
NIEUWSBERICHTEN UIT DE ROTTERDAMSCHE
COURANT, 1847-1848, DOOR W. J. L. POELMANS.

1847.
1 JANUARI. In 1846 zijn alhier overleden 586 mannen, 588

vrouwen, 1551 kinderen, te zamen 2725 personen. Geboren zijn
3074 kinderen, gehuwd 638 paren en 2 echtscheidingen zijn uit-
gesproken.
3 JANUARI. Ds. J. Tideman maakt bekend in de avondbeurt

bij de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente, dat hij voor
het op hem uitgebracht beroep te Amsterdam bedankt heeft.
4 JANUARI. Het huis van den tapper R. Stoup aan de o.z.

van den Oppert brandt in den nacht geheel uit, terwijl het neven-
gelegen perceel van den loodgieter Sanders zwaar wordt be-
schadigd.

4 JANUARI. Z.M. verleent aan Mr. A. van Gennep, op diens
verzoek, eervol ontslag als vice-president van de Arrondisse-
ments-Rechtbank.

6 JANUARI. Het voornemen bestaat, om de aangeslibde
buitengronden tusschen de Westersche Nieuwe Hoofdpoort en
het Ponteveer tot op de hoogte van het Nieuwe Werk op te
hoogen, ten einde aldaar eene geschikte ligplaats voor zeeschepen
en stoombooten te verkrijgen.

7 JANUARI. De wagen van de brouwerij „De Oranjeboom"
geraakt in den Rijstuin nabij de Hoenderbrug te water, waarbij
een der werklieden het leven verliest.

17 JANUARI. Op de Maas wordt schaatsen gereden.
18 JANUARI. Op de voordracht voor twee vacatures als

rechter in de Arrondissements-Rechtbank komen voor: Mr. A.
Hoy nek van Papendrecht alhier, A. J. C. Maas Geesteranus te
Alkmaar, J. P. van der Bilt te Goes, G. Mees Az. te Deventer,
J. Los te Dordrecht en A. A. J. Clant te Alphen.
22 JANUARI. Diakenen der Ned. Herv. Gemeente hebben

een som van f 4000,— ingezameld, voor een extra uitdeeling van
brandstoffen aan de armen.

22 JANUARI. DeVereenigingvoordeGymastiek-enzwem-
school wordt ontbonden, omdat de door haar gevoerde onder-
handelingen met het Stedelijk Bestuur niet tot de gewenschte
uitkomst geleid hebben.
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23 JANUARI. De Rederijkers-Kamer „In liefde bloeyende"
geeft in het lokaal „Concordia" van den heer W. Hinken, ten
voordeele der armen een voorstelling van „De dood van Wil-
lem I, Prins van Oranje" door Warnsinck, gevolgd door een
allegorische voorstelling bij den aanvang des jaars 1847, door
L. van den Broek. De netto ontvangst is f 180,—.
24 JANUARI. Ds. Albertus de Vries, sedert 1807 predikant

der Ned. Gereformeerde Gemeente alhier, overlijdt in den ouder-
dom van 74 jaren en wordt 29 Januari plechtig begraven.

25 JANUARI. H. M. de Koningin verleent Hare bescherming
aan de Vereeniging „Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoe-
de".
25 JANUARI. In de vergadering van het Genootschap tot

Afschaffing van het gebruik van sterke dranken, houdt o>a. de
heer Schermer Hessling een voordracht over „De verblindheid
der voorstanders van het zoogenaamd matige drinken". In de
pauze maken bijna alle aanwezigen gebruik van de kostelooze
aanbieding van koffie.
27 JANUARI. In de vergadering van het Kiescollege der Ned.

Handel-Maatschappij wordt als commissaris der Maatschappij
gekozen de heer A. van Hoboken van Rhoon en Pendrecht en
Cortgene. Na hem had de meeste stemmen de heer Jb. Mees. Tot
plaatsvervanger, in plaats van wijlen den heer J.Loopuyt, wordt
benoemd de heer P. Loopuyt; de meeste stemmen na dezen
gekozene verwerven de heeren F. Moll en E. L. Jacobson.
27 JANUARI. De beroemde componist en piano-virtuoos

Thalberg geeft alhier, met medewerking van den bekenden Vrugt,
een concert.

28 JANUARI. Het ijs in de Maas geraakt los en is drijvende.
28 JANUARI. Door een rukwind wordt o.a. de kap met wiek

en staart van den lakmoes- en snuifmolen van den heer Neuge-
baur, aan den Hoogen Zeedijk nabij de Plantage, afgeslagen.

29 JANUARI. De stedelijke Raad keurt goed het plan van de
School-Commissie, om de Nederduitsch bijzondere scholen van
lieverlede in openbare scholen te veranderen.

31 JANUARI. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden komt
van Vlissingen alhier aan, vertoeft eenige oogenblikken in de
Stads-Herberg aan het Ponteveer, alwaar hij door den heer P.
H. Tromp, vice-president der Kon. Ned. Yachtclub, verwelkomd
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wordt en vervolgt daarop de reis naar 's-Gravenhage.
3 FEBRUARI. Voor den zijtak van den Rijnspoorweg van

Utrecht tot Rotterdam zullen worden onteigend: de tuin vanden
heer Twiss, een gedeelte erf van Robert, weiland enz. van de
Marine, een erf van Bodier c.s., een erf van den heer G. Wachter
en van de Stad Rotterdam de Oude Hoofd-Poort enz.

5 FEBRUARI. Brand ontstaat in een pakhuis van den man-
denmaker P. Goudswaard in de Paddesteeg aan het Haagsche-
veer, waardoor het pakhuis uitbrandt.

8 FEBRUARI. Het Genootschap „Door Inspanning Uitspan-
ning", later genaamd Rotterdamsche Rederijkers-Kamer „Liefde
boven al!" viert feest.

10 FEBRUARI. De schavotstraf wordt voltrokken aan: J.
Stiesberg, valschemunter, A. Bol voor diefstal bij nacht van
koffie der Ned. Handel-Maatschappij,G. Ruibroek voor inbraak
bij den heer Smit aan de Leuvehaven en }. J. Kram voor diefstal
bij nacht op een bewoond vaartuig.

15 FEBRUARI. Met het uitbakenen en afpalen van den Rijn-
spoorweg wordt druk voortgegaan.

19 FEBRUARI. De stedelijke Raad keurt goed de door Bur-
gemeester en Wethouders met den heer Mr. I. Thooft gemaakte
schikkingen over de concessie tot verzameling van het privaat-
vuil, ten einde dit voor bemesting der teellanden dienstbaar te
maken en het binnenwater in deze stad te verbeteren.

19 FEBRUARI. De Rotterdamsche Werkvereeniging doet
den arbeid aan de Nieuwe Wandeling buiten de voormalige
Oostpoort hervatten.
22 FEBRUARI. De stedelijke Raad besluit tot verlenging der

stad voor het kleine Nieuwewerk.
22 FEBRUARI. In de bijeenkomst der Rotterdamsche af-

deeling der Ned. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank
treden als sprekers op de heer Van Holst van Delfshaven en de
heer T. Pak.
24 FEBRUARI. Een commissie vormt zich tot inzameling van

giften ten behoeve der noodlijdenden in Ierland en Schotland.
26 FEBRUARI. Onder leiding van den heer Verhulst worden

door de afdeeling Rotterdam van de Maatschappij tot bevor-
dering der Toonkunst uitgevoerd de 95ste Psalm van F. Men-
delssohn Bartholdy en de Jaargetijden van Haydn, met begelei-
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ding van een orkest onder leiding van den heer F. Coenen.
26 FEBRUARI. Bij het afschrappen van het op 's Rijks werf

liggende oorlogsschip „Pegasus" breekt de stelling, waardoor
vijf personen in het water vallen, van wie drie omkomen.
27 FEBRUARI. In de vergadering der Kon. Ned. Yachtclub

onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik en bijgewoond
door Z. K. H. Willem, Prins van Oranje, wordt de volgende
wedstrijd bepaald op 22 Juli.

1 MAART. Benoemd zijn in de Arrondissements-Rechtbank:
tot vice-president Mr. A. Bogaers en tot rechters Mrs. G. Mees
en A. Hoynck van Papendrecht.
5 MAART. Opgave wordt gedaan van de prijzen, uitgeloofd

voor den wedstrijd der Kon. Ned. Yachtclub op 22 Juli.
5 MAART. In de Manege heeft het tweede caroussel plaats,

waarbij wordt voorgesteld een Equestre-feest, door Lodewijk
XIV op den 5 en 6 Juni 1662 gegeven, bij de geboorte van den
Dauphin.
8 MAART. In reken-, stel-, meet- en werktuigkunde, natuur-

kunde, alsmede in de constructiën bij het liniair-teekenen, wor-
den in een der lokalen boven de Beurs geëxamineerd de 120
leerlingen van de verschillende klassen der Industrieschool, oud
zijnde tusschen de 14 en 36 jaren en behoorende tot de hand-
werkslieden.

10 MAART. De leesvergaderingen in het „Nut" worden
besloten met een redevoering van den heer J. W. Sluiter over
„De Volks vermaken" en een uitvoering van een negental vier-
stemmige liederen door de Zangschool voor aankomende onder-
wijzers, onder leiding van den heer J. van Weel.

10 MAART. De alhier gevestigde Zuid-Hollandsche Maat-
schappij tot redding van Schipbreukelingen vereert als belooning
voor het redden der equipage van het zinkende Spaansche brik-
schip „La belle Antonia", een groote gouden medaille aan den
kapitein-luitenant ter Zee W. Stort, een gouden medaille aan den
luitenant ter zee Ie kl. Jhr. H. J. L.T. deVaynes van Brakell, een
groote zilveren medaille aan de luitenants ter zee 2e kl. J. Andreae,
P. A. van Rees, S. H. Binkes en Jhr. H. Quarles van Ufford, een
zilveren medaille aan den opperschipper S. W. Bakker en aan
den kwartiermeester B. Zwart, de groote bronzen medaille, be-
nevens f 10,*—, aan de matrozen M. van Gyzelen, J. C. Linge-
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man, J. de Jong, P. E. Zcttenberg en C. W. Santholm (alles met
getuigschriften), allen behoorende tot de equipage van Zr. Ms.
Korvet „Juno".

10 MAART. Uit het pand van den heer Dunlop aan de Twee-
leeuwensteeg wordt een belangrijke hoeveelheid thee gestolen.

11 MAART. Op de helling der pas opgerichte Algemeene
Sleephelling-Societeit, aan het Nieuwe Werk, wordt het eerste
schip opgehaald.

11 MAART. Het door den heerW. D. Hammecher uit carton
vervaardigde model van de in aanbouw zijnde nieuwe Zuider-
kerk valt bij loting ten deel aan den heer W. van Hoboken.

11 MAART. Een veiling wordt alhier gehouden van thee,
aangebracht per „Castor" en „Adrianus en Jacobus". De ver-
schillende theesoorten brengen op resp. 64-122 cent en 55-145
cent.

14 MAART. Ds. S. Davies, beroepen predikant bij de Engel-
sche Presbyteriaansche Gemeente, wordt door Ds. J.W. Brown,
predikant bij de Schotsche Gemeente, bevestigd. De bevestigde
aanvaardt den 21 en Maart zijne betrekking met een intreêpredi-
katie.

18 MAART. Door de heeren Hutschenruyter en Coenen
wordt een concert gegeven, met medewerking van den tenor
Bousquet. De heer Coenen draagt twee solo's voor viool voor.
Uitgevoerd wordt de Ode-simfonie „Le Desert" van Félicien
David. Na afloop van het concert wordt door eenige jongelieden
een serenade aan den heer Coenen gebracht.

19 MAART. Ter vervulling der vacature, ontstaan door het
overlijden van Ds. A. de Vries, formeert de Kerkeraad der
Nederd. Herv. Gemeente het volgende twaalftal van predikan-
ten: Dr. J. I. Doedes, L. van Haaften, G. J. de Klerk, H. J. R. G.
Theesing, J. P. van Harencarspel, V. F. J. Boonacker, G. R. Erd-
brink, E. Cats Wor, Dr. A. H. Blom, M. N. J. Moltzer, C. S.
Adama van Scheltema en J. W. Haverkamp Bayerman, resp. te
Hall, Nijmegen, Haarlem, Zevenhuizen, Leeuwarden, Leersum,
Zutphen, Mijdrecht, Dordrecht, Haarlem, Hoorn en Geervliet.
22 MAART. Tegen het vestigen van het station van den Rijn-

spoorweg achter de huizen van het Haringvliet, wordt door twee
derden der hun eigendom bewonende personen geprotesteerd.
Het rekest-protest, aan de Stedelijke Regeering ingediend, is door
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honderd der voornaamste kooplieden, reeders en cargadoors
onderteekend.

22 MAART. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij
worden 164.321 balen Java-koffie geveild. Prijzen 19̂ /̂ ^— 35 c.

22 MAART. Aan de Stedelijke Regeering wordt ingediend
een rekest tot afschaffing der verschillende imposten op het ge-
maal, geslacht, de boter en de turf en om die te vervangen door een
verhooging op de belasting, onder den naam van klap-, lantaren-
en brandwachtgelden, ook omdat die aan bijna geen perceptie-
kosten onderhevig is.

22 MAART. De afdeeling Rotterdam der NederlandscheVer-
eeniging tot afschaffing van sterken drank houdt een bijeenkomst,
waarin humor en ernst afwisselend worden dienstbaar gemaakt
om het schadelijke en schandelijke van het jeneverdrinken te
doen uitkomen.

26 MAART. De installatie heeft plaats van Mr. A. Bogaers
tot vice-president, Mrs. G. Mees Az. en A. Hoynck van Papen-
drecht tot rechters in de Arrondissements-Rechtbank alhier. De'
voorzitter der Rechtbank, Mr. P. van Vollenhoven, de Officier,
Mr. P. Wentholt en de deken der orde van advocaten, Mr. A. S.
van Reesema, houden daarbij toespraken.

28 MAART. Dr. F. C. J. van Goens, predikant bij de Waal-
sche Gemeente alhier, maakt aan zijn gemeente bekend, dat hij
het beroep te Leiden heeft aangenomen.

29 MAART. Tot herder en leeraar bij de Nederduitsche Herv.
Gemeente alhier wordt beroepen Jacobus Izaak Doedes, th. dr.
en predikant te Hall bij Zutphen.

31 MAART. Een zichtbare maansverduistering heeft plaats.
De grootte der verduistering is 3 duimen 30 minuten.

31 MAART. Door een handelshuis wordt van elders een
valsch muntbiljet van f 20,— ontvangen. Het biljet is goed na-
gemaakt, doch de woorden: „De effective waarde" enz. zijn
onregelmatig, de beide stempels en de handteekening Bosch
onder het woord geregistreerd, zijn slecht nagebootst.

1 APRIL. De Gouverneur van Zuid-Holland, vergezeld van
den heer Quarles, bezoekt de bewaarschool aan het Kwakernaat,
het Theatrum Anatomicum, het laboratorium der geneeskundige
school aan de Galerij, de algemeene begraafplaats in Krooswijk,
den Hortus Botanicus en de stads-fabrikage. Een dejeuner-dina-
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toir wordt Z. E. in het raadhuis aangeboden.
6 APRIL. Met den stoomwatermolen van 30 paardenkracht,

middellijn scheprad 8,53 el, dien de Hollandsche Spoorweg-
Maatschappij nabij het station heeft opgericht voor de bemaling
der vereenigde polders van Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk,
wordt de eerste proef genomen.

7 APRIL. Een tweede proef tocht heeft plaats op den spoor-
weg tusschen 's Gravenhage en Rotterdam, te rekenen van eerst-
genoemde stad tot de brug over de Poldervaart bij Schiedam.

9 APRIL. Eenige dames verspreiden een circulaire, houdende
verzoek om medewerking tot oprichting van „Kinderverzorging
ten behoeve van vlijtige moeders".

