz. 
18 Dcc, uiterlijk 12 uren. 

3o, het onderhouden van 1 Jan. 1873—31 Dec. 
'75 van bet gebouw van bet prov. bestuur van 
Noord-Holland. 

Arnhem, doorliet prov. bestuui : het doen van 
vernieuwingen aan de ophaalbrug te Boreulo, 
benevens het onderhoud van andere werken langs 
de Berkel, in 2 perc. lui . bij den opzichter I). 
Berkhout, te Zutfen. 

Giekcrk, door kerkvoogden der herv. ge
meente, bij C. F. F. Rinia van Nauta, admini-
strecrend kerkvoogd: het afbreken en wederop-
bouwen eener boerenhuizing. Aanw. 16 Dec. 
te 10 uren. 

Vrijdag, 20 Dec. 
Midde lburg - te 10 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: lo. bet aanleggen van een in den 
Zwinpolder gelegen gedeelte van het uitwaterings
kanaal in het voormalig 4e district van Zeeland, 
lang 1250 M . , en het rnoken van een steenen 
duiker onder den weg. Aanw. den 4eu dag vóór 
de besteding. Raming /'24,000. 

2o. bet uitnemen, herstellen en weder inliangen 
van de buiten vloeddeuren der groote sluizen van 
bet kanaal door Zuid-Beveland, met bijbehoorende 
werkzaamheden, als : het uitnemen dier deuren 
te Hansweert en te Wemeldinge; het tijdelijk 
inliangen van reservedeuren en het plaatsen van 
jukken bij de sleephellingen aldaar. Aanw. den 
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4en dag vóór de besteding. Inl. voor beide bij 
den hoofdingenieur te Middelburg, alsmede voor 
n°. 1 bij den ingenieur te Sluis en voor n°. 2 bij 
den ingenieur te Goes. Raming ƒ5000. 

Middelburg, te 10 uren, door het minis
terie van financiën, aan het lokaal van het prov. 
bestuur: het onderhoud ged. 1873 der Rijks
telegraaflijnen in Zeeland, in 8 perc : l e perc. 
het telegraafkantoor te Vlissingen; 2e perc de 
lijn Middelburg—Veere; 3e perc. de lijnen op 
het eiland Zuid-Beveland; 4e perc de lijnen op 
het eiland Schouwen ; 5e perc. de lijnen op het 
eiland Duiveland ; Ge perc. de lijnen op het eiland 
Tholen : 7e perc. de lijnen in hel arrondissement 
Kadzand en Philippine ; 8c perc. de lijnen in het 
arrondissement Axel en Hulst. Inl. voor het ge
heele werk bij den hoofdingenieur van den wa
terstaat te Middelburg, en voor elke lijn in het 
bijzonder bij de ingenieurs te Middelburg, Goes, 
Zierikzee, Sluis en Neuzen. Aanw. den 4en dag 
vóór de besteding. 

' s - B o s c h , te l O ' / j uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhoud ged. 1873—'75 
der Rijks-haven- en rivierwerken aan den Moer
dijk en de noodhaven in Noord-Brabant. Voor 
de eventueele vernieuwingen moet worden gele
verd 3 M J bezaagd eikenhout, 1 M 3 bezaagd 
dennenhout en 300 K G . gesmeed ijzer; bovendien 
moet jaarlijks worden geleverd en verwerkt: 20 
scheepston brik, 12 id. Vilvoordsche steen, 200 
bossen rijshout, 75 id. W.nlchersche palen, 75 id. 
haringband, alsmede 100 eiken perkoenpalen. Inl. 
bij den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
6e district, tc 's-Bosch, bij den ingenieur De 
Vuyn Kops, te Breda en bij den opzichterPom-

mée, te Zevenbergen. Raming ƒ 8 2 5 0 . 
Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie 

van justitie, aan het gebouw van het prov. be
stuur : het maken van eene boekenkast in het 
zijlokaal der prov. bibliotheek in het paleis van 
justitie aldaar. Inl. bij den hoofdingenieur Hay-
ward en den ingenieur Jhr. Van den Santheuvel, 
beiden te Leeuwarden. Aanw. den 4en dag vóór 
de besteding. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. 
bestuur: het uitdiepen van eenige kanalen en 
vaarwaters in Friesland ged. 1873, in 5 perc. 
Inl. bij den hoofdingenieur Hayward en de inge
nieurs Van den Santheuvel en Brevet, allen te 
Leeuwarden. Aanwijzing den 4dcn dag vóór de 
besteding. 

Spanbroek, door burg. en weth.: het ver
grooten , herstellen en verbeteren van de school 
aldaar. Aanw. op den dag der besteding. 

Hijdaard, door kerkvoogden der herv. ge
meente, bij den kerkvoogd T. S. Gaastra: het 
afbreken der bestaande kerk en toren, benevens 
het wederopbouwen eener nieuwe kerk en toren 
op hetzelfde terrein. Inl. bij den timmerman 
J. A . Timmenga, te Oosterend, 

Weidum , ten buize van den heer Andreae : 
het bouwen eener heerenhuizinge aan den Kunst
weg en het Vaarwater aldaar. Aanwijzing 17 
Dec, te 11 uren. 

Zaterdag, 21 Deo. 
Zaamslag, te 11 uren, door het bestuurder 

waterkeering van de calamiteuse polders Marga
rets, Kleinen Huisscns en Eendracht, in De 
Appel: het maken en zinken van 1700 vierk. M. 
zinkstuk , en het leveren en verwerken van 5100 
scheepston gewonen Doornikschen of bazaltstcen, 
2000 scheepston afval van Doornikschen of Les-
sineeschen steen. Inl. bij voornoemd bestuur. 
Aanw. gedurende 2 dagen vóór de besteding. 

Bergum, te 11 uren, door den burgemeester: 
het bouwen eener onderwijzerswoning te Eestrum, 
met de levering der benoodigde materialen , ar
beidsloonen , enz. Aanw. 18 Dec, te 11 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de navolgende onderhoudswerken en leverantien 
ged. 1873, als: 

lo . het doen van vernieuwingen aan- en het 
eenjarig onderhoud van : a. de sluis en daar bij
behoorende werken te Vreeswijk ; b. den straat
weg van Utrecht naar Vreeswijk : e. de sluis te 
Nieuwersluis en het jaagpad van daar naar Hin
derdam ; rf. het jaagpad van Utrecht naar Woer
den met daar bijbehoorende werken ; 

2o. de levering van Utrechtsche-, Usel- en 
Waal-straatklinkers ; Utrechtsche metselsteenen ; 
harde vlakke Utrechtsche klinker-drielingen ; lek
zand ; heide- of duinzand ; ijzeraarden pothuizen ; 
steen- en schelpkalk ; tras ; bardstecnen trottoir
banden en dito roosterramen; gegoten-ijzeren 
dakramen; houtwaren; gesmeed ijzer en ijzer- ] 

kramerijen. Bestekken liggen ter inzage aan het 
bureau der gemeentewerken. 

Zevenhulzen, door burg. en weth.: het op
maken van eene begraafplaats, een gebouwtje 
voor bergplaats enz., en het opmaken en begrinten 
van een gedeelte weg. Inl. bij den burgemeester. 
Aanw. op den dag der besteding, te 9 uren. 

Maandag 23 Dec. 
Deventer, te 11 uren, door het gemeentebe

stuur : het wegnemen van den bestaanden cn het 
maken van een nieuwen bliksemafleider op den 
grooten toren. 

's-Hage, tc 111

 2 uren, door het ministerie 
van financien, aan het gebouw van het prov. 
bestuur : het driejarig onderhoud der Rijks-tele
graallijnen langs groote en andere wegen en van 
een afdak , ten behoeve van het materieel van 
de Rijks-telegraaf, in Zuid-Holland, in 4 perc. 
Inl. voor het le perc. bij den hoofdingenieur 
Mazel , te 's-Hage , voor het 2e en 3e perc. bij 
den ingenieur Van der Vegt, te Brielle en voor 
het 4e perc bij den ingenieur Van der Toorn , 
te Gorinchem. 

's-Hage, tc 12 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken: het ged. 1873 onderhouden van
en het doen van herstellingen aan de Rijks-ge
bouwen te 's-Hagc. Aanw. den Oen en 5en dag 
vóór de besteding. Raming ƒ 30,700. 

Amsterdam, tc 12 uren, door de commissie 
belast met het beheer van stedelijke rentegevende 
eigendommen, op het raadhuis: het onderhoud 
van eenige perceelen onder haar beheer ged. 
1873. Inl. op alle werkdagen van 10—4 uren 
aan het bureau der commissie op het raadhuis. 
Aanwijzing 10 Dec. en, zoo noodig, opvolgende 
dagen. 

Leiden, te 1 uur, door curatoren der hooge-
school: het onderhouden van- cn het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der hooge-
school aldaar, ged. 1873. Inl. bij de hoofdin
genieurs Augier en Mazel, te 's-Hage en bij den 
tijdelijk opzichter dier gebouwen K. de Boer, te 
Leiden. Aanwijzing O dagen vóór de besteding. 
Raming ƒ 11,000. 

Zutfen, te 3 uren, voor G. Kaptijn, in de 
Nieuwe Sociëteit: het bouwen van een woonhuis 
te Warnsveld, met bijlevering der materialen. 
Inl. bij den architect .1. A. Gerretsen, te Zutfen. 
Aanw. 19 Dec, te 3 uren. 

Marrunt, door J. L . Olivier: het bouwen eener 
burgerhuizing. Inl. bij den architect B. A Gel
ders, te llalluiu. 

Botterdam, in het Timmerhuis: l o . de leve
r ingvan: tegels, dakpannen, kannenbuizen, hen
nep, snuit van vlas, tras, Portlandsche cement, 
pleister, touwwerk, teer, riet, strookdwijlen, 
bruinwerk, mos , blokmakerswerk , borstelmakers-
werk , sponzen, groen laken, tochtvries, grijs 
linnen , gronddoek , wollen- en linnen dweilen , 
afneemdoeken , grondpapier, singel, meubelkoord, 
band, gasbranders, glazen ballc.is, lampenglazen, 
deurplaten, poetskatoen, lampenkatoen, houtsko
len, halfwit- en groen glas, ijzer, staal, z ink , 
lood, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, balus
ters, brugornamenten en verfwaren. 

2°. de levering van: getrokken en vlakke Waal
klinkers, Waal-boerengrauwen, Usel straat- en 
ondersteen, escauzijnschsteenen trottoirbanden , 
Luiksche kluitkalk, bazalt- of quenastkeien, ei
ken-, grenen-, dennen- en vuren timmerhout, 
gegoten-ijzeren straatberrieranden en straatsy-
phons. 

Dinsdag, 24 Deo 
Dordreobt, te 11 uren, door burg.en weth.: 

l o . de leverantie der, ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1873 gevorderde bouw
materialen, benoodigd ten dienste van de werken, 
welko niet worden aanbesteed, waaronder is be
grepen de levering van 250,000 stuks getrokken 
straatklinkers (Waalmoppen), van 25 ijzeren sy
phons en van 20 dito putramen met deksels; 
2o. het onderhouden der verschillende pompen. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

Assen, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: 1o. het bouwen eener woning voor den 
tuinman van den commissaris des Konings in 
Drente. Inl. bij don hoofdingenieur en den in
genieur van den waterstaat en bij den opzichter 
Folkers, allen te Assen. Aanw. den 7en dag 
vóór de besteding. 

2o. het bouwen van 2 brugwachterswoningen bij 
de Veenkoops- en bij de Pijlebruggen, over de 
Drentsche hoofdvaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur van den waterstaat, alsmede 
voor perc. 1 bij den opzichter Folkers, allen te 

Assen , en voor perc. 2 bij den opzichter Kramer, 
te Havelte. Aanw. 16 Dec. 

Oouda, te 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering ten dienste der gemeente gedurende 1873 
van : houtwaren ; ijzerwerk ; spijkers on lichte 
ijzerwaren; lood , zink en soldeer; verfwaren en 
glas; teer; kalk; grint; zand; 76,000 blauwe 
Uselstraatklinkers; 50,000 Uselmet'selplaveij 50,000 
vlakke, grijze, Vechtsche klinkers (gewone vorm); 
45,000 bazaltkeien en 5000 Luiksche straatkeien. 
Bilj. inzenden uiterlijk 23 Dec, tc 5 uren, ter 
secretarie. 

Oudewater , tc 2 uren, door burg. en weth.: 
het vergrooten der openbare school in die ge
meente en het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan dat gebouw en aan de on
derwijzerswoning, alsmede het bouwen en in
richten van een gymnastieklokaal. Inl. ter secre
tarie aldaar. Aanw. 19 Dec, te 2 uren. 

Kollum, ten huize van Klugkist Hesse: het 
bouwen eener buerenhuizing en schuur aan den 
kunstweg onder Burum, benevens het afbreken 
eener oude boerenplaats. Aanw. 17 D e c , te 
12' / 2 uren, op de zathc bewoond door D. de 
Groot, onder Burum. 

Deerzum, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: de amoveering der oude- en het weder
opbouwen eener nieuwe dorpsschool, aldaar. Aanw. 
21 Dec. Bilj. inz. aan den adm. kerkvoogd T. S. 
Bakker, aldaar. 

Vrijdag, 27 Deo. 
Sohiedam, te 10 uren, door het college van 

toezicht over het kantonnaal huis van bewaring, 
in een der lokalen van het kantongerecht: het 
doen van eenige herstellingen aan het huis van 
bewaring en kantongerecht, aldaar. Inl, bij den 
cipier van genoemd gesticht. Aanw. 23 Dec, 
van 11—1 uur. 

' s - B o s c h . te 10' , uren , door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . dc uitvoering van eenige 
werken tot normaliseering van de Boven-Maas, 
onder de gemeente Wijk, tusschen dc kilometer-
raaien 252 en 253; 2o. het onderhouden en 
herstellen ged. 1873 van de Rijks-rivierwerken 
langs den linkeroever van de Boven-Maas, van 
de Limburgsche grenzen tot Woudrichem, in 3 
perc.; 3o. het doen van vernieuwingen aan de 
Rijks-werken, behoorende bij de veren over de 
Maas tc Ravestein en Lith. 

's-Bosoh, te 10'/, uren, door het ministerie 
van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het tweejarig onderhoud en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan 
het grenskantoor te Wernhout Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat, te 's-Bosch, bij 
den ingenieur De Bruyn Kops en den opzichter 
Hermans , beiden te Breda. Aanw. den 8en dag 
vóór de besteding. 

Warmond, tusschen 11 en 2 uren , door kerk
voogden der Herv. gemeente, in De Stad Rome : 
het bouwen eener nieuwe kerk met daar bijbe
hoorende werken. Aanw. 19 Dcc, te 1 uur. 
Bilj. inz. 20 Dec 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: de uitvoering van werken tot normali
seering van de Waal te Zuilichem, tusschen de 
kilometerraaien 74 en 76. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van het prov. bestuur : 
het driejarig onderhoud der grenskantoren te 
Dinxperlo, Heumen en Holterhoek, benevens het 
doen van eenige herstellingen aan genoemde ge
bouwen , in 2 perceelen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Opstall, tc Arnhem en bij den ingenieur 
Baron Van lttcrsum, te Zutfen. 

Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo . het onderhouden van de aarde- en verdie-
pingswerken van de Dedemsvaart en hare zijtakken 
over 1873; 2o. het uitvoeren van vernieuwingen 
en herstellingen aan de kunstwerken, gebouwen 
enz. der Dedemsvaart en hare zijtakken, ged. 
1873; 3o. het onderhouden van 1 Jan. 1873—31 
Dcc. '75 van de Vecht, tusschen het Lichtmis
kanaal en de Nieuwe-Vecht. Aanw. 19 Dec. 

S c h a g e n . te 1 uur , door burg. en weth.: 
het omgrachten en ophoogen van een tot begraaf
plaats bestemd terrein ; de levering van de daartoe 
benoodigde bouwstoffen, bestaande in zand cn 
grint; het steken op de aan te wijzen plaats en 
het vervoeren naar het terrein van graszoden en 
verder het verrichten van al die werkzaamheden, 
met de omgrachting en ophooging in verband 
staande. Inl. bij den gemeente-opzichter. Aanw. 
op den dag der besteding, te 9 uren. 

Bijvoegsel van DE OPMERKER van Zaterdag 14 December 1872. 

Zaterdag, 28 Deo. 
Ooes, door den rentmeester J. A. B. de Fouw : 

het bouwen van eene nieuwe schuur, op de hof
stede bewoond door Aarnout Wcstveer, onder 
Oudelande. Inl. bij den architect J . H . Hannink, 
te Goes. Aanw. 20 Dec, te 11 uren. 

Maandag, 30 Deo. 
'g-Hage, te 11'/} uren. door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . hetdriejarig onderhoud van: a. 
Rijks-palenveerhoofden op het eiland Rozenburg 
tegenover Brielle en Maassluis en aan de zijde 
van Maassluis; 6. den zeedijk , genaamd de Contre-
escarpe, bij Hellevoetsluis, met den daar aan-
sluitenden zeebeksmuur en van de dijk- en 
oeverwerken, gelegen om 's Rijks quarantaineplaats 
op het eiland De Tien Gemeten, in 2 perceelen. 

Amsterdam, t e l 1 / , uren, door de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het leveren van 10,000 eikenhouten dwarsliggers, 
in 2 perc. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te 's-Hage. 

Lemmer, door het bestuur van het water
schap de Lemstersluis, bij den voorzitter Van 
Beyma thoe Kingma: het leveren cn inhangen 
van een paar nieuwe binnen-vloeddeuren in de 
Lemstersluis, benevens het herstellen en bergen 
van de bestaande binnen-vloeddeuren in eene 
daartoe te bouwen loods. Bilj . inzenden uiterlijk 
29 Dec bij genoemden voorzitter. 

Dinsdag, 7 Jan. 1873. 
Alkmaar, te 12 uren, door burg. en weth.: 

lo . het onderhouden van alle gemeentegebouwen, 
scholen, bruggen , riolen en verdere gemeente
werken , benevens eenige vernieuwingen aan die 
gebouwen ; 2o. bet vernieuwen der bestrating en 
bet maken van riolen in het Groot-Nicuwland : 
3o. het doen van eenige vernieuwingen aan de 
bruggen, het sloopen der bestaande Rootorens-
en Accijnsbrug en het maken van nieuwe hoofden 
voor de te stellen basculebruggen ; 4o. het leve
ren en vervoeren der benoodigde materialen voor 
de buitenwegen en voetpaden ; 5o. het opverven 
van eenige gebouwen en werken; 6o. a. het 
bouwen van eene tusschenschool en het sloopen 
van het kantoor van waarborg, b. het sloopen 
gedeeltelijk en het inrichten der bestaande armen
school tot kantoor van waarborg, c. het doen van 
eenige werken aan de onderwijzerswoning in dc 
Ridderstraat; 7o. het sloopen van een schouw-
burglokaal cn het bouwen terzelfder plaatse van 
een museum, in verband met eene uitbreiding 
der lokalen van de rechtbank cn het doen van 
eenige veranderingen aan de Latijnsche school; 
alles met de levering van materialen en arbeids
loonen. Aanw. 27 Dec, te 12 uren, aanvangende 
bij de Accijnsbrug. Bilj. inzenden ten raadhuize 
uiterlijk 6 Jan., te 12 uren. Raming der massa 
ƒ62,707. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door den architect 11. R. Stoett: 

het verbouwen der huizinge Lett. H , n". 60, in 
de St.-Jacobstraat. 

Si en, bij den president-kerkvoogd; het afbre
ken der oude- en het opbouwen eener nieuwe 
pastorie, aldaar. Inl bij U. Wijma, te Wommels. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Maastricht, 25 Nov.: het onderhouden ged. 

1873 van- en het uitvoeren van eenige herstel
lingen aan de hoogere burgerschool te Roermond; 
minste inschrijver was Saes, te Roermond, voor 
ƒ 920. 

Zutfen, 29 Nov.: de levering van 228,000 
straatklinkers ; ingek. 4 bilj., als : 
Gebr. Avelingh, te Velp, a ƒ 14.10 
F. van Loon, » » 13.20 
G. Schuring, » Zutfen, » » 12.99 
per duizend, geleverd op de losplaats ; 
Tjeenk Wil l ink , te Zutfen, p » 12.— 
per duizend aan den steenoven. 

Delft, 30 Nov. : het doen van herstellingen 
aan de beschoeiingen aldaar; minste inschrijver 
was N . P. van der Horst, aldaar, voor ƒ 4335. 

Amsterdam, 30 Nov.: het maken eener 
stcenglooiing aan het werk no. 11 bewesten 
Durgerdam, minste inschr. was A. Schep, te 
Amsterdam, voor /"5000; niet gegund. 

'•-Hage, 2 Dec.; het doen van eenige herstel
lingen en vernieuwingen aan de werken van het 
Zederikkanaal, met het onderhoud daarvan en 
van het Rijks-stoomgemaal aan den Arkelschen 
dam, van 1 Jan. 1873--31 Dec '74; ingekomen 
5 biljetten , als : 

C. Bosman, 
C. v. d. Plas, 
D. Broekman, 
P. van Rooijen, 
C. G. de Hoog, 

te Rotterdam, ƒ 131,800. 
«^Hardinxveld, » 123,000. 
» idem » 115,000. 
» Waddinxveen, » 112,000. 
» Gorinchem, » 111,800. 

Arnhem, 5 Dec.: de levering van kachel-
gruis ged. den winter aan de commissie tot uit-
deeling van warme spijzen; ingek. 2 bilj., beide 
a ƒ 1.05 per HL., als van F. W . Isselman en A . 
L . de France. Bij loting werd laatstgenoemde 
aannemer. 

's-Hage, 6 Dec: het maken van een schut
sluis met bijbehoorende werken, tot verbinding 
van de Ringvaart der droogmakerij met die van 
den Zuidplaspolder; ingek. 15 bilj . , als: 
B. Voordendag Az.. te Strijen, f 26,740. 
A. Luijendijk , » Waddinxveen , » 25,900. 
J . Hoos en Zn., » Rotterdam, » 25,714. 
J. Mulder, » Gouda, » 25,400. 
H. J. Nederhorst, » Gouda, » 24,890. 
M . Zwemstra, » Zegwaard, » 24,363. 
L . Hollander, » Capelle a/U, » 23,987. 
L . Brand, » Hardinxveld, » 23,986. 
J. van Leeuwen, » Kralingen, » 23,975. 
Ph. Verbruggen, » Waddinxveen, » 23,847. 
Joh. Boers en F. Joseph,» Kralingen, i> 23,847. 
J . dc Blom en 

A. Zuiderhoek en Co., » Rotterdam , » 23,000. 
A. C. Verploegh, i> Woubrugge en 

A. G. den Boesterd, » Waardenburg, » 22,798. 
W. Romeijn , » Nieuwerkerk 

a/IJ., » 22,784. 
H. A . Swets Az., » Hardinxveld , » 22,090. 

s - B o s c h . 6 D c c : l o . het uitvoeren van 
eenige werken tot normaliseering van de Boven-
Maas onder Ammerzoden, prov. Gelderland, en 
Herpt en Bern, prov. Noord-Brabant, tusschen 
de kilometerraaien 248 en 250; minste inschr. 
was A. G. Huyskes, te Hedel, voor ƒ18 ,648 . 

2o. het gereedmaken van de aardebaan tot 
verbetering van den rechter onderberm tusschen 
sluis no. 2 en de llceswijkschc brug; minete 
inschr. was M. van Overbeek, te Orthen , voor 
ƒ 5 7 7 4 . 

L o p i k , 6 Dec : de uitbreiding der begraaf
plaats en het bouwen van een lijkenhuis en bij
komende werken, in 2 perceelen: l e perc. zand
en aardwerk; minste inschr. waren A. G. van 
Renswoude, te Jaarsveld, voor / '770; 2c perc. 
het lijkenhuis en bijkomende werken, J. J. v. d. 
Kwast, idem, voor ƒ 9 4 9 ; beide gegund. 

O r o n i n g e n , 6 D e c : l o . het onderhouden der 
academische gebouwen van 1 Jan. '73—31 Dec. '75; 
ingek. 6 bilj., als : 
J. Poelman, ƒ 3980 per jaar. 
11. Maas, » 3900 » » 
II. W. Cones, i> 3720 » » 
G. Becherer, t 3700 » » 
R. Meijer, » 3475 » » 
A. de Vries, » 3400 » » 
Allen aldaar. 

2o. het onderhouden van de zeesluis teStaten-
zijl van 1 Jan. 1873—31 Dec. '75; ingekomen 5 
bilj., als: 
II. D ik , te Winschoten, ƒ 1888. 
II. J. Kruisinga, » Blijham, n 1873. 
K. Luurserna, » Eexta, » 1777. 
H . Veringa, » Nieuwe Schans, » 1739. 
G . van Balen, » idem » 1745. 

Middelburg, 6 D e c : het driejarig onderhoud 
van- en het doen van eenige buitengewone werk
zaamheden aan het kanaal van Sluis naar Brugge 
(Nederlandsch gedeelte); minste inschrijver was 
J. C. Evers, te Sluis, voor ƒ 1 7 9 8 . 

Arnhem, 6 D e c : l o . dc uitvoering van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
en vaartuigen behoorende tot het Rijks-veer te 
Zalt-Bommel, met het onderhoud daarvan ged. 
1873; minste inschr. was J. Meijer, te Zalt-
Bommel, voor ƒ 1 1 7 5 . Raming ƒ 1 1 8 0 . 

2o. het onderhoud van de Dreumelsche straat, 
de Vorcnsche en Heerewaardensche dammen, be
hoorende tot de onderhoudswerken van de Waal, 
in Gelderland, ged. 1873; minste inschr. was H. 
Hendriks, te Dreumel, voor ƒ090 . Raming ƒ715. 

3o. het doen van vernieuwingen en herstellin
gen aan de Rijks-werken behoorende bij het veer 
tc Oud-St.-Andries; minste inschr. was W. P. de 
Vries, te Rossum, voor ƒ 1176. Raming , /1200. 

Utreoht, 7 D c c : lo . het driejarig onderhoud 
van- en het doen van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan het Rijks kabinet van landbouw
werktuigen te Utrecht; ingek. 6 bilj., als: 

C. A . van Steijn, ƒ 2564. 
J. M . Wolft, » 2290. 
B. Lorette, » 2222. 

H . A . van Baaren, ƒ 2016. 
A. .1. van Doesburg , t 1995. 
P. van Zutphen, i> 1980. 

Allen aldaar. Raming » 2400. 
De biljetten der drie laatstgenoemden , als niet 

door de borgen geteekend, kwamen niet in aan
merking. 

2o. het driejarig onderhoud van den prov. 
grintweg, beginnende aan den grooten weg der 
l e klasse no. 6, te Doorn en eindigende bij de 
herberg te Leusden; ingek. 5 bilj., als: 
G . Boeschaten, te Doorn, ƒ 6300. 
F. J. Gerritsen, » idem » 6150. 
J . van Lunteren, r Woudenberg, » 5934. 
II. J. Bekker, » Arnhem, » 5888. 
•I. de Veer, » Baambrugge, » 5847. 
Raming » 6000. 

Het laatste biljet, als niet door de borgen ge
teekend, kwam niet in aanmerking. 

