
NIEUWSBERICHTEN UIT DE ROTTERDAMSCHE
COURANT, 1854, DOOR W. J. L. POELMANS.

1 JANUARI. De bevolking bedraagt 92.745 zielen (42.092 m.,
50.653 vr.), hiervan Ned. Herv. 53.443, Waalsch 957, Presbyt.
101, Schotsen 77, Ang. Episcopalen 170, Ev. Luth. 4223, Herst.
Luth. 41, Doopsgez. 324, Remonstr. 1198, Hernh. 1, Chr. af-
gesch. 333, Roomsch-Kath. 27.515, Oud-Roomsch 666, Grie-
ken 1, Ned. Israël. 3625, Port. Israël. 43, tot geen der gezindh. 27.

1 JANUARI. In 1853 zijn alhier overleden 890 mannen, 1065
vrouwen, 2017 kinderen, te zamen 3972 personen. Geboren zijn
3624 kinderen, gehuwd 821 paren en 9 echtscheidingen hebben
plaats gehad.

2 JANUARI. De Maas voor deze stad ligt dicht. Nabij de
Groote Draaïsteeg is een overpad.

2 JANUARI. Voor het te houden muziekfeest der Maatschap-
pij tot bevordering der toonkunst zal Dr. J. P. Heye het gedicht
vervaardigen voor een feestcantate, Prof. Abm. des Amorie van
der Hoeven zal bij die gelegenheid de feestrede houden en de
heer Hutschenruyter de f eestouverture componeeren.

2 JANUARI. Sneeuw valt in groote hoeveelheid, de diligence
van Van Gend 6 Loos van Utrecht naar hier ondervindt daar-
door veel vertraging en is des nachts op 's Gravenweg omgesla-
gen en op het ijs gestort.
3 JANUARI. De thermometer wijst tusschen 20 en 25 gr. Fah-

renheit.
6 JANUARI. Op de werf Dammeserve van de heeren S. van

Gijn Ö Zoon te Vlaardingen is voor rekening van den heer P.
van den Arend alhier de kiel gelegd voor een barkschip de Zwer-
ver, gevoerd zullende worden door kapitein D. A. Koekeles.

6 JANUARI. Uitvoering van het oratorium Elias, van Men-
delssohn Bartholdy, onder leiding van den heer J. J. H. Verhulst,
in de groote zaal der sociëteit Harmonie, ten voordeele der min-
vermogende choleralijders.

7 JANUARI. Bij het invallen van den dooi is men van stads-
wege bezig met het opruimen der sneeuw van de straten met 250
man.

10 JANUARI. De heeren J. Oudemans Havelaar, D. Blanken-
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heym, J. D. Hoekwater, H. W. Roelants, A. C. Dalen, J. van
Overzee, mr. T. T. Gleichman, A. C. G. Vermeulen, F. N. Mon-
tauban van Swijndregt en mr. J. A. M. Bichon van IJsselmonde,
allen gediend hebbende bij de mobiele schutterij, hebben zich ver-
eenigd om een plan te beramen voor de 25-jarige feestviering in
1855 van het uittrekken der schutterij in 1830.

11 JANUARI. Op verschillende punten is de Maas nog over
het ijs te passeeren.

12 JANUARI. Zitting van den Gemeenteraad. Uiteen rapport
van het college belast met de inspectie van het Stadsarmhuis,
blijkt dat zich in het huis bevinden 216 mannen, 322 vrouwen, 14
jongens en 18 meisjes en dat de opneming van kinderen eerst
kortelings voor het eerst had plaats gehad, om daardoor de zoo-
genaamde houhuizen af te schaffen,

14 JANUARI. De Commissie alhier voor de Parijsche nijver-
heidstentoonstelling bestaat uit de heeren J. P. A. Francois, A. P.
van Stolk, Dr. F. J. Leroi, H. van Oordt, P. H. Tromp en J. J.
Reuchlin.