12 APRIL. Ds. J. I. Doedes heeft het op hem uitgebracht be-
roep aangenomen.

14 APRIL. De alhier gevestigde schoonschrijverW.J.Lorgion
heeft een voor Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bestemd
voortbrengsel van pennekunst vervaardigd, voorstellende een
z.g. schijnbedrieger, prenten, bladen uit oude druk- en muziek-
werken, natuurlijk gerangschikt en voorgesteld.

14 APRIL. De Gouverneur der Nederlandsche bezittingen op
de kust van Guinea, A. van der Eb, keert eerstdaags naar die
kolonie terug.

15 APRIL. De papiermolen „de Vriendschap" van de heeren
C. Verhoek ö Co. aan de Strekkade te Hillegersberg, wordt door
brand geheel vernield.

16 APRIL. De Erfgroothertogin van Saksen-Weimar-Eise-
nach, tegemoet gevaren door Z.K.H. Prins Hendrik der Neder-
landen, komt alhier aan en vertrekt naar Den Haag.

18 APRIL. Monseigneur Grooff verricht, vóór zijn vertrek
naar West-Indië, in de R.K. St. Laurenskerk aan den Houttuin
de H. Mis, roept de Gemeente een vaarwel toe en aanvaardt
daarna de reis.

21 APRIL. In de Engelsch-Presbyteriaansche kerk heeft de
zevende jaarlijksche vergadering plaats van het Engelsche
Vrouwen-Hulpzendeling-Genootschap hier ter stede. De voor-
stellen, ter tafel gebracht door Ds. J. Tideman, H. N. van Teutem,
J. J. van Oosterzee en Jamieson, worden aangenomen.

24 APRIL. Het declamatorium Egmond, uit het Hoog-
duitsch van Goethe, muziek van Ludwig van Beethoven,
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wordt in den Schouwburg opgevoerd.
26 APRIL. De hardlooper F. Rogge, bezwaard met kettingen

aan handen en voeten, loopt in 40 minuten van de Delfsche poort
naar Hillegersberg, voorbij het huis van de wed. Van der Hove,
en weder naar de Delftschepoort terug.

27 APRIL. Z. K. H. de Prins van Oranje doet een gift toe-
komen aan het gezin van een matroos van Zr. Ms. Stoomschip
„Samaran", die bij het paradeeren op den 16 April, toen de Erf-
groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach alhier aankwam,
uit het want is gevallen en daarbij het leven verloor.

27 APRIL. Het ophoogen van het rietveld, tusschen de Leuve-
haven en den Veerdam voor het Kleine Nieuwewerk, benevens
het maken van riolen, wordt ten raadhuize aanbesteed. Laagste
inschrijver is de heer C. Schram Hz. te Sliedrecht.

27 APRIL. De stoomboot „de Batavier" van hier naar Londen
vertrokken, keert terug, nadat bij Schiedam een deel der machine
aan bakboordzijde gebroken was.

28 APRIL. De schuit van schipper W. van Oort, die naar
Schiedam zeilde, wordt in de Maas voor het Nieuwewerk door
een stoomboot aan den grond gevaren.

29 APRIL. Door een daarvoor bestaande commissie worden
aan den Stedelijken Raad twee plannen voorgelegd, waarvan
het eene het maken van een dijk en bassin aan het Groote Nieu-
wewerk, het andere eene verbinding der stad met het eiland
Feyenoord, door middel eener brug en het graven van kanalen
door dat eiland, betreft.

1 MEI. De directeur der posterijen maakt bekend, dat, te be-
ginnen met heden, de dagpost naar Amsterdam in plaats van des
n.m. om één ure, des v.m. om elf uur vertrekken zal.

2 MEI. In de verschillende kerken worden de godsdienst-
oefeningen in overeenstemming gebracht met de tijdsomstandig-
heden, door de tweejarige mislukking van den oogst der nood-
zakelijkste voedingsmiddelen.

4 MEI. De Maatschappij tot Nut der Zeevaart heeft aange-
kocht het ruime pand van den heer Hk. Veder aan het westeinde
der Boompjes, om het tot het houden harer bijeenkomsten enz.
in te richten.

4 MEI. Tengevolge van het vereenigen der z.g. Losse Weide,
buiten de voormalige Oostpoort, met de nieuwe Wandelplaats,
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is de op die weide gevestigde tapijtenklopperij voorbij de Plan-
tage verplaatst.

5 MEI. De „Kinderverzorging ten behoeve van vlijtige moe-
ders" wordt met een toespraak door een der bestuurders geopend.
6 MEI. In de veiling van 537 heele en 4097 kwart kisten Java-

indigo en 173 kisten Java-cochenille, door de Ned. Handel-Maat-
schappij alhier gehouden, wordt alles verkocht en zijn de prijzen
als volgt: de indigo van 190 tot 430 cent, de cochenille van 225
tot 385 cent.
7 MEI. In de veiling van thee alhier gehouden, wordt van 48

tot 241 cent besteed voor de verschillende soorten thee.
7 MEI. Destoompaketboot der General Steam Navigation Com-

pany „Rainbow", kapitein W. Norwood, gisteren met de brieven-
maal van Londen vertrokken, komt alhier aan en heeft den over-
tocht in den buitengewoon korten tijd van 19 uren volbracht.

12 MEI. Eerste orgelbespeling in de Groote Kerk in dezen
zomer. De orgelbespelingen hebben des Woensdags om de veer-
tien dagen, des n.m. 1 */2 uur plaats.

12 MEI. In de veiling van 64.706 kranjangs Java-suiker, door
de Ned. Handel-Maatschappij gehouden, wordt alles verkocht
van ƒ26,50 tot ƒ41,—.

12 MEI. De Stedelijke Raad besluit, dat provisioneel de op-
centen van het roggebrood niet geheven zullen worden en dat de
heffing der opcenten op de tarwe zoodanig geschieden zal, dat de
zetting provisioneel geen verhooging zal ondergaan.

14 MEI. De eerste nieuwe aardappelen worden alhier aange-
bracht.

17 MEI. De inwisseling der muntbiljetten van f 20,—, die den
1 Juni ophouden wettig betaalmiddel te zijn, begint.

19 MEI. Een nieuwe stoombootdienst tusschen deze stad en
Geertruidenberg wordt ingesteld.
21 MEI. De Grootvorst Konstantijn van Rusland komt van

Den Haag alhier met gevolg aan en vertrekt naar Engeland per
stoomboot „Black Eagle".
21 MEI. Daartoe door de Regeering beschikbaar gesteld,

vertrekken de stoomschepen „Suriname", luitenant Staring, en
„Samaran", luitenant Gevers, van Hellevoetsluis naar de Oost-
zee, om het binnenkomen van verwachte graanschepen te be-
spoedigen door die in zee op sleeptouw te nemen.
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22 MEI. Aan het station van den Hollandschen Spoorweg
alhier komt aan de locomotief „de Leeuw", zoodat deze sectie van
Den Haag naar Rotterdam, voor het eerst is bereden.
23 MEI. De Erfgroothertog en Erfgroothertogin van Saksen-

Weimar-Eisenach, uitgeleide gedaan door Prins Hendrik, komen
alhier aan van Den Haag en vertrekken via Hellevoetsluis naar
Woolwich.
25 MEI. Aan den Boerensteiger vallen twee kinderen in het

water, die gered worden door een bediende van den heer Van
de Laar, schilder en glazenmaker en uit een sloot aan de Lange
Warande wordt een kind gered door H. Pieterse, hellebaardier
van de directie der Marine.

26 MEI. Z. M. de Koning komt alhier aan en vertrekt, onder
militaire honneurs, per stoomjacht naar den Moerdijk.
27 MEI. De Gemeenteraad besluit, dat ook dit jaar de kermis

zal gehouden worden.
28 MEI. De thermometer van Fahrenheit wijst tegen den

middag 84 graden, een in de maand Mei zeldzaam bereikte hoogte,
en 's avonds ten 8 ure nog 75 graden.
31 MEI. Plechtige opening der vierde sectie van den Holland-

schen Ijzeren Spoorweg van 's Gravenhage naar Rotterdam.
Onder de feestgenoten bevinden zich Prins Hendrik, de Minister
van Marine en vele burgemeesters van verschillende steden. Van
stadswege wordt aan de van elders komende autoriteiten een
dejeuner-dinatoir van ruim 250 couverts in den Doele aange-
boden. Toasten worden uitgebracht door: den burgemeester van
Rotterdam, Z. K. H. Prins Hendrik, de burgemeesters van
Amsterdam, Haarlem, Delft en andere Hollandsche steden, den
ingenieur F. W. Conrad, den Minister van Marine, Dr. Rijn-
bende, burgemeester van Schiedam, A. van Rijckevorsel Hz.,
wethouder Tromp, Rueb, enz. Het dejeuner vangt aan ten 2V2
ure en is ten 6V2 ure afgeloopen. Het muziekkorps der Schutterij
heeft veel bijgedragen tot verhooging der genoegens van dezen
dag.

1 JUNI. De Stedelijke Raad kiest het leden voor de Provinciale
Staten van Zuid-Holland de heeren B. J. C. Mackay van Op-
hemert, Mr. A. T. Prins en Hs. Blom.

1 JUNI, Aan den onderwijzer F. H. Görlitz, vervaardiger van
een kaart van het 8e schooldistrict, bevattende de voornaamste
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topographische bijzonderheden, wordt door de Onderwijzers-
vereeniging een bekroning toegekend.

3 JUNI. Onder veel belangstelling is de vierde sectie van den
Hollandschen Ijzeren Spoorweg, van 's Gravenhage naar Rotter-
dam, voor het publiek opengesteld.

9 JUNI. Het lokaal „Concordia", vroeger genaamd „De Unie"
aan den Coolsingel, gebruikt als Sociëteit, Vauxhall enz. wordt
verkocht en zal worden ingericht tot woonplaats der geestelijke
zusters van de R.K. Leeuwenstraatsche Gemeente en tot een
bewaarschool voor behoeftige R.K. kinderen.

10 JUNI. In den schouwburg wordt een voorstelling gegeven
van Corneille's treurspel „Horace", waarin de beroemde Rachel
de rol van Camille vervult.

11 JUNI. De N. R. C. publiceert een staat, waaruit blijkt, dat
gedurende het eerste kwartaal 1847 de Rijnhandel in de haven
van Rotterdam heeft beloopen 17757781 ned. ponden. Hiertoe
behooren 7555638 ned. ponden granen, aardappelen, enz.

11 JUNI. Voor het redden van schipbreukelingen van de
Spaansche brik „La bella Antonia" reikt de Z.-H. Maatschappij
tot Redding van Schipbreukelingen nog een zilveren medaille uit
aan A. van Lennep en T. A. G. Culten, beiden adelborst aan
boord van de „Juno", een groote zilveren medaille aan Henry
Cheesman, kapitein van de stoomboot „Attwood", voor het ver-
leenen van hulp en het binnenslepen van het in gevaar verkee-
rende nederlandsche schip „Catharina", kapitein P. P. Akkerman.
Uit het fonds van wijlen Mej. Ida Maria de Raadt wordt aan on-
derscheiden weduwen, wier echtgenooten in zee verdronken zijn,
onderstand verleend.

14 JUNI. Mademoiselle Rachel koopt een schilderij van den
Rotterdamschen schilder P. M. Molijn en zet haar reis voort naar
Keulen.

19 JUNI. Te Utrecht overlijdt in den ouderdom van 79 jaren
Mr. F. J. O. Boymans, die bij testament zijn kabinet schilderijen
.-enz. aan de stad Rotterdam heeft vermaakt.

20 JUNI. De nieuwe basculeerende Schelu webrug bij den Ter-
wenakker, die de vroegere wipbrug te dier plaatse vervangt,
wordt voor de passage geopend.

24 JUNI. De Raad dezer stad beslist op het rekest van 176 in-
gezetenen, waarbij verhindering der plaatsing van het stations-
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gebouwvan den Rijnspoorweg achter den Haringvliet verlangd
wordt, dat de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden.

24 JUNI. De Arrondissements-Rechtbank maakt twee voor-
drachten op voor rechter-plaats vervangers, waarop geplaatst zijn:
Mrs. P. A. Sander, I.Thooft en P. Kruyff; Mr. J.C. Reepmaker,
L. F. Ballot en W. van Teylingen.
24 JUNI. De Maatschappij tot oprichting van Bewaarscholen

houdt hare jaarlijksche vergadering. Op de scholen bevinden zich
400 kinderen en daaraan zijn verbonden 3 hoofdonderwijzeres-
sen, 8 hulponderwijzeressen en 9 kweekelingen. In plaats van de
heeren Mr. A. Bogaers, Ds. F. C. J. van Goens, M. Gpuka, N.
Messchaert en E. P. de Monchy, worden tot bestuursleden ge-
kozen de heeren J. P. de Bie, P. van der Dussen van Beeftingh,
D. Dunlop, A. C. van Rossem en Dr. A. E. Simon Thomas.
25 JUNI. Z. K. H. Prins Peter van Oldenburg, met gemalin,

kinderen en gevolg, vertrekt, na nachtverblijf in het Grand Hotel
des Pays-Bas, per stoomboot naar Antwerpen.

25 JUNI. De geheele stedelijke Regeering is uitgenoodigd, om
het feest van den wedstrijd, uitgeschreven door de Kon. Ned.
Yachtclub, bij te wonen. Uit de stadskas wordt een toelage ver-
leend tot oprichting eener tribune, echter niet tot het geven van
een vuurwerk.

25 JUNI. Op de Nieuwe Wandeling, buiten de Oostpoort,
wordt bij het maaien gevonden een door toeval aldaar gekomen
zeldzame tarwestruik, die 38 met vracht beladen aren heeft en in
de lengte in schot 1% el meet.

28 JUNI. In de vergadering van den Raad dezer Stad wordt
verder beraadslaagd over den Rijnspoorweg en een overeenkomst
over het vestigen van het stationsgebouw achter den Haringvliet
opgemaakt.

28 JUNI. De Ingenieurs Conrad en Van der Kun doen een on-
derzoek naar een verzakking van het nieuwe Ziekenhuis.

29 JUNI. Promotie der kweekelingen van het Erasmiaansch
Gynasium. Twee jongelingen, J. H. Maronier en H. van den
Broek, houden bij die gelegenheid oratiën, terwijl de leerling
J. A. Fruin, bij zijne bevordering naar de hoogste klasse, eene
declamatie houdt. De heer F. C. J. van Goens houdt, door zijn
vertrek naar Leiden, op curator van het Gymnasium te zijn.

30 JUNI. Z. D. H. MonseigneurC. L. Baron van Wijckersloot,
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bisschop van Curium, komt alhier aan, om het H. Sacrament des
Vormsels toe te dienen aan de geloofsgenooten in de drie R.-K.
kerken.

30 JUNI. Jhr. S. Dedel, Mr. A. Brugmans, A. F. Insinger, A.
L. Brandt, S. R. van Franck en Jhr. F. Rendorp worden gekozen
tot leden van den raad der Kon. Ned. Yachtclub.

1 JULI. Met ingang van dezen dezen datum zijn de overvaart-
gelden met de stoomboot op Katendrecht belangrijk verminderd.

1 JULI. Z. M. de Koning komt alhier aan en zet, onder de ge-
wone eerbewijzen, per stoomjacht „De Leeuw" de reis naar
Noord-Brabant voort.

I JULI. De heer P. H. Tromp heeft bedankt als 'commissaris
der Rijnspoorweg-Maatschappij.

9 JULI. Z. M. de Koning komt alhier van Geertruidenberg
aan en zet daarna onmiddellijk de reis naar Den Haag voort.

II JULI. Daartoe opgewacht te Hellevoetsluis door Prins
Hendrik der Nederlanden, keeren alhier uit Engeland terug de
Erfgroothertog en de Erfgroothertogin van Saksen-Weimar-
Eisenach, en zetten daarna de reis naar Den Haag voort.