3o. het ged. 1873 op de diepte brengen en 
houden , benevens het schoonmaken van: een ge
deelte van den Krommen Rijn (de bocht boven 
Odijk); den Krommen Rijn, van den Langbroeker
wetering tot Utrecht: den Minstroom, van den 
Krommen Rijn bij het Vosscgat tot den singel 
van Utrecht, en het schoonhouden van den voor-
maligen Krommen Rijn bij Hardenbroek; ingek. 
6 bilj., als: 
W. Bos, te Houten, ƒ 1000. 
W. Gresnich, » Utrecht, » 1525. 
J. Sterkenburg, » idem » 1442. 
Wed. C. F . Uitewaal, » Wijk bij Duurst., » 1430. 
H. de B r u i n , » Utrecht, » 1372. 
H. van Oostrum , » Cothen, » 1299. 
Raming » 1450. 

Amsterdam, 9 Dec.: het riolceren en be
straten van de dwarsstraat tusschen de Vondel
straat en den Overtoom, met het onderhouden 
dier werken tot 31 Dec. 1874; minste inschrijvers 
waren M. Deutekom en W. Goedkoop, aldaar, 
voor ƒ4847 . 

Ooster wijt werd, 9 Dec.: het bouwen van 
eene boerenbehuizing en schuur; ingekomen 3 
bilj., als : 
F. Veldman, te Zeerijp, ƒ 1 8 , 9 0 0 . 
H . Broos, » 't Zandt, » 17,298. 
C. Huizenga, » Ten Post, » 16,893. 
Gegund. 

's-Hage, 10 Dec ; net 2e perc. der verbou
wing van het huis van opsluiting en tuchtiging 
te Leeuwarden: minste inschr. was R. K. v. d. 
Meer, te Oudeschoot, voor ƒ143 ,670 . 

Amersfoort, 11 Dec. : het stichten van een 
wijdingsgebouw op de nieuwe Israëlitische be
graafplaats aan den Soester straatweg; minste 
inschr. was Lensink, aldaar, voor ƒ 4 3 4 0 ; de 
hoogste inschrijving bedroeg ƒ7300. 

Haarlem, 12 D c c : l o . het driejarig onder
houd van de Keulsche vaart; minste inschr. was 
A. Hilsen , te Weesp , voor ƒ 27,050. 

2o. het driejarig onderhoud van de groote en 
andere Rijks-wegen in Noord-Holland, in 5 perc; 
minste inschrijvers waren: perc. 1, A. Hilsen, 
te Weesp, ƒ 1 4 , 9 3 0 ; perc. 2 , G. van Doorn, te 
Amsterdam, ƒ 7 1 8 9 ; perc. 3 , G. Mijnlief, te 
Vianen , ƒ 5 5 4 9 ; perc 4 , P. Ootes, te Wognum, 
/ 7 4 5 9 ; perc. 5 , B. Swets, te Helder, ƒ12 ,072 . 

O r o n i n g e n , 12 D c c : l o . het herstellen der 
houten walbeschoeiingen aan het westeinde van 
het Zuiderdicp ; minste inschr. waren N . Koop en 
E. van der Voort , aldaar, beiden voor 4 pCt. 
boven tarief. 

2o. het leveren en plaatsen van een- en het 
verplaatsen van een ander urinoir; minste inschr. 
was N . Koop, voor ƒ 1 6 3 ; de hoogste inschrijving 
bedroeg ƒ 267. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam, — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L & C" 
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WEEKBLAD 
VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . VATV G E N D T JGte., 

met medewerking van Dr. T. VAN DOKSBÜRGH. C. J. VAN DOORN, I». GROTHE, .!. H. I,KLIMAX, iï. üINSB, S. B.W. KOORDA VAN RÏSINGA, II. P. VOttBI* en anderen. 

Ue abonnementsprijs vau dit weekblad, dal geregeld 
iederen Zaterdag bij 1). A . T i l l I 'ME te A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per pust /'1.65. 
Men abonneert zien voor een jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbcstelling aau den uitgever eu 
tegen betaling van 15 rents per exemplaar afgeleverd. 

ZATERDAG 21 DECEMBER 1872. 
De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 

ƒ 1 . — eu voor eiken regel meer ;-.20; bovendien wordt 
bü elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

HET BEWAREN V A N HOUT DOOR TEER. 
ra. 

(Vervolg an slot van No. 49.) 

De wijzen van inspuiting, die dc heer Melsens 
in 1845 voorstelde, gelukten niet bij alle soor
ten. Ziehier, wat de schrijver heeft waargeno
men, onverschillig hoe de blokken waren, hetzij 
onbekapt, vierkant, versch, droog en zelfs reeds 
een weinig verrot: het elzenhout, het berkenhout, 
het hagebeukenhout, het beukenhout en het wil
genhout worden gemakkelijk en volkomen door
drongen ; het dennenhout biedt soms weerstand 
aan een volkomen indringen, de lagen van het 
midden van den boom blijven wi t ; het espenhout 
en het eikenhout bieden zeer grooten weder
stand ; wat evenwel de eerste der twee laatstge
noemde soorten aangaat, de heer Melsens ver
klaart, dat de proeven hervat zouden behooren 
te worden. 

Het gebeurt dikwijls, bij het eikenhout het 
spint of de buitenste lagen geheel doordrongen 
te zien, als de teer in de overige deelen slechts 
eenige millimeters is ingespoten, en toch namen 
zulke weinig verzadigde blokken slechts met de 
grootste moeite water op, en dan nog maar in 
zeer geringe hoeveelheid. 

Keu dik stuk eikenhout, dat, ondanks een 
verblijf van meer dan vier en twintig uren in 
teer van 110° tot 140°, zeer weinig daarvan 
doordrongen was, had een winter in de lucht 
doorgebracht; de arbeider, belast met het te ver
zagen en te bewerken, vei klaarde nooit zulk hard 
en droog hout te hebben aangetroffen; het was 
acht maanden in de vrije lucht geweest, en de 
onderzoeking had plaats na den strengen winter 
van 1847, in Apri l . 

Het gebeurt soms, dat vrij aanzienlijke gedeel
ten van het hout aan de indringing weerstand 
bieden, en dat toch hun bederf wordt tegenge
houden door de vaste teerachtige deklaag, die 
over zekere lengte de gangen sluit en aan de 
vernielende werking de vezelachtige draden ont
trekt, welke zich in het verlengde daarvan be
vinden. 

Naar gelang van de soort cn van de volkomen
heid der uitkomst, nemen de geheel met teer 
gevulde houtblokken dertig tot vijftig ten honderd 
van hun gewicht in drogen toestand daarvan op, 
gelijk men ze verkrijgt door ze tot 140" C. in het 
luchtledige te drogen. Deze cijfers, afgeleid uit 
talrijke proeven, schijnen aanzienlijke uitgaven 
noodig te maken, maar een zoo volkomen in
dringen is niet onontbeerlijk voor de meeste doel
einden , waartoe het bewaarde hout bestemd 
wordt, met name tot spoorwegliggers; want niets 
zoude beletten hun eene nieuwe bereiding te doen 
ondergaan, als zij aan bederf beginnen te lijden. 

Het Belgische Gouvernement vordert, dat elke 
van zware teerolie doordrongen ligger er negen 
en een kwart liter van opneme. Men heeft moeite 
te begrijpen, waarom een tiental kilogrammen 
teer, die bij 150° al hare vluchtige deelen ver
loren heeft, niet even goed het oogmerk zoude 
doen bereiken als de zware olie. 

Bij enkele proeven (Annates des Travaux pu
blics dc liclgique, Tome XIX) hebben spoorweg-
liggers gemiddeld twee cn twintig cn een half 
kilogram gecreosoteerde olie opgenomen, terwijl 
de houtblokken 30 tot 40 K . G . wogen. 

De proeven, waarop de heer Melsens zich grondt 
om te gelooven, dat zelfs eene indringing van 
zeer geringe diepte, maar voortgebracht met 
heete teer, doeltreffend zoude werken, zijn ge
nomen geworden met vijftig monsters van onge
veer 0.30 M. lengte bij 0'".07 breedte en 0"'.05 
hoogte; de tijd van indompeling in het behoedende 
bad heelt afgewisseld van vijf minuten tot een 
kwartier; de gebezigde zelfstandigheden beston
den in gewone gasteer, ontdaan van de meest 
vluchtige producten; soms werd er hars jcolo-
phancj bijgevoegd. Als de blokken uit de heete 
teer kwamen, werden zij in vloeibare en koude 
teer gelegd: over het algemeen verwarmde men 
ze ten slotte eenige oogenblikken in het heete 
bad om ze te drogen; de voor de proef gebruikte 
soorten waren het eiken- het dennen-, het beu
ken-, het hagebeuken- en het populierenhout. 

Nadat het hout, hetwelk zijne natuurlijke voch
tigheid had, maar uit de magazijnen der veeart
senijschool kwam, waar het vochtiger is dan in 
de andere magazijnen, bereid en vervolgens ge
wogen was geworden , werd het gedurende twaalf 
uren in kokend water geplaatst, daarna wegge
legd en van tijd tot tijd gewogen. Ziehier de 
verkregene uitkomsten: 

1'. Het gewicht van het bereide hout, volgens 
het gemiddelde van twintig proeven, voorgesteld 
wordende door 100 

2'. was het na de werking van het kokende 
water 120 

3'. na veertien dagen blootgesteld te zijn ge
weest aan de lucht (in het Zuiden) . . . 107 

4'. na twee maanden 94 
5'. na drie en eene halve maand . . . 89 
0". na negen en eene halve maand . . 91 
De niet-bereide blokken, genomen uit dezelfde 

houtsoorten, geplaatst in dezelfde omstandighe
den, hadden de respectieve cijfers gegeven: 100, 
136, 99, 80, 84 en 85 (gemiddelde van vijf 
proeven). 

De tweede reeks gaf, onder eenigszins verschil
lende omstandigheden, de volgende uitkomsten : 

1'. Gewicht van het bereide hout (gemiddelde 
van twintig proeven) 100 

2'. na gedurende eene maand begraven te zijn 
geweest in zand, dat altijd vochtig gehouden en 
dikwijls niet water begoten werd. . . . 111 

3'. na twee maanden te zijn blootgesteld ge
weest aan de lucht (in het Zuiden, Juli en 
Aug.) 97 

4'. na zes maanden te zijn bewaard in het 
laboratorium der school 98.5 

Niet-bereide blokken, van gelijke vormen en 
afmetingen, in alles gelijk aan de vorigen, heb
ben de respectieve getallen gegeven: 100, 127, 
89.5 en 91 (gemiddelde van vijf proeven). 

De bovenstaande cijfers toonen aan, dat de hout
werken , die zonder zorg en snel bereid zijn ge
worden en slechts eene zeer zwakke inspuiting 
hebben ondergaan, minder vocht verliezen en er 
minder van opnemen dan de in natuurlijken staat 
geblevene houtwerken, in gelijke tijdsruimten en 
onder gelijke omstandigheden. 

Wat de verschillende houtsoorten betreft, de 
gemiddelden van opslorping en van verlies vol
gen in deze orde : 1'. eikenhout, dat het minst 
verliest en opneemt; 2". dennenhout; 3'. beukeu-
hout eu without (nu eens wint het de eene soort, . 
dan weder de andere); 4*. het hagebeukenhout. | 

Hoe het zij, er vloeit uit deze proeven voort, 
dat zelfs zeer oppervlakkige indringing eene aan
merkelijke verandering in de opslorping en het 
verlies van vocht tengevolge beeft, en dat het 
nuttig zou kunnen zijn eene reeks proeven te ne
men , gegrond op dit beginsel. 

De inspuitingen tot eene zeer geringe diepte , 
heet gedaan met stoffen, die bij gewonen warm
tegraad vast zijn, schijnen zich geheel te onder
scheiden van eenvoudig toren met de kwast. Het 
microscopisch onderzoek wijst zeer duidelijk de 
scherpe verschillen aan tusschen de uitkomsten 
der twee wijzen van behandeling en de manier 
van werken, bestaande in eenvoudige uitwendige 
verkoling. 

Om te eindigen zullen wij de gevolgtrekkingen 
van den heer Melsens in haar geheel mcdedeelen: 

Men kan geheel of gedeeltelijk blokken hout 
(onbekapt, droog, vochtig, bekapt, bewerkt), die 
met zouten bereid zijn en zelfs een begin van bederf 
ondergaan hebben, inspuiten door de verdichting 
van waterdamp en den luchtdruk als werktui
gelijke kracht te bezigen, endoor van de warmte 
partij tc trekken als van eene kracht, die de be
hoedende zelfstandigheden ontbindt of vloeibaar 
maakt. 

De houtwerken kunnen geheel of gedeeltelijk 
doordrongen worden en weerstaan in beide ge
vallen meer of minder het bederf. 

De behoedende zelfstandigheid , die men inspuit, 
volgt altijd den weg, dien het bederf neemt in 
de houtsoorten, welke vanzelf verrotten. 

De oppervlakkige verkoling is meer doeltrelfend 
als zij geschiedt met behulp van teerachtige stof
fen dan wanneer men zich tevreden stelt met het 
in natuurlijken staat verkeerende hout tot een 
warmtegraad te brengen, die er een gedeelte van 
ontleedt. 

Als men slechts eene inspuiting van geringe 
diepte bewerkstelligt, is het onontbeerlijk, dat 
het hout, vóór de behoedende bereiding, geheel 
den vorm hebbe gekregen, waarin het moet wor
den aangewend. 

Eindelijk, een spoorwegligger, die volkomen vau 
teer, pek, enz. doordrongen zou zijn, zoude een 
zeer lang, zoo niet onbeperkt bestaan hebben, 
indien hij slechts aau de gewone werkingen was 
blootgesteld; men moet echter ook rekening hou
den van de mechanische of werktuiglijke oor
zaken der vernieling. 

II., 10 Dec. '72. H. v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ Men vervaardigt in dezen oogenblik in En
geland acht locomotieven en tachtig rijtuigen 
voor spoorwegen in Mexico. Dit rollend mate
rieel moet voorzien zijn van remmen van het 
stelsel-Westinghouse. De Engelsche ingenieurs 
schijnen overigens dezen ramtoestel voorgoed te 
hebben aangenomen voor het -materieel, dat zij 
moeten maken voor buitenlandsche spoorwegen. 
Wij kunnen onder de ijzeibanen, waar de reni-
Westinghouse werkt, noemen de lijn Poti-Tillis, 
in den Kaukasus, en de spoorwegen van den 
Staat Tarapaca, in Peru, 
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— § De poedelaars der smederijen van de heeren 
Shaw, Reay en Johnson, te Stockton, hebben den 
arbeid gestaakt. De eigenaren der smidsen, in 
hunne belangen benadeeld, hebben een en veer
tig poedelaars voor den rechter getrokken wegens 
het niet-naleven van de overeenkomst, waarin 
zij hadden toegestemd. De klagers beweerden, 
dat de poedelaars eensklaps het werk hadden 
verlaten zonder voorafgaande kennisgeving. De 
werklieden gaven dit feit toe, maar voerden tot 
hunne verdediging aan, dat de hun verstrekte 
brandstof van zeer slechte hoedanigheid was, en 
om zoo te zeggen uit afval bestond, dien het 
onmogelijk was te doen branden. Er is slechts 
één vonnis geveld geworden, dat de poedelaars 
veroordeelt tot eene boete en de kosten. Het is 
te betreuren, dat zulk een geschil niet bij voor
keur onderworpen Is geworden aan scheidsrechters, 
want de arbeidstaking en de gerechtelijke vervol
ging zouden dan zeker voorkomen zijn geworden. 
Zoo men deze quaestie van de hoedanigheid dei-
kolen voor scheidslieden gebracht had, ware ze
ker alles in der minne geschikt, zonder eenig 
verlies voor de twee partijen. Er bestaat toch 
te Stockton een Board of arbitration, wiens be
stemming juist is dergelijke zaken uit de wereld 
te helpen. 

— § De studiën voor den spoorweg van Vytegi a 
naar Onega zijn afgeloopen, en de werkzaamheden 
zijn op het punt een aanvang te nemen. De 
lengte van den weg zal 359 kilometers zijn. De 
aanleg van de baan zal met geene terreinbe-
zwaren te kampen hebben, en ieder erkent het 
groote nut dezer lijn, die de reis tusschen Peters
burg en de Witte Zee tot de helft van den duur 
zal herleiden. 

— § De zitting van het Congres der Argentijn-
sche Republiek is gesloten na aanneming van 
verscheidene belangrijke wetsontwerpen. Het ge
wichtigste is dat, volgens hetwelk door de Repu
bliek vijftienhonderd en veertig mijlen smalle 
spoorbaan moeten worden aangelegd. 

— § Men leest in The Weekly Hampshire Inde
pendent : Wij hebben herhaalde malen, volgens 
de Londensche bladen, berichten medegedeeld 
omtrent de katoptrische lamp van onzen landge
noot T. A . Skelton. Gedurende een jaar zijn er 
proeven mede genomen geworden te Southamp
ton, zonder dat de verlichting een oogenblik ver
zwakt is. Men heeft pas de katoptrische lamp 
aangenomen voor de verlichting van de voornaamste 
straat in die stad, welke loopt van Ordnance 
Office naar de Town Quay en die ongeveer twee 
kilometers lang is. De noodige werkzaamheden 
zijn verricht door degas-maatschappij, onder leiding 
van den stedelijken ambtenaar Lemon, belast met 
het toezicht over de wegen. Het schitterende 
licht, dat op de straat en de zijdelingsche paden 
voor voetgangers wordt geworpen, de buitenge
wone flikkering van de lampen zeiven, de afme
ting der vlam, die verdrievoudigd schijnt, maken 
den aanblik der straat des nachts veel aangena
mer. Dit meerdere licht, verkregen zonder eenige 
meerdere uitgaaf van gas, is vooral te waardee-
ren op dagen, waarop de winkels vroeg sluiten. 
Zi j , die nog twijfel koesteren omtrent het gewich
tige der uitvinding , behoeven des avonds de hier
boven genoemde straat slechts te vergelijken met 
de naburige straten, die vergelijkenderwijs in 
duisternis gehuld schijnen. Dc katoptrische lam
pen worden even gemakkelijk schoongemaakt als 
andere en zij zijn voor 't gezicht zeer zeker veel 
aangenamer. 

— § Eene uit leden van het Hooger- en het La
gerhuis saamgestelde commissie heeft eene memorie 
aan de Britsche Regeering uitgewerkt, waarin de 
overneming van de spoorwegen in het Verecnigde 
Koningrijk door den Staat, niet alleen op grond 
van beter beheer, maar ook om staatkundige 
redenen, dringend wordt aanbevolen. De geza
menlijke inkomsten van alle Engelsche spoorwe
gen bereiken de hoogte der inkomsten van het 
Rijk, en daar sedert eenigen tijd dc samensmel
ting in massa van spoorwegmaatschappijen heeft 
plaats gevonden, vormt zich in den Staat een 
Staat, welks toenemende macht in die memorie 
als schadelijk voor het algemeen welzijn wordt 
geschetst. In het Lagerhuis bevinden zich niet 
minder dan honderd vijftig bestuurders van spoor
wegen, die telkens de verwerping van elke ge
wichtige, het algemeen belang beoogende, hervor
ming in het spoorwegwezen wisten door te zetten. 

— Jj »De Senaat scheen mij toe eene vergadering 
van koningen te z i jn" , zeide dc gezant Cinea tot 

zijnen koning Pyrrhus, toen deze hem vraagde, 
welken indruk de Romeinsche Senaat op hem ge
maakt had. Sedert zijn meer dan twee duizend 
jaren voorbijgegaan , het nieuwere Rome ontstond 
op dc puinhoopeu van het oude, is gelijk toen 
de hoofdstad van een groot Rijk en heeft gelijk 
toen zijn Parlement, welks werkkring met dien 
van den oud-Romeinschen Senaat vrijwel over
eenkomt. Badde echter de diplomaat Cinea, van 
wien zelfs zijn koning getuigde, dat zijne tong 
hem meer steden veroverde dan de wapenen van 
het Epirische leger, gelegenheid de tegenwoor
dige zittingen van het Italiaansche Parlement bij 
te wonen, dat voor de nakomelingen zijn moet, 
wat de Senaat voor hunne voorvaderen was, hij 
zoude zeker die geestdriftvolle uitdrukking niet 
meer herhalen. 

Vóór eenige dagen verzocht de Procureur des 
Konings den Voorzitter der Kamer verlof, den 
afgevaardigde Morelli (en deze schijnt niet de 
eenige aangeklaagde te zijn) gerechtelijk te mogen 
vervolgen. »Aan welk misdrijf kunnen deze heeren 
schuldig zijn?" zal men vragen. Alle Italiaansche 
spoorwegmaatschappijen stellen vrijkaartjes op de 
treinen ter beschikking van de ngeachte sprekers", 
maar uitsluitend «voor hunnen persoon". Morelli 
en anderen maakten van deze gunst gebruik om 
een klein zaakje op te zetten. Zij stonden deze 
vrijkaartjes af of verkochten ze aan hunne vriendjes, 
en dreven dezen handel, totdat men er eindelijk 
achter kwam en de benadeelde maatschappijen 
een gerechtelijk onderzoek verzochten. 

— A Te Dusseldorf heeft zich een comité 
gevestigd, met het doel om een gedenkteeken 
voor Peter van Cornelius in die stad op te rich
ten. Er is door dit comité eene prijsvraag uit
geschreven, waarbij bepaald is dat er een stand
beeld verlangd wordt. 

— A Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
eene industrie-school te Pforzheim. Het Gemeente
bestuur heeft tot dit doeleinde een vrij terrein 
aangewezen en noodigtde architecten uit om hunne 
plans vóór 1 Maart 1873 in te zenden. 

Er worden verlangd: eene situatie-teekening 
op de schaal van 1 a 100(1 en plans, opstan
den en doorsneden op de schaal van 1 a 100. 

De bouwsom is bepaald cp een maximum van 
160,000 florijnen, terwijl alle ontwerpen, dieniet 
voor deze som kunnen worden uitgevoerd, van 
de mededinging zijn uitgesloten. 

De jury van beoordeeling zal bestaan uit pro
fessor Durm, te Carlsruhe, professor Wagner, 
te Darmstadt, professor Walter, te Stuttgart, het 
lid van den Gemeenteraad Becker èn den directeur 
der school Huber, de beide laatsten te Pforzheim. 

Er zullen in elk geval twee prijzen worden 
toegekend, van respectievelijk 10ÖO en 500 flo
rijnen , terwijl de bekroonde plans het eigen
dom der gemeente blijven. 

Het programma met situatie-teekening en pro-
fillen zijn bij den heer Schmidt, lid van den Ge
meenteraad te Pforzheim, te ontbieden. 

— § Vóór eenige weken heeft zekere heer Lévy 
in de Fransche Société de Géographie eenige 
mededeelingen gedaan omtrent de plannen tot 
doorgraving van Midden-Amerika. Hij was pas 
uit Nicaragua teruggekeerd, waar hij hoogst be
langrijke waarnemingen gedaan en eene kaart 
van het land vervaardigd had, waardoor vele tot 
heden in de kaarten voorkomende fouten in het 
licht waren getreden. Het schijnt, dat wij ein
delijk aan den vóóravond zijn van een grootsch 
werk, dat in niets achterstaat bij de schoone on
derneming van den heer De Lesseps. 

De ontwerpen van doorgraving zijn vele ge
weest; zeven Staten betwisten elkander het bezit 
van het groote kanaal tusschen de twee oceanen; 
het zijn, van het zuiden naar het noorden gaande: 
Nieuw-Grenada, Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, 
Honduras, Guatemala en Mexiko. 

Alleen in Nieuw-Grenada, in welks middenpunt 
de stad Panama l igt , telt men veertien t racés; 
vooreerst dat van Panama, hetwelk met een tracé 
in de nabijheid, dat van Bias, den kortsten weg 
van den eenen oceaan naar den anderen vormt. 
Ongelukkig maken de hoogte van den bergrug 
en de gesteldheid van het terrein zulke werken 
noodig, dat men er van heeft moeten afzien. De 
andere tracés volgen, teneinde de moeilijkheden 
om te trekken, schuinsche richtingen. Zij gaan 
van het punt, waar de landengte aan Zuid-Ame
r i k a sluit, de Groote Stille Zuidzee opzoeken langs 
meer of min groote omwegen, en maken wellicht 
zeker getal kunstwerken onnoodig, maar daar

entegen het kanaal onmatig lang. Het is niet 
zeer waarschijnlijk , dat Nieuw-Grenada, hoe smal 
zijn grondgebied ook wezen moge, het genot van 
het verkeer tusschen de twee oceanen zal hebben. 

Men telt in den Staat Costa-Rica twee vry 
rechtstreeksche tracés, maar ook daar zijn zeer 
aanzienlijke hoogten. 

Nicaragua schijnt het goedkoopste en natuur
lijkste tracé aan te bieden. Dit tracé vangt aan 
in den Atlantischen Oceaan, bij den mond dei-
rivier San-Juan, die uit een vrij belangrijk meer 
wegstroomt. De rivier en het meer kunnen met 
weinig kosten bevaarbaar worden gemaakt. Het 
meer is zeer nabij een ander kleiner meer, van 
waar men de westelijke helling der Andes heeft. 
De hier te maken ontgravingen zouden tot haar 
minimum van lengte herleid zijn. Men beschouwt 
vrij eenstemmig den natuurlijken weg van de 
San-Juan-rivier en van haar groot meer als den 
gunstigsten voor de doorgraving, maar men is het 
nog niet eens omtrent het korte vak , dat in de 
Stille Zuidzee moet uitloopen. Voor dit vak zijn 
acht onderscheidene tracés voorgesteld geworden; 
het langste, dat bij de baai van Fonseca eindigt, 
schijnt de meeste voordeelen aan te bieden. 

Honduras bezit slechts één t racé , dat ernstige 
aandacht verdient; het gaat van Omoa naar, de 
baai van Fonseca. Er is ook slechts één tracé 
voor Guatemala; het loopt van Izabal naar San-
José. Eindelijk heeft men in Mexiko de land
engte van Tehuantepec voorgesteld, maar men 
moet er een zandgrond doorsnijden , welks beweeg
lijkheid slechts door ontzettend kostbare kunst
werken kan bezworen worden. 

Het heeft dus tot heden niet ontbroken aan 
goeden wil noch aan ontwerpen; men zou zelfs 
kunnen zeggen, dat verscheidene malen de vol
voering beproefd werd, daar het Gouvernement 
van Nicaragua nu reeds aan zijn twintigste con
cessie-contract is. Ongelukkig zijn de kosten voor 
het bestudeeren van de ontwerpen zeer hoog, en de 
verslagen a priori, meestal leugenachtig, zien 
slechts molshoopen, waar werkelijke bergen zijn. 

Het was voor het Gouvernement der Vereenigde-
Staten van het hoogste belang het vraagstuk der 
doorgraving op te lossen, hetzij in bevestigenden, 
hetzij in ontkennenden zin. Daar eenige ernstige 
maatschappijen op weg waren zich in het bui
tenland , inzonderheid in Frankrijk, te vormen, 
hebben de Noord-Amerika ncn begrepen, dat mei, 
zich haasten moest, en er is eene groote expe
ditie uitgerust geworden om al de voorgestelde 
tracés te onderzoeken. Men heeft er noch het 
personeel, noch het materieel, noch het geld 
voor gespaard, want het Congres heeft er aan
zienlijke sommen voor toegestaan. Twee schepen, 
voorzien van alle instrumenten en alle wensche-
lijke gerieflijkheden, ondersteund door eene kleine 
vloot en tal van ingenieurs, geleerden cn reizi
gers voerende , werken , het eene langs de oost-, 
het andere langs de westkust. Men laat geen 
enkele plek gronds tusschen de twee zeeën on-
doorzocht. Er is besloten geworden, dat men 
elk tracé zou verwerpen, waarvoor een tunnel 
noodig zou zijn. Ook daarom zal men de rich
ting van de San-Juan-rivier volgen, of geheel 
van de doorgraving afzien. In elk geval heeft 
de heer Lévy de zaak eene groote schrede nader 
aan eene beslissing gebracht. 

