
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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