12 JULI. Burgemeester en Wethouders houden een conferen-
tie met eene commissie uit het Hoofdbestuur der Rijnspoorweg-
Maatschappij, waarbij men het in hoofdzaak eens geworden is
over de overeenkomst betreffende het vestigen van het stations-
gebouw achter den Haringvliet.

12 JULI. Nabij de Poldervaart breekt zonder verdere onge-
lukken het koppelijzer der locomotief „Pegasus", staande voor
den spoortrein van hier naar Amsterdam.

14 JULI. Prof. W . H. de Vriese en Prof. A. H. van der Boon
Mesch te Leiden verklaren, dat het gewas van de Nieuwe Plan-
tage is de gewone winter-tarwe; het voorwerp bestaat uit één
plant, aan welke 39 halmen met aren voorkomen, iedere aar heeft
ongeveer 40 wel gevormde zaden.

14 JULI. Het bestuur van het Departement Rotterdam der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt door het Departe-
tement Den Haag uitgenoodigd om samen met het Hoofdbestuur
in overleg te treden over de wijze, waarop de misbruiken, welke
met betrekking tot begrafenis-sociëteiten en ziekenbussen in ons
vaderland bestaan, het krachtdadigst en spoedigst zouden kun-
nen worden tegengegaan. De Maatschappij is geheel vreemd
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aan ziekenbussen e. a. onder de benaming: „tot Nut van 't Al-
gemeen".

14 JULI. Ter vervulling der vacature, ontstaan door het be-
roep van Ds. van Goens naar Leiden, maakt de Kerkeraad der
Waalsche Gemeente de volgende voordracht: Ds. Marcus te
Delft, Van Hamel te Haarlem, Guye te Maastricht, Serrurier te
Dordrecht, Stoop te Antwerpen en Chantepie de la Saussaye te
Leeuwarden.

14 JULI. Op de plaats „Berglust" heeft een harddraverij
plaats. De prijzen bestaande uit een paar zilveren suikerstrooiers,
een zilveren tabakskomfoor en een zilveren baarsschepper wor-
den behaald resp. door den heer De Bruyn te Hazerswoude, den
pikeur Ary Houtman te Amsterdam en den heer Sablairolle te
Soetermeer.

17 JULI. Bij het zwemmen in de Rotte verdrinkt de bakkers-
knecht Go ver t van Munster en.

19 JULI. De Raad der Stad arresteert de overeenkomst met
de Ned. Rijnspoor-Maatschappij tot daarstelling van het station
enz. achter den Haringvliet.

19 JULI Tot lid der plaatselijke commissievan Geneeskundig
toeverzicht wordt door den Raad der Stad benoemd de heer Dr.
J. E. de Vrij, in plaats van den overleden heer J. Thomee.

19 JULI. De stads-regeering wordt per rekest verzocht den
beurstijd te bepalen tusschen 1 en 2, in plaats van tusschen 3 en.
4 ure.
21 JULI. In de Groote Kerk wordt het vijftigjarig bestaan van

het Nederlandsche Zendeling-Genootschap gevierd met een
redevoering van Dr. P. H. Hugenholtz, welke afgewisseld wordt
door een mannenkoor, dat Psalm 103, Gezang 155 en 50 en de
Gemeente, die Psalm 118, gezang 83 en 63 zingt.
22 JULI. De wedstrijd van vaartuigen, uitgeschreven door de

Kon. Ned. Yachtclub, wordt o.a. bijgewoond door Prins Hendrik
der Nederlanden, den Prins van Oranje, den Erfgroothertog
van Saksen-Weimar-Eisenach en den Minister van Marine. Een
vroolijke afwisseling verschaft het klimmen in den cocagne-mast
om prijzen. Des avonds branden aan de overzijde der Maas voor
de Boompjes teertonnen en een vuurwerk wordt afgestoken
tegenover de Groote Draaisteeg, vervaardigd door den kunst-
vuurwerkmaker P. L. van der Brugh. De Rotterdamsche Lieder-
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tafel zingt liederen in een versierde boot. De leden der Club
houden na afloop van den wedstrijd een diner in het Grand Hotel
<les Pays-Bas. Prins Hendrik reikt de prijzen aan de overwin-
naars uit.

23 JULI. Na kennis genomen te hebben van de overeenkomst
met het bestuur van den Rijnspoorweg, betreffende de vestiging
van het station aan de Maas, slaat het Departement van Binnen-
landsche Zaken aan den Koning voor tot de onteigening over te
gaan voor den spoorweg van Rotterdam naar Utrecht.

27 JULI. Ds. P. J. Marcus te Delft wordt tot predikant bij de
Waalsche Gemeente beroepen.

30 JULI. De recognitie der schippers van de veerschuiten tus-
schen Rotterdam en Delft, wordt door den Raad der Stad ver-
minderd.

30 JULI. De Rotterdamsche Courant spoort aan, om in te
teekenen voor de oprichting te Haarlem van een standbeeld voor
Lourens Jansz. Coster, den uitvinder der boekdrukkunst.
31 JULI. Z.D.H, de Hertog van Nassau bezoekt het etablisse-

ment der Ned. Stoomboot-Maatschappij op Feijenoord alsmede
's Rijks Werf en vertrekt daarna naar Londen.
4 AUGUSTUS. De vaartuigen, die hebben deelgenomen aan

den wedstrijd, uitgeschreven door de Kon. Ned. Yachtclub, zijn ge-
keurd ; er worden medailles uitgereikt aan de bouwmeesters Edw.
Taylor te Nieuwediep, P. Struijk alhier bij loting met F. Vos te
Amsterdam, De Jong, Kortland ö Anthony alhier, en Z. K. H.
Prins Hendrik c. s. bij loting met den heer Lowes te Vlissingen.

9 AUGUSTUS. De luitenant ter zee 2e kl. A. P. N. Rijk wordt
door Burgemeester en Wethouders benoemd tot havenmeester
en is tevens aan Z. M. voorgedragen om belast te worden met
het waterschoutsambt.

10 AUGUSTUS. Z. M. de Koning komt alhier aan en ver-
trekt onder de gewone eerbewijzen met het stoom jacht „De
Leeuw" over Geertruidenberg naar Tilburg. De heer Bennet
van Londen biedt Z. M. een nieuw uitgevonden waterreddings-
machine aan.

11 AUGUSTUS. De muntbiljetten van f 20,—, die op 1 Juni
hebben opgehouden wettig betaalmiddel te zijn, kunnen echter
gedurende nog twee jaren na dat tijdstip bij de Nederlandsche
Bank ontvangen worden.
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13 AUGUSTUS. Bij de hecren Jhr. Mr. D. R. Gevers Dey-
noot, kantonrechter en Mr. Ie. Thooft, advocaat, bestaat ge-
legenheid zich aan te melden als lid van de op te richten HolL
Maatschappij van Landbouw.

14 AUGUSTUS. Van zijn bezoek te Tilburg keert Z.M.
de Koning alhier terug en zet daarna de reis naar Den Haag
voort.

16 AUGUSTUS. Ds. P. J. Marcus neemt het beroep bij de
Waalsche Gemeente alhier aan.

16 AUGUSTUS. De leerlingen van het Erasmiaansch Gym-
nasium alhier, die aan het staats~examen te Zwolle hebben deel-
genomen, worden tot het akademisch onderwijs toegelaten.
21 AUGUSTUS. De Israelistische miliciens van de lichting

1845 worden, wegens de feestdagen en hoogtijden, van de op-
komst onder de wapenen in de maand September vrijgesteld.

22 AUGUSTUS. De handboogschutterij „De Batavieren"
viert haar eerste feest met het koning- en ridderschieten, waar-
aan 18 schutters deelnemen; het feest wordt besloten met een
prachtig bal.

26 AUGUSTUS. In de alhier gehouden veiling door de Ned.
Handel-Maatschappij heeft de Java-thee opgebracht van 25-—
300 cent en de bindrotting van f 10,-— — f 13,— bij kavelingen.

28 AUGUSTUS. Het korps muzikanten der Schutterij geeft
een groot militair concert.

28 AUGUSTUS. Aan het toelatingsexamen voor het Ersas-
miaansch Gymnasium hebben 20 jongelingen deelgenomen, die
allen worden aangenomen.

30 AUGUSTUS. Door de Ned. Handel-Maatschappij wor-
den geveild 225.077 balen Java-koffle, die hebben opgebracht
van 20—34 cent. Voor deze gelegenheid loop een extra-spoor-
trein naar Amsterdam.
30 AUGUSTUS. Tot stationschef bij de Hollandsche Spoor-

weg-Maatschappij alhier is benoemd de heer Burlett, thans in
gelijke betrekking te Amsterdam.

30 AUGUSTUS. Een stoombootdienst van Rotterdam naar
Roermond wordt ingesteld.
30 AUGUSTUS. Een zwemschool met badhuis zal opgericht

worden aan het Nieuwewerk.
4 SEPTEMBER. Op de in aanbouw zijnde Zuiderkerk wordt
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de torenspits geplaatst, bij welke gelegenheid het werkvolk door
den aannemer J. van Limburgh wordt onthaald.

5 SEPTEMBER. Ds. J. I. Doedes wordt bevestigd door Ds.
W. P. R. Bouman, die tot tekst had Hand. 10 : 33b. De beves-
tigde houdt des avonds zijn intreerede met I Joan.: 2. 12b.

6 SEPTEMBER. In de veiling van 27257 kanassers en kran-
jangs Java-suiker, door de Ned. ftandel-Maatschappij gehou-
den, is alles verkocht van f 28,—' — f 39V4.

7 SEPTEMBER. De huisvrouw van J. P. van der Linden,
wonende in de Schotschesteeg aan de Hoogstraat, wijk 11 no. 411,
bevalt van drie welgeschapen dochters.

8 SEPTEMBER. De zaak tegen J. Jongste en P. van Veen,
beklaagd van manslag, wordt door de Arrondissements-Recht-
bank naar het Gerechtshof verwezen.

8 SEPTEMBER. De Maatschappij tot Nut van't Algemeen
reikt de zilveren medaille uit aan W. van Slierendrecht, beurt-
schipper, voor het tweemaal redden van een bij de Hoenderbrug
in het water gesprongen krankzinnige.

10 SEPTEMBER. De Stedelijke Regeering is in schikking ge-
komen met het bestuur der Ned. Rijnspoorweg-Maatschappij,
omtrent den afstand der aan de stad toebehoorende erven, ge-
bouwen, enz., begrepen onder de perceelen wier onteigening
door den aanleg van den zijtak Utrecht-Rotterdam gevorderd
werd.

10 SEPTEMBER. Door eenige handelshuizen is aan Z. E.
den Minister van Koloniën een adres gericht, aangaande de op-
brengst der tinmijnen te Banca, waarop de Minister antwoordt,
dat het departement van Koloniën zich ten eenenmale ongehou-
den acht, om daarop eenig bepaald antwoord te geven.

13 SEPTEMBER. In de zitting van den Raad der stad wordt
overgegaan tot de opening der stembiljetten tot vervulling der
vijf bestaande vacatures in het stedelijk kiescollege, en zijn be-
noemd de heeren: Joost van Vollenhoven, W. S. Burger Jr., A.
van Rijckevorsel Wz., J. A. Pluygers en W. Smalt, resp. met 443,
381, 330, 301 en 217 stemmen.

15 SEPTEMBER. Een valsch tienguldenstuk, met het jaartal
1840, wordt ontdekt.

16 SEPTEMBER. In de veiling, door de Ned. Handel-Maat-
.schappij gehouden, is alles verkocht, als volgt: kaneel 47—86
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cent, peper I6V2—19 cent, notenzeep Ie soort 47 cent per half
ned. pond, 2e soort 43 cent, thee 59—152 cent.

16 SEPTEMBER. De spoortrein van Amsterdam van 7 72 uur
n.m. komt ruim 1 Vj uur te laat aan, doordat nabij Schiedam twee
stuks rundvee zijn overreden, tengevolge waarvan de machine
eenig defect bekwam.

17 SEPTEMBER. De trein van Amsterdam van 2 uur n.m.
komt, eveneens door een defect, 2 uren te laat aan.

17 SEPTEMBER. Een bliksemafleider zal op den toren der
in aanbouw zijnde Zuiderkerk geplaatst worden.

20 SEPTEMBER. Het verzoek tot verandering van het beurs-
uur wordt door den Raad der stad vooralsnog niet ingewilligd.

21 SEPTEMBER. Z. M. de Koning keert uit Duitschland
alhier terug en zet, na met de gewone eerbewijzen ontvangen te
zijn, de reis naar Den Haag voort.

24 SEPTEMBER. In de vergadering van graanhandelaren
wordt vastgesteld het tarief van kortingen bij minderwicht voor
alle soorten van granen en zaden, die op Nederlandsen gewicht
verkocht zullen worden, uitgezonderd de boekweit.

24 SEPTEMBER. Met het barkschip„EliseSusanne", kapitein
N. A. Dykama, toebehoorende aan den heer H. van Ryckevor-
sel, zullen naar St. George d'Elmina vertrekken de hoofdingenieur
Kiessler, een tweede ingenieur en mijnwerkers, om zich naar de
Goudkunst te begeven, ten einde de goudgraverij en goudwas-
scherij in de mijnen van het district Dabokrom te beproeven. Met
dezelfde gelegenheid zal naar zijn vaderland terugkeerenQuamina
Pocoo, een de% Ashantijnsche Prinsen, welke hun opvoeding in
Nederland genoten hebben.

25 SEPTEMBER. In de vergadering van het bestuur der Ned.
Rijnspoorweg-Maatschappij, te Amsterdam gehouden, worden
de bestekken voor de aardenbaan van Utrecht naar de Maas, het
station te Rotterdam enz., aangenomen.

27 SEPTEMBER. Een plan tot demping van de Glashaven is
ontworpen.

27 SEPTEMBER. Het nieuwe gebouw voor de Kerkeraads-
en Diaconie-vergaderingen aan de n.w.z. derGroote kerk wordt
ingewijd.

29 SEPTEMBER. Professor Ullman uit Heidelberg woont
een godsdienstoefening, onder het gehoor van Ds. van Ooster-
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zee, bij. Na afloop was er een bijeenkomst ten huize van laatst-
genoemde met den beroemden hoogleeraar, waaraan verschil-
lende predikanten deelnamen.

30 SEPTEMBER. In de veiling van 280 heele en 1243 halve
kisten Java-Indigo, door de Ned. Handel-Maatschappij gehou-
den, is alles verkocht en zijn de prijzen geloopen van f 1,55 tot
f4,25.

1 OCTOBER. Een circulaire wordt verspreid, houdende ver-
zoek om lid te worden van de Ned. Vereeniging tot afschaffing
van sterke dranken.
2 OCTOBER. Z. M. de Koning komt alhier aan, om zich naar

Tilburg te begeven.
5 OCTOBER. Te beginnen met dezen datum vertrekt de post

voor Gelderland en Duitschland ten 2 V4 uur.
6 OCTOBER. Door den Stedelijken Raad wordt tot mark-

meester benoemd J. van der Laan, thans commissaris van de post-
wagens op Gouda.

7 OCTOBER. Z.M.deKoningkeertalhieruitNoord-Brabant
terug en zet de reis naar Den Haag onverwijld voort.

7 OCTOBER. Ter vervulling der vacatures, ontstaan door
het overlijden der heeren E. Suermondt en J. van der Wallen van
Vollenhoven, worden tot leden van den Stedelijken Raad door
het Kiezers-college gekozen de heeren Jacob Mees en Frans van
Vollenhoven.

8 OCTOBER. Ten voordeele van de Ned. Vereeniging tot af-
schaffing van sterke dranken wordt een boekje uitgegeven, waarin
de schrijver op humoristische wijze het misbruik van sterken drank
bestrijdt.
9 OCTOBER. Een zon-eclips heeft plaats, waardoor bijna elf

twaalfde gedeelten der zonneschijf verduisterd worden.
11 OCTOBER. Ruim 500 personen hebben zich opgegeven

als lid van de op te richten Hollandsche Maatschappij van Land-
bouw.