'— § Aan den directeur-generaal der Weener ten* 
toonstelling is een nieuw en, naar men zegt, 
zeer ruim krediet geopend geworden, natuurlijk 
onder voorbehoud, dat de Rijksdag den post goed
keurt. Vooral zal ditmaal het Oosten zeer schit
terend zijn vertegenwoordigd. Turkije, Egypte, 
Perzie, Siam, China en Japan maken groote toe
rustingen. Buitengewoon ijverig voor dezen tak 
der tentoonstelling toont zich de Oostenrijksche 
consul-generaal te Konstantinopel, de heer Von 
Schwegel, die reeds sinds geruimen tijd te Wee
nen vertoeft om eenheid eu samenhang in de 
voorbereidende werkzaamheden te brengen en de 
belangstelling der Oosterlingen aanhoudend aan 
te vuren. 

— § Vóór ongeveer een jaar nam men proeven 
aan de Waterloo-brug, te Londen, nietdecatop-
trische lamp van den heer Skelton. Deze proe
ven waren zoo voldoende uitgevallen, dat het 
catopti ische stelsel voorgoed werd aangenomen 
door de Maatschappij van die brug. In October 
j l . zijn opnieuw proeven genomen om den ver
dienden voorrang van die lampen boven de ge
wone straatlantarens te doen uitkomen. Men heeft 
aan de eene zijde van Morgate-street vijf of zes 
candelabres geplaatst, onder het toezicht van 

het riool-comité der City. Deze lampen zijn op 
gelijke afstanden verdeeld tusschen de Bank en 
Finsbury Circus, terwijl de andere zijde dei straat 
volgens het gewone stelsel verlicht wordt. De 
vergelijking wordt alzoo zeer gemakkelijk gemaakt, 
en men kan bij den eersten aanblik zich over
tuigen, dat Skelton's lampen een veel schitteren
der licht geven, zonder daarom meer gas te 
verbruiken. 

— § Indien men aan de leugenlustige telegraaf 
vertrouwen mag schenken, heeft de Sjach van 
Perzië eene uitsluitende concessie verleend aan 
den baron Reuter voor den aanleg van kanalen 
en spoorwegen op Perzisch grondgebied. Die Sjach 
is scherpzinniger dan het Nederlandsche ministerie 
van Koloniën , dat voor spoorwegen zorgt, maai
de kanalen onnoodig acht, de waarschuwing van 
Daru in den wind slaande, dat spoorstaven den 
rijkdom wel ontwikkelen, maar niet scheppen. 

Zoo de telegraaf ons niet misleid heeft, zoo de 
Sjach werkelijk den baron Reuter een monopolie 
geschonken heeft, zou op dezen heer de tijding 
betrekking hebben, die ons gelijktijdig gewordt 
van de vorming eener Engelsche, door den Per-
zischen Sjach bevoorrechte Maatschappij voor de 
verbinding, door middel eener spoorbaan, van de 
Kaspische Zee met de Perzische Golf. Deze lijn 
zou uitgaan van Enzell i , aan de zuidwestkust der 
Kaspische Zee, en loopen over Resjt, Teheian, 
Kom en Sjiraz. De baan zou moeten voltooid zijn 
tot Teheran in vier jaren , en tot de Perzische 
Golf in acht. 

Dan zal de Kaspische Zee hebben opgehouden 
een impasse of doodloopende gemeenschapsweg te 
zijn, en de Kaukasische lijn Poti- Pillis-Bakoe, 
waarvan het gedeelte Poti-Tiflis reeds voor het 
verkeer geopend is, zal die binnenzee in verbin
ding hebben gebracht met de Zwarte Zee en de 
Middellandsche Zee. Zoo zal een nieuwe groote 
weg, behalve het Suez-kanaal en de problemati
sche spoorbaan in het dal van den Eufraat, Eu
ropa en Indië nader tot elkander brengen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Gene
raal van Ned. Oost-Indië is benoemd tot opzich
ter der 2 J e klasse bij den waterstaat en 's lands 
burgerlijke openbare werken, de opzichter der 
3<i' klasse F. W. Witte. 

— Bij het besluit van den Gouveneur-Generaal 
van Nederlandsch-lndië zijn wijzigingen gebracht 
in de titulatuur der beambten, belast met het 
toezicht van regeenngswege op de spoorwegen. 
De hoofdingenieur is vervallen, en de formatie 
van het personeel is thans: 1 inspecteur, 1 ad
junct-inspecteur en 5 opzieners, op een tractement 
van respectievelijk / 600, f 400 en f 100 's maands. 
De inspecteur woidt geplaatst te Samarang ende 
adjunct-inspecteur te Batavia. 

— § Ten onzent wordt de herziening van het ka
daster tegengehouden door vrees voor de uitga
ven en door vrees voor verwerping van het daar
toe betrekkelijke voorstel door de grondeigenaren 
in onze rechtschapene Eerste Kamer. De eerste 
vrees is dom, de tweede gegrond, maar liet 
gevolg van een dom, onzedelijk kiesstelsel. Italië 
leert ons, dat de uitgaven voor een goed kadaster 
productief zijn. Men leest namelijk in de Biblio-
thèque universelle van deze maand : 

De gelijke verdeeling van de grondbelasting is 
sinds 1864 tot stand gekomen, maar slechts tus
schen de Staten, wier vereeniging het nieuwe 
koninkrijk heeft gevormd. Wat de gelijke ver
deeling tusschen de grondeigendommen naar hunne 
werkelijke waarde betreft, deze is nog verre van 
haar beslag te hebben verkregen. Zoolang Italië 
niet een algemeen en eenvormig kadaster zal heb
ben verkregen, zal deze laatste gelijkheid in de 
verdeeling, om de woorden der Italiaansche Re
geering van 1863 te bezigen, neen vraagstuk zijn, 
nog onoplosbaarder dan de quadratuur van den 
cirkel. ' ' 

Werkelijk drukt de grondbelasting op het noor
den en het midden van Italië zwaarder dan op 
het zuiden eu zwaarder op enkele punten van 
dezelfde streek dan op andere. De opinetingen en 
onderzoekingen voor eene billijker verdeeling wor
den echter voortgezet, en eene groote commissie, 
onder voorzitterschap van den generaal der genie 
Menabrea is aan den arbeid om Italië met eeu 
werkelijk kadaster te bedeelen. Naarmate deze 
belasting beter geheven wordt, wordt zij produc
tiever en komt zij gemakkelijker binnen. Van 
honderd en elf millioen franken in 1861 steeg 

zi j , na elf jaren, in 1872, tot honderd tachtig 
millioen. In twaalf jaren heeft zij zeventienhon
derd een en veertig millioen franken in de schat
kist gestort. 

Italië heeft dure ondervinding opgedaan, zoowel 
bij de vorming van het kadaster als bij andere 
belastingen. In 1855 bood Cavour, — overtuigd, 
dat er geen goede grondslag voor het beheer van 
's lands geldmiddelen bestaan kan, zoo de grond
eigendom niet naauwkeurig gekadastreerd is — , 
het Parlement te Turijn een wetsontwerp aan 
voer het opmeten van Piemont. De gedachte was 
goed , maar zij werd uitgedrukt door een gebrek
k i g , onvolledig ontwerp, dat krachtig bestreden 
werd door den heer Menabrea en zijn collega 
Despines. 

Deze twee afgevaardigden boden een rationeeler 
tegenontwerp aan, dat met minder tijd, minder 
kosten en minder bezwaren tot het voorgestelde 
doel leidde. M a a r toen was de heer Menabrea in 
de oppositie; hij maakte deel uit van de Piemon-
teesche rechterzijde, die, niet minder Italiaansch 
in haar hart dan de meerderheid, zich beijverde 
maat en gematigdheid te behouden in het streven 
naar de nationale eenheid. De vooringenomene 
meerderheid luisterde niet naar zijne raadgevingen: 
zijne voorstellen werden vei worpen en het gou-
vernements-ontwerp aangenomen. 

Maar wat Menabrea heeft vooruitgezien, is van 
punt tot punt gebeurd. Piemont alleen heeft vijf
tien jaren besteed en fr. 0,704,109 uitgegeven om 
een kadaster te verkrijgen, dat onvolledig is , om
dat er het hoofdbestanddeel der schatting van on
roerende goederen aan ontbreekt, en dat nog niet 
voltooid is, want men ziet uit het verslag van 
den directeur-generaal Qiacomelli, den 12"» Dec. 
1871 door den minister Sella de Kamer der Af
gevaardigden aangeboden , dat verscheidene pro
vinciën van Piemont nog niet gekadastreerd zijn. 
Zoo zijn de triangulatie en perceelsgewijze opneming 
nog niet verricht in 73 gemeenten van het ar
rondissement Aosta, ter oppervlakte van 325,487 
bunders, evenmin in 113 gemeenten van het ar
rondissement Ivrea tot eene uitgestre ktheid van 
152,094 bunders. In de provincie Novarra ont
breken nog 35 gemeenten van het arr. Biella en 
52 van Vercelli, tezamen metende219,215 hektaren. 

De minister Sella heeft zich de dure ondervinding 
herinnerd, door Piemont betaald. Daarom is de 
heer Menabrea uitgenoodigd geworden het voor
zitterschap op zich te nemen van de commissie, 
benoemd om het vraagstuk van het kadaster te 
bestudeeren. Hij was eenigermate door zijn ver
leden gebonden tot aanvaarding van deze taak. 
De commissie heeft zijne denkbeelden aangenomen 
en zij werkt nu een ontwerp uit, dat in de te
genwoordige zitting van het Italiaansche Parlement 
iu beraadslaging zal worden gebracht. 

Zoo ooit de Nederlandsche plutocratische Re
geering er toe gebracht kan worden de grondbe
lasting met billijkheid te heffen, laat haar dan 
haar voordeel doen met Italië s schade en schande! 
Men begint ook te spreken van een kadaster op 
Java. Moge onze onbesuisde en onwetende minis
ter van Koloniën vóór de invoering ter schole 
gaan bij Menabrea! 

Amsterdam. De Gemeenteraad wijdde Dins
dag 11. een groot deel zijner namiddagszitting 
aan beraadslagingen over het door Burgemeester 
en Wethouders voorgestelde concept-adres aan de 
Tweede Kamer, inhoudende het verzoek om hare 
goedkeuring te onthouden aan de regeeringsvoor-
dracht, betreffende eene geldleening van 5 l A mil
lioen aan de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, 
zoolang niet was tegemoetgekomen aan de wa
ter- en andere bezwaren der gemeente Amsterdam. 
Dit adres werd ten slotte, met een paar wijzi
gingen , strekkende om de beteekenis te ver
scherpen en door den heer Van Nierop voorgesteld 
en door Burgemeester en Wethouders overgeno
men , met 31 tegen 2 ste men goedgekeurd. Te
gen stemden de heeren Corver Hooft, commissa
ris der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, en 
dr. Heynsius. Alle overige aanwezige leden, 
zonder onderscheid van richting, werkten mede 
tot deze zeker niet onbelangrijke daad. Het is dan 
ook niet wel mogelijk in deze een drijven te zien 
van een kleine partij, die aan de Kanaalmaatschappij 
vijandig is. Men mag het er voor houden, dat, waar 
een zoo groote, uit anders dikwerf zeer heterogene 
bestanddeelen bestaande, meerderheid een dergelijk 
adres aanneemt, het gevoelen van de groote 
meerderheid der bevolking inderdaad wordt uit
gesproken, dp mei kei ijk is het, dat ook de twee 
onlangs gekozen, tot nu toe aan de zaak geheel 

vreemde raadsleden aan de voordracht hunne 
stem gaven. 

De in het adres voorgestelde wijzigingen be
treffen: 1°. de nadere formuleering van het ver
langen , dat Amsterdam door een gemeente-com
missaris toegang zou krijgen tot alle vergaderin
gen van het bestuur der Kanaalmaatschappij , dat 
oortdurend publiekrechtelijke belangen had te be

handelen , waarmede de gemeente Amsterdam in 
aanraking kwam. Ten tweede werd in het adres 
eene phrase opgenomen, om de aandacht der Tweede 
Karner te vestigen op de omstandigheid , dat de 
bij de Regeeringsvoordracht later door Amsterdam, 
volgens Raadsbesluiten van 1867 en 1868, aan 
de Kanaalmaatschappij te verleenen millioenen 
werden gedisconteerd, zonder diens voorkennis; 
dat evenwel de Raad zich genoodzaakt kon zien 
die Raadsbesluiten in nadere overweging te ne
men , indien zonder toestemming van Amsterdam, 
in de concessie van 1868 wijzigingen werden ge
bracht, die het kanaal voor den handel ongeschikt 
zouden maken. De heer Crommelin had in het adres 
nog opgenomen willen zien het verlangen, dat het 
kanaal door de Regeering werd overgenomen en vol
tooid. Bij zag niet alleen, tijdens het maken, maar 
ook na de voltooiing van het kanaal, een bron van 
onoverkomelijke moeilijkheden en conflicten in de 
omstandigheid, dat de beschikking over den mond 
van de haven van Amsterdam aan eene particu
liere Maatschappij was gelaten, die dus over pu
bliek belang te beslissen had, zonder vaak de 
noodige flnancieele middelen te bezitten om alles 
op de vereischte ruime schaal te onderhouden en 
te regelen. Aan het denkbeeld van den heer 
Crommelin werd geen gevolg gegeven. Schier 
alle leden, die aan het debat deelnamen, deden 
het hooge belang uitkomen, om thans den voor-
gestelden stap te doen, nu de Kamers nog over 
de koorden der beurs te beschikken hadden, en 
derhalve voor de juiste gemeentebelangen, die 
ook door den Minister erkend waren, konden 
zorg dragen. 

ERRATUM. 

In nommer 49 , blad 2 , kolom 3 , regel 32—35 
v. b. staat: In enkele Zwitsersche kantons is ieder 
verplicht zijne roerende en onroerende bezittingen 
te doen verzekeren door . . . . den Staat. Tus
schen de woorden bezittingen en te moet worden 
gelezen : tegen brandschade. 

Advertentie D . 

Inschryving 
op Maandag den 23 December 1872, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de levering van : 

Tegels , Dakpannen, Kannenbuizen, 
Hennep, Snuit van Vlas, Tras , Port
landsche Cement, Pleister , Touw
werk, Teer, Riet, Strookdwijlen, 
Bruinwerk, Mos, Blokmakerswerk, 
Borstelmakerswerk, Sponzen, Groen 
Laken, Tochtvriesch, Orijs Linnen, 
Gronddoek, Wollen- en Linnen Dwij-
len, Afneemdoeken, Grondpapier , 
Singel, Meubelkoord, Band, Gasbran
ders, Glazen Ballons, Lampenglazen, 
Deurplaten, Zeemvellen, Leder, Pa
tentolie , Petroleum, Groene Zeep , 
Kaarsen, Amerikaansche Reuzel, 
Vet (Roet;, Poetskatoen, Lampen
katoen, Turf, Houtskolen, Bezems, 
Boenders, Manden, Halfwit- en Groen 
Glas, IJzer, Staal, Zink, Lood, Spij
kers, Ijzerwaren, Kolenbakken, Ba-
lusters, Brugornementen en Verw-
waren. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis ter lezing en zijn, 
voor den prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, r,o. 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvings-billetten, 
voor den prijs van 21 cents per stuk, te beko
men zijn. 



DE OPMERKER — Zaterdag 21 December 1872. 

ATTENTIE! 
Het Bestuur der Sociëteit TOT NUT EN GE

NOEGEN te Zierikzee noodigt Heeren Bouwkun
digen uit tot het inzenden van eene teekening 
eener verplaatsbare houten muziektent, ge
schikt voor veertig personen. 

De teekening moet vergezeld zijn van eene be
grooting der kosten. 

Aan het bestgekozen ontwerp zal den prijs van 
25, en aan het naastbijkomende eene premie van 
16 gulden worden toegekend. 

De stukken worden, uiterlijk 0 Januari 1873, 
vrachtvrij, ingewacht bij den Secretaris der Socië
teit A . A . MES Gz. 

AANBESTEDING. 
Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Water

schap SCHOUWEN, zal op Donderdag den 9 
Januarij 1873, des namiddags ten half een uur, 
bij enkele inschrijving in het openbaar, 

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

De leverantie van 2200 scheepston-
nen Doornikschen Steen, 

waarvan het bestek ter inzage ligt aan het lo
kaal van het Bestuur te Zierikzee en op franco 
aanvraag, tegen betaling van /"0,25 te verkrij
gen is bij den Boekhandelaar VAN DISHOECK te 
Zierikzee, 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Wa
terbouwkundigen ambtenaar LABRIJN te Zierikzee. 

De inschrijvingsbilletten moeten ingerigt zijn 
volgens § 434 der algemeene voorschriften. Zij 
worden tot het uur der besteding geworpen en 
verzameld in eene, aan het Bestuurslocaal te Zie
rikzee daartoe geplaatste verzegelde bus, doch 
kunnen ook verzegeld per post worden toegezon
den aan het dagelijksch Bestuur van Schouwen 
te Zierikzee, en moeten tot opschrift hebben »In-
schrijvingsbillet voor de leverancie van steen aan
besteding 9 Januarij 1873." 

ZIERIKZEE, 10 December 1872. 

Het dagelijksch Bestuur voornoemd, 
B. C. C A U , Voorzitter 
J. L . DE J O N G E , Ontvanger Griffier. 

S T O O M F A B R I E K 
TOOB 

MACHINALE HOUTBEWERKING, 
ZAGERIJ, SCHAYERIJ EN HOUTHANDEL, 

VAN 

O . H O O O B N K A M P 

TE A P P I N G E D A M . 

PRIJSCOURANT op aanvrage franco. 

Een gelithografeerd modelboek mei volledige Prijscourant 

a 75 Cent. 

B E W E R K T E P L A N K E N . A M E U B L E M E N T . 

V L O E R E N . 
ZOLDERS. 

DAKBEKLEEDING. 
SCHOTTEN. 

S C H U T T I N G E N . 
P L A F O N D S . 

T I M M E R W E R K. 

KOZIJNS. 
R A M E N . 

IILINDEN. 
ZONNESCHERMEN. 

DEUREN. 
T R A P P E N . 

T O O T I' U IJ E N. 
PAIiQUETVI.OERF.N. 

L I J S T W E R K . 

KROONLIJSTEN. 
A R C H I T R A V E N . 

O O T E N . 
O P L E G L IJ S T E N. 

1NSLUITLIJSTEN. 
T O N G N A A L D E N . 

SPIEGEL- E N 
SCHILDERIJLIJSTEN. 

LEDIKANTEN. 
T A F E L S . 

K A S T E N . 
IJ S K I S T E N. 

V O O R D E N T U I N . 

P A V I L J O E N S . 
TENTJES. 

STOELEN KN DANKEN. 
D U I V E N T I L L E N . 

V O L I È R E S . 
U R O E 1 K A S S E N . 

B R 0 E 1 R A M E N . 
HEK1.ATTEN. 

B L O E M S T O K K E N . 

VOOR DE SCHOOL. 

AMERIKAANSCHE 
K U N T Z E ' S E N 

GEWONE SCHOOLBANKEN. 
SCHRIJFBORDEN. 

B O E K E N K A S T E N . 
T E E K E N T A F E L S . 

T E E K E N B O R D E N . 

Q Y M N A S T I E K -
W E R K T U I O E N . 

Inschrijving; 
op M a a n d a g d e n 23 D e c e m b e r 1872, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar de levering van : 

G e t r o k k e n en V l a k k e W a a l k l i n k e r s . 
W a a l Boerengraauv /en , IJssel S t raa t -
en Onders teen , Escaus s i j n sch s teenen 
T r o t t o i r b a n d e n , L u i k s c h e n K l u i t -
ka lk , Bazal t - of Quenas tke i j en , E i k e n 
Greenen - , D e n n e n - en V u r e n T i m 
m e r h o u t , Gego ten IJzeren S t raa t -
b e r r i e r a n d e n e n S t r a a t s y p h o n s . 

De voorwaarden liggen op de gewone dagen 
en uren in het Timmerhuis ter lezing, en zijn, 
voor den prijs van 25 Cents, verkrijgbaar bij de 
Wed. P. V A N WAESBERGE & ZOON, Boekdruk
kers in den Houttuin n". 73 , alwaar tevens de 
in te vullen gezegelde inschrij\ings-billetten, 
voor den prijs van 21 Cents per stuk, te beko
men zijn. 

AANBESTEDING. 
De BUBGEMEESTER der gemeente Arnhem, 

zal Dingsdag 31 December 1872, 's namiddags 
1 uur, ten Raadhuize, in het openbaar aanbe
steden : 

1°. H e t O N D E R H O U D der Schoolge
b o u w e n , W o n i n g e n , M e u b l e m e n t 
enz . , gedurende 1873 in 2 perceelen. 

2». D e l e v e r i n g der S M I D S W E R K E N , 
in 1873 benoodigd. 

Op voorwaarden ter Secretarie tegen betaling 
verkrijgbaar. 

Kon. Stoomfabriek 
VAN ZINK- EN KOPERWERKEN. 

R O D E N H U I S & Co., A R N H E M . 
Zinken R a a m r o e d e n in stukken en gekruist. 

F a l b a l a ' s , D a k r a m e n , C o n s o l e s , V a z e n , 
K a p i t e e l e n , F o n t e i n e n , Rose t t en . Verder 
alle soorten van bouwkundige O r n e m e n t e n , 
P a a r d e n k o p p e n , gegolfd Z i n k , enz. 

FABRIEK VAN 

IMMIIin, GIS-110 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en C , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p a a n v r a g e v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van G a s o r n e m e n t e n en B o u w o r n e m e n t e n 
geëxposeerd. 

Bij J. B. WOLTERS, te Groningen, is verschenen: 

TH. M. JVT. V A N o; I I I E K E N , 

H A N D B O E K V O O R 

B U R G E R L I J K E B O U W K U N S T . 
II Afl. 5 met 10 uitslaande tekstplaten en 8 folio Albumplaten. 

P r i j s p e r A f l e v e r i n g ƒ 1 . 2 5 b i j i n t e e k e n i n g . 
^ffT Vlet notr e c u : A i l . , die in Kcbi-, verschijnt , is dit deel c o m 

pleet. T e l k e n s n a d a t e r e e n d e e l is v e r s c h e n e n w o r d t d e prijs 

m e t m i n s t e n s '/, VERHOOGD. 

DE JOME & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 

en IJzerconstrnctiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen , S t o o m b o o t e n , R e s e r v o i r s , B rug 
gen, S toomkete l s , S t o o m m a c h i n e s , alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
D r i j f w e r k e n , P o m p e n , W a t e r - , S t o o m - en 
G a s l e i d i n g e n , voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van P l a n n e n , Begroo t ingen 
en A d v i e z e n . Belasten zich met het bepalen 
van het v e r d a m p i n g s v e r m o g e n van steenkolen, 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

Adressen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels i> » 20.— 

B' 
: 

BOUWTERREIN—UTRECHT. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen B o u w 

t e r r e i n gelegen aan den Singel, de Ooster
straat, enz., in de onmiddelijke nabijheid van 
de Maliebaan en het station van den Oosterspoor
weg, tegen den prijs van f 4 tot / '12 per vier
kante meter. 

Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij den architect A L B . NIJLAND, Kromme 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

e r k e r A B u d d i n g h , Arnhem. Wate rpas -
M e e t i n s t r u m e n t e n , ba lansen, bascules . 
IIOIIK t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 

Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GENDT te Arnhem. 

V i m D r i e s t & C. A r n h e m s c h e M a c h i n a l e 
Li j s tenfabr iek , schaalt ook a r c h i t r a v e n , etc. etc. 

H o i i i n k l . S p i e g e l - e n l i i j s t e n f n b r . Gefoel. 
en ongefoel. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem. 

.lm'-. I M e y s l e r , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Y « T i n n e s e n d e R o n d e , Sloomlraslaliriek, Delft. 

H . J . W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf
riemen met verbeterde laschverbinding. 

B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 
aan den Singel, de Uosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company! 
Fabriek aan de Kattcnsloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 

B . . % . H i l d e b r a n d . Stoomt! usfabriek, Haarlem. 

BIJVOEGSEL VAN DE OPMERKER. 
Z a t e r d a g 31 D e c e m b e r 1872. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag: 23 Deo. 

Amsterdam , te 11 uren, door den comman
dant der genie. in de cavalerie-kazerne: het 
maken eener stcenglooiing aan het werk no. 11 
bewesten Durgerdain. (Herbesteding). Raming 
ƒ 3800. 

Deventer, tc 11 uren, door het gemeentebe
stuur : het wegnemen van den bestaanden en het 
maken van een nieuwen bliksemafleider op den 
grooten toren. 

s-Hage, te 11' . uren, door het ministerie 
van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur : het driejarig onderhoud der Rijks-tele
graaflijnen langs groote en andere wegen en van 
een afdak, ten behoeve van het materieel van 
de Rijks-telegraaf, in Zuid-Holland , in 4 perc. 
Inl. voor het l e perc. bij den hoofdingenieur 
Mazel , te 's-Hage , voor het 2e en 3e perc. bij 
den ingenieur Van der Vegt, te Brielle en voor 
het 4e perc. bij den ingenieur Van der Toorn , 
te Gorinchem. 

Amsterdam, te 12 uren, door de commissie 
belast met het beheer van stedelijke rentegevende 
eigendommen, op het raadhuis: hel onderhoud 
van eenige perceelen onder haar beheer ged. 
1873. Inl. op alle werkdagen van 10—4 uren 
aan het bureau der commissie op het raadhuis. 

's-Hage , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken: het ged. 1873 onderhouden van
en het doen van herstellingen aan de Rijks-ge
bouwen te 's-IIage. Inl. bij den hoofdingenieur 
Mazel en den opzichter Singels , beiden te 's-Hage. 
Raming ƒ 3 0 , 7 0 0 . 

Leiden, tc 12 uren, door burg. cn weth.: 
het dagelijksch onderhoud van de openbare plant
soenen in die gemeente. Inl. bij den gemeente-
architect. 

Smilde, te 12 uren, door het burgerlijk arm
bestuur : de levering van: zwart en bruin pilo, 
l e en 2e soort, ongebleekt katoen, voeringbaai 
en bombazijn-voeringbaai, blauw katoen enz. 

Oroningen, te 12', uren, door burg. en 
weth.: de levering van: a. grenen- cn vuren
hout; h. steen, kalk enz.; c. rongen, spijkers en 
ijzerwerk; d. hardsteenwerk en steenhouwers-
arbeidsloonen ; e. lood, zink enz.; ƒ . het verrich
ten der ten dienste der gemeentewerken noodige 
voerloonen, alles over 1873, met de levering van 
alle materialen, arbeidsloonen, transporten enz. 

's-Hage, te 1 uur , door burg. en weth.: het 
onderhoud ged. 1873 der straat-, grint-, schulp
en puinwegen van die gemeente. Inl. aan de 
Gemeentewerf. 