16 JANUARI. Door een vereeniging wordt een kamp weiland
aangekocht, strekkende van den Zeedijk buiten de Schiedamsche-
poort tot aan den Binnenweg achter de tuinen van de Een-
drachtslaan, tot het bouwen van arbeiderswoningen.

16 JANUARI. Door den heer D. A. van Putten wordt ander-
maal een circulaire verzonden, houdende uitnoodiging tot het
nemen van aandeelen a ƒ500, ten einde een electro-magnetische
telegraaf tusschen Rotterdam, Hellevoetsluis, Den Brielen Brou-
wershaven op te richten.

18 JANUARI. Bij den Gemeenteraad wordt een rekest tot af-
schaffing der kermis ingediend.

18 JANUARI. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schip-
breukelingen besluit medailles te doen uitreiken aan A. F. Mar-
melstein, kapitein, F. Lamba.ch, Ie stuurman, A. H. D. Webster,
2e stuurman, R. F. Hek, matroos, H. van Seggeren, matroos van
het barkschip Schoonderloo, voor het redden der opvarenden van
de Amerikaansche schepen Edward Fletcher, kapt. R. H. Free-
man en Condor, kapt. Ed. Mackenny, alsmede /"lOOteverleenen
om onder de manschappen van den reddingschokker verdeeld te
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worden, voor het redden van de bemanning van het Engelsche
brikschip Jamaica.

19 JANUARI. De Maas levert een vreemd schouwspel op,
westwaarts een effen watervlakte, oostwaarts niets dan een onaf-
zienbare ijsmassa. Het schip Vincentius van Paulo, dat in de Leu-
vehaven overwinterd had, vertrekt naar Schiedam om te laden.

19 JANUARI. De liedertafel Jubal, directeur D. Schnitzler,
geeft in de groote zaal der sociëteit Harmonie een concert ten
voordeele der nagelaten betrekkingen van choleralijders.

22 JANUARI. Het gelukt de stoomboot Earl of Auckland door
het ijs binnen de haven te komen.

23 JANUARI. In het gebouw der Kon. Ned. Yachtclub wordt
een casino gehouden, bijgewoond door Z. K. H. Prins Hendrik
der Nederlanden.
26 JANUARI. In de zitting van den Gemeenteraad worden be-

raadslagingen gehouden over zeker onvoegzame advertentie,
met het opschrift Zondagsmuziek, voorkomende in de Rotter-
damsche Courant.

26 JANUARI. De heer W. A. Scholten wordt benoemd tot
adjunct-stads-architect.

27 JANUARI. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schip-
breukelingen heeft besloten een zilveren medaille te doen uitrei-
ken aan J. O. Kluin, kapitein van de Diana, voor het redden der
bemanning van het Noorsche brikschip Pizarro en aan W. Bek
Wz., kapitein van het barkschip Anna Paulowna, voor het red-
den der opvarenden van het Engelsche brikschip Grafton of
Maryport.
30 JANUARI. Ter benefice van den heer B. Breedé wordt in

den schouwburg opgevoerd De Negerhut van oom Torn.
30 JANUARI. Naar aanleiding van het opnemen eener adver-

tentie met het opschrift Zondagsmuziek doet de redactie van de
Rotterdamsche Courant verslag van een onderhoud met Burge-
meester en Wethouders. Mochten stukken van krenkenden aard
andermaal opgenomen worden, dan zou de Burgemeester den
Raad voorstellen de Rotterdamsche Courant het voeren van het
stedelijk wapen te verbieden, waarop de redactie verklaarde, den
inzenders de plaatsing van dergelijke advertentiën ten ernstigste
te zullen ontraden.
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30 JANUARI. De afdeeling Rotterdam, Schiedam e.o. van de
Hollandsche Maatschappij van landbouw houdt hare vergade-
ring in de concertzaal aan de Bierstraat. Een tentoonstelling van
vee zal 5 April te Schiedam gehouden worden.