11 OCTOBER. Van de werf St. Joris, scheepsbouwmeesters
De Jong, Kortelandt 6 Anthony, wordt te water gelaten het
schoenerschip „Diana", voor rekening van de heeren C. Vlier-
boom 6 Zonen en daarna de kielen gelegd voor de barkschepen
„Macasser" en „St. Helena", waarvan het eerste voor dezelfde
rekening.
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14 OCTOBER. H. M. de Koningin keert alhier uit Duitsch-
land en Zwitserland terug en vertrekt, onder militaire honneurs,
naar Den Haag.

15 OCTOBER. Met ingang van dezen datum zullen de brie-
ven voor Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam, in
plaats van om 12 uur, om IOV4 uur vertrekken.

22 OCTOBER. De Raad der stad besluit de erfmaking van
het kabinet schilderijen enz. van den heer Mr. F. J. O. Boymans
te Utrecht te aanvaarden,
22 OCTOBER. Het eerste examen van de zangschool van

aanstaande onderwijzers, in 1845 opgericht door het Departe-
ment Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
wordt afgenomen door den hoofdonderwijzer J. van Weel, in
tegenwoordigheid o. a. van den burgemeester. De heer school-
opziener Ds. G. H. M. Delprat opent de plechtigheid.

26 OCTOBER. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden
komt per stoomjacht van Vlissingen alhier aan en vertrekt daar-
na naar Den Haag.

27 OCTOBER. Aan de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat-
schappij is een adres ingediend tot herstelling van den trein van
12 uur, van hier op Amsterdam.
27 OCTOBER. Het bestuur der Spaarbank van het Departe-

ment Rotterdam der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen heeft
een gebouw aan de w.z. van de Botersloot aangekocht, bestemd
voor hare zittingen, die tot nu toe boven de Groote Vleeschhal
gehouden werden.

27 OCTOBER. Laatste orgelbespeling in dit jaargetijde door
den organist B. Tours. De orgelbespelingen zijn gehouden in de
Groote Kerk van 12 Mei tot 27 October, des Woensdags om de
veertien dagen.

28 OCTOBER. De Raad besluit om het nieuwe Stads-zieken-
huis in gebruik te nemen.

28 OCTOBER. De Stedelijke Raad benoemt tot curator van
het Erasmiaansch Gymnasium den heer D. F. van der Pant.

30 OCTOBER. Aan 's Rijks werf komen aan de Prinsen
Alexander en Hendrik der Nederlanden en vertrekken van Vlis-
singen naar Madera.

30 OCTOBER. Tot rechter-plaatsvervangers worden door
den Voorzitter der Arrondissements-Rechtbank, Mr. P. van
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VoUenhoven, geïnstalleerd: Mrs. P. A. Sander en J. O Reep-
maker.

2 November. Dr. J. J. van Oosterzee maakt in de Groote Kerk
bekend, dat hij bedankt heeft voor het beroep te Amsterdam
en houdt daarna een leerrede naar aanleiding van I Thess. 3
vers 9-13.

5 NOVEMBER Ter inzameling van gelden, bestemd tot op-
richting te Haarlem van een metalen standbeeld voor Lourens
Jansz. Coster, vormt zich alhier een commissie, bestaande uit de
heeren: S. van Baaien, Ds. W . P. R. Bouman, A. C. Dalen, Ds.
G. H. M. Delprat. C. G. Schutze van Houten, E. P. de Monchy,
Mr. W. S. van Reesema, Dr. G. Schneither en P. H. Tromp.
9 NOVEMBER. Voor rekening van den heer Ed. Serruys

alhier wordt van de werf St. Joris te water gelaten het door de
scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt 6 Anthony nieuw
gebouwde barkschip „Emilie", gevoerd zullende worden door
kapitein P. F. Marker.

9 NOVEMBER. Dr. F. W. Krieger verricht alhier de eerste
operatie van een door kanker aangetaste linkerborst, na aan-
wending van zwavelether, bij een in het krankzinnigengesticht
verpleegd wordende vrouw.

10 NOVEMBER. De zangschool voor aankomende onder-
wijzers geeft, onder leiding van den heer J. van Weel, in de zaal
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een uitvoering van
een tiental vierstemmige liederen, waaronder: „Gebed" door J.
F. Dupont en „Het Bloempje van de Hoop" door A. G. C. Ver-
meulen.

12 NOVEMBER. Het schilderij van onzen stadgenoot S. Op-
zoomer, voorstellende Desiderius Erasmus, in peinzende houding
in zijn boekencel gezeten, waar hij bezig is met de vertaling van
een gedeelte der H. Schriften, naar een afbeelding door Holbein,
is alhier ter bezichtiging.

13 NOVEMBER. De financieele Spaansche Commissie komt
alhier aan. Zij is belast met het betalen der renten van de 3 pets.
Spaansche binnenlandsche Schuld en gemachtigd om over alle
vorderingen te onderhandelen.

14 NOVEMBER. Ds. D. T. Huët herdenkt zijn 25-jarigen
dienst bij de Waalsche Gemeente en bevestigt Ds. P. J. Marcus.
De bevestiger had tot tekst Hebr. XIII vs. 8 en de bevestigde
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I Cor. Ill vs. 11-15.
15 NOVEMBER. De brieven van Rotterdam, bestemd voor

Schiedam, Delft, 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem en Amster-
dam, zullen, met uitzondering van Zon- en feestdagen, voortaan
om half een vertrekken met den onlangs ingestelden extra-spoor-
trein.

17 NOVEMBER. Het adres van den heer F. J. Plate c. s.,
houdende verzoek om afschaffing van de verschillende imposten
op het gemaal, het geslacht, de boter en de turf, wordt door den
Raad der stad vooralsnog voor geene gunstige beschikking vat-
baar geoordeeld.

17 NOVEMBER. De afdeeling Rotterdam der Maatschappij
tot bevordering der Toonkunst is voornemens eene hulde te
brengen aan de nagedachtenis van den onlangs overleden Felix
Mendelssohn Bartholdy door een groot vocaal en instrumentaal
concert te geven onder directie van de heeren Verhulst en Hut-
schenruyter en de helft der opbrengst te doen strekken tot eene
bijdrage voor een monument, dat te Leipzig te zijner eere zal wor-
den opgericht en de andere helft ten voordeele der armen alhier
af te staan.

21 NOVEMBER. Z. M. de Koning keert van Tilburg terug
en vertrekt naar Den Haag.

24 NOVEMBER. Gedurende de jaren 1845,1846 en de eerste
tien maanden van 1847 zijn door deze stad naar Amerika vertrok-
ken 6670 Nederlandsche landverhuizers (1100 huisgezinnen).
Ongeveer zeven achtste gedeelten behooren tot den landbou-
wersstand.

25 NOVEMBER. Het Kantongerecht No. 2 besluit, dat heel-
meesters, tot de genezing van uitwendige en heelkundige gebre-
ken inwendige middelen voorschrijvende, geen anderen tak van
de geneeskunst uitoefenen, dan waartoe zij bevoegd verklaard
zijn, en heeft dientengevolge den heer A. Symons, heel- en vroed-
meester, ontslagen van alle rechtsvervolging. Verdediger was
Mr. H. H. Tels, advocaat alhier.
26 NOVEMBER. Een aanvang wordt gemaakt met het in

orde brengen van datgene, wat voor de plaatsing van het museum
van wijlen den heer Boymans vereischt zal worden.

1 DECEMBER. Gedurende de 30 weken van haar bestaan
heeft de „Kinderverzorging ten behoeve van vlijtige moeders",
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sedert 7 Mei 1.1. geopend in de Goudschewagenstraat boven de
voormalige Diaconieschool, uit 35 gezinnen kinderen verzorgd,
die er te zamen ongeveer duizend dagen hebben doorgebracht
tegen betaling van 10 cent per dag, waarvoor de moeders worden
in staat gesteld, om door handenarbeid buitenshuis iets te verdie-
nen.

1 DECEMBER. De Z.-H. Maatschappij tot redding van
Schipbreukelingen reikt aan P. Kruyne, schipper op de loodsboot
No. 3, de zilveren medaille uit en f 50,— om onder de equipage
te verdeelen voor het redden der bemanning, bestaande uit vijf
personen, van het Engelsche schoenerschip „James of Kincardi-
ne", den 20 November op den Banjaard gestrand.

2 DECEMBER. Tot stedelijk ontvanger van het gemaal en de
brandstoffen benoemt de Raad den klerk W . W . Erkelens Cooke,
in plaats van den overleden heer C. G. Verbrugge.

5 DECEMBER. De rederijkerskamer „Liefde boven al! "viert
plechtig den 55«* verjaardag van den Koning, zijnde 6 December.

5 DECEMBER. Door het vuur in een der overgebleven sto-
ven ontstaat brand in de Prinsenkerk, welke echter spoedig ge-
bluscht kon worden.

8 DECEMBER. De heeren Mr. W . C. Mees en Mr. P. van
der Hoeven, bijgestaan door een commissie van drie raadsleden,
bestaande uit de heeren Mr. A. Schadee, C. J.Thooften Jhr. Mr.
W. T. Gevers Deynoot, zijn door den Raad der stad benoemd tot
het nazien der stedelijke keuren en ordonnantien.

8 DECEMBER. De rederijkerskamer „Liefde boven al!" ont-
vangt van Z. M. den Koning een gift van honderd gulden.

10 DECEMBER. De heer A. P. N. Rijk, havenmeester alhier,
is door Z. M. ook tot waterschout benoemd.

11 DECEMBER. In den schouwburg wordt opgevoerd het
treurspel „Epicharis en Nero", waarin Mevrouw Van Ollefen da
Silva de rol van Epicharis vervult.

13 DECEMBER. De eerste Oostindievaarder wordt gebracht
op de nieuwe sleephelling, n.l. het fregatschip vroeger genaamd
„Anthony", thans „Jan de Wit", gevoerd door kapitein J. van
Waning en toebehoorende aan de heeren C. Balguerie 6 Zoon
alhier.

15 DECEMBER. Ter vervulling der vacature, ontstaan door
het verleende emeritaat aan Ds. J. P. Sprenger van Eyk formeert
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de Breede Kerkeraad der Ncd. Hervormde Gemeente het vol-
gend twaalftal van predikanten: H. L. Oort te Delft, V. F. f.
Boonacker te Leersum, H. A. G. Brumund te Vlaardingen, E,
Cats Wor te Mijdrecht, J. P. van Harencarspel te Leeuwarden,
H. J. R. G. Theesing te Zevenhuizen, L. van Haaften te Nijme-
gen, Dr. J. P. Strieker te Dordrecht, H. H. Sluiter te Terwolde,
Dr. S. K. Thoden van Velzen te Leeuwarden, J. W. Haverkamp
Begemann te Geervliet en J. J. Sprenger van Eyk te Hilvaren-
beek.

19 DECEMBER. Het vijftigjarig bestaan van het Ned. Zen-
deling Genootschap, hetwelk den 19 December 1797 alhier werd
opgericht, wordt herdacht in de godsdienstoefeningen der pro-
testantsche gemeenten.

20 DECEMBER. Aan den heer J. A. Jongeneel, notaris alhier,
wordt eervol ontslag uit dat ambt verleend.

24 DECEMBER. Tusschendereederij„Amicitia"endeNed.
Stoomboot-Maatschappij is een overeenkomst tot stand geko-
men, waarbij de laatste zich verbindt op te houden met op Ant-
werpen te varen.

26 DECEMBER. Ds. J. P. Sprenger van Eyk, sedert 16 April
1809 predikant alhier, houdt in de Oosterkerk een afscheidsrede.
27 DECEMBER. Een nieuw drama „Joan Woutersz" van

den heer Schimmel wordt in den schouwburg opgevoerd.
29 DECEMBER. In de tabaksfabriek van den heer F. Egeter

op de Hoogstraat, tusschen de Gasthuissteeg en de Goudsche-
wagenstraat, ontstaat brand, die door spoedige hulp binnen kor-
ten tijd gebluscht is.
30 DECEMBER. Ds. M. A. de Jongh, sedert 1843 em.-predi-

kant, overlijdt oud ruim 70 jaren.
30 DECEMBER. De Gemeente sluit een leening van f 80.000

tegen 4 °/o.
30 DECEMBER. Door den Raad der stad worden gearres-

teerd twee ordonnantien, houdende eene belasting op het houden
van honden en op het losloopen van honden.

31 DECEMBER. De Maas, van de Plantage tot deGroote
Draaisteeg, is met ijs bedekt.

31 DECEMBER. Gecommitteerden der Ned. Geref. Gemeen-
te dragen aan de firma J. Batz ö Comp. de vervaardiging op van
een orgel voor de in aanbouw zijnde nieuwe Zuiderkerk van 16
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voets werk, 40 sprekende registers op drie handklavieren en een
vrij pedaal.

1848.
1 JANUARI. In 1847 zijn alhier overleden 675 mannen, 745

vrouwen en 1583 kinderen, totaal 3003 personen. Geboren zijn
3028 kinderen, gehuwd zijn 606 paren en 5 echtscheidingen zijn
uitgesproken.

1 JANUARI. De post naar Schiedam en Vlaardingen per voet-
bode houdt op; veranderingen komen in de post voor Amster-
dam, Den Helder, Amersfoort en Maastricht.

5 JANUARI. Tot herder en leeraar bij de Ned. Hervormde
Gemeente wordt alhier beroepen Ds. H. J. R. G. Theesing, pre-
dikant te Zevenhuizen.

5 JANUARI. De plechtige gedachtenisviering van Mendels-
sohn-Bartholdy heeft plaats in de groote zaal der sociëteit Har-
monie, met de uitvoering van koor No. 11 uit het oratorium,
„Paulus", Simfonie No. 3, de 42e psalm, ouverture „Die Hebri-
den" en „Lobgesang."
6 JANUARI. Het stoffelijk overschot van den em.-predikant

M. A. de Jongh wordt ter aarde besteld, waarbij Ds. Hugenholtz
een toespraak houdt.
6 JANUARI. De violist Haumann geeft een soiree musicale in

de concertzaal aan de Bierstraat, waarop door hem wordt voor-
gedragen het quintet van Beethoven (in Es), geassisteerd door de
heeren Tours, Ganz, Hutschenruyter en Coenen.

10 JANUARI. De met 1 Januari afgetreden wethouder P. H.
Tromp vervult dat ambt vooralsnog als waarnemend wethouder.
9—10 JANUARI. De thermometer van Fahrenheit wijst af-

wisselend 872~-22 graden aan.
10 JANUARI. De Maas voor de Boompjes en het Nieuwe-

werk is tot aan het Katendrechtsche veer met ijs bedekt.
12 JANUARI. Als lid der Schoolcommissie wordt geinstal-

leerd de heer Mr. G. Mees Az., die reeds vroeger, tot op zijn ver-
trek naar Deventer, in die betrekking werkzaam was geweest.

15 JANUARI. Onder voorzitterschap van Z. K. H. Prins
Hendrik wordt in het Hotel des Pays-Bas een algemeene ver-
gadering gehouden der Kon. Ned. Yachtclub.

15 JANUARI. De begrooting van 1848 der ontvangsten
en uitgaven van de stad is: ontvangsten f 1130904.91 V2. uit-
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gaven f 1129996.18V2. De bevolking bedraagt 82493 zielen.
17 JANUARI. Ds. H. J. R. G. Theesing heeft het beroep tot

predikant alhier aangenomen.
17 JANUARI. Een man, werkzaam op het voor de Boompjes

liggend fregatschip„Doggersbank", valt uit de bagijnra op het
dek; de ongelukkige is terstond dood.