Leiden, te 1 uur, door curatoren der hooge-
school: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der hooge-
school aldaar, ged. 1873. Inl. bij de hoofdin
genieurs Augier cn Mazel, te 's-Hage en bij den 
tijdelijk opzichter dier gebouwen K. de Boer, te 
Leiden. Aanwijzing 0 dagen vóór de besteding. 
Raming f 11,000. 

Middelburg, te 1 uur, door het gemeente
bestuur: l o . het vegen van schoorsteenen in de 
schoollokalen en voor den openbaren dienst be
stemde gemeentegebouwen ged. 1873; 2o. dc 
levering van de ged. 1873 voor de onderhouds
werken der gemeente benoodigde houtwaren, 
verfstoffen, kalk, tras en cement; 3o. het doen 
van eenige vernieuwingen aan het voormalig 
Kuipersgildehuis, met liet gewoon onderhoud van 
dat gebouw tot 30 Apr i l 1874. 

Utreoht, te 2 uren, door huismeester en 
regenten van het gesticht voor krankzinnigen: 
het doen van eenige herstellingen aan de gebou
wen van genoemd gesticht. 

Zutfen , te 3 uren , voor G. Kaptijn, in de 
Nieuwe Sociëteit: het bouwen van een woonhuis 
te Warnsveld, met bijlevering der materialen. 
Inl. bij den architect .1. A. Gerretson, te Zutfen. 

Hlehove , te 8 uren , door diakenen der Herv. 
gemeente: het afbreken van liet oude en het 
bouwen van een nieuw armenhuis. Aanw. op 
den dag der besteding, te 10 uren. 

Marrum , door J. L . Olivier: het bouwen eener 
burgerhuizing. Inl. bij den architect B. A . Gel
ders , te 11.illuni. 

Botterdam, in het Timmerhuis: l o . de leve
ringvan : tegels, dakpannen, kannenbuizen, hen
nep, snuit van vlas, tras, I'ortlandsche cement, 

pleister, touwwerk, teer, riet, strookdweilcn , 
bruinwerk, mos , blokuiakerswerk , borstelmakers-
werk , sponzen , groen laken, tochtvries, grijs 
linnen, gronddoek, wollen- en linnen dweilen, 
afneemdoeken , grondpapier, singel, incubelkoord, 
band , gasbranders , glazen ballons, lampcglazen, 
deurplaten, poetskatoen, lampkatoen, houtsko
len, halfwit- cn groen glas, ijzer, staal, z ink , 
lood, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, balus
ters, brugornamenten en verfwaren. 

2°. de levering van : getrokken en vlakke Waal
klinkers, Waal-boerengrauwen, Usel straat- en 
ondersteen, escauzijnschsteenen trottoirbanden, 
Luiksche kluitkalk, bazalt- of Quenastkeien , ei
ken-, grenen-, dennen- en vuren timmerhout, 
gegoten-ijzeren straatberrieranden en straatsy
phons. 

Dinsdag, 24 Deo. 
Dordrecht, te 11 uren, door burg.cn weth.: 

lo . de leverantie der, ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1873 gevorderde bouw
materialen, benoodigd ten dienste van de werken, 
welke niet worden aanbesteed , waaronder is be
grepen de levering van 250,000 stuks getrokken 
straatklinkers (Waalmoppen), van 25 ijzeren sy
phons en van 20 dito putramen met deksels; 
2o. het onderhouden der verschillende pompen. 
Inl. aan het bureau der gemeentewerken. 

Assen, Ie 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: 1o. het bouwen eener woning voor den 
tuinman van den commissaris des Konings in 
Drente. Inl. bij den hoofdingenieur en den in
genieur van den waterstaat en bij den opzichter 
Folkers, allen to Assen. 

2o. hot bouwen van 2 brugwachterswoningen bij 
de Veenhoops- en bij de Pijlebruggen, over de 
Drentsche hoofdvaart, in 2 perceelen; l e perc, 
woning aan de Veenhoopsbrug, lang 11 M. Ra
m i n g / 2 1 1 7 ; 2e perc, woning bij de Pijlebrug. 
R a m i n g / 1 0 2 4 . Inl. bij den hoofdingenieur ne 
den ingenieur van den waterstaat, alsmede voor 
perceel 1 bij den opzichter Folkers, allen te 
Assen, en voor perc. 2 bij den opzichter Kramer, 
te Havelte. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering ten dienste der gemeente gedurende 1873 
van : houtwaren ; ijzerwerk ; spijkers en lichte 
ijzerwaren; lood, zink en soldeer; verfwaren en 
glas; teer; kalk; grint; zand; 70,000 blauwe IJ-
sel-straatklinkers; 50,000 IJsel-metselplavei; 50,000 
vlakke , grijze, Vechtsche klinkers (gewonen vorm); 
45,000 bazaltkeicn en 5000 Luiksche straatkeien. 
Bilj . inzenden uiterlijk 23 Dec, te 5 uren, ter 
secretarie. 

Nijmegen, te 1 uur, door burg. en weth. : 
l o , het eenjarig onderhoud van de gemeenteka
den , havens, straten , pompen, begraafplaatsen , 
gebouwen en verdere aangelegenheden; 2o. de 
levering vnn 800 str. M. boord- of bandsteenen, 
en 115,500 stuks Luiksche keien ; 3o. delevering 
van 170,000 machinaal gevormde vlakke straat-
klinkerstecnen ; 4o. het doen van de benoodigde 
karvrachten ten dienste der gemeentewerken in 
1873; 5o. het reinigen en schoonhouden van stads
grachten, markten, pleinen en stegen ged. 1873 ; 
üo. de levering van het benoodigde steenkolen-
gruis, ten dienste van het geineentebeheer, ged. 
1873. Inl. bij den gemeente-architect P. van 
der Kemp. 

Utreoht, te 2 uren, door de maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, aan de 
fabriek Damlust: het maken van den onderbouw 
eener weegbrug op het station 's-Bosch, ten be
hoeve van den spoorweg Utrecht—Boxtel. Inl. 
bij den opzichter Dolmans, tc Bommel en in het 
stationsgebouw te 's-Bosch. 

Oudewater , te 2 uren, door burg. en weth. i 
het vergrooten der openbare school in die ge
meente en het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan dat gebouw en aan de on
derwijzerswoning, alsmede het bouwen en in
richten van een gymnastieklokaal. Inl. ter secre
tarie aldaar. 

Kol lum, ten huize van Klugkist Hesse: het 
bouwen eener boerenhuizing en schuur aan den 
kunstweg onder Burum, benevens het afbreken 
eener oude boerenplaats. 

Deerzum, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: de amovecriiig der oude- en het weder
opbouwen eener nieuwe dorpsschool, aldaar. Biljet-

ton inz. aan den adm. kerkvoogd T. S. Bakker, 
aldaar. 

Vlaohtwedde, door het gemeentebestuur : 
het bouwen eener onderwijzerswoning te Jipsing-
huizeii. 

Vri jdag , 27 Deo. 
Nijmegen, te 10 uren , door den commandant 

der genie, in het gemeentehuis: het verbouwen 
van woningen voor gehuwde militairen in de 
Rozemarijngas, aldaar. Inl. van 10—12 uren 
bij voornoemden commandant. 

Schiedam, tc 10 uren, door het college van 
toezicht over het kantonnaal huis van bewaring, 
in een der lokalen van het kantongerecht: het 
doen van eenige herstellingen aan het huis van 
bewaring en kantongerecht, aldaar. Inl. bij den 
cipier van genoemd gesticht. Aanw. 23 Dec, 
van 11—1 uur. 

's-Bosch, te 10';', uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken , aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . de uitvoering van eenige 
werken tot normaliseering van de Boven-Maas, 
onder de gemeente Wijk , tusschen t-'e kilometer
raaien 252 en 253, bestaande in het maken van 
2 nieuwe dwarskribben, lang 57 en 85 M. en 
het verlengen eener krib met 50 M. Aanw. den 
4den dag vóór de besteding. Raming f 7475. 

2o. het onderhouden en herstellen ged. 1873 
van de Rijks-rivierwerken langs den linkeroever 
van de Boven-Maas, van de Limburgsche grenzen 
tot Woudrichem, in 3 perc. Raming : perc. 1, 
ƒ 3 5 2 0 ; perc. 2 , /"7480; perc. 3, /"8000. 

3o. het doen van vernieuwingen aan de Rijks
werken , behoorende bij de veren over de Maas 
te Ravestein en Li th , in 2 perc. Perc. 1, het 
veerhuis en schuur te Ravestein met de veerwe
gen en stoepen; perc 2 , dat te L i t h , met de 
vaartuigen en gereedschappen. Aanw. den 4den 
dag vóór de besteding. Raming: perc 1, /"1320; 
perc 2 , ƒ 1180. Inl. voor al de werken bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat en den inge
nieur lloogenboom, beiden te's-Bosch, en wyders 
bij de betrokken opzichters. 

's-Bosch. te 10'/, uren, door het ministerie 
van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het tweejarig onderhoud en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan 
het grenskantoor te Wernhout. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat, te 's-Bosch, bij 
den ingenieur De Bruyn Kops en den opzichter 
Hermans, beiden te Breda. 

Warmond, tusschen 11 en 2 uren , door kerk
voogden'der Herv. gemeente, in De Stad Rome: 
het bouwen eener nieuwe kerk met daar bijbe
hoorende werken. Bilj. inz. 26 Dec 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: 1o. de uitvoering van werken tot normali
seering van de Waal te Zuilichem, tusschen de 
kilometerraaien 74 en 70. Het werk bestaat in : 
a. het maken van 5 dwarskribben , lang 108,102, 
214, 246 en 107 M. , het leveren en aanbrengen 
van 55,000 M * rijzen zinkstukken en het leveren 
en verwerken van 1600 scheepston ballaststeen 
en 1240 M ' steenpuin; 6. het verrichten van 
baggervverk ten bedrage van 40,000 M 3 , met 
het vervoeren en lo-isen der specie. Inl. bij den 
hoofdingenieur van den waterstaat, te Arnhem en 
bij den ingenieur te Nijmegen. Raming f 80 , 5 0 0 . 

2o. het aanleggen van 7 dwarskribben langs 
den linkeroever van den Neder-Rijn beneden Op-
heusden in de gemeente Maurik, tusschen de 
kilometerraaien 53 en 55. Inl. bij den hoofdin
genieur te Arnhem , den ingenieur Van Manen, 
te Nijmegen en den opzichter De Kiewit , te 
Kuilenburg. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van bet prov. bestuur : 
het driejarig onderhoud der grenskantoren te 
Dinxperlo, Heumen en Holterhoek, benevens het 
doen van eenige herstellingen aan genoemde ge
bouwen, in 2 perceelen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Opstall, te Arnhem en bij den ingenieur 
Baron Van Ittersum, te Zutfen. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo . het onderhouden van de aarde- en verdie-
pingswerken van de Dedemsvaart en hare zijtakken 
over 1873; 2o. het uitvoeren van vernieuwingen 
en herstellingen aan de kunstwerken, gebouwen 
enz. der Dedemsvuart en hare zijtakken, ged. 
1873; 3o. het onderhouden van 1 Jan. 1873—31 
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Dec. '75 van de Vecht, tusschen het Lichtmis
kanaal en de Nieuwe-Vecht. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der 
artillerie-stapel- en constructiemagazijnen: de 
levering van steenkolen ten behoeve van gemelde 
magazijnen en de fabricage van patroonhulzen , 
in 5 perceelen , als: 
perc. 1: 150,000 K G . grove Ruhrsteenkolen ; 

ii 2 : 168,000 • fijne id. (niachinekolcn); 
» 3 : 107,000 » id. id. id. ; 
» 4 : 120,110(1 » id. id. (smeekolen); 
» 5 : 130,000 » grove Kngelsche steenkolen; 

te leveren gedeeltelijk in de bergplaatsen binnen 
Delft, en voor een gedeelte in de bergplaats van 
's Rijks ijzergieterij cn 's Rijks patroonfabriek 
buiten de Watcrslootsche brug in de gemeente 
Hof-van-Delft. Inl. op het bureau van genoemden 
directeur. 

Behagen, te 1 uur , doo» burg. en weth.: 
het omgrachten cn ophoogen van een tot begraaf
plaats bestemd terrein ; de levering van de daartoe 
benoodigde bouwstoffen, bestaande in zand cn 
grint; het steken op de aan tc wijzen plaats en 
het vervoeren naar het terrein van graszoden en 
verder het verrichten van al die werkzaamheden, 
met de onigrachting en opliooging in verband 
staande. Inl. bij den gemeente-opzichter. Aanw. 
op den dag der besteding, te 9 uren. 

Zaterdag, 28 Deo. 
Breda, te 11 uren , door den eerstaanwezend 

ingenieur, in het heofdwachtliuis : l o . het be
schieten van het dak van den meelzolder der 
bakkerij aldaar; 2o. het maken van een reinigings
lokaal op het plein van de kazerne Het Groot 
Arsenaal aldaar. Inl. bij voornoemden ingenieur. 

Bergambacht , te 11 uren , door schout en 
heemraden van den polder Bergambacht, in de 
Polderkamer: het onderhoud van de acht water
molens, benevens der bruggen, sluizen, zijlen 
enz. aan genoemden polder behoorende, voorden 
tijd van 0 jaren, ingaande 1 Jan. 1873. 

Bergumerheide. te 11 uren, door de com
missie der naai- en brei-inrichting, bij H. W. 
lesiia: het bouwen van een nieuw lokaal voor 
eene naai- en bewaar-inrichting te Bergumerheide, 
met de levering van al de daartoe benoodigde 
materialen, arbeidsloonen enz. Aanw. 23 Dec., 
te 10 uren. 

Utreoht, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering der benoodigde materialen voor de 
stedelijke gasfabriek ged. 1873, o. a. van : ijzeren 
pijpen, fittings enz., smeedijzer, gietijzer, glas
werk , kalk , cement, verfwaren, poetskatoen, 
touwwerk, stveraard enz., in 15 perc. Monsters 
te bezichtigen aan genoemde fabriek dagelijks, 
van 9—2 uren. 

Zwolle, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
de leverantie a. van steen, kalk , cement, dak
pannen , vloeren , estriken enz.; 6. van lood, 
zink, soldeersel, leien, enz. en arbeidsloonen; 
c. van spijkers , sloten , hengen en ander gemaakt 
ijzer; d. van gesmeed ijzer; e. van eiken-, grenen-
en vurenhout; ƒ . van olie, verfstoffen, glas enz. 
(alles voor den dienst van 1873); g. het schilde
ren en teren der bruggen; het schoonmaken van 
l o . het raadhuis, 2o. verschillende gemeentege
bouwen, 3o. verschillende schoolgebouwen en 
scboolmeubelen binnen de gemeente. 

Goes, door den rentmeester J. A. B. de Fouw : 
het bouwen van eene nieuwe schuur, op de hof
stede bewoond door Aarnout Westveer, onder 
Oudelande. Inl. hij den architect J . II. Hannink, 
te Goes. 

Maandag;, 30 Deo. 
'•-Hage, te 111:, uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het driejarig onderhoud van: a. 
Rijks-palenveei hoofden op het eiland Rozenburg 
tegenover Brielle en Maassluis en aan de zijde 
van Maassluis. Raming ƒ 2730 ; 6. den zeedijk , 
genaamd de Contre-escarpe, bij Hellevoetsluis, 
met den daar aansluitenden zeebeksmuur en van 
de dijk- en oeverwerken , gelegen om 's Kijks 
quarantaineplaats op het eiland De Tien Gemeten, 
in 2 perceelen. Raming voor 3 jaren : perc. 1 , 
/"1500; perc. 2 , ƒ 1 0 , 0 0 0 . Inl. voor beide wer
ken bij den hoofdingenieur Augier , te 's-Hage 
en bij den ingenieur Van der Vegt, te Brielle. 

2o. de uitvoering van eenige herstellingen cn 
vernieuwingen aan de werken van het Zedcrik-
kanaal, prov. Zuid-Holland, niet het onderhoud 
daarvan, en van het Rijks-stoomgemaal aan den 
Arkelschen dam, van 1 Jan. 1873—31 Dec. '75. 
Inl. bij den hoofdingen. van den waterstaat in het 
10e district, te 's-llage, den arrondissements-
ingenieur, te Gorinchem, den opzichter Koorevaar, 

aldaar en den opzichter Lugten, tc Vianen. (Her-
besteding. De kosten der eerste besteding komen 
mede ten laste van den aannemer) Raming 
ƒ 91,500. 

Kampen, te 1 uur, door burg. cn weth.: 
het 2e perceel van de in aanbouw zijnde gasfa
briek , bestaande iu het maken van de ovens, 
condensatie- en zuivel ings-toestellcn , de leidingen, 
het plaatsen van verschillende toestellen, de le
vering van gereedschappen, enz. Inl. bij 11. A. 
Kampers, Keizersgracht, W 435, te Amsterdam. 

A m s t e r d a m . t e l 1 / . , uren, door dc Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het leveren van 10,000 eikenhouten dwarsliggers, 
in 2 perc. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te 's-llage 

L e m m e r , door het bestuur van het water
schap dc Lemstcrslnis, bij den voorzitter Van 
Beyma thoe kingii a : het leveren en inhangen 
van een paar nieuwe binnen-vloeddeuren in de 
Lemstersluis, benevens het herstellen en bergen 
van de bestaande binnen-vloeddeuren in eene 
daartoe te bouwen loods. Bilj. inzenden uiterlijk 
29 Dcc. bij genoemden voorzitter. 

Dinsdag, 31 Dec. 
s Hage . te 12 uren, door het ministerie 

van marine : het maken en aanbrengen van vier 
ijzeren schermen voor den noordelijken kustlicht-
toren te Egmond-aan-Zee, idles niet den aankleve 
van dien. Inl 27, 28 en 30 Dec bij deu bouw
kundige bij den dienst van het loodswezen aan 
voornoemd ministerie. 

Arnhem, te 1 uui , door den burgemeester: 
lo . het onderho id der schoolgebouwen, woningen, 
ameublement enz., ged. 1873. in 2 perc.; 2o.de 
levering der suiidswerken, in 1873 benoodigd. 

Utrecht, tc 2 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken , in het academiegebouw : het on
derhouden van- cn het doen van vernieuwingen 
en herstellingen aan de academische gebouwen 
te Utrecht, ged. 1873. De te onderhouden ge
bouwen zijn: o. het scheikundig laboratorium; 
l>. het gebouw genaamd de Statenkamer aan het 
St.-Janskerkhol', met belendende perceelen; c. de 
manége met bijbehoorende gebouwen ; tl. de hortus 
ol' kruidtuin met toebehooren ; e. de bibliotheek ; 
ƒ. het auditorium met belendende gebouwen; g. 
de sterrenwacht en het weerkundig observatorium ; 
h. het physiologisch laboratorium niet college
kamers en de woning van den custos. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur van den 
waterstaat en bij den opzichter G. J. Kubus, 
allen te Utrecht. Aanw. den 7den dag vóór de 
besteding. Raming f10,100. 

Donderdag, 2 Jan 1873. 
Bolsward, door het dijksbestuur van Wonse-

radcels Zuider Zeedijken , ten gemeentehuize van 
Wonseradecl : de levering van 1000 K G . rongen, 
als: 500 stuks van 6 hektogram, 000 stuks van 
5 hektogram cn 1000 stuks van 4 hektogram. 
Inl. in Dc Prins , te Gaast. 

Vrijdag, 3 Jan. 
Arhem, te 12 uren, door het ministerie van 

van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur : het driejarig onderhoud de" Rijks-tele
graaflijn met toebehooren van Elden, gemeente 
Eist, naar Lobith. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Upstall en den ingenieur Van der Sleyden, 
beiden te Arnhem. 

Kien . door kerkvoogden der Herv. gemeente 
te Lutkewierum: het afbreken der oude- en het 
opbouwen eener nieuwe pastorie, aldaar. Briefjes, 
gemerkt P , bij den president-kerkvoogd Ulbc J. 
Faber, te Uien. Inl bij U. Wijma, te Wommels. 
Aanw 23 Dec. 

Maandag , 6 Jan. 
Cornjum . door kerkvoogden der Herv. ge

meente, bij den president-kerkvoogd R. Span: 
het afbreken der oude- en het opbouwen eener 
nieuwe kerk cn toren. Inl bij E. Brouwer, al
daar. Aanw. 31 Dec, te 11 uren. 

Dinsdag, 7 Jan. 
Alkmaar , te 12 uren, door bur?, en weth.: 

lo. het onderhouden van alle geineentcgehouwen, 
scholen , bruggen , riolen en verdere gemeente
werken , benevens eenige vernieuwingen aan die 
gebouwen; 2e. het vernieuwen der bestratingen 
liet maken van riolen in het Groot-Nieuwdand ; 
3o. het doen van eenige vernieuwingen aan de 
bruggen, het sloopen der bestaande Rootoreus-
en Accijnsbrug cn het maken van nieuwe hoofden 
voor de te stellen basculebruggen; 4o. het leve
ren en vervoeren der benoodigde materialen voor 
dc buitenwegen en voetpaden ; 5o. het opverven 
van eenige gebouwen cn werken; öo. a. het 
bouwen van eene tusscheiischool cn het sloopen 

van het kantoor van waarborg, h. bet sloopen 
gedeeltelijk en het inrichten der bestaande armen
school tot kantoor van waarborg, c. het doen van 
eenige werken aan de onderwijzerswoning in de 
Ridderstraat; 7o. het sloopen van een schouw-
burglokaal cn het bouwen terzelfder plaatse van 
een museum, in verband met eene uitbreiding 
der lokalen van de rechtbank en het doen van 
eenige veranderingen aan de Latijnschc school ; 
alles niet de levering vau materialen cn arbeids
loonen. Aanw 27 Dcc, te 12 uren, aanvangende 
bij de Accijnsbrug. Bilj . inzenden ten raadhuize 
uiterlijk 0 Jan., te 12 uren. Raming der massa 
ƒ02,707. 

Woensdag, 8 Jan. 
's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van 

financiën : het leveren van ijzerdraad , ijzer-, zink
en koperwerk, gereedschappen enz., ten behoeve 
van de Rijks-telegraaf ged. 1873. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer, aldaar. 

Joure, door de commissie van het gemeente
fonds der Herv. gemeente, ten huize van A. S. 
Keverling: l o . de vertimmering der pastorie; 
2o. het verven der kerk Inl. bij den architect 
J. Cats, te Joure. Aanw, 7 Jan. 

Vrijdag, 10 Jan. 
Weesp , te 12 uren , door het gemeentebe

stuur : het leveren en planten van 157 stuks iepen 
heesters en eene partij haagstammen. 

Zaterdag , 11 Jan. 
Sneek, te 11'/i uren, door deu burg. van 

Wijinbritseiadeel, ten gemeentehuize: het af
breken van den ouden- en het opbouwen van een 
nieuwen toren te Uitwellingerga, met de benoo
digde materialen en arbeidsloonen. Inl. ter secre
tarie van Wymbritseradeel, te Sneek. Aanw. 10 
Jan., te 11 uren. 

Dinsdag, 14 Jan. 
Harl ingen , door het dijksbestuur der Vijf 

deelen Zeedijken binnendijks: de levering van a. 
paalhoiil : 00 stuks Noordsch grenen palen van 71 
d.M.j 274 stuks Noordsch grenen palen van 62 
d.M.; 101 stuks Noordsch grenen palen van 53 
d.M.; li. gordingen ; 20 stuks zware eiken gor
dingen, en 18 stuk? lichte dito; c. rongen: 1000 
stuks van 5 hektogranimcn; d. balsteen : 500 
lasten vau 2000 kilo Noordschen of Drentschen 
balsteen; e. wrak : 300 lasten van 2000 kilo 
steenwrak (oud of nieuw); ƒ. takken: 185,000 
bossen berken takken. 

Silmien, bij J. Bosn.a: eene belangrijke ver-
timmering der boerenbuizing van E. II. Posthumus, 
te Z.-Drachten. Aanw. 8 Jan. van 9—12 uren. 

Donderdag , 23 Jan. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw eener draaibrug met 2 vaste gedeelten 
en verder bijkomende werken tegenover dc Oos-
terdoksluis te Amsterdam , ten behoeve van den 
Staatsspoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. Aanw. op het terrein 8 en 14 Jan., van 
11—2 uren. 

Zaterdag, 15 Febr. 
Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: de 

levering van 230,000 HL. Engelsche gaskolen , ten 
dienste van de stedelijke gasfabriek.. 

Op later te bepalen datum. 
Haren : het bouwen van eene boerenplaats 

langs den Heerenweg, te Dilgt bij Haren. Inl. 
bij den kastelein Abels , aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Amsterdam, 29 Nov.: de levering aan de 

Ned. Handelmaatschappij van de navolgende ar
tikelen : 

Perc. 1. Zijden lint: I. A. Travaglino en Zn., 
te Haarlem, ƒ 0 4 9 . 5 0 ; J. A. Bierman, te Amster
dam, ƒ 4 3 0 ; L . D. Simons, te 's-Hage, ƒ 4 2 5 ; 
H. J. Spanjaard Jr., te Amsterdam, ƒ 3 6 9 . 1 0 . 

Perc. 2 Keukenmessen: C. Willemsz, te Am
sterdam, ƒ 7 7 1 ; W. Pauwels en Zn., te 's-Hage, 
ƒ 7 7 0 ; G. II. J. v. d. Meulen, te Amsterdam, 
f495 ; II. .1. Kleyn de Jongh, id. ƒ 4 5 5 . 

Perc. 3 en 4. Staaflood: Ketel Kalff en Dar
tels , te Rotterdam, ƒ11 ,208 en ƒ 1 1 , 2 6 8 ; W. 
Hoven en Zn., te 's-Hage, ƒ11 ,024 en ƒ 1 1 , 0 2 4 ; 
L . .1. Enthoven en Co., id , ƒ 10,760 en ƒ 1 0 , 7 6 0 ; 
Wed. G. Doorman en Zn., te Rotterdam, ƒ10 ,544 
en ƒ 1 0 , 5 4 6 ; A . D. Hamburger, te Utrecht, 
ƒ 1 0 , 2 0 0 en ƒ 1 0 , 2 0 0 . 

Perc 5. Staafkoper: L . J . Enthoven en Co., 
ƒ 2982; Kon. Ned. Grofsmederij, te Leiden, 
ƒ 2 8 6 8 . 2 4 ; H. de Heus en Zn., te Rotterdam, 
ƒ 2 7 7 5 ; VV. van Houten en Zn., id., ƒ 2703. 

Perc. 0. Zwavel in pijpen: I. cn W. Wegman, 
te Amsterdam, ƒ 1 3 9 7 ; W. Hoven en Z n . , 
ƒ 1262.50; O. F. Fleumer, te Amsterdam, 
ƒ 1 2 3 7 . 5 0 ; A . J. Kop , te Rotterdam, ƒ 1194. 