2 FEBRUARI. Een circulaire wordt verzonden aan heeren
reeders en gezagvoerders van schepen door de commissie ter
bevordering van het onderzoek naar de verschijnselen op den
Oceaan, volgens Maury, houdende verzoek metereologische
uitkomsten aan te teekenen.

2 FEBRUARI. Mejuffrouw G. C. de Meyer is benoemd tot
hoofdonderwijzeres der jonge-juffrouwenschool aan het Nieuwe-
werk.
3 FEBRUARI. Vijf leden van den Gemeenteraad, de heeren

Eickma, Hoynck, Van Rijckevorsel, Van Oordt en Blom, heb-
ben een voorstel ingediend tot oprichting eener openbare ge-
zondheidscommissie, samengesteld uit geneeskundigen, rechts-
geleerden, bouwkundigen, enz.

3 FEBRUARI. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schip-
breukelingen besluit ook nog medailles te doen uitreiken aan G.
Schumacher, timmerman en C. J. Proost, matroos, beiden aan
boord van het barkschip Schoonderloo, voor het mede-bemannen
der sloep en het overbrengen der geredde personen van den Con-
dor aan boord van de Schoonderloo; aan Hendrik van Rossen,
voerende het vischhoekerschip Handelmaatschappij, thuisbe-
hoorende te Maassluis, voor het redden der bemanning van het
Noordsche brikschip Hardiesse.

3 FEBRUARI. Een caroussel wordt gegeven door de leden
der rijschool van den heer P. J. Giebels.

4 FEBRUARI. In het gebouw der Kon. Ned. Yachtclub heeft,
onder voorzitterschap van den heer W. van Houten, de uitrei-
king plaats van medailles, geldelijke belooningen en getuigschrif-
ten aan de onderscheidene redders van in nood verkeerende zee-
lieden, door de Z.-H. Maatschappij tot redding van schipbreu-
kelingen dezer dagen toegekend. Prins Hendrik, de minister van
Marine en de oud-minister Rijk, daartoe door een commissie,
bestaande uit de heeren C. Vlierboom en W. Suermondt Bz.,
van het station afgehaald, zijn daarbij tegenwoordig. De Voor-
zitter brengt ook nog hulde aan den heer J. Hudig, die voor
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ruim een kwart eeuw den grondslag der Maatschappij heeft
helpen leggen.
6 FEBRUARI. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schip-

breukelingen heeft bericht ontvangen van kapitein J. H. D. En-
gelhardt, dat zijn schoonerschip Oberon, op 31 Januari op den
Ooster gestrand, met bemanning is gered door den schokker no.
2 der Maatschappij, schipper G. van Duijn.
9 FEBRUARI. In de zitting van den Gemeenteraad is ingeko-

men een voorstel tot het verkoopen van raamgronden aan de
heeren Van Ijzeren en H. Berk en het maken van eene straat en
een plein (Weenastraat en Weenaplein), loopende van de Raam-
poortlaan naar Katshoek, alsmede een ontwerp-raadsbesluit tot
het afbreken der Westersche Nieuwe Hoofdpoort.

18 FEBRUARI. De eerste vergadering van deelhebbers in de
N. V. Maatschappij tot oprichting van een electro-magnetische
telegraaf tusschen Rotterdam, Hellevoetsluis, Den Briel en Brou-
wershaven wordt gehouden. Als commissarissen zijn gekozen de
heeren R. Baelde, W. S. Burger Wz., E. C. J. van Schelle, A.
Vlierboom en E. Wenckebach, als directeur de heer D. A. van
Putten.
25 FEBRUARI. Een algemeene vergadering van de Kon. Ned.

Yachtclub wordt gehouden; als voorzitter is tegenwoordig Prins
Hendrik der Nederlanden.
28 FEBRUARI. Alhier is aangekomen de beroemde harpspeel-

ster Rosalie Spohr, nicht van den componist dr. Louis Spohr,
geboren te Brunswijk in 1828, leerlinge van Louis Grimm.