24 JANUARI. De opbrengst der advertentiën voor nieuw-
jaarsgroeten in het nummer der Rotterdamsche Courant van 1
Januari 1848 wordt afgedragen aan het Stads-Algemeen Arm-
bestuur.
24 JANUARI. Het genootschap „Door Vriendschap Werk-

zaam" viert het eeuwfeest van den Munsterschen vrede met een
voordracht door den heer P. Post Pz.

24 JANUARI. Aan den Kleiweg, onder de gemeente Schie-
broek, ontstaat brand op de buitenplaats „Herdersoord", toebe-
hoorende aan den heer J. J. Verhoeff, en wel in de orangerie,
welke geheel uitbrandt.

26 JANUARI. Voor de betrekking van geneesheer voor het
nieuwe ziekenhuis hebben zich 26 sollicitanten aangemeld.

26 JANUARI. Een koepel van den heer Lutski aan de Boo-
gaardslaan wordt een prooi der vlammen.

28 JANUARI. Van stads-wege wordt van het Oude Hoofd
een groote brug naar het ijs gelegd. Op de Maas voor de stad is
het zeer levendig.

28 JANUARI. De daders van den diefstal ten huize van den
heer Pool op de Nieuwemarkt worden gearresteerd. Aldaar was
16 Februari 1847 gestolen f30.000 in gouden speciën, een zak
rijksdaalders, alsmede bank- en muntbiljetten.

28 JANUARI. De jeugdige W . H. Paling geeft een soiree
musicale voor viool- en piano-solo's, met medewerking van de
heeren Tuyn en Montigny.

30 JANUARI. De rederijkerskamer „Liefde boven al!" viert
plechtig het voor twee eeuwen te Munster gesloten vredever-
bond; de opbrengst strekt tot aankoop van spijskaarten ten be-
hoeve van arme huisgezinnen.

1 FEBRUARI. In het gebouw „Verscheidenheid en Overeen-
stemming" houdt de heer J. Visser in het letterlievend genoot-
schap „Door Vriendschap werkzaam gebleven" een rede, gewijd
aan de herinnering der sluiting van den Munsterschen vrede.
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3 FEBRUARI. De kermis wordt door den Raad der stad af-
geschaft, omdat deze niet meer beantwoordt aan het doel: de be-
vordering van het algemeen handelsverkeer der ingezetenen.

4 FEBRUARI. Daar het ijs niet meer betrouwbaar is, worden
de bruggen van het Oude Hoofd naar de Maas weggenomen.

6 FEBRUARI. De Maas geraakt in beweging.
7 FEBRUARI. De senaat der Leidsche Hoogeschool heeft

den heer B. F. Matthes de waardigheid van phil. theor. magister
en litt. hum. doctor aangeboden, voor de overzetting der Heilige
Schrift in de Boegineesche taal.

7 FEBRUARI. De heer F. L. de Ruyter heeft een bestuur-
baar luchtschip uitgevonden.

8 FEBRUARI. De leden der Hollandsche Maatschappij van
Landbouw, uit Rotterdam, Schiedam, Delfshaven, Overschie,
Kralingen en Capelle, vereenigen zich tot een afdeeling onder den
naam van „Rotterdam en omstreken", waarbij het eiland IJssel-
monde en de Zwijndrechtsche Waard zich zullen voegen. Tot
voorzitter wordt benoemd Mr. W. T. Gevers Deynoot, tot vice-
voorzitter Mr. J. Vaillant te Schiedam en tot secretaris-penning-
meester Mr. I. Thooft.

9 FEBRUARI. Het ijs in de Maas is zoodanig verminderd,
dat er weer vaartuigen kunnen binnenkomen.

9 FEBRUARI. Het vonnis, waarbij J. H. Houtam en J. A.
Hase wegens het maken van valsche muntspeciën tot de dood-
straf veroordeeld waren, heeft de Koning veranderd in de vol-
gende straf: geeseling en brandmerking, met den strop om den
hals aan de galg vastgemaakt te worden en een twintigjarige
tuchthuisstraf. Dit vonnis wordt heden ten uitvoer gelegd.

14 FEBRUARI. Eene nieuwe uitgave der Feest- en Lijdens-
teksten, welke jaarlijks in de Ned. Hervormde Gemeente gepre-
dikt worden, komt gereed.

14 FEBRUARI. De heer Van Someren heeft twee natte ver-
ven uitgevonden, dienende de eerste om het houtwerk te bevei-
ligen voor verrotting, champignons en schadelijke insecten en de
tweede om de looden regenbakken enz. zoodanig te bekleeden,
dat alle vergiftiging van het drinkwater geheel ophoudt.

16 FEBRUARI. De heer A. van Rijckevorsel Hzn. wordt
herkozen als commissaris der Ned. Handel-Maatschappij en ge-
kozen wordt als commissaris-plaatsvervanger met 72 stemmen
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de heer C. van Stolk Azn., in plaats van den heer D. Blanken-
heym, die bedankt heeft; de heeren F. Moll en E. L. Jacobson
kregen resp. 66 en 43 stemmen.

16 FEBRUARI. De oude tooneelspeler Schouten neemt af-
scheid van het tooneel met de rolvervulling van John Coocke in
„Par tij woede". Toespraken worden gehouden door zijn kunst-
broeder Van Hanswijk en door den directeur Peters, die hem
namens geabonneerden een snuifdoos gevuld met tiengulden-
stukken aanbiedt.

17 FEBRUARI. Z. K. H. Prins Hendrik bezoekt alhier het
stoomschip „Pegasus", onder bevel van den luitenant ter zee J.
May, welk stoomschip Z. K. H. Prins Alexander naar Madera
zal brengen.

18 FEBRUARI. In de manege heeft een caroussel plaats,
voorstellende de feesten, gegeven bij gelegenheid van een tour-
nooi, ten jare 1300 te Toulouse gehouden, naar aanleiding van
de overleveringen der troubadours en een optocht van 20 ridders,
gecommandeerd door den hertog van Bourgondie. De heer Mor-
riën was leverancier der costumes en de heer Weijers pikeur.

20 FEBRUARI. Bij Koninklijk besluit van dezen datum wordt
tot wethouder dezer stad benoemd de heer Mr. A. T. Prins, in
plaats van den eervol ontslagen heer P. H. Tromp.

21 FEBRUARI. Op 's Rijks werf alhier komen aan de Prins
van Oranje en Prins Hendrik der Nederlanden, benevens de mi-
nister van Marine Rijk. In oogenschouw worden genomen Zr.
Ms. Stoomschepen „Phoenix", onder bevel van den luitenant ter
zee Ie klasse J. May en de schoenerbrik „Ambon", onder bevel
van den luitenant ter zee 1 e klasse Dibbits. Prins Hendrik vertrekt
met de „Phoenix" naar Hellevoetsluis.
23 FEBRUARI. Het genootschap „Door Vriendschap werk-

zaam gebleven", houdt in het lokaal „Verscheidenheid en Over-
eenstemming" aan de Scheepmakershaven een leesavond, waarin
als sprekers optreden de heeren G, A. Bar, J. van Harderwijk Rz.,
H. Maronier en L. van den Broek, terwijl de pas opgerichte
zangvereeniging „Amphion" zich afwisselend doet hooren. De
opbrengst is ten voordeele der armen.

26 FEBRUARI. Aan den heer J. van Limburg wordt de ver-
bouwing der Spaarbank aan de Botersloot voor f 10670,— toe-
gewezen.
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29 FEBRUARI. In reken-, stel- en meetkunde, werktuigkunde
natuurkunde, worden geëxamineerd de 120 leerlingen der In-

dustrieschool in den leeftijd van 12—38 jaren en grootendeels be-
staande uit ambachts- en handwerkslieden. Aan 30 personen
worden getuigschriften tot aanmoediging en aan 3 personen af-
scheids-getuigschriften uitgereikt.

3 MAART. De Z.-H. Maatschappij tot redding van Schip-
breukelingen alhier, besluit uit te reiken aan een zestiental vis-
schers te Wierum ieder ƒ10,— en aan een twaalftal visschers te
Moddergat ieder een zilveren medaille met getuigschrift, bene-
vens ƒ 10,— voor het redden der bemanning van het op de Frie-
sche kust gestrande Pruisische schoenerschip „Sirene".

5 MAART. De rederijkerskamer „In liefde bloeijende, gezegd
de Dothanisten" geeft, ter herdenking van de beëindiging van den
tachtig jarigen oorlog tegen Spanje, in het lokaal „Concordia" een
voorstelling, waarin wordt opgevoerd een allegorie, vervaardigd
door den heer L. van den Broek en waarvoor Z. M. de Koning
f 100,— heeft beschikbaar gesteld.

8 MAART. In de leesvergadering der afdeeling Rotterdam der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen houdt de heer J. W . Slui-
ter een rede, gewijd aan de herdenking van den Munsterschen
vrede, afgewisseld door zang der kweekelingen van de onderwij-
zers-zangvereeniging, onder leiding van den heer ƒ. van Weel.

9 MAART. Het besluit van den stedelijken Raad van 3 Febr.
tot afschaffing der kermis wordt ingetrokken.

10 MAART. Het postkantoor alhier ontvangt de bevestiging
<lat de brieven, de vorige maand per Overland-mail verzonden,
tijdig te Marseille zijn aangekomen.

11 MAART. In de tweede vergadering der Afdeeling Rotter-
dam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Land-
bouw, gehouden in de concertzaal aan de Bierstraat wordt o. a.
besloten tot het houden in September eener tentoonstelling met
premiën van levend vee enz.

13 MAART. Alhier wordt de tijding ontvangen, dat Z.M. de
Koning aan de Tweede Kamer vrijheid verleent tot een ruimere
herziening der Grondwet.

14 MAART. De verklaring des Konings van zijne gezindheid
tot herziening der Grondwet is aanleiding, dat sociëteiten en wo-
ningen van vele voorname ingezetenen geïllumineerd zijn.
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17 MAART. Het schilderij, voorstellende de prediking van
Johannes den Dooper in de woestijn, door C. Kruseman, wordt
door Z. M. den Koning ter bezichtiging afgestaan voor de ten-
toonstelling, in de maand Mei door het Schilderkundig Genoot-
schap in de sociëteit „Harmonie" te houden.
22 MAART. In de Houttuinsche kerk zal op het a.s. paasch-

feest uitgevoerd worden een vierstemmige mis, met orgelbege-
leiding, gecomponeerd door den stadgenoot F. H. Coenen.
22 MAART. De rederijkerskamer besluit, wegens het overlij-

den van Z. K. H. Prins Alexander, de werkzaamheden voorloo-
pig te staken.

23 MAART. Een aantal ingezetenen der stad teekenen een
adres aan den heer Mr. Lusac, houdende verzoek om een plaats
in het nieuwe Ministerie wel te willen aanvaarden.
23 MAART. Met ingang van 1 Juli wordt tot geneesheer van

het nieuwe ziekenhuis door den Raad dezer stad benoemd de heer
Dr. J. B. Molewater. Op de voordracht stonden mede de heeren
Drs. J. J. Homoet te Arnhem, N. B. Donkersloot te Amerongen,
F. W. Krieger alhier, J. G. Kloppert te Delft, W. J. Imminck te
Hoorn, G. L. Fuhri alhier en F. A. L. Popken te Jever in Olden-
burg.
28 MAART. De Hertog en Hertogin van Montpensier, die

eenige dagen hier ter stede hebben doorgebracht, vertrekken met
de afgehuurde stoomboot „Batavier" naar Spanje. De heer A. C.
Ellinckhuyzen, Spaansch consul, ontvangt van hen een prachtig
geschenk in zilverwerk.

1 APRIL. De brieven voor Hannover, Oldenburg, Oost-
friesland, Hamburg, Bremen, Lubeck, Denemarken, Noorwegen
en Zweden vertrekken en komen dagelijks. De brieyen voor
Zweden en Noorwegen zijn aan een gedwongen frankeering
onderhevig tot Hamburg.
3 APRIL. In de door de Ned. Handel-Maatschappij gehouden

veiling van 203586 balen Java- en 979 balen Sumatra koffie, is
betaald van 17*/?—30 cent.

10 APRIL. Bij Koninklijk besluit van dezen datum is de heer
W. S. Burger W.Szn. benoemd tot notaris te dezer stede.

12 APRIL. De rederijkerskamer: „Liefde boven al!" geeft in
het lokaal, „Concordia" een voorstelling, waarin de heer H. J.
Schermer Hessling voordraagt hetdichtstuk „deStaats-Orkaan"
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van R. H. van Someren. Een zilveren gedenkpenning wordt uit-
gereikt aan den heer C. J. Guttenaar Jr., een der oprichters van
de Kamer.

15 APRIL. Een tweede voorstelling in den schouwburg wordt
gegeven van het door den jeugdigen auteur H. J. Schimmel ver-
vaardigde drama „Joan Woutersz.", behandelende een der
schoonste perioden van de geschiedenis des Vaderlands.

16 APRIL. De voorzitter der rederijkerskamer: „In liefde
bloeijende gezegd de Dothanisten", verklaart de kamer voor
ontbonden.

17 APRIL. Het hijschen der rouwvlag op den toren der Groote
kerk, het lossen van minuutschoten op 's Rijks werf, kondigen de
aankomst aan van Zr. Ms. stoomschip „Phoenix", welk schip de
stoffelijke overblijfselen van Prins Alexander van het eiland Ma-
dera overbrengt, afgewacht door den Minister van Marine, den
Burgemeester en verdere autoriteiten; de kist wordt geplaatst op
de katafalk in de tot rouwzaal ingerichte benedenzaal van het
gebouw der Marine.

17 APRIL. Plechtig wordt begraven de op 11 April aan een
kwaadaardige typhus in den ouderdom van 27 jaren overleden
heer Nicolaas Hendrik van Charante, doctor in de wijsbegeerte,
genees-, heel- en verloskunde, lector bij de Clinische school, graf-
waarts gedragen door leerlingen dier school; er werden toespra-
ken gehouden door Drs. F. W. Krieger en D. L. Fuhri.

17 APRIL. Het bestuur der rederijkerskamer: „De Dothanis-
ten" heeft zich opnieuw geconstitueerd.

18 APRIL. Z. M. de Koning, H. M. de Koningin en Z. K. H.
Prins Hendrik bezoeken de rouwzaal van Prins Alexander; de
droefheid der Koninklijke personen bij de lijkkist van den jeug-
digen Prins is hartroerend.

19 APRIL. Z. H. Prins von Metternich, reizende onder den
naam van Graaf Miltigen, vergezeld van familie en gevolg, komt
alhier aan, dejeuneert in het Grand Hotel des Pays-Bas en ver-
trekt per stoomboot „Rainbow" naar Londen.

19 APRIL. De alhier gevestigde Z.-H. Maatschappij tot red-
ding van Schipbreukelingen besluit te doen uitreiken aan stuurman
Jan Rijken, voerende het Nederlandsche hoekerschip „Noord-
zee", thuis behoorende te Vlaardingen, de zilveren medaille, be-
nevens f50,— om onder zijn equipage te verdeelen, voor het
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redden van een gedeelte der bemanning van het Deensche jacht-
schip „Catharine", gevoerd door H. A. Andersen.

21 APRIL. Onder klokkengelui en kanongebulder wordt het
lijk van Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden naar Delft
overgebracht om aldaar begraven te worden. In den stoet bevin-
den zich de Prins van Oranje, Prins Hendrik en de verdere in
het programma der begrafenisplechtigheid genoemdeheeren. Een
detachement mariniers vormt de eerewacht, lansiers openen- en
een escadron jagers te paard sluit den trein. De stoet gaat langs
Oost- en Goudsche Singel, w.z. der Schie en volgt daarna den
straatweg naar Delft.

28 APRIL. Aan den heer M. Polano, heel- en vroedmeester
alhier, wordt door de Maatschappij tot redding van drenkelin-
gen een gouden medaille uitgereikt, voor het redden eener schijn-
doode drenkelinge.