Perc. 7. IJzeren buizen: W. Hoven en Zn., 
ƒ 7830.74; Christie Nolet en De Kuiper, te 
Delfshaven, ƒ 0 5 2 0 ; A. M. dc Groot, te Rotter
dam, ƒ 6 0 1 3 . 8 0 ; t l . H. Broekman llzn., te Am
sterdam, ƒ 5 8 0 5 ; J. L . Nering Bögel cn Co., te 
Deventer, ƒ 5 7 9 3 . 7 4 ; L. J. Enthoven en Go., 
ƒ 5 7 1 5 70; A. K. Smulders, te Utrecht, ƒ 5500 ; 
Van Noorden en Schwerzel, te Rotterdam, 
ƒ 5 5 0 6 . 5 0 ; Van Oppen en Co., te Maastricht, 
ƒ 5 3 3 5 ; A. J. Rozenboom, te Leeuwarden, 
ƒ 4 9 7 0 ; Ijzergieterij Pr. v. Oranje, te 's-Hage, 
ƒ 4672.98. 

G o r i n c h e m , 7 D e c : het vernieuwen van de 
balans enz. aan de noordzijde der brug no. 1 aan 
de Kanselpoort; ingek. 6 bilj., als: 
J . de Graat, ƒ 1120. 
C. J . Verwey, » 1115. 
D. Broekman, tc Hardinxveld, » 1110. 
J . van Rijn , i) 1100. 
J . Exalto, » 1086. 
T. Wapperom , » 1080. 
Overigen aldaar; gegund. 

Amsterdam, 9 Dec.: het rioleeren cn bestra
ten van de dwarsstraat tusschen dc Vondelstraat 
en den Overtoom, met het onderhoud tot 31 
Dec 1874; ingekomen 7 bilj., als: 
L . v. d. Berg en E. Hanzon, ƒ 6479. 
G. de Rond, » 6098. 
J . P. Cornelissen, » 5943. 
J . J. Bekker, te Lent, » 5700. 
De Zwaan Jr. cn Koper, » 5232. 
A. Schep en W. Ambagtsheer, » 4890. 
M. Deutekom en W. Goedkoop Dz., » 4847. 
Overigen aldaar. 

's-Hage. 10 D e c : het 2e perc. der verbou
wing van het huis van opsluiting en tuchtiging 
te Leeuwarden; ingek. 12 bilj., als: 
J. Ruding, te Leeuwarden, ƒ 175,000. 
T. Vonk, » idem » 108,800. 
J. Zuijderhoek Bz., » Sliedrecht, » 160,000. 
J. van Reenen, » Leeuwarden, » 159,900. 
E. R. Kuipers, » Heerenveen , » 159,440. 
D. v. d. Meer, » Harlingen, » 157,000. 
J. P. Schaafsma, » idem » 154,700. 

C. Bosman, » Rotterdam, K 153,900. 
E. Wansink, » Arnhem, » 149,800. 
VV ..A. de Rapper Jz., » Marssum, » 145,886. 
S. II. v. d. Veen . » Meppel, » 145,400. 
R. K. v. d. Meer, » Oudeschoot, » 143,070. 

Zwolle, 11 Dec. : de levering van lo . 70,000 
stuks bebakte Luiksche keien; minste inschr. 
was M. Wenmaekers, te Lu ik , voor ƒ 80.35 
per 1000. 

2o. 550 str. M. kantkeien ; minste inschr. was 
dezelfde, voor ƒ 450. 

3o. 400 str. M. trottoirbanden; minste inschr. 
was dezelfde, voor ƒ835 . 

Blokzij l , 11 D e c : het bouwen van la-t Man-
rits- weeshuis op de bestaande fondeeringen; in
gekomen 0 bilj., als: 
K. L . Brugge, te Spanga, ƒ 7325. 
R. Bessem, » Blokzijl, » 0900. 
G. Brugge, 3 Kuinre, » 0770. 
H . Po l , » Zwartsluis, » 6020. 
J . Beuker, » idem » 5925. 
II. Visser, » Kuinre, u 5025. 
Gegund. 

G e l d r o p , 12 D e c : het bouwen van een gast
huis met keukens cn bijbehoorende gebouwen; 
ingek. 4 bilj., als: 
L . Noten, te Helmond, ƒ 14,598. 
F. v. d. Berg, » Heeze, » 12,990. 
J. Scheepers. » Geldrop, i> 12,827. 
L . van Gaal, » idem » 11,780. 

't Zandt, 12 Dec : het 3jarig onderhoud der 
grintwegen in die gemeente; ingek. 3 bilj., als : 
F. Veldman, te Zeerijp, / 11,048. 
J . Veldkamp, » Bedum, » 10,764. 
R. Zwolsman, » Kuinre, » 10,489. 

Groningen, 13 Dec: l o . het beplanten van 
een gedeelte van den weg van Winschoten over 
Vlachtwedde naar de Pruisische grenzen, met het 
onderhoud tot 31 Dec. 1875 ; ingekomen 5 bi l 
jetten, als : 
P. van Lenning, te Bourtange, ƒ 696. 
A . Robertus, » Winschoten. » 659. 
A. Schuiling, » Kleinenieer, » 649. 
Kloosterhuis, » Winschoten, » 648. 
K. Niekamp, » idem » 639. 

2o. het onderhouden der Rijks groote wegen 
in Groningen ged. 1873, '74 e n ' 7 5 , in Sperc. : 
perc. 1 , weg van Groningen naar de Punt; in
gekomen 6 biljetten, als: 

J . Veldkamp, 
II. II. Ilarkema, 
II. J . Kroon Jz., 
P. II. Dopheide, 
II. Winters, 
R. Zwolsman, 

Perc 2. Weg 
ingek. 6 bilj., als: 
R. Tichelaar, 
J . Veldkamp, 
II. J. Kroon Jz., 
II. B. Ilarkema, 
R. Zwolsman , 
P. l i . Dopheide, 

te Bedum, ƒ 0307. 
» Warfliuizen , » 0340. 
» Groningen , » 6290. 
» idem » 5987. 
ii Assen, » 58G0. 
» Kuinre, » 5800. 

van Groningen naar Visvliet; 

te Groningen, ƒ 14,150. 
» Bedum, I 13,800. 
» Groningen. n 12,550. 
» Warfliuizen, » 12,344. 
» Kuinre, » 12,300. 
» Groningen, » 12,133. 

Perc. 3. Weg van Groningen naar Delfzijl 
ingek. 4 bilj., als: 
H. B. Ilarkema, te Warfliuizen, ƒ 11,740. 
H. .1. Kroon Jz., » 11,520. 
P. H. Dopheide, i> 10,918. 
J. Veldkamp, » 10,389. 
Alles per jaar. 

3o. het herstellen en onderhouden der haven
werken te Zoutkamp, ged. 1873: ingekomen 3 
bilj., als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 080. 
P. A . Dopheide, » Groningen , » 673. 
S. II. Woldringh, » Zoutkamp, » 590. 

middelburg, 13 D c c : het driejarig onder
houd van de gebouwen en aanlioorigheden, ten 
dienste van 's Rijks belastingen te Hansweert cu 
te Bath, van 1 Jan. 1873—31 Dec. '75 , in 2 
perceelen; l e perc, de gebouwen te Hansweert: 
W. Philipse, te Kruiningen, ƒ 2485 ; 2e perc, 
die te Bath: J . van Hoepen, te Rilland, ƒ 955; 
massa: W. Philipse, / 3000. 

Utrecht, 14 Dec: l o . het onderhouden van 
1 Jan. 1873—31 Dec. '75 van de schipbrug over 
de Lek, tusschen Utrecht tn Vreeswijk, met 
de beide veerhuizen, de noodhaven enz.; inge
komen 2 bilj., als : 
H. R. Bennink, te Vreeswijk, /' 25,235. 
J. Barneveld, » idem » 24,800. 
Raming » 24,000. 

2o, het onderhoud van 1 Jan. 1873—31 Dec. 
'75 van den prov. grintweg tusschen Utrecht en 
Cothen met bijbehoorende werken; ingekomen 
2 bilj., als: 
J . van Lunteren , te Woudenberg, ƒ 9,894. 
H. van Dam Hz., » Wijk-bij-Duurst., » 9,793. 
Raming » 10,130. 

3o. het eenjarig onderhoud van het gekanali
seerde gedeelte van den Hollandschen Usel en 
de daartoe behoorende Rijks-waterstaatswerken; 
ingek. 12 bilj., als: 
J. Mulder, te Gouda, ƒ 8200. 
G. van Wingerden, » idem » 8000. 
P. v. d. Leeden, n Bergambacht, » 7999. 
A. A . Schoute , » Oudewater, » 7777. 
H. R. Bennink, » Vreeswijk, » 7700. 
J. Balvert, » Meern , » 7300. 
P. Leenders, » Utrecht, » 7217. 
G. Luijeiidijk , » Gouda, •• 6975. 
G. A. Schilte, » IJselstein, » 0957. 
P. Verbruggen, » Waddinxveen, » 0941. 
•I. Vermeer, » Hekendorp, » 0725. 
II. de Sier, » idem » 6500. 
liaming » 8000. 

4o. het onderhouden van 1 Jan. 1873—31 Dec. 
'75 van de schutsluis en bijbehoorende werken , 
liggende tusschen den Vaartschen-Rijn en den 
Hollandschen Use l , nabij den Doorslag; ingek. 
4 bilj., als : 
P. Leenders, te Utrecht, ƒ 1111. 
11. A. van Baaren, o idem M 1055. 
J . Barneveld, » Vreeswijk, i> 800. 
J. J. Mulder, i> Utrecht, v 844. 
Raming » 900. 

5o. het onderhouden van 1 Jan. 1873—31 
Dec '75 van do Statenbrug, de brug bij Konings
lust eu de Keikbrug te Zuyleu , in 2 perceelen; 

le perc, de Statenbrug; ingek. 5 bilj., als: 
11. A . van Baaren, te Utrecht, ƒ 155. 
11. van Oostruin, » Cothen, » 143.90 
0. v. d. Wielen, » idem » 143. 
J. vau Lunteren, » Woudenberg, » 139. 
F. J. Gerritsen, • Doorn, » 133.50 
Raming » 150. 

2e perc, de Kerkbrug en de brug bij Konings
lust; ingek. 3 bilj., als: 
H. A . van Baaren, te Utrecht, f 278. 
J. J . Mulder, » idem » 278. 
P. Leenders, » idem » 263. 
Raming » 300. 

L o p p e r s u m , 14 D c c : het bouwen eener on.-
derwijzerswoning ; ingek. 4 bilj., als: 
K . Nieland, te Wirdum, ƒ 6500. 
H. Wieland, » Loppersum, o 5880. 

| F. Veldman , tc Zeerijp , ƒ 5780. 
J . II. Groonboom, » 5757-

'•-Hage, 18 D c c : l o . het doen van eenige ver
nieuwingen aan- cn het driejarig onderhoud van 
al de werken behoorende tot het kanaal door 
Voorne; minste inschr. was I. C. de Jong Cz Sr. 
te Ameide, voor ƒ215,900. 

2o. het driejarig onderhoud der groote en an
dere Rijks-wegen in Zuid-Holland, in 8 perc; 
minste inschr. waren : perc 1 , G. de Hoog, te 
Gorinchem, voor ƒ 2 7 , 6 8 0 ; perc. 2 , M. Zondag, 
te Rotterdam, voor ƒ37 ,380; perc 3 en 5 , J. 
F. de Rooy, te Oegstgcest, voor ƒ 40,349 en 
ƒ 3 9 , 2 1 0 : perc. 4 , J . Verwoerd, te Brielle, voor 
ƒ 1 1 , 5 0 5 ; perc 6 , D. Volker, te Dordrecht, voor 
ƒ14 ,400 ; perc. 7, II. Verheul, te Bergambacht, 
voor ƒ 40,880; perc. 8, B. Voordendag, te 
Strijen, voor ƒ54,200. 

3o. het onderhoud van de Mallegatsluis te 
Gouda, met de daarover gelegene dubbele op
haalbrug, dc sluiswachterswoning en verdere 
daartoe behoorende werken , van 1 Jan. 1873— 
31 Dec. '78 ; minste inschrijver was H . J . Ne-
derhorst, te Gouda, voor ƒ 3370 per jaar. 

4o. het onderhoud van de Gouwesluis onder 
Alfen, met de daar bijbehoorende dubbele op
haalbrug en verdere daartoe behoorende werken, 
van 1 Jan. 1873—31 Dec. 1878; minste inschr. 
was M. Rutgers, te Aarlanderveen, voor ƒ 928 
per jaar. 

5o. het zesjarig onderhoud van de water
staatswerken der prov. Zuid-Holland, gelegen op 
Goedereede en OverflaTikee en in het Land-van-
Voorne, in 7 perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1 en 5, W. Schaddelee, te Goedereede, 
voor ƒ 793 en ƒ 7 7 6 ; perc. 2 en 4, C. Lokker, 
idem. ƒ12 ,470 en ƒ 8 5 7 0 ; perc. 3 , P. Grinvis, 
tc Ouddorp, voor ƒ 1 3 6 0 ; perc 0 , J. van Pier-
shil, te Zwartewaal, voor ƒ 9 7 5 ; perc 7 , J. Ver
woerd, te Brielle, voor ƒ 6 4 0 , alles per jaar. 

6o. de levering van Ruhrkolen voor de ver
schillende gemeentelokalen; minste inschrijvers 
waren : haardkolen, Perquin, ƒ 1 . 6 8 ; kachelkolen, 
Kempenaer, ƒ 1 . 3 5 per HL., beiden aldaar. 

Groningen, 16 Dec: l o . het graven eener 
sloot ten zuiden van de Zuidcr-begraafplaats; 
slechts één biljet ingekomen van R. Tichelaar, 
aldaar, voor ƒ 9 0 7 5 . 

2o. het maken en leveren van schoolmeubelen ; 
minste inschrijver was E. Berkenbosch, aldaar, 
voor ƒ 8 9 2 ; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 1083. 

Utrecht, 17 Dec. : het maken van een twee
den welput op het terrein der centrale werk
plaatsen te Tilburg; ingekomen 5 biljetten, a ls : 

J . van der Schoot, / 2479. 
F. H . Mandoz, » 1989. 
W. A. Klaassen, » 1948. 
W. F . Weijers , » 1895. 
L. de Rooy, van onwaarde. 

Allen aldaar. 
Groningen, 19 D e c : 1o. het vernieuwen, 

herstellen enz. der bestratingen binnen de ge
meente van 1 Jan. 1873—31 Dec. '77; minste 
inschr. was H . J . Kroon Jz., aldaar, voor 26»/ 4 

cent per M*. 
2o. het tweejarig onderhoud der gemeentewegen 

en voetpaden; minste inschrijver was dezelfde, 
voor ƒ 8 2 8 8 ; de hoogste inschrijving bedroeg 
ƒ 8990. 

3o. het driejarig onderhoud van eenige pom
pen; minste inschr. was K. J. de Vries, aldaar, 
voor ƒ1200; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ1510. 

4o. de levering van 380 M. trottoirbanden, 
zwaar 0.15 bij 0.25 M., van Escauzijnschen steen; 
geen biljetten ingekomen. 

5o. het maken cn leveren van 4 pompen cn 
pompkasten van gegoten ijzer; minste inschrijvers 
waren Moorman en Co., te Leeuwarden, voor 
/ 294; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 475. 

Uitgegeven te Arnhem bjj D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL & C». 
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Zevende jaargang 9°. 52. Anno 1872. 

a 
W E E K B L A D 

V O O H 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n V. W . V A N Q - K N D T JGrz. , 

met medewerking van Dr. T. V A N DORSBUBSH. C. J . VAN DOORN, I). i.KOTIIK. J. II. hBbMAN, II. M N S K , S. B.W. KOORDA VAX RT8INOA, H. P. VOÖBI, en anderen. 

Dc abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 
lederen Zaterdag bij I). A . T I I l r . M i : te A r n h e m ver* 
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post / 1.05. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele Hommers 
worden alleen bij vouruitbestelliug luiu den uitgever cu 
tegen betaling van 15 cents per exemplaar afgeleverd. 

De advertentiën van een tot vijf gewone regels kosten 
ƒ 1.— en voor eiken regel meer f -.80; bovendien wordt 
bij elke advertentie 10 cents voor een exemplaar der 
courant betaald. — Abonnementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargaug worden tegen verminderden prijs aan
genomen cn groote letters naar plaatsruimte berekend. 

DE SPOORWEG V A N AMSTERDAM N A A R ZIJN 
NOORDZEEI1AVEN , IN VERHAND MET DEN 

A A N L E G V A N HANDELS-ETABLISSEMEN
T E N TE AMSTERDAM EN V A N EEN BAD

HUIS A A N ZEE. 
DOOR 

J . G . VAN GENDT JUNR. 

(Vervolg en slot van nommer 48). 
De beteekenis van het toekomstig IJmuiden als 

visschcrsplaats is van groot gewicht. Voorzien 
van een goede haven en een directe gemeenschap 
inct Amsterdam, Engeland, Frankrijk en Duitsch
land, biedt het voor die industrie alle voordeden 
aan welke den bloei kunnen verzekeren. 

Wij zagen reeds hierboven , dat voor sommige 
stoombootdiensten het afleggen van den weg van 
de haven naar Amsterdam zeer bezwaarlijk is. 
Daarom is tusschen de haven cn de Noordzee
sluizen een gelegenheid ontworpen waar zulke 
schepen hunne passagiers cn lading kunnen in
nemen of afzetten, terwijl daar tevens bij beslo
ten water schepen gelost of geladen kunnen wor
den , wanneer te veel tijd wordt gevorderd om 
het doorijzen af te wachten. 

Wij zijn nu genaderd tot de beschrijving van 
de scheepvaart- en handels-établissementen die 
voor Amsterdam zijn ontworpen, in verband met 
de spoorweglijn naar de Noordzeehavcn. Het 
plan, ingevouwen in n». 48 van de Opmerker, 
neme men daarbij ter hand. 

Links van het Centraal-station, d. i . op het 
punt waar het Noordzeekanaal zich aansluit aan 
den Uboezem voor Amsterdam, zijn die etablisse
menten op en langs den Westerdokdijk geprojec
teerd. 

Nadat de spoorweg den dijk van het Noord
zeekanaal heeft verlaten, loopt hij met een bocht 
op den Westerdokdijk, die daartoe zooveel noo
dig verbreed wordt. Zeer nabij de Westerdok-
sluis wordt het personenstation gebouwd, dat in 
de onmiddellijke nabijheid van het Centraal-station 
en het meest bevolkte gedeelte van Amsterdam 
is. Door de verbindingsbaan, welke op het plan 
is aangewezen , kunnen evenwel de treinen ook 
direct op het Centraal-station inloopen of van daar 
vertrekken, terwijl het meer of min wenscbelijke 
van deze laatste regeling zal afhangen van dc 
eischen , die de Staat aan de spoorwegonderne
ming stelt voor het gebruik van dit station. Te
gen den Westerdokdijk zijn elf groote steigers 
gebouwd die alle in gemeenschap zijn met de 
spoorlijn. De eerste (van de Westerdoksluis ge
rekend) heeft op zijn einde een 30-tons kraan, 
welke door hydraulische kracht bewogen wordt en 
dc zware goederen direct uit de schepen in de 
spoorwegwaggons of in andere schepen laadt. 

Verder vindt men op de teekening nog tien 
steigers, elk van 150 nieter lengte en geschikt 
om twee schepen van dc grootste afmeting tot 
aanlegplaats te dienen. (*) 

In het geheel kunnen dus twintig schepen of, 
in tyd van nood, als ook dc kraansteiger wordt 
in gebruik genomen, twee cn twintig schepen, 
elk van 2500 ton, gelijktijdig lossen of laden, 
terwijl bij een kleinere soort van schepen natuur-

(*) De schepen die on de teekening aau den eersteu en tweedcu 
steiger ziju getcekenu, hebben de afmetingen van de l 'onrnd, 
terwgl dc kleinere vaartuigen dezelfde afmetingen bebbeu als 
de gebruikelijke zolderschuiten. 

lijk voor een grooter aantal ruimte wordt ge
vonden. 

Op den verbroeden dijk cn door spoorstaven 
in verbinding met die steigers in de spoorbaan 
zijn pakhuizen gebouwd , welke gedeeltelijk a|s en
trepot dienen. Zij worden van hydraulische hef
werktuigen voorzien, en bierdoor kan men die 
gebouwen zonder bezwaar hooger maken dan ge
woonlijk het geval is en dus het beschikbaar 
oppervlak meer productief maken. Voor locomo
tief-remise , groote draaischijven cn de noodige 
sporen voor het wegzetten van geladen of leege 
wagens is tevens gezorgd. 

Uit onzen aanhef zal het den lezer reeds ge
bleken zijn, dat de spoorweg o. i . voornamelijk 
ten goede komt voor zeer snelle gemeenschaps
middelen, die wij hier met den naam van mail
dienst willen bestempelen. Die dienst heeft ge
heel andere eischen dan de gewone scheepvaart, 
zoowel voor eigen als voor transito-handel en 
wij wenschen hierop wel de aanlacht te vestigen, 
daar dit van invloed is op dc beoordeeling van 
het ontwerp. 

Amsterdam bezit reeds handelsinrichtingen (b. v. 
het entrepót-dok), die in de bestaande behoeften 
schijnen te voorzien en zeker door verbetering 
nuttig kunnen blijven voor den gewonen han
del, maar het zal wel geen betoog behoeven, dat 
die inrichtingen ten eenemale onvoldoende zijn 
voor maildiensten. Zij zijn er zelfs niet geschikt 
voor te maken en hebben hetzelfde nadeel als 
alle inrichtingen welke men ten oosten van 
Amsterdam zou willen maken, nl . dat de sche
pen , om ze te bereiken, door de vernauwde 
keel voor Amsterdam, door tal van kleinere 
stoombooten bevaren, slechts met gevaar voor 
averij kunnen passeeren en ten slotte op een 
punt komen te liggen, dat ver verwijderd is van 
het middelpunt van verkeer en daarbij slecht er 
mede verbonden is. Wij spreken nog niet van 
den grooteren afstand welken de schepen dan 
moeten afleggen, noch van andere ongerieflijkhe
den die voor maildiensten zouden ontstaan. 

Behalve de inrichtingen die boven omschreven 
zi jn, is echter, juist met het oog op den mail-
handel , nog meer noodig om liet snel laden en 
lossen mogelijk te maken en ook hierin voorziet 
o. i . het ontwerp. 

Op eenige der steigers zijn namelijk loodsen 
aangewezen, om de goederen uit de stoombooten 
tijdelijk te ontvangen en daar te sorteeren, of 
wel om ontvangen goederen vóór het inladen in 
ontvang te nemen en te rangschikken. 

De vloer is van gelijke hoogte met die der 
waggons, zoodat een wagen in zeer korten tijd 
kan -worden gelost of geladen, terwijl bij zware 
goederen het werk door een kraan wordt ver
richt. Het middenspoor dient voornamelijk voor 
den aanvoer en naar gelang de loods meer ge
vuld raakt wordt de middenopening met planken 
overdekt en veroorzaakt dus geen ruimtcverlies. 
De beide buitensporen naast de loods dienen 
meer voor afvoer , ook voor goederen die direct 
uit de schepen in de waggons geladen worden , 
terwijl de sporen langs de kant der steigers 
zoowel voor de verplaatstbarc kranen dienen, 
als voor het wegzetten van beladen of leege 
waggons. 

De loodsen zijn verder zoo ingericht dat over 
het midden der twee afdeelingen, die door het 

middenspoor gevormd worden , zich over de ge
heele lengte een lichte loopkraan beweegt, die 
goederen van 1500 kilo kan lichten cn door lui
ken direct in zolderschuiten kan neerlaten, die 
zich onder den steiger bevinden. Hierdoor kan 
de lading droog ontvangen en droog afgescheept 
worden ("). 

Het bovenstaande geeft in breede trekken het 
hoofddenkbeeld des ontwerpers terug en wij ach
ten het alleen nog noodig bij eenige punten stil 
te staan als toelichting tot het plan. 

1". De voorgestelde uitbreiding der stad ligt 
niet in het plan des ontwerpers , maar is meer 
aangeduid om aan te toonen dat ook bewesten 
Amsterdam uitbreiding mogelijk is , zoodra zich 
daartoe behoefte zal doen gevoelen. 

2°. Wanneer het meest bewegelijke deel van 
de scheepvaart (de mailhandel) zich concentreert 
bewesten Amsterdam, wordt een overbrugging 
van het IJ mogelijk zonder dat scheepvaart of 
gemeenschap veel overlast zou ondervinden. De 
Volewijkslanden aan de overzijde zouden dan de 
uitstekendste fabrieksterreinen opleveren , die men 
zich in de onmiddelijke nabijheid van het cen
trum eener groote stad denken kan. 

3°. Het voorgestelde plan maakt geen der 
plannen onmogelijk, die sints zoovele jaren zijn 
opgemaakt en overwogen; j a , steller dezes ver
meent dat er geen enkel is aan te wijzen dat 
door liet voorgestelde ontwerp in 'tminst zoude 
gewijzigd moeten worden. A l de gemaakte plan
nen , waarvan voor Amsterdam terecht zooveel 
wordt verwacht voor zijn ontwikkeling, kunnen 
dus onbelemmerd ten uitvoer worden gelegd en 
dit ontwerp za! alleen aanvullen, hetgeen aan an
deren mocht ontbreken. 

4". Het ontwerp is ten deele dadelijk uit
voerbaar , zoodat het vooruitzicht geopend wordt 
dat het eerste schip, door het nieuwe kanaal in 
Amsterdam binnenvallende, daar vindt, wat het 
in elke handelstad verwacht en waardoor het 
wordt aangemoedigd tot een hernieuwd bezoek. 

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

§. In de laatste jaren heeft de Engelsche Re
geering bij herhaling van hare gezanten en con
suls in het buitenland berichten over den toestand 
der arbeidende klassen in de onderscheidene lan
den gevorderd (•), en die over Zwitserland ken
merken zich door groote zorg en uitvoerigheid. 
Zij zijn gedrukt in dc lieports respecting the con
dition of the industrial classes in foreign coun
try. Presented to both Houses of Parliament bg 
Command of her Majesty. Wij kiezen hier het 
nieuwste verslag van 1872, dat wel is waar ei
genlijk slechts eene aanvulling der berichten van 
vroegere jaren i s , maar tevens een op zich zelf 
staand geheel vormt. De beperkte ruimte van 
een weekblad dwingt tot bekortingen; de tabellen 
zijn ook weggelaten; de oorspronkelijke berichten 
blijven den mannen van het vak aanbevolen. Voor 
ditmaal geven wij het volgende uittreksel: 

Dc Zwitsersche arbeider kan zich, wat algemeene 

(*) Wij hupeu spoedig cene gravure, deze loodsen voor
stellende , onzen lezers te kunueu toezenden. Red. 