28 FEBRUARI. De eerste openbare vergadering der „Commis-
sie ter bevordering van het onderzoek naar de verschijnselen op
den Oceaan volgens Maury", in het gebouw der Kon. Ned.
Yachtclub, wordt bijgewoond door een aantal reeders, assura-
deurs en gezagvoerders. De voorzitter J, van Vollenhoven zet het
doel der vereeniging uiteen; de secretaris J. P. A, Francois deelt
mede, op welke wijze de commissie zal trachten haar doel te be-
reiken. Dr. P. van Galen geeft een overzicht van de kaarten der
stroomingen, orkanen, enz.

1 MAART. Voor het redden van in gevaar verkeerende perso-
nen reikt de Z.-H. Maatschappij tot redding van schipbreukelin-
gen in het gebouw der Kon. Ned. Yachtclub medailles uit aan:
1854 153



C. C. Hansen, gezag voerder van het Ned. barkschip Borneo, aan
zijn tweeden stuurman F. A. Jansen en aan zijn vier matrozen
B. J. Johansen, H. Stuur, James Semm en J. ter Burg; aan C. J.
Tonjes, gezagvoerder van het Ned. barkschip Everdina Elisabeth.
Josua Hatch, eerste stuurman op het gezonken Amerikaansche
schip Eduard Fletcher, G. van Duijn, schipper op den schokker
n°. 2 der Redding-Maatschappij, H. J. Verhagen, stuurmansleer-
ling aan boord van het Ned. stoomschip Makasser, J. Jochems,
matroos en J. Peterssen, vuurstoker op het Ned. stoomschip
Phoenix, A. T. van de Kasteele en J. van der Goes, burgemeesters
resp. van 's Gravesande en Monster, Gebrs. Renger en Jan Boel-
hout.
6 MAART. In het Oudemannenhuis heeft het jaarlijksch exa-

men plaats van de leerlingen der Lagere industrie- en herhalings-
school. De voorzitter Jhr. mr. W. T. Gevers Deynoot reikt aan
19 leerlingen afscheidsgetuigschriften uit voor de Academie van
beeldende kunsten en technische wetenschappen.

6 MAART. Alhier komen aan de manschappen van het Russi-
sche oorlogskorvet Navarino, welk schip te Vlissingen is afge-
keurd.

6 MAART. Door den Algemeenen Kerkeraad der Ned. Herv.
gemeente wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een
adres ingediend, waarin gevraagd wordt in de wet op het Arm-
bestuur niet op te nemen de diaconieën.

7 MAART. Het afdammen van de Jankuitenburg wordt aanbe-
steed en aangenomen door den heer P. van Limburg voor ƒ 10.300.

8 MAART. De veertiende jaarlijksche vergadering van het
Engelsche Vrouwen-Hulp-zendelinggenootschap heeft plaats in
de Engelsche Presbyteriaansche kerk. Toespraken worden ge-
houden door de heeren Dr. Hugenholtz, Doedes, Blaauw, Mark,
Brown en Tiddy.

11 MAART. Mr. J. A. Vaillant, kantonrechter te Schiedam, is
benoemd tot rechter in de Arrondissements-Rechtbank en tot
plaatsvervangend-rechter de heer J. van Stolk Cz.

18 MAART. Een in het Boerengat liggende schuit, geladen
met ongebluschte kalk, geraakt in brand, barst van één en zinkt.

20 MAART. De Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Kralin-
gen heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres
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verzonden, waarin verklaard wordt, dat het ontwerp van wet tot
regeling van het armbestuur in strijd is met de vrijheid en onaf-
hankelijkheid der Hervormde kerk.
21 MAART. De liedertafel Harpe Davids geeft, onder directie

van den heer A. J. Schnitzler, een concert, waarin de heer H.
Westerbach voordraagt een door hem gecomponeerde fantasie
op de saxhoorn.
26 MAART. De manschappen van het te Vlissingen afgekeur-

de Russische schip Navarino vertrekken naar hun vaderland met
de stoomboot Willem II.
27 MAART. Van de werf der heeren Gebrs. Visser wordt te

water gelaten het brikschip Bengalen, gebouwd voor rekening
van de heeren Mees en Moens, zullende gevoerd worden door
kapitein Kars.