29 APRIL. De landman D. Goeijenbier te Wateringen brengt
reeds nieuwe aardappelen aan de markt en verkoopt die aan
Dirk Rijweg.

1 MEI. In tegenwoordigheid der regenten en regentessen
wordt in het Gereformeerd Burger Weeshuis feest gevierd, ter
gelegenheid dat het op 1 April 250 jaren geleden is, dat de wee-
zen, ten getale van 106, uit het weeshuis op den hoek der Wee-
zenstraat, naar het voormalig Anna Zusterenhuis aan de Goud-
sche Wagenstraat overgebracht werden.

3 MEI. De Sociëteit „Tot Nut der Zeevaart", tot nu toe ge-
vestigd bij den heer Leygraaff aan het Nieuwewerk, betrekt haar
nieuw lokaal aan de Boompjes op den hoek van den Terwen-
akker. Architect is de heer Metzelaar.
4 MEI. De Raad der stad besluit om te doen bebouwen de nieuw

aangedamde gronden aan het Nieuwewerk, tot opbouwing van
een nieuw tolhuis aan de Heul, tot verbetering van het plein bij
de gewezen Goudschepoort, tot verbouwen van het huis aan de
Kaasmarkt voor bureaux van Politie en Inkwartiering, enz.

5 MEI. Het schilderkundig genootschap „Hierdoor tot Hoo-
ger en Arti Sacrum" en de boven de Beurs gevestigde Industrie-
school zullen worden vereenigd en tot een Akademie van Beel-
dende Kunsten worden ingericht, welke Akademie, evenals de
schilderijenverzameling Boymans, zal worden opgenomen in het
voormalig Gemeenlandshuis van Schieland.
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6 MEI. In den ouderdom van 84 jaren overlijdt de heer Ber-
nardus Ledeboer, mede-oprichter van het Ned. Zendeling-ge-
nootschap, bestuurslid der Afdeeling Rotterdam van het Ned.
Bijbelgenootschap, lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, re-
gent van het Geref. Burger Weeshuis, bestuurslid van het De-
partement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
enz.
7 MEI. Jacomina van der Valk, sedert 26 jaren weduwe van

Willem de Jong, in leven tuinier bij den heer B. Ledeboer, viert
haar lOOen verjaardag.
7 MEI. Ds. H. J. R. G. Theesing wordt als herder en leeraar

bevestigd door Dr. J. J. van Oosterzee, die tot tekst gekozen had
II Corinthen 5 vers 18b; de bevestigde houdt des avoncls zijn
intreerede met Lukas 24 vers 47a.
8 MEI. Door de Arrondissements-Rechtbank wordt ter ver-

vulling der vacature, ontstaan door het vertrek van Mr. P. A.
Sander, een voordracht tot rechter-plaatsvervanger opgemaakt,
waarop geplaatst zijn de heeren Mrs. I.Thooft, L. F. Ballot en
J. van Stolk Czn., advocaten alhier.

15 MEI. Op de vlasstelling van W. Barendse aan den straat-
weg bij Katendrecht ontstaat brand, waardoor vier woningen
en verschillende schuren in de asch gelegd worden; twee brand-
spuiten van deze stad, met de pont overgezet, nemen aan de
blussching deel.

17 MEI. In de vergadering van de Kon. Ned. Yachtclub, ge-
houden in het Hotel des Pays-Bas onder voorzitterschap van
Z. K. H. Hendrik, Prins der Nederlanden, wordt medegedeeld,
dat de wedstrijd zal plaats hebben op 12 Augustus en wordt de
wenschelijkheid uitgesproken tot oprichting van een Clubhouse.

17 MEI. Studenten der Klinische School brengen een serenade
aan den tot hoogleeraar te Leiden benoemden lector Dr. F. W.
Krieger.

18 MEI. Zr. Ms. korvet „Sumatra" van 26 stukken loopt van
's Rijks werf van stapel.

18 MEI. De heer A. Mimaut, consul van Frankrijk, schenkt,
bij zijn vertrek uit Rotterdam, aan het Museum Boy mans een
antiek marmeren statuette, voorstellende Venus uit het bad ko-
mende, in 1835 te Zifkhé in Egypte gevonden.
21 MEI. De stoompaketboot „Rainbow", kapitein W. Nor-
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wood, doet de reis van Londen naar Rotterdam in 17 uren, met in-
begrip van een uur oponthoud bij de inklaring te Brielle. De boot
heeft 40 passagiers en circa een millioen aan specie overgebracht.
22 MEI. In de veiling van 1486 heele en 3498 halve kisten

Java-indigo en 134 kistjes Java-cochenille, door de Ned. Handel-
Maatschappij alhier gehouden, worden besteed: voor de indiga
van 100—385 cent en voor de cochenille van 50—300 cent.
24 MEI. Ds. L. J. van Rhijn, inspecteur van het Ned. Zende-

ling-Genootschap, is van zijn tweejarige reis naar en in Oost-
Indie, in het vaderland teruggekeerd. Hij verliet Batavia den 1
Februari, hield zich vier weken te Ceylon op om het werk der
Engelsche zendelingen te zien, vertoefde een halve maand te
Cairo en Alexandrië, kwam 6 Mei teTriest aan, van waar hij toen
de reis naar het vaderland vervolgde.
24 MEI. De Onderwijzers-Vereeniging in het 8e schooldistrict

van Zuid-Holland, wendt zich bij adres tot de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, om bezwaren tegen art. 183 van het ont-
werp der gewijzigde Grondwet te ontwikkelen. De vereeniging
uit den wensch, dat in het ontwerp der Grondwet de verzekering
wordt gegeven: „dat het onderwijs, als een aanhoudend voor-
werp van de zorg der Regeering, door de wet zal worden gere-
geld" of wel dat het 2e lid van het tegenwoordig artikel aldus
wordt gewijzigd: „de Overheid zorgt voor de noodige inrichtin-
gen van publiek of openbaar onderwijs voor al de verschillende
standen der maatschappij; het bijzonder onderwijs is vrij, behou-
dens het onderzoek naar de bekwaamheid der onderwijzers en
het toezicht der overheid; beide worden door de wet geregeld".
25 MEI. Door den stedelijken Raad worden benoemd: tot lid

der Commissie van geneeskundig toevoorzicht, Dr. C. H. van
der Looy, in plaats van den heer Dr. G. Evers en de heer Dr. H.
Lage Ezn., tot heelmeester in het krankzinnigengesticht, in plaats
van Dr. F. W. Krieger.
26 MEI. Aan Z. M. den Koning wordt ingediend een rekest

tot afschaffing der slavernij.
30 MEI. In de veiling van 64994 kanassers en kranjangs Java-

suiker, door de Ned. Handel-Maatschappij alhier gehouden, is
alles verkocht tot de prijzen van f 15 V2 — f31 '/V
30 MEI. De heer G. H. Kunst te Schiedam verspreidt een cir-

culaire, houdende verzoek om bijdragen tot oprichting van een
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instelling, waar ieder inwoner van het arrondissement Rotterdam
kosteloos raad en bijstand in rechtszaken bekomen kan. Kassiers
zijn de heeren Gebr. Chabot, commissarissen van toezicht de
heeren E. A. Mersel en F. A. Molijn.

30 MEI. De eerste nieuwe Overmaassche aardappelen wor-
den aan de markt gebracht door den bouwman C. Groeneboom
te Charlois, schoonzoon van L. L. Kruidenier.

1 JUNI. Wegens den benarden toestand, waarin kerk en Va-
derland om der zonden wille verkeeren, houdt de Gereformeerde
Gemeente onder 't Kruis aan de Raampoort een Dank-, vast- en
bededag.

2 JUNI. De tentoonstelling van schilderijen in de zaal der socië-
teit „Harmonie", opgeluisterd met schilderijen van C. Kruseman,
A. Schelfhout, P. Molijn e.a., wordt druk bezocht. Ter verloting
'zijn aangekocht stukken van: H. van de Sande Bakhuijzen, Een
Geldersen landschap met schapen; F. J. van den Blijk, Een stil
water; F. Breuhaus de Groot, Een boomrijk landschap; W.
Gruyter Jr., Een woelend water; J. G. Hans, Een landschap;
J. H. van de Laar, Het rustuur; Mej. E. A. C. Roder, Een stil
leven; Mej. F. L. Schot, Een fruitstuk; W. Tjarda van Starken-
borgh, Een landschap met vee; P. J. Toussaint, Een jonge teeke-
naar ; C. G. Verburgh, Een landschap bij avondstond, gestoffeerd
door J. van der Kaa; W. Verschuur, Een paard en bok; C. Ver-
lat, Een jong meisje (studie); B. Witkamp. De terugkomst eens
pelgrims; alsmede nog stukken van: C. Lieste, C. Immerzeel, M.
Harting, J. A. Canta en J. Akkersdijk.
5 JUNI. Uit het verslag der „Kinderverzorging ten behoeve

van vlijtige moeders" blijkt, dat gedurende het eerste jaar van
haar bestaan zijn verzorgd 2298 kinderen (berekend naar het ge-
tal der dagen) tegen 5 cent per dag. Mej. A. H. Masson wed. 't
Heerenhoff is leidster.
6 JUNI. Voor rekening van den heer D. Dunlop wordt van

de werf St. Joris te water gelaten het door de scheepsbouwmees-
ters De Jong, Kortlandt 6 Anthony nieuw gebouwde schoener-
schip „St. Helena", groot 100 lasten en gevoerd zullende worden
door kapitein Scharper.

7 JUNI. In den schouwburg treedt MUe Rachel op in de rol
van Hermione in Racine's treurspel „Andromaque".

8 JUNI. Tot stads-doctor wordt benoemd de heer G. H. van
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Vollenhoven, in plaats van Dr. F. W. Krieger en tot refactie-
meester van de tabak de heer Jacob van Zwijndrecht, in plaats
van den op 30 Mei overleden heer Arnold Jacob Bicker Caarten.

8 JUNI. Op de voordrachten ter vervulling der bij de Klinische
school ontstane vacaturen, komen voor: voor het lectoraat in de
heelkunde: de heeren Dr. C. D. L. Hanegraaff, M. Polano en
A. Symons, voor dat in de kruidkunde, kennis der geneesmiddelen
en natuurlijke historie, de heeren: Dr. Oudemans, Dr. A. A. Dorn
Seiffen en Dr. A. P. P. Kist.

13 JUNI. Van. stadswege worden aanbesteed: 1. het in orde
brengen van het plein aan de voormalige Goudsche poort, 2. het
maken van een nieuwe tolgaarderswoning nabij de Groote Heul,
3. het maken van een nieuw wachthuis, op den Veerdam naar
Katendrecht. Laagste inschrijvers zijn resp. H. Veltmeyer voor
f 3933,-, F. Dekker voor f 3100,- en C. L. Kramer voor f 1390,-.

14 JUNI. Voor de tentoonstelling van schilderijen zijn nog
stukken nagekomen van: Waldorp, Gezicht van een stadswal;
J. H. van de Laar, Karel V in het klooster St. Justus te Estrama-
dura.

16 JUNI. De Maatschappij tot oprichting van bewaarscholen
houdt, onder voorzitterschap van Ds. H. N. van Teutem, hare
vijfde, jaarlijksche vergadering in het gebouw aan de Kerklaan.
Uit het verslag blijkt, dat in het afgeloopen jaar de bevolking der
drie scholen, aan de Breestraat, de Kerklaan en de Meent, met
160 kinderen is vermeerderd en thans 560 bedraagt en dat van
stadswege een niet onaanzienlijke subsidie wordt ontvangen. Tot
leden van het bestuur worden gekozen de heeren: E. P. de Mon-
chy, D. Burger, M. Gouka en Dr. G. P. F. Groshans en tot da-
mes-bezoeksters : Mevrouw Van Charante geb. Moll, Mevrouw
Van Beeftingh geb, Messchert en Mevrouw Van der Looy geb.
Castendijk.
20 JUNI. Aanbesteed worden van stadswege het bouwen van

een geheel nieuw huis aan de Kaasmarkt ten westen van het Raad-
huis. Laagste inschrijver is D. van Ameyden van Duym, mr. tim-
merman voor f 26493,— en de aanneming geschiedt door H. van
Bork mr. timmerman, voor f 25000,—. Het gebouw zal vijf ver-
diepingen hoog zijn en ten deele dienen voor bureaux van politie,
anderdeels met het bureau van inkwartiering enz. in verband
worden gebracht.
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21 JUNI. Commissarissen der tentoonstelling van schilderijen
in de zaal der sociëteit „Harmonie", geven ook enkele avondex-
positiën.

23 JUNI. Voor de van 10—13 September door de Kon. Ned.
Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouw te houden
tentoonstelling, worden medailles beschikbaar gesteld door H.
K. H. Mevrouw de Prinses van Oranje, Z. K. H. Prins Hendrik
der Nederlanden, Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden en
door de stedelijke Regeering alhier.
23 JUNI. De afdeeling Rotterdam e.o. der Holl. Maatschappij

van Landbouw houdt hare tweede vergadering, waarin zij be-
sluit tot het houden eener tentoonstelling van vee enz. van 23—
25 October. Als bestuursleden worden gekozen A. Poot te Beu-
kelsdijk, G. de Koning te Rhoon, D. Hoogenboezem te Nieuw-
land en C. van Leeuwen te Bleiswijk.
26 JUNI. In den nacht ontstaat brand ten huize van den kleer-

maker Mersel aan den Schiedamschedijk nabij de Schildersteeg;
het huis brandt geheel uit.
30 JUNI. De promotie aan het Erasmiaansch Gymnasium

wordt gevierd. Van de zesde klasse worden eervol ontslagen:
M. Mees, J. A. Fruin, H. C. Verniers van der Loeff, H. van Vol-
lenhoven, F. van Doesburgh en J. van der Pant.
3 JULI. De bindrotting, in veiling bij de Ned. Handel-Maat-

schappij alhier, is verkocht van f 4,20—i7,20 per 50 Ned. ponden.
5 JULI. De Z.~H. Maatschappij tot redding van Schipbreuke-

lingen reikt aan A. van der Tak, wonende te Goedereede, een
groote zilveren medaille uit en aan de bemanning die onder zijn
bestuur de ijssloep bemand hebben ieder f 10.— voor het op 14
Maart redden der equipage van het op den Ooster gestrande
Fransche fregatschip „L'Auguste 6 Marie".
5 JULI. Het jaarlijkschexamen der Departementsschool, hoofd

de heer H. Altman, wordt gehouden en geopend met een toe-
spraak van het bestuurslid Dr. M. C. Mensing.

12 JULI. De heer W. P. Knaepen, den 25 Mei 1848 benoemd
tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie, wordt als zoodanig geïn-
stalleerd.

13 JULI. Tot stads-chirurgijn wordt benoemd de heer H. A.
Bicker Caarten, in plaats van wijlen den heer M. J. Ruychaver.

13 JULI. Op de tentoonstelling van schilderijen zijn zes en
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vijftig stukken verkocht van negen en dertig inzenders.
15 JULI. Een vergadering wordt gehouden door de Kon. Ned.

Yachtclub, welke gepresideerd wordt door Z. K. H. Hendrik,
Prins der Nederlanden. De President deelt mede, dat van het
roeikorps 13 jongelingen uit den geringeren stand op de Ned.
Koopvaardijvloot zijn geplaatst en dat het hem nog niet is mogen
gelukken de geschillen tusschen de Rotterdamsche en Amster-
damsche leden uit den weg te ruimen.

19 JULI. Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn inge-
komen : een wetsontwerp tot het maken eener wijziging in de
bestaande accijnsen op het gemaal en geslacht en een wetsont-
werp, waarbij een belasting voorgedragen wordt op de bezittin-
gen en op de inkomsten van ambten, wachtgelden en pensioenen.

19 JULI. Het Ned. Zendeling-Genootschap houdt een ver-
gadering in de Remonstrantsche kerk onder voorzitterschap van
Ds. H. N. van Teuten, waarin Ds. Fangman te Leiden een rede-
voering houdt naar aanleiding van Luc. I vers 33b en Ds. L. J.
van Rhijn verslag doet van zijn inspectiereis.