(t) Het ware te wenschen, dat het Nederlandsche Uewiud 
ook zulke verslagen van zjjue gezauteu vorderde. 
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beschaving, maatschappelijke degelijkheid en staat
kundig inzicht betreft, gerust met zijne standge-
nootcn in andere landen meten. Is het inkomen 
van zijn loon ook meestal betrekkelijk gering, zoo 
stellen hem toch het beschcidene van zijne be
hoeften en de verscheidenheid der hem aangebo
den hulpbronnen in den regel iu staat geld te 
sparen en daarbij nog op zijne wijze aangenaam 
te leven. Zoo in de meeste landen de arbeiders 
voor hunne middelen van bestaan zich steeds be
palen moeten tot den eenigen tak van arbeid , 
waartoe de omstandigheden hen verwezen hebben, 
en daarom op gevoeliger wijze aan de heen-en-
weergaande beweging daarvan onderworpen zijn , 
is dit doorgaairs in Zwitserland niet het geval , 
j a , men mag zeggen: de uitzondering. De lan
delijke arbeider , wien de akkerbouw geene be
zigheid biedt, virrdt rijkelijk en winstgevend werk 
op honderd andere wegen, van den ruwen arbeid 
van het houthakken in de hergen tot den moei
lijken, lijnen arbeid in het maken van uurwer
ken ; daarentegen houdt de handwerksman, in 
zijne vrije oogenblikken of als hij geen werk vindt, 
zich onledig met het bebouwen van het stukje 
gronds, dat deze klasse dikwijls zoo gelukkig is 
te bezitten, en daarbij dragen zijne vrouw en 
zijne kinderen , voor zooverre de school hen niet 
in beslag neemt, tot het onderhoud van de 
huishouding bij. En dc talrijke massa lieden, 
die in den zomer de tvreemden-industrie" dryven, 
moet in den winter andere bezigheid zoeken. Als 
de zwerm van reizigers zich heeft opgelost, zoe
ken wel velen in het buitenland eenige verdienste, 
maar de meesten keeren naar hunne haardstede 
terug, vatten hun oorspronkelijk beroep weder op 
of verrichten den arbeid, die zich aanbiedt, liever 
dan leeg te loopen. Velen hebben gedurende het 
vreemden-seizoen genoeg verdiend om met hun ge
zin den winter recht aangenaam door te brengen, 
en niettemin ziet men hen vrijwillig voor een of 
twee franken het hardste werk ondernemen. Ook 
is het opmerkenswaard, dat de arbeidgevers van 
allerlei aard , zelfs zeer gegoede, gewoonlijk te 
midden hunner arbeiders even zwaar werken als 
een van dezen. 

In het algemeen deinst de Zwitser, hoog of 
laag, voor geen arbeid terug, zoo deze slechts 
winst belooft, en hij bezit in opmerkelykengraad 
de geschiktheid zich spoedig naar de omstandig
heden te voegen en daarvan alle mogelijke partij 
te trekken, Zijn uiterlijk, dat dikwijls de uit
drukking van een zwaarmoediger! geest heeft, 
verraadt wel niet veel schranderheid, maai- het 
is een bij uitstek handig, berekenend, onvermoeid 
en volhardend volk , dat zich niet door moeilijk
heden laat afschrikken en zich aau den anderen 
kant door verleidelijke uitzichten ook niet gemak
kelijk laat afbrengen van het pad der behoedzame 
voorzorg. 

Zoo hebben zij dan ook een bepaalden afkeer1, 
zoowel van elke overijling in den arbeid als van 
elke nieuwe, van vroegere gewoonten afwijkende 
inspanning hunner lichamelijke en geestelijke krach
ten. Men heeft b. v. bij fabriekarbeiders de on
dervinding opgedaan , dat zij eene vermindering 
van het getal werkuren afwijzen , om den gewo
nen gang van hunnen arbeid niet te moeten ver
anderen en verhaasten. Ook hist elders met zoo
veel goed gevolg aangewende stelsel van premiën 
voor buitengewoon werk schijnt hier het doel ge
heel te missen en niet toepasselijk te zijn. En 
men kan dit van bijna allen arbeid zeggen, fijnen 
cn groven. Daarbij verdient nog opmerking, dat 
juist onder de best betaalde arbeiders, met name 
die van de horloge-makerij, velen slechts zelden 
en bezwaarlijk er toe te brengen zijn meer dan 
drie of vier dagen in de week te werken. 

De Zwitsers van alle standen schijnen veel meer 
geneigd zich een vermogen te vergader-en op den 
weg van trapsgewijs sparen dan op dien vair snel 
geld te maken. Inzonderheid de arbeider schijnt 
veeleer bereid zich cn den zijnen harde ontbe
ringen op te leggen dan ongewone inspanningen 
te doen om aan geld te komen , en de rijke man 
ziet gaarne af van de verfijnde genietingen des 
levens, al veroorloven zijne middelen ze hem ook. 
De zin voor allerstriktste spaarzaamheid wordt den 
Zwitserschen kinderen sinds hunne prille jeugd in
geprent, en de neiging daartoe op alle wijze be
vorderd. 

Geen volk ter- wereld weet de waaide van het 
geld angstvallige!' te waardeeren dan de Zwitsers, 
en tc gelijk biedt geen land een zoo treilend voor
beeld aan van wat men onder de ongunstigste 
omstandigheden door aanhoudenden, onverpoosden 

arbeid en strenge spaarzaamheid te voorschijn 
kan roepen. Zonder een rijk land te zijn, is Zwit
serland een iu alle opzichten stoffelijk welgelegen 
land geworden , en niet door bijzondere begun
stiging van luchtgestel en bodem, maar alleen 
door geduldige , onweerstaanbare behoefte tot han
delen en werken van zijne bewoners. 

Zonder- een rijk land te zijn , is het veel beter 
dan de meeste andere landen in staat zonder-
noemenswaardige schade die groote crises in han
del en voortbrenging te doorworstelen, die door
gaans zooveel onheil en ellende over groote land
streken brengen. Hier heeft het volk meestal 
spaarpenningen achter zich, waarop het in zulke 
gevallen steunen kan; men is hier niet in groot
sche speculation gewikkeld, men heeft niet veel 
sehulden en uitstaande zaken in het buitenland, 
men is niet geheel afhankelijk van één bepaalden 
tak van akkerbouw, handel of nijverheid. En 
zonder dat het een rijk land is , is het krediet 
vair Zwitserland groot, de staatsuitgaven zijn matig 
en de staatsschulden onbeteekenend gering. 

Als men naar de oorzaken dezer verblijdende 
uitkomst vorscht, zal men daaronder de wijze van 
volksopvoeding als de voornaamste ontdekken. De 
waaide van zulk eene gezonde eerste vorming, als 
grondslag voor de vorderingen van het latere 
leven en werken, kan nauwlijks te hoog wor
den geschat. Intusschen kan toch het vermoeden 
rijzen, dat de lichtzijde verdonkerd wordt, nis 
men die vorming te veel voortzet voorbij zeker 
punt. Wel is waai- heeft men tot heden in Zwit
serland het schoolbezoek slechts verplichtend ge
maakt tot het tijdstip, waarop de kinderen de 
verdienste der ouders kunnen helpen vermeer
deren, en het in de school geleerde, ofschoon 
beperkt tot lezen , schrijven, rekenen , zingen 
en het meest algemeene uit de aardrijkskunde 
en. geschiedenis van Zwitserland, was voor de 
practische behoeften van verreweg de meer
derheid der kinderen ten volle toereikende, en 
diende slechts voor een betrekkelijk zeer klein 
getal als grondslag van verdere studiën. Nu 
echter wordt in Zwitserland , gelijk elders , 
door vele politici en theoretici het tot heden 
gevolgde stelsel van opvoeding als onvoldoende 
en een hoogere maatstaf als eene behoefte 
verklaard. Is dit werkelijk noodig, zoo kan het 
slechts bereikt worden door aanzienlijke verhoo-
ging van de uitgaven voor dit doel, en inzonder
heid moeten juist aan die klassen gevoelige offers 
worden opgelegd, die ze het minst kunnen dra
gen. Reeds nu bezwaart het verplicht volksonder-
richt de arme klassen niet weinig, dewijl zij hier
door gedwongen zijn van vele hulp af te zien, 
die de kinderen reeds op teederen leeftijd in 
staat zouden wezen te betoonen. Met elk jaar 
groei der kinderen groeien de uitgaven der ouders 
voor hen aan , terwijl de inkomsten dezelfde blij
ven, ja soms afnemen. En in den tijd, waarin 
de kinderen geschikt voor den arbeid worden, 
dus als zij twaalf jaren oud zijn, wordt de last 
hunner- voeding voor de ouders ternauwernood 
draaglijk. Deze toestand moge een noodzakelijke 
en onvermijdelijke schijnen , maar hem langer dan 
noodig is te doen duren, zoude aan groote bezwaren 
onderhevig zijn. Wil men i.et verplicht onderwijs 
nog tot latcren leeftijd uitstrekken, gelijk men in 
het kanton Zurich heeft voorgesteld, zoo leidt dit 
tot zeer bedenkelijke gevolgen. Aan de eene 
zijde is het onmiddellijke en middellijke verlies, 
dat daarmede aan de arbeidende klassen opgelegd 
wordt, voor elk kind boven dc twaalf jaren ge
middeld zeker op honderd twintig tot honderd 
vijftig gulden te stellen, cene voor die soort van 
lieden zeer aanzienlijke som. Zelfs als men den 
schooltijd tot twee of drie uren daags herleidt, 
zullen toch de voorbereidende oefeningen in huis 
voor de lessen en de gangen naar de school en 
terug eene winstaanbrengende bezigheid der kin
deren in of buiten het gezin onmogelijk maken. 
Aan de andere zijde worden, bij de toenemende 
mededinging, do stijgende loonen, de vereenvou
diging der verrichtingen in de nijverheid door 
werktuigen, de arbeidgevers door de macht der 
omstandigheden gedwongen den arbeid van man
nen meer en meer door dien van vrouwen cn 
kinderen te vervangen, En als dan eene gezonde 
eerste vorming er toe leidt niet slechts de geest
vermogens te ontwikkelen, maar ook zin voor 
edeler genietingen bij den werkman op te wek
ken, wat hem ook voor het daaglijksch leven 
ontwijfelbaar van nut is , zoo is daarentegen eene 
hooger opgeschroefde beschaving zeker' juist ge
schikt om zijne zinnen in de war te brengen en 

hem met zijn toestand ontevreden te maken. 
Ook behoort nog vermeld te worden, dat de be
hoefte aan beschaving voor de latere levensprae-
tijk dezer klassen, met name de landelijke, wer
kelijk zeer gering i s , en uien weet toch ook, 
dat de meerderheid dezer lieden met niets meer 
spoed maakt dan met van het vroeger geleerde alles 
te vergeten, behalve het kleine gedeelte, dat zij 
onmiddellijk practisch kunnen aanwenden. 

Tot zoover voor ditmaal de Brit. Ten slotte 
eene opmerking voor en eene aanmerking tegen. 
Door te lang op de school te blijven verliest de 
latere werkman le dikwijls den lust voor ruwei1 

of zwaren of walgelijken arbeid. Men ondervindi 
dit ook iu Duitschland, tot schade voor de nij
verheid , waar de eenjarige vrijwilligers te laat 
hun examen moeten doen en dus te laat in de 
werkplaats komen. Moge onze wetgevers daar
aan denken , als bij ons het Duitsche stelsel na
gevolgd wordt! 

Het is waar, Zurich eischt veel voor middelbaar 
onderwijs. Terwijl Zwitserland, met 2,800,000 
zielen, 275 middelbare scholen telt, bezit het 
kanton Zurich, met 290,000 inwoners, daarvan 
niet minder dan zestig. Maar de voordeelen zijn 
ook groot. Nergens heeft het volk zooveel staat
kundig inzicht. Nergens heeft het zooveel waar
borgen , niet alleen tegen zijne regeerders, maar 
ook tegen zijne vertegenwoordigers. Nergens 
oefent het zijne souvereine macht zoo verstandig 
uit in volksbesluiti'n (referendum). En nergens 
is de stoffelijke welvaart zoo gestegen. Volgens 
eene brochure van den hoogleeraar liolnnert over 
het socialisme en bet arbeiders-vraagstuk nam, 
terwijl de bevolking sinds 1848 slechts 12% aan
wies, het getal der belastingplichtigen van een 
vermogen 

Franken Fr. 
van 2,100 tot 5,000 met 52'/,, toe 

» 5,100 » 20,000 » 32"/,, » 
» 20,100 » 50,000 » 78"/,, B 
» 50.100 » 100,000 » 03"/, » 
i) 100,100 - 250,000 » 88"/, » 
» 250,100 » 500,000 » 227/„ i> 
» 500,100 » 900,000 » 147"/,, » 
» 1,000,000 en meer i> 291"/„ » 

§ Verscheidene fabrikanten in de Vereenigde 
Staten hebben zich met de Japansche Regeering 
in verbinding gesteld om jonge Japanneezen ge
durende eenige jaren bij zich te nemen, op eigene 
kosten hen in hun vak te onderrichten en hen 
daarna naar hun vaderland terug te zenden. Zij 
stellen zich daarbij ten doel, in Japan bekend te 
worden en aan hunne fabrikaten een grooteren 
afzet te verzekeren. Men vleit zich, dat dc daar
aan verbondene geldelijke offers, voor zooverre 
zij de vervaardiging van werktuigen, laken, 
katoenen stoffen en meubels betreffen, rijkelijk 
vergoed zullen worden door levendiger handel op 
Japan. Onder de Duitsche hoofden van nijver
heids-ondernemingen moet de firma Krupp, te 
Essen, reeds vóór eenige maanden een jongen 
Japanner in hare fabriek hebben opgenomen. 

Wij , Nederlanders, staan sinds een paar eeuwen 
met Japan op vi iendelijkcn voet. Wij hebben ei-
dikwijls oji gepocht, dat wij toegelaten werden 
in een land, gesloten voor elk ander' volk. Wij 
hebben er versjes op gemaakt, dat onze driekleur 
daar- wapperde, terwijl Fransche soldaten onzen 
bodem betraden. Wat hebben onze fabrikanten 
gedaan? Bij voorbeeld, de ïwentsche «katoen-
fan taisisten?" Zij vinden het gemakkelijker en 
goedkoojier in de Kamer te doen pleiten voor 
differentiêele rechten, onder de gehuichelde leus : 
«Nederland en Indië zijn één." 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi 

nister van Binnenlandsche Zaken van 20 Dec. 
1872, no. 170, 12de afdeeling, is aan Gebroe
ders Wcniuackcrs, te Luik , voor zooveel het 
Nederlandsche grondgebied betreft, tot wederop
zegging vergunning verleend voor een stoomboot-
dienst tot vervoer van goederen, vee en gelds
waarde , alsmede tot het sleepen vau schepen 
tusschen Luik en Rotterdam. 

— Bij beschikking van 20 Dec. 1872, no. 177, 
is de vergunning voor een stoombootdienst tot 
vervoer van jiersonen, goederen en vee tusschen 
Sluis en Brugge, vroeger verleend aan L . Noest, 
als directeur der SluisscheStoombootmaatschappij, 
gevestigd te Sluis, met ingang van 13 Jan. 1873 
verklaard te zijn vervallen. 

— De heeren Liernur en de Bruyn Kops hebben 
bij den magistraat te Berlijn een adres ingediend, 
om OJI ile voordeelen van hun afvoersysteem te wij

zen. Zij bespreken de gunstige proeven met hun 
rioolstelsel, te Amsterdam en l.ciden genomen, en 
zetten de voordeelen voor de stad, ten opzichte 
der kosten van aanleg en onderhoud , voor don 
landbouw en voor den gezondheidstoestand uiteen. 
Niet oneigenaardig is het voorstel van een raads
l id , die eene vrije mededinging begeert met be
kroning van het beste ontwerp van rioleering. 
Hij beweert, dat zelfs de schijn van protectie 
moet vermeden worden en dat dc stad het meest 
gebaat is bij eene viije concurrentie. 

— In ons laatste nommer maakten wij mel
ding van bet door den Gemeenteraad van Am
sterdam vastgestelde adres aan de Tweede Kamer' 
der Staten-Generaal, om vooralsnog de goed
keuring te onthouden aan de regeeringsvoordracht 
tot het leenen van 5'/j millioen aan de Amster
damsche kanaal-iiiaatscliaji|>ij. Dit voorstel werd 
door de Regeering in zooverre gewijzigd, dat der 
maatschappij terstond een crediet van één mil
lioen gulden zou worden gegeven, om het oor
spronkelijke voorstel bij de heropening der zitting 
van de Tweede Kamer te hunnen behandelen. 
Dit ontwerp werd met 50 tegen 8 stemmen in 
de zitting van 23 dezer aangenomen. 

Amsterdam. Aan deu Gemeenteraad is een 
adres gezonden door bestuurderen der verschil
lende vakvereenigingen te Amsterdam, allen aan
gesloten aan het Algemeen Nederlandsen Werk
liedenverbond , waarin zij, — oji grond »dat , 
wegens de voortdurende stijging der levensbe
hoeften en huren der woningen, vooralsnog eene 
geleidelijke loonsverhougii.g noodzakelijk is; en 
dat echter, bij het aanwenden van pogingen tot 
het verkrijgen eener loonsvei booging, niet alleen 
een beroep moet worden gedaan OJI patroons en 
werkbazen , maar ook op werkgevers en verbrui
kers der producten ," — verzoeken, dat de Ver
gadering, als werkgeefster namens de gemeente 
besluite de tarieven der arbeidsloonen, bij het 
verrichten, uitschrijven en aanbesteden van wer
ken wegens de gemeente, te verhoogen en vast 
te stellen : voor bekwame werklieden in alle vak
ken op 25 cents per uur en voor opperlieden, 
handlangers, enz. op 21 cents per uur." Zij 
voegen er bij , dat de aanbieding van dit verzoek 
niet ontspruit uit de meening, dat het gemeen
tebestuur kan optreden als bemiddelaarster in 
geschillen, welke door wanverhouding tusschen 
kajiitaal en arbeid bestaan; dit ligt ook niet in 
hunne bedoeling. Wel ineenen zi j , dat de Raad, 
om redenen bovengenoemd, veel kan bijdragen 
tot beperking dozer wanverhouding. 

Utrecht. In verschillende dagbladen wordt po
lemiek gevoerd over het spoorwegongeluk, dat 
op de lijn Gouda—'s-Gravenhage, in den middag 
van Woensdag, 18 dezer, is voorgevallen. Terecht 
of ten onrechte wordt dit ongeluk toegeschreven 
aan verzakking van den weg en zou het aanbe
veling verdienen , dat een grondig onderzoek be
volen en de uitslag daarvan ter kennisse van 
het publiek gebracht werd. De goed bezoldigde 
commissie van toezicht voor het veilig verkeer o|i 
de spoorwegen zou daardoor het bewijs hunnen 
leveren , dat zij voor de belangen van het alge
meen waakt. 

Zaandam. De Raad heeft in zijne zitting van 24 
dezer, uit de in nommer 49 ojigegeven voordracht, 
tot gemeente-architect benoemd de heer J. van der 
Koogh, architect aldaar en wel met 9 stemmen, 
terwijl op de heeren F. Berghuis en A. C. Bleys 
respectievelijk 4 en 1 stem werden uitgebracht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDSELINO ' s - G f U V E X l I A G E . 
Vergadering van Donderdag, 19 December 1872. 

De heer Lcfèbre deed eene belangrijke voor
dracht over de voortplanting van het geluid in ver
band met dqn bouw van concertzalen en orkesten. 

-Na een inleidend woord, zette spr. voorname
lijk uiteen, dat schoone klankvorming niet door 
een apparaat te verkrijgen, maar hoofdzakelijk 
afhankelijk is van den bouw van het lichaam 
van waar uit de toon wordt voortgebracht. Ver
der betoogde spr. dat bij deu bouw van concert
zalen de ronde, elliptische en langwerpige vormen 
(niet ronde hoeken) de beste resultaten opleverden. 

Als voorbeelden noemde spr. de Albert- Hall en 
de Hanover Concertrooms te Londen ; het Cirque 
Napoléon te Parijs; de zaal Felix te Amsterdam 
en de zaal in het Paviljoen te Haarlem. 

Hierna deelde spr. mede, waarvan dc voortplan
ting der toonwellen afhankelijk i s : 

1°. van de luchtsoort, die in de afgesloten 
ruimte aanwezig is ; 

2°. van den inwendigen vorm en de afmeting van 
de zaal , waarbij tevens in aanmerking komen de 
in- en uitspringende lijnen, de ncvenlokalen , dn 
balkons of galerijen, de toegangen enz.; 

3". vanden vorm, iiihoiidsruimle en de construc
tie van het orkest, waarbij gelet moet worden OJJ 
de plaats, de afmeting, den onderbouw (in verband 
met den aard van den grond), de bepleistering 
der muren, de zwaarte der binnenmuren, de 
hoogte van de voorlijn, den orkestvloer en de 
\ ersieriiigen. 

Nadat, al deze punten door sjir. breedvoerig 
waren uiteengezet en door teekeningen toegelicht., 
stelde hij een model voor' een orkest ter- bezich
tiging en nam in verblind daarmede proeven, om de 
voortplanting van de gelunlstrillingen aan te toonen 

Naar aanleiding dezer voordracht ontstond eene 
wisseling van denkbeelden tusschen de heeren 
Lcfèbre en Metzelaar, in verband tot de physi-
sche wetten van het geluid, in het bijzonder wat 
de teiUgkaatsing betreft. De heer Metzelaar be
weerde, dat juist ronde zalen de meest ongunstige 
resultaten met betrekking tot de acnstiek hebben 
ojigeleverd. 

De voorzitter bedankt den heer Lcfèbre voor 
zijne boeiende en belangwekkende voordracht. 

Naar aanleiding van het behandelde onderwerp 
waren door den heer Saraber de volgende vragen 
ingezonden : 

1". Heeft de temperatuur invloed oji het geluid? 
met andere woorden: is eene gehoorzaal , die 
des zomers goed is voor het gehoor, dit ook even 
zoo des winters? 

2°. Wat verstaat men door galm of echo en 
waardoor wordt die veroorzaakt? 

3°. Hoever draagt het geluid der inenschelijke 
stem, onversterkt, verstaanbaar in onbeperkte 
ruimte 1 

4». Welke vorm is het meest geschikt voor ker
ken, gehoor- en concertzalen: dc rechthoek, de cir
kel of de ellips ? Zijn er voorbeelden aan te wijzen.' 

5°. Zijn er schrijvers over dit onderwerp bekend? 
Zoo ja, welke? 

Deze vragen werden in handen van den heer 
Lcfèbre gesteld in verband niet eene door hem 
gedane toezegging, zijne mededeelingen in eene 
volgende bijeenkomst te vervolgen. 

Door eene daartoe benoemde commissie wordt, 
bij monde van den heer Koelman, verslag uit
gebracht omtrent het onderzoek naar silicaat. 
Hij stelt ter bezichtiging verscheidene voorwer
pen die met silicaat in kleuren bewerkt zijn. De 
ondervinding leert echter, dat het silicaat niet 
altijd met vrucht wordt aangewend. Spr. kan 
het bijzonder voor een drogen muur aanbevelen. 
Het door hem gebezigde silicaat is samenge
steld uit dezelfde bestanddeelen als waterglas en 
is herkomstig van Ludwigshaoen. 

Uit de nauwkeurige en talrijke proeven, dooi
de commissie genomen, blijkt, dat silicaat zeer 
goed is aan te wenden op ongepolijst marnier, 
pate, glas en terracotta; op pleister, gepolijst 
marnier en ijzer evenwel is de toepassing niet 
aan te bevelen. 

Ook sommige andere leden deelen mede , wat 
de ondervinding hun te dezer zake heeft geleerd. 

Eenjiarig is men van meening, dat het silicaat 
niet algemeen ter vervanging van olieverf kan 
dienen. 

Nadat de commissie door den Voorzitter is 
dankgezegd voor het uitvoerig verslag, wordt tie 
vergadering gesloten. 

Correspondentie. 
Meerdere toegezonden artikels kunnen eerst in 

een volgend nommer worden opgenomen. 

Advertentiën. 
De Notaris W I L L E M S , gevestigd te Etten en 

Leur (Air. Breda) zal Donderdag 10 Januarij 
1873, 's morgeus om 11 uren, ten herbergen van 
J . v. BECKI10VEN, in de UOUOEN LEEUW , cn J. 
V E R P A L E N , in den OUDEN PRINS, te LEUR, pu
bliek verkoojien : 

Ruim 100 zware, lange en gave 

E I K E I B O O I E I , 
geschikt voor molenmakers, wagenmakers, 
timmer- kuip- en scheepshout, staande bij de 
woning van wijlen den Wel Ed. Heer A . van GENK 
te Leur, in de «nmiddclijke nabijheid der Lenrscbe 
haven en het station der Gr. Centr. Beige. 

Crediet tot 1 October 1873, tegen soliede 
borgstelling. 

()penbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM /uilen op Maandag den 
6 Januarij 1873, ten 12 ure ties middags , o j i 
het Raadhuis, in het openbaar by enkele inschrij
ving doen aanbestellen : 

1o. In twee perceelen: Het in 1873 
uitvoeren van eenige BAGGER-
W E R K E N , in de grachten en in de 
slooten en balkhavensder gemeente. 

2o. In een perceel: Het ophalen van 
PUIN. AARDE, ZAND. FABRIEKS-
A F V A L , STEENGRUIS ENZ. bin
nen de gemeente, en het vervoeren 
en lossen dier stoffen naar de daar
voor aan te wijzen plaatsen binnen 
en buiten de gemeente-grens , zoo 
als nader zal worden opgegeven; 
van 1". Februarij tot uit". Decem
ber 1873. 

.'lo. In een perceel: Het onderhouden 
van de BESTRATING op de open
bare wegen binnen en builen de 
gemeente, voor zooveel die behoo
ren onder het beheer van Amster
dam , gedurende de jaren 1873 , 
1874 en 1875. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, 
tegen betaling voor de werken sub 1 atl 20 Cents, 
voor die sub 2 ad 20 Cents en voor tie werken 
sub 3 vermeld ad 30 Cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lucalen van de Secretarie (af
deeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de afdeeling Publieke Werken OJI het Raad
huis en aan het gebouw Zeeregt, op bet Bureau 
van tien Stads Ingenieur J. G. V A N NIFTRIK, 
ties voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, 23 December 1872. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DEN T E X . 
De Secretaris, 

DE N E U F V I L L E . 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente GRONINGEN, zijn voornemens, door 
hunnen Gecommitteerde, bij enkele inschrijving, 
aan te besteden : 

De LEVERING van 380 meter lengte 
TROTTOIRBANDEN, zwaar 0,15 bij 
O 25 meter van Escauzijnsche hard
steen, onder bijlevering van alle 
daartoe noodige ARBEIDSLOONEN, 
TRANSPORTEN, ENZ. ENZ. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
heden ter Secretarie der gemeente ter lezing 
liggen, en aldaar iï ƒ 0 . 2 5 per exemplaar ver
krijgbaar zijn , terwijl nadere inlichtingen te be
komen zijn aan het Bureau der gemeentewerken. 

De op zegel gestelde inschryvings-billett 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den , moeien vóór of uiterlijk o|i Zaturdag den 
4den Januarij 1873 aan het Raadhuis worden be
zorgd, terwijl de opening daarvan aldaar o|> 
Maandag den Oden Januarij, des namiddags te 
12'/j uur , zal plaats hebben. 

Groningen , 23 December 1872. 
Burgemeester en Wethouders, 

B. van ROIJEN. 
De Secretaris, 

W. A. REIGER. 

OPENBARE AANBESTEDING van het bagge
ren en diepen der grachten in de gemeente 
' S G R A V E N H A G E , op Maandag 0 Januarij 1873, 
ties namiddags ten één ure, op het Raadhuis. 

De bestekken en voorwaarden van Aanbeste
ding liggen ter lezing aan de Gemeentewei-I' en 
zijn verkrijgbaar ter Plaatselijke Secretarie, 2 ' 
Afdeeling , tegen betaling van ƒ 0.20. 

J. T. LUIJCKX & ZOON, 
A A N HET K A N A A L 

te ' S H E R T O G E N B O S C H 
Leveranciers van Luiksche en Ruhrkolen, 

Luiksche Kluit- cn Meelkalk, Tras cn Ce
ment. 