30 MAART. Het stoomschip Petrei, kapitein R. Lancaster, met
een lading stukgoederen van Huil naar Rotterdam, loopt op den
Hinder; de bemanning en passagiers kunnen het schip verlaten,
doch schip en lading zijn verloren.

30 MAART. In de vergadering van den Gemeenteraad worden
beraadslagingen gehouden over de beweegbare brug aan het
Boerengat voor den Rijnspoorweg, over het plaatsen der klok
van de Witte Hoofdpoort op den toren van het Yachtclub-ge-
bouw en over het voorstel om de kazerne in de Baan af te breken.

30 MAART. Installatie van Mrs. W. L. Thompson, J. A.Vail-
lant en J. van Stolk, respectievelijk als vice-president, rechter en
rechter-plaatsvervanger in de Arrondissements-Rechtbank.

31 MAART. Het jaarlijksch examen der leerlingen van de Aca-
demie van beeldende kunsten en technische wetenschappen heeft
plaats.

31 MAART. Het afbreken der Wester Nieuwe Hoofdpoort
aan het einde der Leuvehaven wordt aanbesteed. Hoogste in-
schrijver is de heer Arij Buyzerd, aannemer alhier, voor de som
van ƒ2865.

3 APRIL. De zoogenaamde Centenschool, aan Oppert—Lange
Torenstraat, voor kinderen uit den minvermogenden doch niet
bedeelden burgerstand, wordt geopend. De voorzitter der Plaat-
selijke schoolcommissie, Dr. H. N. van Teutem, houdt daarbij
een toespraak.
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3 APRIL. De bloemisten J. en M. Been worden bekroond op
de 15de tentoonstelling van het genootschap voor tuin- en land-
bouw Dordrechtsche Flora te Dordrecht.

4 APRIL. Een algemeene vergadering wordt gehouden van
aandeelhouders in het op te richten Zeemanshuis of Matrozen-
logement. De heer P. H. Tromp, voorzitter der commissie, houdt
een rede, waaruit blijkt, dat het gemeentebestuur een oppervlakte
grond van ongeveer 1500 vierkante ellen aan het Nieuwewerk
kosteloos heeft afgestaan, dat door den architect A. W . van Dam
de teekening en het bestek van het gebouw in gereedheid zijn ge-
bracht en dat de heeren C. Vlierboom en H. van Rijckevorsel een
standbeeld van De Ruyter, in steen vervaardigd door den heer
Strackee, hebben aangeboden.

5 APRIL. Een openbare les van de leerlingen der Zondagavond-
volks-zangschool van het departement Rotterdam der Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen heeft plaats onder leiding van
de onderwijzers Felperlaan en Van Krieken.

5 APRIL. De tweede jaarlijksche algemeene vergadering der
Spaar- en Hulpkas-vereeniging wordt gehouden in de Concert-
zaal aan de Bierstraat. Gedurende het afgeloopen boekjaar is
door 36 inleggers in de Spaarkas gestort ƒ 3585.10. Aan 6 inleg-
gers werd wegens ziekte onderstand verleend. De zittingen wer-
den gehouden in het lokaal der spijsuitdeeling, daartoe door het
Gemeentebestuur aangewezen.

6 APRIL. Vergadering van den Gemeenteraad; bij monde van
den heer Eickma wordt uitgebracht een rapport met memorie en
plan van de commissie, belast met het doen van een onderzoek
omtrent de verbetering der wateren in de binnenstad.

7 APRIL. De elfde tentoonstelling der Kon. Ned. Maatschap-
pij tot aanmoediging van den tuinbouw wordt gehouden in de
zalen der sociëteit Harmonie. In de groote zaal, in het midden
waarvan een springende fontein staat, zijn de bloemen, en in de
nevenzaal de vruchten, groenten, tuinsieraden enz. geplaatst.
Prijzen zijn toegewezen aan Wed. J. van Leeuwen ö Zn., J.
Broekhuizen, B. E. Cankrien, C. L. van der Straal Mz., H. en C.
Witte, J. en M. Been, ƒ. Bos ö Zonen.