21 JULI. Door den heer P. H. Tromp c.s. wordt gekocht het
uitgebreid pand aan de Leuvehaven en Schiedamschedijk, inge-
richt tot suikerraffinaderij enz.

22 JULI. Het korps muzikanten der Schutterij geeft voor de
eerste maal een groot militair concert op de nieuwe plaats „Con-
cordia" van den heer W . Hinken aan de Kruiskade. De fraaie
zaal is lang 23.50 el, breed 9.20 el, het tooneel is 9 el diep; archi-
tect is de heer J. F. Metzelaar.

23 JULI. Per stoomboot „Jan van Arkel" komen alhier uit
's Hertogenbosch de liedertafel „De Unie", het handboogschut-
ters- en het Harmoniegezelschap, die denzelfden dag, na de stad
bezocht te hebben, onder het uitvoeren van muziekstukken ver-
trekken.
24 JULI. Een hevig onweder barst boven deze stad uit.
24 JULI. De heeren Seidlitz & Bonhomme te Maastricht stel-

len een nieuwe stoombootdienst in tusschen Rotterdam en Maas-
tricht.

27 JULI. Tot stads-doctor wordt benoemd Dr. S. Bezeth, in
plaats van wijlen Dr. H. A. Blom.

28 JULI. De Afdeeling Rotterdam e.o. der Holl. Maatschappij
van Landbouw publiceert het programma voor de van 23—25
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October te houden tentoonstelling van vee, voortbrengselen van
en werktuigen voor den landbouw.

30 JULI. Bij het ridderschieten in de handboogschutterij „So-
ranus" behaalt de heer P. J. Kuijpers de meeste punten.

1 AUGUSTUS. Commissarissen der Manege benoemen tot
pikeur C. K. van Stegerhoek.

2 AUGUSTUS. De muziekschool der Rotterdamsche afdee-
ling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst houdt in
de groote zaal der sociëteit „Harmonie" haar jaarlijksch examen.
3 AUGUSTUS. Tot stads-vroedmeester wordt benoemd de

heer E. Dekker, chirurgijn.
4 AUGUSTUS. Voor inzendingen op de tentoonstelling, ge-

houden door Flora te Dordrecht, worden prijzen toegekend aan
Isaac Been, bloemist en Mej. A. Wachter, beiden alhier.

11 AUGUSTUS. Bij ministerieele beschikking zijn tot lecto-
ren aan de Geneeskundige School alhier benoemd: in de heel-
kunde de heer M. Polano, heel- en vroedmeester alhier en in de
botanie, de heer C. A. f. A. Oudemans, geneesheer te Leiden.

11 AUGUSTUS. De ingeschreven vaartuigen voor den op
morgen te houden wedstrijd der Kon. Ned. Yachtclub worden
gepubliceerd, alsmede de eigenaren daarvan.

11 AUGUSTUS. Burgemeester en Wethouders geven ken-
nis, dat ter visie liggen de lijsten der stemgerechtigden en bevoeg-
den tot kiezer.

12 AUGUSTUS. Voor den wedstrijd, uitgeschreven door de
Kon. Ned. Yachtclub, wordt door Prins Hendrik uitgeloofd een
zilveren kan en schotel, vervaardigd door den zilversmid Grebe
alhier. Een muziekkorps onder directie van den heer D. Gouds-
waard alhier en de muziek der Schiedamsche Schutterij zullen
zich doen hooren. Een vuurwerk zal worden afgestoken.

12 AUGUSTUS. Gedurende de kermis worden voorstellin-
gen gegeven, op het Nieuwe Plein door: Wollschlager, paard-
rijders ; F. Hutter, olifant; P. Serre, kermisvermaak; Ouvrier en
Donetti, theatre pittoresque; Op het Kleine Plein: J. van der
Lelie, carroussel; Wed. de Jong, mallemolen; Dijkman, mallemo-
len; Op de Groote Markt: Boas 6 Judels, Salon des variétés;
L. Dassy, levend geraamte; M. Zavy, cosmorama; J. E. Duport,
Salon des variétés; Op de Nieuwe Markt: Kas 6 Cohn, koord-
dansers; M. Blanus, paardrijder; Ch. van den Bussche, Pantheon
196 1848



Mythologique; L. van Wijk, schommel; J. Klaver, schommel; A.
Bojon, Minerva; T. Bamberg, komedie en goochelen; Op de
Varkenmarkt: E. L. Crassé, koorddansers; L. Gilein, vier kroo-
nen; J. van der Linden, Minerva en op de Vest, binnen de Delft-
schepoort: J. Raadsveld, carroussel.

12 AUGUSTUS. De wedstrijd der Kon. Ned. Yachtclub is
weer een waar volksfeest. Z. M. de Koning, Prins Hendrik en
de Prins van Oranje zijn daarbij tegenwoordig. Prijzen worden
behaald door: C. Taylor te Nieuwediep, A. van Hoboken 6
Zonen alhier, A. P. Dekker te Westzaan, H. Tofield te Kampen,
Gebr. Blussé te Dordrecht, D. Beth te Amsterdam, H. de Graaf
te Enkhuizen, L. de Groot aan den Moerdijk, T. Scheepsma te
Hellevoetsluis, H. A. van Karnebeek te 's Gravenhage, C. Gips
6 Zonen te Dordrecht, Roeiclub „de Hoop" te Amsterdam, C.
Vlierboom & Zonen alhier, J. R. Eek alhier, W. van Hoboken
alhier, A. van den Ende te IJsselmonde, J. Visser alhier, Th. Van
Dijk te Kralingen, Joris de Kwaadsteniet te IJsselmonde. De
leden der Club vereenigen zich des middags aan een diner in het
Grand Hotel des Pays-Bas, des avonds wordt een door C. Gall
vervaardigd vuurwerk afgestoken en het gebouw der Maat-
schappij tot Nut der Zeevaart is fraai geïllumineerd.

16 AUGUSTUS. Van 's Rijks werf loopt van stapel het
stoomschip „Curagao".

16 AUGUSTUS. De leerlingen van het Erasmiaansch Gym-
nasium, die met gunstig gevolg hebben deelgenomen aan het
Staatsexamen te Amersfoort, worden tot het Akademisch onder-
wijs toegelaten.

19 AUGUSTUS. In de stookplaats van den heer J. A. Cra-
mer, apotheker en chemist aan het Haagscheveer, ontstaat brand.
Hulp verleent o.a. de draagbare brandspuit der naburige brou-
werij van de heeren Baartz & Tromp. Een bejaarde loopknecht
wordt bij de uitbarsting zoodanig gekwetst, dat hij den volgen-
den dag aan de gevolgen overlijdt.

25 AUGUSTUS. Mr. Isaac Thooft wordt tot Rechter-plaats-
vervanger geïnstalleerd.

25 AUGUSTUS. De Commissie ter zake van Drenkelingen
reikt een medaille uit aan Jacob van Duijn voor het redden van
N. van Rentrijchem in den nacht van 25 Juni uit het water aan
de Spaanschekade.
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26 AUGUSTUS. De Gouverneur van Zuid-Holland bezoekt
de stedelijke secretarie, de stads-tusschenschool aan de Kipstraat,
de stads-bewaarschool aan het Kwakernaat, het krankzinnigen-
gesticht, de Groote Kerk, de R. K. Kerk aan den Steiger, Het
Huis van arrest, de nieuwe Zuiderkerk, het nieuwe ziekenhuis en
het stads-armhuis. Hij betuigt overal zijn tevredenheid en ge-
bruikt bij den heer Burgemeester het middagmaal.
28 AUGUSTUS. Tot correspondeerend lid van het genees-,

verlos-, heel- en scheikundig genootschap te Hoorn „Vis unita
fortior" is benoemd Dr. Bezeth alhier.

28 AUGUSTUS. Het Genootschap „Door Inspanning, Uit-
spanning, bijgenaamd Rederijkerskamer Liefde boven al!" con-
tracteert ook voor dit jaar met den heer W. Hinken tot het hou-
den van vergaderingen enz. in het lokaal „Concordia" aan de
Kruiskade.
29 AUGUSTUS. De door de Ned. Handel-Maatschappij al-

hier gehouden veiling van 84943 blokken Banka-tin is: 58 koo-
pen tot f 40,— verkocht en 23 koopen tot f 40,— opgehouden.
31 AUGUSTUS. Dr. C. D. L. Hanegraaff wordt door den

stedelijken Raad benoemd tot lid der Plaatselijke Commissie van
Geneeskundig Toevoorzicht, in plaats van den naar Leiden ver-
trokken Dr. F. W. Krieger.
4 SEPTEMBER. Opening der tweede Diaconie-bewaar-

school der Nederd. Hervormde Gemeente aan de Jan van Loons-
laan (gebouwd op den grond van een aangekochten tuin door
den timmerman N. A. Schot, naar het plan van den architect H.
van Bork). De kinderen uit de kleine Diaconie-school aan de
Kipstraat worden daarheen overgebracht. Ds. J. J. Prins houdt
bij deze gelegenheid een toespraak. Mej. de wed. Van Krieken
zal als hoofdonderwijzeres optreden. De school kan ruim 320
kinderen bevatten.
4 SEPTEMBER. De sonate, bekroond door de Maatschappij

tot bevordering der Toonkunst, is gecomponeerd door den heer
W. H. Paling, alhier.
6 SEPTEMBER. Het door den Rotterdammer S. Opzoomer

vervaardigde en voor de tentoonstelling te Amsterdam bestemde
schilderij, voorstellende „Magdalena Moons, den Spaanschen
bevelhebber smeekende de bestorming van het fel geprangd Lei-
den nog drie dagen uit te stellen", wordt verzonden.
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7 SEPTEMBER. Door de Ned. Handel-Maatschappij wor-
den alhier geveild 207.890 balen Java- en 292 balen Macassar-
koffie, tegen prijzen van 1472—28 cent, zijnde 1802 koopen ver-
kocht en 300 koopen opgehouden. De opgehouden koffie komt
niet aan de markt, dan na afloop der Middelburgsche veiling.

9 SEPTEMBER. Z.M. de Koning komt alhier aan en vertrekt
onder militaire honneurs, per stoomboot „de stad Geertruiden-
berg" naar Geertruidenberg en Tilburg.

9 SEPTEMBER. Voor ingekomen prijsverhandelingen wijst
het Bataafsch genootschap de gouden medaille toe aan de heeren
J. A. Beyerinck te Leiden, aan Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot
alhier en aan ƒ. A. Scholten Hz. alhier, de dubbele zilveren me-
daille aan den heer M. G. Beyerinck te 's-Gravenhage. Benoemd
worden als honorair lid, Jhr. A. C. Twent te 's-Gravenhage; als
lid-administrateur, de heer Joost van Vollenhoven alhier; als di-
recteur de heer Dr. P. van Galen; als leden, de heeren L. J. A.
v. d. Kun te 's-Gravenhage, D. J. Storm Buysing te Delft, Dr. F.
J. Stamkart te Amsterdam, Dr. G. L. Houël te 's-Gravenhage, P.
J. Kipp te Delft, T. A. F. Delprat te Breda, Mr. J. A. van Eykte
Amsterdam, J. C. Pilaar te Medemblik, Dr. S. Sarphati te Am-
sterdam en Prof. P. J. van Kerckhoff, tot nu toe lid-correspondent.

10—13 SEPTEMBER. De Kon. Ned. Maatschappij tot aan-
moediging van den Tuinbouw houdt een tentoonstelling van bloe-
men enz. in de Groote zaal der sociëteit „Harmonie". Inzendingen
zijn gedaan o. a. door den stads-kruidtuin, de heeren Dr. C. Dalen,
C. Witte, J. J.Tavenraat, S. B. Criellaert, A. van Hoboken, B. E.
Cankrien, C. W. Oschper, C. M. van der Straal Mz., I. Been wed.
J. van Leeuwen 6 Zoon, M. A. van Oordt, C. L. van der Straal,
Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot, Kolff, W. J. Paling, J. F.Sauer-
bier, M. Viruly, J. Willemse, N. J. de Groot en H. Martin.

13 SEPTEMBER. Van de werf „St. Joris" loopt van stapel
het voor rekening van den heer Edouard Serruys door de scheeps-
bouwmeesters De Jong, Kortlandt ö Anthony gebouwde schoo-
nerschip „Pio-Nono", gevoerd zullende worden door kapitein
J. van der Meyden, waarna de kiel gelegd wordt voor de „Juno".

15 SEPTEMBER. Van de werf van de wed. E. Visser wordt
voor rekening van de heeren C. W. van Dam 6 Co. te water ge-
laten het schip „Elisabeth", gevoerd zullende worden door kapi-
tein Serlé, waarna de kiel gelegd wordt voor de „Equator".
1848 199



16 SEPTEMBER. In den ouderdom van 62 jaar overlijdt Mr.
Abraham Sieuwertsz. van Reesema, oudste der advocaten, lid
van den stedelijken Raad, van de Provinciale Staten, van de Holl.
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, oud-
voorzitter van het Departement Rotterdam der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, sedert 1815 lid der Maatschappij van
Ned. Letterkunde enz.

18 SEPTEMBER. Tot kiezers zijn gekozen de heeren: J.
Rueb, L. B. Ledeboer, P. J. Cantzlaar, Mr. J. van Dam van
Noordeloos, D. van der Pot, W. Moens, C. G. Kolff, W. H. van
Oordt, S. van der Willigen, F. van Dam, J. Oudemans Havelaar,
W. Smalt, Mr. H. J. van Buren, F. Moll, J. Mees, J. N.van
Houten, J. Kolff, A. H. van Oordt, R. J. de Kuyper, J. H. Min-
derop, C. Moll, C. P. Sander en W. Suermondt Bz.

18 SEPTEMBER. In de veiling van 78925 kranjangs Java-
suiker door de Ned. Handel-Maatschappij alhier gehouden, is
alles verkocht van f 19,— tot f 33,—.

19 SEPTEMBER. De heeren M. Polano en C A . J.A. Oude-
mans aanvaarden hunne betrekkingen als lectoren in de chirurgie
en botanie aan de Geneeskundige School alhier met een open-
bare les in het Theatrum Anatomicum. Eerstgenoemde behan-
delt „de geneeskunde als natuurkundige wetenschap" en laatst-
genoemde „het nuttige en aangename van de beoefening der
kruidkunde voor a.s. geneeskundigen".

20 SEPTEMBER. Het Bataviaasch Genootschap heeft tot
correspondeerend lid benoemd de heer Dr. J. J. van Oosterzee
alhier.

22 SEPTEMBER. In de veiling van 707 heele en 1152 halve
en kwart kisten fava-indigo en 139 kisten Java-cochenille, door
de Ned. Handel-Maatschappij alhier gehouden, is alles verkocht
en zijn de prijzen geloopen van de indigo van f 1.45 tot f 3,70 en
van de cochenille van f 1,30 tot f 2,85.

24 SEPTEMBER. Plechtige opening der Rederijkers-kamer
„Liefde boven al!"
26 SEPTEMBER. 39706 bossen bindrotting, liggende alhier,

worden in de veiling door de Ned. Handel-Maatschappij te Am-
sterdam verkocht; de prijzen zijn geloopen van f 5,10 tot f5,80
per 50 Ned. ponden.
27 SEPTEMBER. De watermolenaar P. van Driel, woon-
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achtig aan de Kleine Lindt, wiens rechterarm bij het smeren der
as van den watermolen verbrijzeld werd, heeft van Provinciale
Staten vergunning gekregen om ook alhier een collecte aan de
huizen te mogen doen.