Ter verzending voorhanden, vei sche Luiksche 
Kluitkalk, per spoor of scheepsgelegenheid. 



DE OPMERKER — Zaterdag 28 December 1872. 

ATTENTIE! 
Het Bestuur der Sociëteit TOT NUT EN GE

NOEGEN te Zierikzee noodigt Heeren Bouwkun
digen uit tot het inzenden van eene teekening 
eener verplaatsbare houten muziektent, ge
schikt voor veertig personen. 

De teekening moet vergezeld zijn van eene be
grooting der kosten. 

Aan het bestgekozen ontwerp zal de prijs van 
26, en aan het naastbijkomendc eene premie van 
16 gulden worden toegekend. 

ü e stukken worden, uiterlijk G Januari 1873, 
vrachtvrij, ingewacht hij den Secretaris der Socië
teit A . A. MES Gz. 

AANBESTEDING. 
Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Water

schap SCHOUWEN, zal op Donderdag den 9 
Januarij 1873, des namiddags ten half een uur, 
bij enkele inschrijving in het openbaar, 

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

De leverantie van 2200 scheepston-
nen Doornikschen Steen, 

waarvan het bestek ter inzage ligt aan het lo
kaal van het Bestuur te Zierikzee en op franco 
aanvraag, tegen betaling van ƒ0,25 te verkrij
gen is bij den Boekhandelaar VAN DISHOECK tc 
Zierikzee, 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Wa
terbouwkundigen ambtenaar LABRIJN te Zierikzee. 

De inschrijvingsbillctten moeten ingerigt zijn 
volgens § 434 der algemeene voorschriften. Zjj 
worden tot het uur der besteding geworpen en 
verzameld in eene, aan het Bestuurslokaal te Zie
rikzee daartoe geplaatste verzegelde bus, doch 
kunnen ook verzegeld per post worden toegezon
den aan het dagelijksch Bestuur van Schouwen 
te Zierikzee, en moeten tot opschrift hebben »In-
schrijvingsbillet voor de leverancie van steen aan
besteding 9 Januarij 1873." 

ZIERIKZEE, 10 December 1872. 

Het dagelijksch Bestuur voornoemd , 
B. C. C A U , Voorzitter 
J . L . DE J O N G E , Ontvanger Griffier. 

Charles Remy & Eienfait. 
BOOMPJES, wijk 1, N°. 73. ROTTERDAM. 
Machines voor houtbewerking tot allerlei doel

einden van de beste en eenvoudigste constructien. 

&JI4CII0MLI). 
Warmoesstraat I 595 Amsterdam. 

leveren verticale LOCOMOBIELS van 1—20 
pdk. geheel nieuw systeem, onder garantie en 
tegen zeer lage prijzen. 

Voorts deugdelijk Stoomkoperwerk, ijzeren 
Afsluiters, Veiligheidstoestellen, Hydrau
lische Persen, Stoompompen. Amerik. Pom
pen , cn Bierpompen. Eng. Ventilators, lede
ren cn Manilla Drijfriemen. 

Tevens Eng. aarden- en ijzeren Buizen, ge
marmerde Waschbakken. en Closets; Port
land-cement en Metselsteenen, Stoom- Wa
gen- en Karwielen , Stroosnijders, Koek 
brekers, Graszadenreinigers enz. Aanbeel
den, Bankschroeven, Dommekrachten enz. 
Chadwick's & Arnt's Ventilateurs, Noail-
lier's en Wolpert's luchtzuigers. 

Grooten voorraad Terra-cotta voorwerpen, 
Tuinspuiten, en Tuinsieraden. 

Norton Pijpwellen worden gemaakt door 
K R O M , EVEKINK Sc MAC DONALD. 

Kon. Stoomfabriek 
V A N Z I N K - EN K O P E R W E R K E N . 

Letters, Goten, Ventilators, Spitsen, 
Windwijzers, Badkuipen, Balusters, Lijs
ten, Aloës, Hertenkoppen, Raampjes voor 
boerenschuren, Busten van Z. M. den Koning, enz. 

Verder alle soorten van gedreven, gegoten en 
getrokken voorwerpen. 

ARNHEM. RODENHUIS & O. 

Er wordt prijsopg-aaf verlangd van 1 millioen miskleurig-en 
hardg-rauwen WAALSTEEN. Adres onder letter A bij den uit
gever dezer Courant. 

D. A. TIIIEME te Arnhem, heeft verzonden dc tweede Aflevering van 

W E E N E N 
DOOR 

C Ï E R A R D K E L L E R . 

Bezoek aan W i l l i e l m s l i ö h e , Dresden, Praag, Weenen, Ofen-Pesth, 
Salzkammergut en Salzburg. 

MET EEN PLATTEGROND V A N W E E N E N . 

Het boek wordt uitgegeven in afleveringen van vier blad of G4 pag. cn zal in hoog
stens zes afleveringen kompleet zijn. De laatste aflevering verschijnt vóór 1 Maart. De prijs 
per aflevering is 70 cents, kompleet / 4.—. Bij de laatste aflevering wordt gratis een plat
tegrond van Weenen gevoegd. 

FABRIEK VAN 

BRÖNSWERKEN, G I S - 1 BOUWORNEMENTEN, 
KOPER-, ZINK- EN IJZERGIETERIJ, 

V A N 

B E C H T & D Y S E R I N C K , 
Buitensingel bij de Utrechtsche b a r r i è r e , Y Y 127 B en 0 , 

A M S T E R D A M . 
M o d e l b o e k e n w o r d e n o p aanvrage v e r z o n d e n . 

In het Magazijn van de Fabriek zijn de modellen van Gasornementen en Bouwornementen 
geëxposeerd. 

Bij J. B. WOLTERS, te Groningen, is verschenen: 

Tb. M. M. V A N ORIEIKBN, 

H A N D B O E K V O O R 

B U R G E R L I J K E B O U W K U N S T . 
II All . 5 met 10 uitslaande tekstplaten en 8 folio Albumplaten. 

Prijs per Aflevering ƒ1.25 b i j inteekening. 
flfffF M e t n o S eene A H . , d ie i n F e b r . verschi jnt , is d i t dee l com
p l e e t T e l k e n s nadat e r een dee l is v e r s c h e n e n w o r d t de pri js 
m e t mins tens VERHOOGD. 

DE JOME & PLATE, 
T E ' S - B O S C H , 

Fabrikanten van Schepen, Stoomwerktuigen 
en IJzerconstructiën 

bevelen zich aan voor de levering van ijzeren 
Schepen, Stoombooten, Reservoirs, Brug
gen, Stoomketels, Stoommachines, alle Ge
reedschappen bij de nijverheid in gebruik, 
Drijfwerken, Pompen, Water-, Stoom- en 
Gasleidingen, voor het surveilleeren van fabrie
ken, het leveren van Plannen, Begrootingen 
en Adviezen. Belasten zich met het bepalen 
van het verdampingsvermogen van steenkolen , 
turf en coke, in verschillende omstandigheden. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mathemathiselie cn Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
Waterpas- en Hoekmeet-Instrumenten, 

Electrische lichtregulateurs voor microscopie 
en spectiaal-analyscn, geijkte Meetkettingen , 
Teekengereedschap , enz., enz. 

Arnhem. B. HOLSBOER. 

A dr essen. 
Prijs voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

één regel ad f 10.— 
twee regels » » 15.— 
drie regels » » 20.— 

B e c k e r & B u d d i n g h , Arnhem. Waterpas-
Meetinstrumenten, balansen, bascules. 

B o n n t e r r e i n e n te koop aan de Spijkerstraat, 
Spijkerslaan en de nieuw geprojecteerde straat te 
Arnhem. Adres: architecten VAN GKNDT te Arnhem. 

V a n O r i e n t 4 C . Arnhemsche Machinale 
Lijstenfabriek, schaaft ook architraven, etc. etc. 

H o n i n k l . S p i e g e l - e n I i iJatenfiR.br. Gefoel 
cn ongel'ocl. spiegelglazen. JAN DE BRUIJN, Arnhem 

J n c . r i e y w i e r , tc Scheveningen, fabrikant 
van ccment-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

V e r m i t e w e n d e K o u d e , Sloomtraslabriek, Delft. 
I I . .1. W o l t e r , Amsterdam. Lederen drijf-

riemen met verbeterde laschverbinding. 
B o u w t e r r e i n e n te koop nabij de Maliebaan 

aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij den architect NIJLAND aldaar. 

Belgian-Dutch Bituminous Rock Paving Company. 
Fabriek aan de Kattcnsloot, tusschen de Zaag
molen- en Willemspoort, te Amsterdam. 
B . . % . H l l d e b r a n d . Stoomtrasfabriek, Haarlem. 

hem. . 
Lint 
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Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 30 Deo. 
' s - H a g e , te U 1 / , uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: l o . het driejarig onderhoud van .c . 
Rijks-palenveerhoofden op het eiland Rozenburg 
tegenover Brielle en Maassluis en aan de zijde 
van Maassluis. Raming f 2730 ; b. den zeedijk , 
genaamd de Contre-escarpe, bij Hellevoetsluis, 
met den daar aansluitenden zeebeksmuur en van 
de dijk- en oeverwerken, gelegen om 's Rijks 
quarantaineplaats op het eiland De Tien Gemeten, 
i n 2 perceelen. Raming voor 3 jaren : perc. 1 , 
f1500 ; perc. 2 , ƒ 1 6 , 0 0 0 . Inl. voor beide wer
ken bij den hoofdingenieur Augier , te 's-Hage 
en bij den ingenieur Van der Vegt, te Brielle. 

2o. de uitvoering van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan de werken van het Zederik-
kanaal, prov. Zuid-Holland, met het onderhoud 
daarvan, en van het Rijks-stoomgemaal aan den 
Arkelschen dam, van 1 Jan. 1873—31 Dec. '75. 
Inl. bij den hoofdingen van den waterstaat in het 
10e district, te 's-Hage, den arrondissements
ingenieur, te Gorinchem, den opzichter Koorevaar, 
aldaar en den opzichter Lugten, te Vianen. (Her-
besteding. De kosten der eerste besteding komen 
mede ten laste van den aannemer). Raming 
ƒ 91,560. 

Dordreoht, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het verrichten van eenige werken tot vergrooting 
der stedelijke bewaarschool en het verplaatsen 
van het brandspuithuisje in het Achterom. Inl. 
ter secretarie. 

Groningen, te 12'/j uren, door burg. en 
weth.: l o . de levering van hardsteen, steenhou-
werswerken enz. over 1873; 2o. (Herbesteding) 
de levering van rongen, spijkers enz. over 1873. 

Zutfen, te 1 uur, ten raadhuize: l o . het on
derhoud der straatpompen ged. 1873; 2o. de le
vering van houtwaren, gesmede ijzerwerken en 
touwwerk, i n verschillende perceelen. Inl. bij 
den gemeente-architect. 

'S-Hage, te 1 uur , door burg. en weth.: l o . 
het leveren van houtwaren voor 1873 ; 2o. de 
levering van verschillende materialen; 3o. het 
maken en leveren van 3 asch- en vuilniswagens. 

Kampen, te 1 uur, door burg. en weth.: 
het 2e perceel van de in aanbouw zijnde gasfa
briek , bestaande in het maken van de ovens, 
condensatie- en zuiverings-toestcllen, de leidingen, 
het plaatsen van verschillende toestellen, de le
vering van gereedschappen, enz. Inl. bij H. A . 
Kampers, Keizersgracht, W 435, te Amsterdam. 

Amsterdam, te l'/j uren , door de Holl. IJze
ren-spoorwegmaatschappij , in het Stationsgebouw: 
het leveren van 10,000 eikenhouten dwarsliggers, 
in 2 perc. Inl. bij den ingenieur van den weg 
te 's-Hage. 

L e m m e r , door het bestuur van het water
schap de Lemstersluis, bij den voorzitter Van 
Beyma thoe Kingma: het leveren en inliangen 
van een paar nieuwe binnen-vloeddeureu in de 
Lemstersluis, benevens het herstellen en bergen 
van de bestaande binnen-vloeddeuren in eene 
daartoe te bouwen loods. 

Dinsdag, 31 Deo. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie 

van marine : het maken en aanbrengen van vier 
ijzeren schermen voor den noordelijken kustlicht
toren te Egmond-aan-Zee, alles niet den aankleve 
van dien. Inlichtingen 30 Dec. bij den bouw
kundige bij den dienst van het loodswezen aau 
voornoemd ministerie. 

Arnhem, te 1 uur , door den burgemeester: 
l o . het onderhoud der schoolgebouwen, woningen, 
ameublement enz., ged. 1873, in 2 perc.; 2o.de 
cvering der smidswerken, in 1873 benoodigd. 

Utreoht, te 2 uren , door het ministerie van 
binnenl. zaken, in het academiegebouw : het on
derhouden van- en het doen van vernieuwingen 
en herstellingen aan de academische gebouwen 
te Utrecht, ged. 1873. (Zie de omschrijving in 
het Bijvoegsel van no. 51.) Inl. bij den hoofd

ingenieur en den ingenieur van den waterstaat 
en bij den opzichter G. J. Kubus, allen te 
Utrecht. Raming f10,100. 

Woensdag, 1 Jan. 1873. 
Wijns, bij W. Miedema: het bouwen eener 

nieuwe boerenhuizing te Oenkerk. Inl. bij R. 
de Jong, te Oenkerk. 

Donderdag, 2 Jan. 
Amsterdam, tc 11% uren, door het bestuur 

der Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse, 
in het Nieuwe Amsteidamsche koffiehuis: het 
onderhoud , alsmede het doen van herstellingen 
en vernieuwingen ged. 1873 aan de onderschei
dene door genoemde vereeniging gebouwde wo
ningen, in 4 perceelen; perc. 1, twee blokken 
woningen op Oostenburg, perc. 2 , een blok van 
110 woningen in het plantsoen bij de Willems
poort; perc. 3 , vier blokken woningen in de 
Willemstraat en Palmstraat; perc. 4, twee blok
ken woningen in de Huidekopei straat en Passeer-
derdwarsstraat. Aanw. 27 en 28 Dec. 

B o l s w a r d , door het dijksbestuur van Wonse-
radeels Zuiiier Zeedijken , ten gemeentehuize van 
Wonseradeel : de levering van 1000 K G . rongen, 
als: 500 stuks van 6 hektogram, 000 stuks van 
5 hektogram en 1000 stuks van 4 hektogram. 
Inl. in De Prins , te Gaast. 

Vrijdag, 3 Jan. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 

van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bettuur : het driejarig onderhoud der Rijks-tele
graaflijn met toebehooren van Elden, gemeente 
Eist, naar Lobith, lang 25.5 K M . , bevattende 
2 kokerpalen en 307 gewone palen, benevens 
een driedraads kabel door het Pannerdensche 
kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur Van Opstall 
en den ingenieur Van der Sleyden, beiden te 
Arnhem. 

R i e n , door kerkvoogden der Herv. gemeente 
te Lutkewieruni: het afbreken der oude- en het 
opbouwen eener nieuwe pastorie, aldaar. Briefjes, 
gemerkt P , bij den president-kerkvoogd Ulbe J. 
Faber, te Rien. Inl bij U. Wijma, te Wommels. 

Zaterdag, 4 Jan. 
Stolwijk, te 11 uren, door het bestuur van 

den polder Stolwijk in het polderhuis: het één
jarig onderhoud van-, benevens eenige vernieu
wingen aan de molens, sluizen, bruggen enz. 
van den polder. 

Weidum, bij Mr. L . R. Went holt : het bou
wen van eene huizinge en schuur, De Groote 
Bl ink, te Rauwerd, met bijlevering van alle 
materialen. Aanw. 30 D e c , van 10—2 uren. 

Maandag , 6 Jan. 
Legemeer, te 10' , uren, door het dijksbe

stuur van het waterschap de Zeven Grietenijen 
en Stad Sloten, op het Huis ter Heide: l o . de 
levering voor 1873 van 380 stère riviergrint, 
40 stère verbiijzelde keien, 220 stère kalkkeizel 
en 80 stère zeegrint, ten dienste van genoemd 
waterschap , in onderscheidene perceelen ; 2o. het 
onderhoud voor 1874 van de wegen, in 3 perc, 
als ten oosten de Lemmer, ten westen de Lem
mer en ten noorden Zandvoorderhoek. 

Amsterdam, ie 12 uren, door burg. en 
weth.: l o . het in 1873 uitvoeren van eenige 
baggerwerken iu de grachten, slooten en balk-
havens- der gemeente, in 2 perceelen; 2o. het 
ophalen van puin, aarde, zand, fubrieksafval, 
Steengruis enz., met hel vervoeren en lossen 
dier stoffen naar daarvoor aan te wijzen plaatsen 
binnen en buiten de gemeentegrens, van 1 Eebr. 
tot 31 Dec. 1873, in 1 perc; 3o. het onder
houden der bestrating op de openbare wegen 
binnen cn buiten de gemeente, voor zooveel die 
behooren onder bet beheer van Amsterdam, ged. 
1873, '74 en ' 75 , in 1 perc. Inl. aan de af
deeling Publieke Werken op het raadhuis, aan 
het gebouw Zeerecht en op het bureau van den 
stads-ingenieur J. G. van Niftrik, van 10—12 
uren. 

G r o n i n g e n , te 12' , uren, door burg. en 
weth.: de levering van 380 M . lengte trottoir

banden , zwaar 0.15 bij 0.25 M. van Escauzijn-
schen hardsteen, met dc arbeidsloonen, trans
porten enz. Bil j . inzenden uiterlijk 4 Jan. op 
het raadhuis. 

Apeldoorn, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het onderhoud der kunstwegen onder 
Apeldoorn, Beekbergen en Loenen voor den tijd 
van 2 jaren. 

s Hage, te 1 uur , door burg. en weth.: het 
baggeren en diepen der grachten in die gemeente. 

Cornjum, door kerkvoogden der Herv. ge
meente , bij den president-kerkvoogd R. Span : 
het afbreken der oude- en het opbouwen eener 
nieuwe kerk en toren. Inl. bij F. Brouwer, al
daar. Aanw. 31 Dec, te 11 uren. 

Dinsdag, 7 Jan. 
Drunen, te 10 uren, door het bestuur der 

Maatschappij van Welstand: het bouwen van 2 
woningen aldaar. 

Alkmaar, te 12 uren, door burg. cn weth.: 
lo . het onderhouden van alle gemeentegebouweu 
en gemeentewerken, benevens eenige vernieu
wingen aan die. gebouwen ; 2o. bet vernieuwen 
van bestrating en bet maken van riolen ; 3o. het 
doen van eenige vernieuwingen aan- en het 
sloopen van bestaande bruggen enz.; 4o. het le
veren en vervoeren van materialen; 5o. het op
verven van eenige gebouwen en werken; 6o. 
het bouwen van eene tusschenschool enz.; 7o. 
het sloopen van een schouwburglokaal en het 
bouwen terzelfder plaatse van een museum, enz., 
alles met de levering van materialen cn arbeids
loonen. Bilj . inzenden ten raadhuize uiterlijk 0 
Jan., te 12 uren. Raming der massa f 02,707. 
(Zie verder het Bijvoegsel van no. 51.) 

Woensdag , 8 Jan. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van 

financiën: het leveren van ijzerdraad , ijzer-, zink
en koperwerk, gereedschappen enz., ten behoeve 
van de Rijks-telegraaf ged. 1873. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer, aldaar. 

Joure, door de commissie van het gemeente
fonds der Herv. gemeente, ten huize van A. S. 
Keverling: l o . de vertiminering der pastorie; 
2o. het verven der kerk. Inl. bij den architect 
J. Cats, te Joure. Aanw. 7 Jan. 

Donderdag, 9 Jan. 
's-Hage, te l l ' / a uren, door de commissie 

van beheer en toezicht over de droogmaking dei-
plassen in Schieland, aan het gebouw van het 
prov. bestuur:, l o . het leveren van voorwerpen 
van gesmeed en gegoten ijzer, staal, koper en 
metaal, benevens het verstrekken van smeden 
en andere werklieden tot het doen van herstel
lingen aan de stoomgemalen ten dienste van de 
droogmaking; 2o. het leveren van ol ie , talk, 
hennep, poetskatoen , zeep en verdere benoodigd
heden voor het in werking houden van die stoom
gemalen, beide ged. 1873. Inl. bij den hoofd
ingenieur van den waterstaat in het 10e district, 
te 's-llage en bij den eerstaanwezend ingenieur 
W. J. Backer, te Rotterdam. 

Zierikzee, te 12 ' , u r m . door het dagelijksch 
bestuur van het waterschap Schouwen: de leve
rantie van 2200 scheepstonncu Doorniksche steen. 

Hoorn, te 1 uur, door de commissie van ad 
ministratie over de gevangenissen, in het gevan
genhuis : de levering van gezwingeld vlas en 
machinaal gesponnen weefgarens, voor den arbeid 
der gevangenen aldaar ged. 1873. 

Bierum, te 2 uren, door burg. en weth.: 
het aanleggen van 2 kunstwegen, ten noorden 
van het dorp Spijk, in 2 perceelen en in massa. 
Aanw. 8 Jan. lli l j . inzenden voor 12 uren aan 
den burgemeester. 

Vrijdag, 10 Jan. 
Weesp, te 12 uren, door het gemeentebe

stuur : het leveren eu planten van 157 stuks iepen 
heesters en eene partij haagstammen. 

Amsterdam, te 13 uren, door de directie 
der Nederl. Handelmaatschappij, ten behoeve van 
het departement van Koloniën: de levering van . 
8700 K G . zinkwit; 5100 K G . loodwit; 20,000 
L. gekookte en ongekookte lijnolie; 2200 L . 
traan; 11,220 stuks vijlen; lood, bl ik, zink en 
soldeer; koper, koperen nagels, koperdraad enz.; 
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450,000 stuks Utrechtsche of Friesche klinkers; 
50,000 Waalmoppen. Inl. aan het departement 
van Koloniën, aan het Koloniaal magazijn te 
Amsterdam en op eiken werkdag, van 10—3 
uren, aan het kantoor der Nederl. Handelmaat
schappij en van hare agenten. 

Zaterdag 11 Jan. 

Sneek, te 11'/2 uren, door den burg. van 
Wijmbritseradeel, ten gemeentehuize: het af
breken van den ouden- en bet opbouwen van een 
nieuwen toren tc Uitwellingerga, met de benoo
digde materialen en arbeidsloonen. Inl. ter secre
tarie van Wijmbritseradeel, te Sneek. Aanw. 10 
Jan., te 11 uren. 

Rien, bij K . Witteveen: het bouwen eener 
boerenbehuizing, op nieuw terrein , nabij Sneek. 
Inl. bij S. v. d. Schuit, te Oudega. 

Dinsdag, 14 Jan. 

Harlingen, door het dijksbestuur der Vijf 
deelen Zeedijken binnendijks: de levering van a. 
90 stuks Noordsch grenen palen van 71 d .M. ; 
274stuks id. van 62d.M.; 101 stuks id. van 53 d.M.; 
b. 20 stuks zware eiken gordingen, en 18 stuks 
lichte dito; c. 1000 stuks rongen van 5 hekto-
grammen; d. 500 lasten van 2000 kilo Noord-
schen of Drentschen balsteen; e. 300 lasten van 
2000 kilo steenwrak (oud of nieuw); ƒ. 185,000 
bossen berken takken. 

Sllmlen, bij J. Bosma: eene belangrijke ver
timmering der boerenhuizing van E. II. Posthumus, 
te Z.-Drachten. Aanw. 8 Jan. van 9—12 uren. 

Donderdag, 23 Jan. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van den onder
bouw eener draaibrug met 2 vaste gedeelten 
en verder bijkomende werken tegenover de Oos-
terdoksluis te Amsterdam, ten behoeve van den 
Staatsspoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 
Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te Amster
dam. Aanw. op het terrein 8 en 14 Jan., van 
11—2 uren. 

Zaterdag, 16 Febr. 

Utreoht, te 1 uur, door burg. en weth.: de 
levering van 230,000 HL. Engelsche gaskolen , ten 
dienste van de stedelijke gasfabriek. 

Op later te bepalen da tam. 

Haren: het bouwen van eene boerenplaats 
langs den Heerenweg, te Dilgt bij Haren. Inl. 
bij den kastelein Abels, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Qrljpskerk, 30 Nov.: het bouwen van een 
logement aan den toegangsweg van het station; 
minste inschr. waren l i Kaspers en J. Tolkerk, 
aldaar, voor ƒ3250. 

Schoonhoven, 12 Dec. : bet vergraven van 
den grond vóór het terrein der R. K. kerk; 
minste inschr. was W. Ooms, te Bergambacht, 
voor f360. 

'•-Bosch, 13 D e c : l o . het onderhouden der 
Rijks groote wegen in Noord-Brabant van 1 Jan. 
1873—31 Dec. ' 75 , in 8 pe rc : Ie perc, P . J . 
Roubos Jr., te Woudrichem, ƒ 1520; 2e perc, 
G. H. Moolenhergh, te Breda, ƒ 8139; 3e perc, 
G. W. Metsers, te Ginneken, ƒ 5 7 1 5 ; 4e perc, 
J. F. de Rooij, te Oestgeest, ƒ 7 0 5 0 ; 5e perc, 
H. J. Dekkers Nz., te Baardwijk, ƒ 3300; Ce perc, 
G. J. van Erp , te 's-Bosch, ƒ 9 4 8 0 ; 7e perc, 
L . van Gaal , te Geldrop, ƒ 3 8 8 2 ; 8e perc, F. 
v. d. Berg, te Heeze, ƒ 5 2 7 0 , alles per jaar. 

2o. het onderhouden en herstellen ged. 1873 
van de Rijks-rivierwerken langs den linkeroever 
van de Boven-Merwede tusschen Woudrichem en 
Sleeuwijk; minste inschr. was J. Roubos Jr . , 
voor ƒ 1 3 , 3 0 0 . 

3o. het bouwen eener wochterswoning bij sluis 
no. 1 der Zuid-Willemsvaart; minste inschr. was 
C. van Micr lo , te 's-Bosch, voor f 5569. 

Raamsdonk, 14 Dec. i het bouwen van een 
groot woonhuis met annexe; minste inschrijver 
was A . J . Vermeeren, te Gecrtruidenherg, voor 
ƒ 9000. 

Glimmen, 14 Dec. : het bouwen van eene 
boerenplaats; ingek. 15 bi l j . , als: 

A. J. Benninga, 
E. Kampen, 
Ha/elhof, 
J. Dekens, 
J Rijcnga, 
C. van Bergen, 
Ë. Iluizinga, 
J. van Bonn, 
1). Postma , 
Scheltens, 
Brink , 
G, Koning, 
M . G. Huizinga, 
II. Bartling, 
II. Steenstra, 

te Bedum, 
» Sappemeer , 
» Noorddijk, 
» Warfliuizen, 
» Groningen , 
» Eelde , 
» Zuidhorn , 
» Zuidlaren, 
» Assen, 
» Sehildwolde, 
» Onnen , 
r Zuidlaren, 
i Zuidhorn , 
* Ziiidlaren , 
» idem 

10,130. 
9,245. 
8,951. 
8,899. 
8,788. 
8,766. 
8,524. 
8,480. 
8,459. 
8,444. 
8,199. 
8,000. 
7,850. 
7,840. 
7,795. 