2 OCTOBER. Inzendingen voor de te houden tentoonstelling
van landbouw zullen kosteloos vervoerd worden door de ver-
schillende stoomboot-maatschappijen en door de Directie van de
Holl. Ijzeren Spoorweg-Maatschappij.
3 OCTOBER. In de door de Ned. Handel-Maatschappij al-

hier gehouden veiling van specerijen, zijn de prijzen geloopen:
notenmuscaat van 46—126 cent, foelie van 91 -—144 cent, nage-
lenvan 40—42 cent, Java-kaneel van 37—141 cent en peper van
14—15 Va cent.
4 OCTOBER. De Kon. Ned. Yachtclub houdt onder voor-

zitterschap van Z. K. H. Hendrik, Prins der Nederlanden, een
vergadering, waarin tot eerelid wordt benoemd sir Henry Web-
ster esq. te Londen. Sedert de oprichting van het roeikorps van
jongelieden uit de geringere volksklasse, zijn 34 kweekelingen op
Ned. koopvaardijschepen geplaatst. Tot het nazien der rekening
worden benoemd de heeren H. Veder, W. Bunge, A. C. Dalen,
alhier, J. Roelants te Schiedam en F. X. R. 't Hooft te Dordrecht.

6 OCTOBER. Tot leden van den stedelijken Raad worden
door het kiescollege benoemd de heeren W. S. Burger Jr. en Mr.
J. A. M. Bichon van IJsselmonde.

6 OCTOBER. Voor de oprichting van een gymnastiekschool
worden uitgegeven 120 aandeelen a f 50,—, met successieve uit-
loting.

6 OCTOBER. In de zaal van het „Nut" heeft het jaarlijksch
examen der zangschool voor aankomende onderwijzers plaats,
onder leiding van den heer J. van Weel. Uitgevoerd worden
„Vlaggelied" van W. Smits, „Soldatenkoor" van R. Helder,
liederen van Carl Zöllner en het volkslied van Tollens.

10 OCTOBER. In de door de Ned. Handel-Maatschappij
alhier gehouden veiling van 2645 pakken en 5 kisten Java-tabak,
is alles verkocht van 13—35 cent.

13 OCTOBER. De virtuoos F.H. Coenen zal een buitenland-
sche reis ondernemen en zich eerst naar Amerika begeven.

14 OCTOBER. Aanneming van brieven voor Ned. Oost-
Indie, via Southampton.
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18 OCTOBER. De blinde organist J.Disselwerf van de Doops-
gezinde gemeente te Amsterdam geeft een orgelconcert in de
Remonstrantsche kerk alhier.

19 OCTOBER. In de Groote kerk der Herv. Gemeente alhier
houdt de afdeeling Rotterdam van het Bijbelgenootschap een
vergadering, waarin Ds. J. C. Schultz Jacobi een redevoering
doet naar aanleiding van I Petr. I, vers 25a.
23 OCTOBER. Opening der tentoonstelling van vee enz. door

de afdeeling Rotterdam e.o. der Holl. Maatschappij van Land-
bouw in de lokalen der Sociëteit „Harmonie", waar een maaltijd
wordt gehouden van 212 couverts.
23 OCTOBER. Brand ontstaat in een winkelhuis aan het

oosteinde der Hoogstraat en bij den broodbakker Machielsen in
de Raamstraat, het derde huis van de Zandstraat, welk laatste
pand bijna geheel een prooi der vlammen wordt.
25 OCTOBER. De bekroonden op de tentoonstelling, door

de afdeeling Rotterdam e.o. der Holl. Maatschappij van Land-
bouw gehouden, worden bekend gemaakt.
25 OCTOBER. In de Engelsche Presbyteriaansche kerk, heeft,

onder leiding van Ds. S. Davies, de achtste jaarlijksche ver-
gadering plaats van het Rotterdamsche Vrouwen-Hulpzende-
linggenootschap. Voordrachten worden gehouden door Dr. van
Oosterzee, Ds. van Rhijn en Ds. Beets.
25 OCTOBER. Op 's Rijks werf wordt de kiel gelegd voor

het stoomschip „Gedeh" van 300 paardenkracht.
27 OCTOBER. In den ouderdom van 55 jaren overlijdt de

heer C. van Stolk Azn; lid van den stedelijken Raad.
28 OCTOBER. De lijst van de kiesgerechtigden wordt ge-

publiceerd in de Rotterdamsche Courant.
29 OCTOBER. Buiten omloop zijn gesteld en kunnen ter in-

wisseling aangeboden worden de oude voor 25 centen koers heb-
bende schellingen en zesthalven en de één vierde guldens.
31 OCTOBER. Sedert 18 October zijn alhier 103 cholera-

lijders opgegeven, waarvan 2 hersteld en 41 overleden zijn.
1 NOVEMBER. Het nieuwe stationsgebouw van den Holl.

Ijzeren Spoorweg wordt voor den dienst opengesteld.
1 NOVEMBER. Dr. M.C. Mensing wordt als lid der plaatse-

lijke Schoolcommissie geïnstalleerd.
3 NOVEMBER. Burgemeester en Wethouders bepalen, dat,
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wegens de heerschende cholera, bij de plechtige afkondiging der
gemaakte wijzigingen in de Grondwet geen openbaar vreugde-
betoon mag plaats hebben.
De Koninklijke Publicatie van 14 October wordt, na voorafge-

gaan klokkengelui, om 12 uur door den heer Secretaris der Stad
van de pui van het raadhuis alhier afgelezen, in tegenwoordigheid
van Burgemeester en Wethouders. Terzelfder ure wordt een
plechtige zitting der Arrondissements-Rechtbank alhier gehou-
den, ter afkondiging van de gewijzigde Grondwet. Vlaggen wap-
peren van den toren der Groote kerk, op de schepen, enz.
3 NOVEMBER. De Arrondissements-Rechtbank benoemt

tot lid van den Raad van toezicht en discipline van de orde der
advocaten den heer Mr. A. Veder en tot deken den heer Mr. J. H.
Lentfrinck, in plaats van wijlen den heer Mr. A. S. van Reesema.
6 NOVEMBER. Op de 10 leesvergaderingen, die gedurende

het winterseizoen gehouden zullen worden door de Rotterdam-
sche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten
en Wetenschappen, zullen als sprekers optreden: S. J. van den
Bergh te 's Gravenhage, Mr. J. H. Burlage te Amsterdam, Jhr.
Mr. W. T. Gevers Deynoot alhier, Prof. J. van der Hoeven te
Leiden, Mr. J. A. Jolles te Amsterdam, Mr. J. van Lennep te
Amsterdam, Dr. A. Mees alhier, Mr. J. C. Reepmaker alhier,
Mr. W. S. van Reesema alhier, Dr. G. A. Schneither alhier, Mr.
A. Veder alhier, Prof. W. H. de Vriese te Leiden en W. }. van
Zeggelen te 's Gravenhage.
7 NOVEMBER. Z. M. de Koning komt alhier aan en zet per

stoomboot de reis naar den Moerdijk en Tilburg voort.
7 NOVEMBER. Z. M. verleent aan den heer J.H.Verhulst,

directeur der Kon. hofmuziek, verlof om alhier te mogen wonen.
De heer Verhulst is n.l. door het vertrek van den heer Coenen
benoemd tot directeur der zangvereeniging van de afdeeling
Rotterdam der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.
9 NOVEMBER. Mr. A. Veder roept de kiesgerechtigden in

de beide hoofd-kiesdistricten Rotterdam op tot een vergadering
op 11 November, om het werk der a.s. verkiezingen voor te be-
reiden.
9 NOVEMBER. Een hevige brand barst uit in een huis op

den noordhoek van den Terwenakker, bewoond door den heer
H. van Ameyden van Duym, waarin tevens gevestigd ishetkan-
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toor der heeren Collings 6 Maingay; het geheele huis brand uit.
11 NOVEMBER. Aan den oproep van Mr. A. Veder voldoen

192 kiesgerechtigden. De heer Veder wordt tot voorzitter, de
heer Jan van der Hoop tot secretaris gekozen.

Op de lijst der geschikt geachte kandidaten voor de Tweede
Kamer worden geplaatst: A. van Ryckevorsel Hz., E. P. de Mon-
chy, Jb. Mees'), Mr. R. A. Mees, H. C. van der Kun, M. A. F.
H. Hoffmann, G. A. Blankenheym, Mr. W. C. Mees'), H.T.
Löhnis, Mr. J. R. Thorbecke, Mr. W, T. Gevers Deynoot, D.
Vis Blokhuyzen, Mr. A. Veder'), P. H.Tromp'), F. van Vollen-
hoven'), J. T. Wilkens'), Mr. J. van Dam van Noordeloos, Mr.
T.T. Gleichman'), J. Rueb'), J C. Baud, B. Verbrugge^), Mr. F.
A. Leesberg*), Mr. A. Schadee'), Joost van Vollenhoven'), C. M.
St. Martin*), Mr. J. A. M. Bichon van Ysselmonde en G. Duu-
ring').

') Verzoeken bij de a.s. verkiezing niet in aanmerking te komen.
16 NOVEMBER. Tot stads-doctor wordt benoemd Dr. F. J.

Leroi, in plaats van Dr. C. W. van Lede.
18 NOVEMBER. Onder voorzitterschap van Mr. A. Veder

wordt een tweede kiesvergadering gehouden. Aanwezig zijn 245
personen. De heeren G. A. Blankenheym, Mr. J. van Dam van
Noordeloos en D. Vis Blokhuyzen verzoeken schriftelijk niet voor
een kandidatuur in aanmerking te komen. Mr. J. A. M. Bichon
van Ysselmonde en Mr. R. A. Mees verzoeken zulks mondeling.
Aan de heeren Van Ryckevorsel, Leesberg, De Monchy, Van
der Kun en Gevers Deynoot wordt het woord verleend. Stem-
opnemers zijn de heeren J. Rueb, F. W. C. Blom, J. Minderop en
C. Viruly. Tot kandidaat wordt gekozen de heer A. van Rycke-
vorsel. Herstemming tusschen de heeren De Monchy en Gevers
Deynoot.

25 NOVEMBER. In de kiesvergadering wordt de heer E. P.
de Monchy als tweede kandidaat voor het lidmaatschap der
Tweede Kamer aangenomen. Op de lijst der kandidaten voor de
Eerste Kamer worden geplaatst de heeren D. Blankenheym, J. C.
Baud, J. F. Hoffman, M. A. F. H. Hoffman, L. B. Ledeboer'),
Jhr. Mr. D. G. van Teylingen van Kamerik, D. Burger'), J. J. Ha-
velaar'), B. Verbrugge'), Prins Frederik def Nederlanden, Jac.
van Hoboken, Mr. A. T. Prins. Mr. G. Groen van Prinsteren,
A. van der Hoop Jz.'), Mr. L. C. Luzac, Mr. P. C. Hoynck van
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Papendrecht, W . Baartz en M. Viruly van Vuren en Dalem').
Tot kandidaten worden gekozen de heeren Baud, M. A. F. H.

Hoffman, Mr. L. C. Luzac en Prins Frederik, de laatste in her-
stemming met den heer D. Blankenheym.

') Verzoeken niet in aanmerking te komen.
26 NOVEMBER. Debark „ Marie Julie", kapitein J.Teygeler,

vertrekt naar Batavia met 37 last kogels, zijnde 5000 stuks, elk a
30 pond voor de a.s. expeditie naar Bali.

1 DECEMBER. Gekozen worden tot leden derTweede Kamer
de heeren E. P. de Monchy en A. van Ryckevorsel Hz. en tot
kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal de heeren
J. C. Baud, M. A. F. H. Hoffman, en Z. K. H. Prins Frederik der
Nederlanden. Herstemming tusschen de heeren D. Blankenheym
en Mr. L. C. Luzac.

6 DECEMBER. De 56e verjaardag van Z. M. den Koning
wordt o.a. gevierd met een wapenschouw der Schutterij op de
Groote Markt.

6 DECEMBER. Bij Kon. besluit is aan den heer S. P. Mou-
nier eervol ontslag verleend als notaris.

6 DECEMBER. Aan den heer Mr. A. Veder wordt door een
aantal kiezers een fraai stuk zilver ten geschenke aangeboden,
als bewijs van erkentelijkheid, voor de wijze, waarop door hem de
eerste kiesvergaderingen zijn geleid.

8 DECEMBER. Mr. Aart Veder wordt door den stedelijken
Raad benoemd tot lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland.

10 DECEMBER. De verjaardag van den Koning wordt door
de Rederijkerskamer plechtig herdacht in de feestelijk gedeco-
reerde zaal „Concordia".

13 DECEMBER. Ten voordeele van- en in het Geref. Bur-
gerweeshuis, dat door de gevolgen der heerschende ziekte erg
bezwaard is, wordt tot 23 December een tentoonstelling gehou-
den van schilderijen, bijeengebracht door eigenaars van kunst-
verzamelingen, waaronder van: Achenbach, H. van der Sande
Bakhuijzen, C. van Beveren, E. F. de Block, F. de Braekeleer,
J. J. Eeckhout, St. Jean, H. Koekkoek, M. Kuitenbrouwer, J. H.
van de Laar, H. Leijs, W . J. J. Nuyen, S. Opzoomer, C. M. Pig-
nerolle, J. Portails, H. Scheffer, A. Schelfhout, P. van Schendel,
W . H. Schmidt, ƒ. van Strij en E. J. Verboeckhoven.

16 DECEMBER. Vergadering der Afdeeling van de Hol-
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landsche Maatschappij van Landbouw in de Concertzaal aan de
Bierstraat, waarin besloten wordt tot het houden van: in Mei
een tentoonstelling van paarden; in Juni een wedstrijd van gras-
maaiers onder de gemeente Schiedam, in Augustus een wedstrijd
van ploegers onder de gemeente Rhoon, in het laatst van Augus-
tus of begin September een wedstrijd van korenmaaiers en scho-
venbinders onder de gemeente Bleiswijk, alsmede een proef te
nemen met drains of traanbuizen tot losmaking van ondergron-
den. De vereeniging telt thans 425 leden.

18 DECEMBER. De Rotterdamsche Werkvereeniging deelt
in een circulaire mede, dat de Nieuwe Wandeling buiten de voor-
malige Oostpoort voltooid is, dat zij zal voortgaan met het doen
reinhouden der straten, de vlashekelarij en het doen verbreeden
en verbeteren van de Kruiskade, die zij in verbinding wil brengen
met zijwegen naar Beukelsdijk en den Binnenweg naar Delfs-
haven.

20 DECEMBER. In de vergadering der Kon. Ned. Yachtdub
wordt door den President, Z. K. H. Hendrik, Prins der Neder-
landen, medegedeeld, dat weder zeven leerlingen van het roei-
korps als matrozen zijn geplaatst op de schepen der Ned. koop-
vaardijvloot van de reeders: C. Vlierboom 6 Zonen. A. van Ho-
boken 8 Zonen, C. W . van Dam 6 Co., J. van Vollenhoven 6
Co. en E. Serruijs en dat op 18 Juli 1849 weder een wedstrijd zal
worden gehouden.

20 DECEMBER. De vorst valt in en neemt zoo zeer in hevig-
heid toe, dat reeds den volgenden dag alle scheepvaart bijna ge-
stremd is. De thermometer wijst des morgens om 8 uur 19 graden.

22 DECEMBER. Bij Kon. besluit wordt de heer G. Wenk Jr.
benoemd tot notaris alhier.

23 DECEMBER. H, M. de Koningin geeft den dichter J. van
Harderwijk Rz. bij missive kennis, voor 40 exx. in te schrijven
op het door hem vervaardigde dichtstuk, getiteld: „December
1848", uitgegeven ten voordeele van de vereeniging tot verple-
ging van cholera-lijders.

26 DECEMBER. Gecommitteerden der Nederd. Geref. Ge-
meente geven kennis, dat zitplaatsen voor de bijna voltooide
nieuwe Zuiderkerk tegen verschillende prijzen verkrijgbaar zijn.

31 DECEMBER. De muntbiljetten van f 10,~- en van f 5,—
houden op wettig betaalmiddel te zijn.
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