'•-Hage, 16 D c c : l o . het onderhoud van de 
Mallegatsluis te Gouda, met de daarover gele
gene dubbele ophaalbrug, de sluiswachterswo
ning en verdere daartoe behoorende werken , 
van 1 Jan. 1873—31 Dec. ' 7 8 ; ingekomen 9 
bilj., als: 
P . v. d. Leeden, te Bergambacht, ƒ 3810. 
P. Vcrbrugge, » Waddinxveen, » 3875. 
W. C. R u i l , » Gouda, » 3600. 
W. de Jong, » idem » 3528. 
J. Mulder, » idem » 3500. 
G. Luijendijk, •• idem » 3495. 
P. A. Burghout, » idem i> 3485. 
P. Verbrugge, » idem » 3389. 
II. J . Ncderhorst, » idem i> 3370. 

2o. het onderhoud van de Gouwesluis onder 
Alfen, met de daar bijbehoorende dubbele op
haalbrug en verdere daartoe behoorende werken, 
van 1 Jan. 1873—31 Dec. 1878; ingekomen 4 
bilj., als : 
.1. v. Vl ie t , te Oudshoorn, ƒ 1170. 
VV. v. Lokhorst, » Alfen, » 1045. 
II. Verbrugge, » Gouda, > 956. 
M . Rutgers, i> Aarlanderveen, » 928. 

Amersfoort, 16 Dec. : het opwinden en gang-
haar houden der klokken cu uurwerken binnen 
de gemeente; minste inschr. was W. Elberse, 
aldaar, voor ƒ175 per jaar. 

Gorinchem, 17 Dec: het leveren dor bespanning 
en het berijden van het cellulaire rijtuig ; minste 
inschrijver was A. C. den Boef, aldaar, voor 
ƒ 1 2 . 6 2 1 / , per maand. 

Barendrecht , 16 Dec. : het bouwen eener 
school cn onderwijzerswoning aan den Bakkers-
dijk; ingek. 15 bilj., a ls: 
A. van Ekelenburg, te Oost-en-West 

Barendrecht, ƒ18 ,005 . 
M. van Ekelenburg, » Oud-Beierland, » 18,000. 
B. v. d. Berg , » Oost-en-West-

Barendrecht, i> 17,899. 
L . van Trigt , » idem » 17,825. 
J. H . v. d. Berg, » idem » 17,825. 
J. Zaaijer en „ 

A. Kett ing, ii Rotterdam, » 17,167. 
A . Vrijhof, » Oost-en-West-

Barendrecht, » 17,068. 
K. Spruit, » idem » 17,048. 
D. Leeuwenburg, i> Zegwaard, » 16,730. 
H. B. Zwang, » Dordrecht, « 16,336. 
J. v. d. Houwen, » Uselmonde, » 16,230. 
P. Sliedrecht, » idem i> 15,894. 
A. Baart, » Dordrecht, » 15,795. 
L. Labrijn, » Puttershoek , i> 15,385. 
P. en K. v. Dongen, » Dordrecht, » 15,349. 

Goes, 18 Dec. : l o . het leveren, maken en 
zinken van: 14,400 M J rijszinkstuk (8 stukken, 
waarbij te leveren en verwerken 1080 M s vlet-
grond , 3320 schéepston gewonen Vilvoordschen 
steen); afgemijnd door A. Volker, te Sliedrecht, 
voor ƒ41,500. 

2o tot overstorting van eenige oude zinkstuk
ken cn tot bestorting der bovengemelde zink
stukken te leverenen verwerken : 15,675 schéeps
ton gewonen Doornikschen- of Lessineeschen 
steen ; afgemijnd door G. Dekker, te Sliedrecht, 
voor ƒ 87,000. Massa van perc 1 cn 2 ; minste 
inschrijver was H. Hage, te Bruinisse, voor 
ƒ 1 3 4 , 0 0 0 , doch het werk is niet afgemijnd. 

Arnhem, 18 D c c : het doen van vernieuwin
gen aan de ophaalbrug te Borculo , benevens het 
onderhoud van andere werken langs de Berkel , 
in 2 perc ; aangenomen in massa door A . J . 
Nossent, te Lochem, voor ƒ 3 0 1 9 . 

'•-Bosch , 19 Dec.: de levering van : I 0 . I 8 O O 
M . hardsteenen trottoirbanden, 16 bij 20 c .M. : 
H . C. Dobbe van Pelt, ƒ 4 . 0 0 ; G. Neefs, ƒ 3 . 4 8 ; 
J. van Maaren Mz., ƒ 3 . 2 4 , allen aldaar, per ML 

2o. 250,00 stuks vlakke Luiksche keien, 12 
bij 12 c .M: W. Hoven cn Zn., te's-Hage, ƒ08.90; 
Kloos en Van Limburgh, te Rotterdam, ƒ 6 2 . 1 0 ; 
Adhemar le Roy cn C o , te Brussel, ƒ 6 1 . 1 0 ; 
A. Koper en Zn., te Schiedam, ƒ 6 0 . 7 5 ; Erven 
H. Tr ip , te Utrecht, ƒ 00.64; C. G r i m , te 
's-Bosch, ƒ 6 0 . 2 5 ; T. C. Peters, te L u i k , ƒ 6 0 ; 
T. J. Smits Jz., te Dordrecht, ƒ 5 8 . 8 5 . 

3o. 190,000 stuks Qucnast-keien, met vlakke 
koppen, 14 bij 10 c . M . : T. C. Peters, ƒ 1 4 5 : 
Erven Tr ip , ƒ133 .47 ; Van Noorden en Schwerzel. 
te Rotterdam, ƒ 127.50; Kloos en Van Limburgh, 
f 120.41; Koper en Zn., ƒ 1 2 5 ; Adh. le Roy en 
Co., / 120.60; ï . J. Smits J z , ƒ 120.50. 

4o. Idem idem, met gewoon behakte koppen : 
T. O. Peters, ƒ 1 2 0 ; Kloos en Van Limburgh, 
ƒ 1 0 1 . 1 3 ; Van Noorden en Schwerzel, ƒ 9 9 . 5 0 ; 
Koper en Zn., ƒ 9 9 ; Erven Tr ip , ƒ 9 7 . 1 4 ; Adh. 
le Roy, ƒ 9 4 ; T. J . Smits Jz., ƒ93 .56 . 

Haarlem, 19 D e c : l o . het amoveeren van 
het oude en het bouwen van een nieuw school
gebouw en onderwijzerswoning te Koog , op Texel; 
minste inschrijver was K. H . Platen, op Texel, 
voor ƒ 7 2 3 7 . 

2o. het bouwen van eene school en onderwij
zerswoning aan den Burg op Texel; minste in
schrijvers waren Gebr. Molenaar, aldaar, voor 
ƒ 1 4 , 3 4 0 . 

3o. het bouwen van 2 scholen en onderwijzers-
woningen te Avenhorn, in 2 perceelen: l e p e r e 
P. Bruginans, te Alkmaar, ƒ 1 0 , 5 8 6 ; 2e perc. 
C. Smit, te Avenhorn, ƒ10,728. 

4o. het onderhouden van het gebouw van het 
prov. bestuur van Noord-Holland en Haarlem, 
van 1 Jan. 1873—31 Dec. '75; minste inschr. 
was J. C. Cramer, te Haarlem, voor ƒ 7 7 9 per 
jaar. 

5o. het driejarig onderhoud <Ur Rijks-haven
werken te Medemblik ; minste inschrijver was J. 
Kisteinaker , te Sijbekarspel, voor ƒ 3 9 0 8 per jaar. 

60. het 3jarig onderhoud der Rijks-have 1 werken 
en zeeweringen op Vlieland ; minste inschr. was L . 
Kalis , te Sliedrecht, voor ƒ 28,700 per jaar. 

7o. het 3jarig onderhoud der Rijks-havenwerken 
en zeeweringen op Terschelling; minste inschr. 
was J. Oldenburg, te Bergen, voor / 9600 
per jaar. 

80. het 3jarig onderhoud der Rüks-havenwerken 
en zeeweringen op Marken; minste inschr. was 
C. Hoen, te Nieuwendain, voor ƒ 6445 per jaar. 

Spanbroek, 20 Dec.: het vergrooten en her-
stellen der school; ingek. 9 bilj., Is: 
J . Peereboom, te Hoorn, ƒ 5100. 
J . Pool, » Spanbroek, 5000. 
M . Godvliet, Hoorn, • 4900. 
S. Beemster, » Hoogwoud, n 4800. 
P. J . Blaauw, » Hoorn, 1 4712. 
L. K o o l i ' r , 1) Spanbroek, )> 4471. 
R. Lakeman, B Hoorn, 1 4407. 
J. N . Vlaming, » Hoogwoud, » 4320. 
D. Schouten, Nibbixwoud en 

J. Bijman, » OosterBlokker, 3050. 

Middelburg', 20 D e c : 10. het uitnemen, 
herstellen en weder inhangen van de buiten-
vloeddeuren der groote sluizen van het kanaal 
door Zuid-Beveland; minste inschr. was C. Brug-
geman, te Kruiningen. voor ƒ 5300. 

2o. het aanleggen van een in den Zwinpolder 
gelegen gedeelte van het uitwateringskanaal in 
het voormalig 4e district van Zeeland; minste 
inschr. was J. Verkuijl Quakkelaar, tc Vlissingen, 
voor ) 23,979. 

3o. het ged. 1873 onderhouden der Rijks-tele-
graallijnen in Zeeland, in 8 perceelen; door ver
schillenden aangenomen tot een gezamenlijk be
drag van ƒ 2 7 2 8 . 

Leeuwarden, 20 Dec. : 10. het maken eener 
boekenkast in de prov. bibliotheek in het Paleis 
van Justitie; minste inschr. was II. Puist , al
daar , voor ƒ 551. 

2o. het uitdiepen van eenige kanalen en vaar
waters in Friesland ged. 1873, in 5 perceelen; 
minste inschr. waren : l e perc, II. G. van dei-
Werf , te Bolsward, voor ƒ 10,582; 2e perc, 
G. T. Braanislra, te Veenwouden, voor ƒ 884; 
3e en 4e perc, A. L . van der Werf, te Lekkum, 
voor ƒ 1 3 8 6 en ƒ 2 3 4 1 ; 5e perc, A. J. van dei-
Werf, te Dokkurn, voor ƒ 1 1 8 0 . 

Scheveningen, 21 Dec.: het 2e perceel tot 
uitbreiding der badplaats. nl. het bouwen van 
een hótel-garni ; ingek. 13 bilj., als: 

G. K e y , te Rotterdam , ƒ 275,000. 
Gebr. Meijers, » Amsterdam, » 271,000. 
A. Paasas , » idem » 264,000. 
B. Veth, 0 Delft, » 264,000. 
J. Pleijsicr, » Scheveningen. » 260,000. 
J. Rutgers, » Alfen, » 260,000. 
Gebr. Schoonenburg, i> Amsterdam . » 255,000. 
A. P l u i m , » Haarlem, » 247,800. 
D. Limper, » Amsterdam, » 245,000. 
Dezelfde, » 239,987. 
J. de Vr ies , » Scherpenisse, » 233,400. 
P. Herteveld, 11 Zalt-Bommel, » 229,000. 
W. Doorn, en 

J . van den Ende, » 's-Hage, » 224,500. 

Utreoht, 21 Dec..- l o . het éénjarig onderhoud 
van de sluis enz. te Vreeswijk; minste inschr. 
was II. Bennik, voor ƒ 1 9 9 4 . 

2o. het éénjarig onderhoud van den straatweg 
van Utrecht naar Vreeswijk ; minste inschr. was 
P. Leenders, voor ƒ 4 0 2 9 . 

3o. het éénjarig onderhoud van de sluis te 
Nieuwersluis en het jaagpad van daar naar Rot
terdam; minste inschr. was W. vanSchaik, voor 
ƒ 1465. 

4o. het éénjarig ondeiheid van het jaagpad van 
Utrecht naar Woerden enz.; minste inschr. was 
P. Leenders , voor / 883. 

Utrecht, 21 Dec : de levering van: l o . 
Utrechtsche straatklinkers; gegund aan verschil
lenden ad ƒ 18,36, ƒ16,32 en ƒ 15,50 per 1000; 
2o. Usel-straatklinkers: Schalij en Rekker, a 
ƒ 7,90 per 1000; ,'io. Waal-straatklinkers: A . 
Verbrugh, a ƒ 13,95 per 1000; 4o. Utrechtsche 
metselsteenen: Firma Wed. Rose & Zn. ad ƒ 1 1 , 
ƒ 14,50, / 16,50 en ƒ 15,25 per 1000; 5o. 
harde vlakke Utrechtsche klinker-drielingen: Van 
den Berg & Co. a ƒ 10,94 per 1000; Oo. lek
zand, in massa: P. Ket, a ƒ 2755; 7o. heide-
of duinzand, niet gegund; 80. ijzeraarden pot
huizen, in massa: G. II. van Haaien, ƒ 585; 
9o a stcenkalk, b schelpkalk: J. Schillemans, 
a f 0,55, b ƒ 0,72'' per HL.; lOo. hardsteenen 
trottoirbanden in massa: M. Wenmaekers, ii 
ƒ 5676,15; idem ronsterramen: H. van Dijk, ii 
ƒ 10,24 per stuk, l l o . gegoten-ijzeren dakramen: 
ijzergieterij Prins van Oranje, ü ƒ 12,84 per 
stuk; 12o. houtwaren, in massa: L . Robert & 
Zn., a ƒ 4580,06; 13o. gesmeed ijzer en ijzer-
kramerij: O. H. van Baaren, a ƒ 2650,50. 

Zevenhuizen, 21 Dec.: het maken eener 
nieuwe begraafplaats met bijbehoorende gebouwen 
en toegangsweg; minste inschrijvers waren J. v .d . 
Starre en P. Saarburg, aldaar, voor ƒ 5632; 
hoogste inschr. was D. Hollander, te Capelle a/IJ., 
voor ƒ 6690. 

Zaamslag 21 Dec: het uitvoeren van bui
tengewone werken aan de zeeweringen der cala
miteuse polders Margareta, Kleinen-Huissens cn 
Eendracht; minste inschrijvers waren D. Tholens 
en Co. te Neuzen, voor ƒ 28,830; gegund. 

Leiden, 23 Dec: het onderhouden van- en 
het doen van eenige herstellingen aan de ge
bouwen der hoogeschool ged. 1873; ingek. 0 
bilj., als: 
A. Verhoog, te Leiden, ƒ 11,343. 
Hasselbach, » 11,200. 
Kapteijn den Bouwmeester, » 11,112. 
P. van der Kamp, » idem, » 10,958. 
J. H . Carlier, » idem, » 10.029. 
W . L . Leget, 0 idem, » 10,449. 
Raming . » 11,000. 

Utreoht, 23 Dec: het doen van eenige her
stellingen aan de gebouwen van het gesticht voor 
krankzinnigen; minste inschr. was J. J. Mulder, 
aldaar, voor ƒ 2084. 

Groningen, 23 Dec: l o . dc levering van 
grenen en vuren hout; minste inschr. was Mul
der, aldaar, gelijk aan het tarief; een tweede 
inschrijving was 3 1 / , pCt. boven tarief. 

2o. dc levering van steen en kalk enz.; minste 
inschr. was II. D. Heukers, tegen 12% pCt. 
heneden tarief; een tweede inschrijvingsbiljet 
luidde 8% pCt. boven tarief. 

3o. rongen, spijkers en ijzerwerk; de beide 
minste inschrijvers waren Van der Loei' & Kolk, 
en G. Cremer, ieder tegen 30 pCt. boven tarief; 
een derde biljet ingekomen tegen 70 pCt. boven 
tarief. 

4o. steenhouwers-arbeidsloon. Geen biljetten 
ingekomen. 

5o. lood, zink, enz.; één biljet ingekomen van 
P. Loor, tegen 10 pCt. boven tarief. 

00. de ten dienste der gemeentewerken noodige 
voerloonen: één biljet ingekomen van J. Minde, 
tegen 14 pCt. beneden tarief. 

Amsterdam, 23 Dec: het onderhoud vau ver
schillende perceelen onder het beheer der gemeen
te ged. 1873; minste inschr. was J. E . Eekholf, 
voor ƒ 2 3 7 5 . 

's-Hage, 23 Dec : l o . het doen van eenige 
herstellingen aan de Rijks-gebouwen ged. 1873; 
minste inschr. was G. Klomp, te 's- l lage, voor 
ƒ 2 6 , 9 9 9 . Raming / 30,700. 

2o. het driejarig onderhoud der Rijks-telegraaf
lijnen in Zuid-Holland, benevens een afdak ten 
behoeve van het materieel, in 4 perc ; minste 
inschr. waren: perc. 1, II. Hotz, aldaar, voor 
ƒ 1 0 3 9 ; perc. 2 , D. Job, te Katendrecht, voor 
ƒ 4 4 5 ; perc. 3 , B. G. van Dam, te Ouddorp, 
voor ƒ 180; perc. 4 , C. Bosman, te Rotterdam, 
voor ƒ 1 9 7 7 , alles per jaar. 

3o. het herstellen , beschelpen , onderhouden 
en gedeeltelijk vernieuwen van eenige straat-, 
grint-, schelp- en puiuwegen binnen 's-l lage, 
ged. 1873; minste inschr. was (!. Bosman, te 
Rotterdam , voor ƒ 22,345. 

M i d d e l b u r g , 23 D c c : l o . het vegen vnn 
schoorsteenen in gemeentcgebouwen; ingek. 2 
bilj., als : 
J. M . B. Fransella, a ƒ 0.38 per schoorsteen. 
G. G. Blondina, » D 0.37 » » 
Beiden aldaar; gegund. 

2o. het doen vau vernieuwingen aan het voor
malig Kuipersgildehuis, met liet onderhoud tot 
30 Apri l 1874; ingek. 4 bilj., als: 

M. A, van der H e i l , ƒ 107. 
J. Sonius, 1 184.99 
P. Krijger, » 143.50 
P. J. van Puffelen, » 139. 

Allen aldaar ; gegund. 
3o. de levering der ged. 1873 voor het onder

houd der gemeente vereischte houtwaren, kalk , 
tras en cement: 

1. houtwaren ; ingek. 2 b i l j , als: 
n. I. de Broekeit en Co. en Den Bouwmeester, 
en b. Borsius en Van der Leijé, alhier: 
grenen ribhout a. ƒ 44 b. f 42.50 p. M 1 

id plank hout 60 55 » » 
dennen ribhout 33 41 » » 

id. plankhout 44 47 » » 
vuren ribhout 36 37 50 » » 
dennen of vuren ribhout 33 36 » » 
vuren plankhout 42 46 » » 
vuren of dennen slijp-

delen 1.60 1.60 » stuk 
vlotdelen 1.10 1.02 5 » » 
schrooden 0.10 0.10 » » 
gegund aan De Broekeit en Co. 

2. kalk, tras en cement; ingek. 2 bilj., a ls: 
W. van Uije en Zonen : Luiksche kalk ƒ 0.08 , 
Dordsche tras ƒ 1.65 per H L . , Portland-cement 
f 7.50 per vat. 

Gebr. Boudewijnse; dit biljet, als niet op zegel, 
van onwaarde verklaard. 

Gegund aan W. van Uije en Zonen. 

Botterdam, 23 Dec.. de levering van ver
schillende artikelen voor de gemeentewerken, iu 
14 perceelen , als: 

lepere. Getrokken waalklinkers per 1000 stuks: 
N . Terwindt, te Hoornenburg, ƒ 1 3 . 5 9 ; VV. G. 
van Reukelum, te idem, ƒ 1 4 . 2 4 ; Gebr De Rid
der, te Amerongen, ƒ 14.35; D. Terwindt, te 
West-Pannerden, ƒ 14.40; Van Noorden en 
Schwerzel, te Rotterdam, ƒ 1 4 . 5 0 ; N. van Heu-
kelum, te Nijmegen, ƒ 1 4 . 7 0 . 

2e perc. Vlakke waalklinkers: W . G. v. Hcu-
keluni, ƒ14.24; N . v. Heukelum, te Nijmegen, 
ƒ 1 4 . 5 0 ; D. Terwindt, ƒ 1 4 . 8 7 ; N . v. Heukelum, 
ƒ14 .90 , Van Noorden en Schwerzel, ƒ 15.50. 

3e perc. Waal boerengrauw: W. G. v. Heuke
lum, ƒ 1 1 . 9 8 ; N . v. Heukelum, ƒ 1 2 . 0 0 ; Gebr. 
De Ridder, ƒ 1 3 . 3 5 ; Van Noorden en Schwerzel, 
/ 13.50; D. Terwindt, ƒ 13.87. 

4e perc. Uselstraatsteen: Schaly en Bekker, te 
Nieuwpoort, ƒ 0 . 5 8 ; Van Noorden en Schwerzel. 
ƒ 7 . 1 8 ; W. Roodenburg, te Hendrik-Ido-Ambacht, 
ƒ 7.20. 

5e perc. IJsel-ondersteen: Schaly en Bekker, 
ƒ 6 . 7 5 ; F. L . Mijnlieff Az„ te Nieuwerkerk a/IJ., 
ƒ 6 . 8 3 ; F. Mijnlieff Az. , te Kortenoord, ƒ 7 . 3 3 ; 
W. Roodenburg, ƒ 7.50; Van Noorden en Schwer
zel, ƒ 7 . 5 7 ; J . J. v. Lange en Zn., tc Gouderak, 
ƒ 8.08. 

Oe perc Hardsteenen trottoirbanden per M . : 

T. J Smits, te Dordrecht, ƒ 3 . 3 8 ; Van Noorden 
en Schwerzel, ƒ 3 . 7 5 ; C. van Traa en Co.. te 
Rotterdam, ƒ 3 . 8 9 . 

7e perc. Luiksche kluitkalk, per H L : Van 
Noorden en Schwerzel, ƒ 9 1 ; de Erven II. Trip, 
te Utrecht, ƒ 9 2 ; J. F. de Vogel, te Rotterd, ƒ 102. 

8e perc. Keien per iOOO stuks: de Erven II. 
Trip, quenast, ƒ 8 7 . 5 9 ; bazalt, ƒ 5 9 . 9 4 ; T. J. 
Smits, quenast, ƒ 8 8 . 8 8 ; Kloos en v. Limburgh, 
te Rotterdam, quenast, ƒ 8 9 . 2 2 , bazalt, / 0 2 . 9 8 ; 
A . Koper en Zn., te Schiedam, bazalt, ƒ 5 9 . 8 7 ; 
Van Noorden en Schwerzel, bazalt, ƒ 7 3 . 

9e perc. Eikenhout: bedrag der geheele leve
ring A . v. Stolk en Zn., ƒ 2 2 9 6 . 5 0 ; J . en A. v. 
Vollenhoven, ƒ2421 .30 1 / , . 

10e perc. Eikenroeden, als boven: A. v. Stolk 
en Zn., ƒ 2 1 0 0 ; J . en A. van Vollenhoven, ƒ 2100. 

H e perc. Grenenhout, als boven: G. J . Boelen, 
te Leiden, ƒ 2 0 8 9 . 9 0 ; B. Loos en Zn., te Blok
zijl, ƒ 2 3 8 2 ; A . van Stolk en Z n , ƒ2486.15. 

12e perc Dennenhout, als boven: G. J. Boelen, 
ƒ4889 .20 ; B. Loos en Zn., ƒ 5 3 3 4 . 4 0 ; A. v. Stolk 
en Zn., ƒ5387.30. 

13e perc. Vurenhout enz. : G. J. Boelen , 
ƒ 5 4 2 4 . 8 0 ; B, Loos en Zu., / 5796.80. 

14e perc. Gegoten-ijzeren straatbel rie-rauden 
en straatsyphons: B. Mohrmann en Co., te Leeu
warden, ƒ 7 8 8 7 ; J. v. d. Pol, Robert en Co., 
te Oosterhout, ƒ 8 2 2 9 ; Van Raesfeld, De Both en 
Co., te Terborgh, ƒ8257 .50 ; Ijzergieterij de Prins 
van Oranje, te 's-Hage, ƒ 8 2 7 4 ; Christie, Nolet 
cn De Kuyper, te Delfshaven , ƒ 8 3 1 0 ; P. Kempen, 
te Rotterdam, ƒ 8 9 8 4 ; Van Doormaal Beausar en 
Co., te Standdiarbtiiten, ƒ 9 4 5 0 ; Van Oppen en 
Co., te Maastricht, ƒ 9 0 0 0 ; D. A . Schretlen en Co , 
te Leiden, ƒ 9 9 4 5 ; Schaepman en Helmich, te 
Zwolle, ƒ997; . . 

Dordreoht, 24 Dec : l o . de levering van: 
Houtwaren : «. beslagen, b. hezaagd eikenhout, 

Van Dorsser en Co. en Gips en Zonen, « ƒ 5 4 , 
b ƒ 8 9 ; bezaagd grenenhout, E. en A. v. d. L in
den, ƒ 4 0 . 9 7 ; dennen- en vurenhout, Kuijl en Van 
Gijn, f 33.87, alles per M ' ; 200 M. beuken 
schiooden, Van Dorsser en Co., ƒ 8 4 . 

Ijzerwerk: Gegoten-ijzeren syphons; Penn en 
Bauduin, ƒ 25.40; 10 ijzeren putramen met ge
smeed-ijzeren deksels, Veth en Co., / 13.63; 10 
idem met gesmeed-ijzeren roosters , D. A. Schret
len cn Co., ƒ 1 3 . 4 0 , alles per stuk. 

Luiksche kalk, A. 11. Kuipers en Co. , ƒ 0 . 6 9 ; 
tras, A . de Koning en Zoon, ƒ 1.39 per HL. 

Waalmoppen: 125,000 getrokken straatklinkers, 
T. J. Smits Jz., ƒ 1 4 . 3 0 ; N . van Heukelum, 
ƒ 1 4 . 4 0 ; vlakke metselklinkers, N . van Heuke
lum, ƒ 14.80, alles per 1000 stuks. 

Stokholmer teer, J. Krim Jr . , ƒ 1 1 . 7 5 per 
100 K G . 

2o. het onderhoud ged. 1873 der openbare 
pompen, in 3 perceelen: l e perc. L . A. van Rije, 
ƒ 3 2 0 ; 2e en 3e perc. J. H. Hartman, ƒ 2 8 9 
en ƒ 3 8 1 . 

Assen, 24 D e c : l o . het bouwen van 2 brug-
wachterswoningen ; perc. 1 , woning bij de Veen-
hoopsbrug ; ingek. 5 bilj., a ls: 
II. Wessels, te Assen, ƒ 2466. 
J. Otten , » Meppel, » 2350. 
R. Postma, D Assen, » '2317. 
B. Bitter, i> idem » 2266. 
B. Bos, i> Srailde, » 2199.50 

Perc. 2 , woning bij de Pijlebrug; ingekomen 
4 bilj., als : 
R. Bruintjes , te Meppel, ƒ 2296. 
F. Aberson , » Steenwijk , i> 2222. 
B. Bos, » Smilde, » 2130. 
J. Otten, » Meppel, » 1989. 

3o. het bouwen eener woning voor den tuin
man van den Commissaris des Koniugs ; ingek. 
7 bilj., a ls: 

Harco Winters, ƒ 2682. 
Joh. van Houten, » .2044. 
B. Bitter, » 2597. 
II. Berkenbosch , » 2510. 
R. Postma, » 2399. 
II. Wessels, » 2298. 
Harm Winters, » 2270. 

Allen aldaar. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C«. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL & O . 
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