7 APRIL. Het Engelsche Gouvernement verleent een zilveren
medaille aan Cornelis Versteeg, voerende het schip Vaarwel,
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thuisbehoorende te Vlaardingen, voor het redden der bemanning
van het in zinkenden staat verkeerd hebbende Britsche sloep-
schip William en Eliza, alsmede £ 50 om onder zijn personeel te
verdeelen, een zilveren medaille aan schipper A. van Eyk, schip-
per van het schip Aart Johannes te Zwartewaal, voor het red-
den in de Noordzee van kapitein Adam Currie, van het in zin-
kenden staat verkeerd hebbende Britsche schip Dolphin.

10 APRIL. De schroefstoomboot De Nieuwe Onderneming
van de heeren Van den Berg ö Co. bestemd voor de vaart van
Rotterdam op 's Gravenhage en terug, doet haar proeftocht.

iO APRIL. De heer J. A. van Eyken heeft, tengevolge van het
aanvaarden eener betrekking te Elberfeldt, ontslag aangevraagd
en verkregen als organist der Zuiderkerk.

12 APRIL. Het bestuur der Rotterdamsche Vereeniging voor
gymnastie- en zwemscholen heeft aan den heer J. Hoos, mr. tim-
merman, aanbesteed het bouwen eener zwem- en badinrichting
aan het Nieuwewerk, volgens teekening van den architect A. W.
van Dam, voor de som van ƒ24.400.

13 APRIL. In de vergadering van den Gemeenteraad worden
in beginsel aangenomen het voorstel tot het vormen eener Ge-
zondheidscommissie, tot ruiling van het pand aan den Schiedam-
schedijk, waarin vroeger de Israëlitische vleeschhal, tegen een
pand in de Pauwensteeg voor het bureau van politie, en tot ver-
breeding der kade in de Boompjes.

15 APRIL. Op de door de Arrondissements-Rechtbank opge-
maakte voordracht voor rechter in die rechtbank komen voor:
1. mr. P. van der Hoeven, 2. mr. H. E. C. van Kerckhoff, advo-
caten te Rotterdam en 3. mr. F. C. R. Anemaet, kantonrechter
te Gorinchem; voor kantonrechter te Schiedam: 1. mr. W. Terp-
stra, advocaat te Rotterdam, 2. mr. P. Post Uiterweer, griffier bij
het kantongerecht te Schiedam en 3. mr. S. Vernède, advocaat
te Utrecht. In plaats van mr. W. Terpstra, benoemd tot substi-
tuut-officier te Brielle, is later op de voordracht geplaatst mr. L.
G. Greeve te Loenen.

18 APRIL. De schilderij van den Belg Louis Gallait, voorstel-
lende de lijken van de graven van Egmont en Hoorne, is tijdelijk
in het Museum Boymans tentoongesteld.

22 APRIL. De kunstschilder A. J. Lamme heeft een schilderij
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voltooid, hem opgedragen door H. M. de Koningin, voorstellen-
de de echtgenoote van den in Spanje gekerkerden baron De Mon-
tigny, een voetval doende voor Anna van Oostenrijk.

26 APRIL. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn
37 schepen bevracht.

27 APRIL. In de vergadering van den Gemeenteraad worden
goedgekeurd de voorstellen tot afstand van raamgronden en tot
verplaatsing van het politiebureau naar de Gebakken Paauwen-
steeg; bij de behandeling van het rapport over het opnemen van
militairen in het Ziekenhuis wordt besloten, aan dat denkbeeld
geen gevolg te geven.

28 APRIL. Ten Raadhuize worden aanbesteed: 1. het maken der
Jankuitenbrug, 2. de herstellingen aan het Krankzinnigengesticht,
3. idem aan het Oudemannenhuis, 4. het maken van een pont voor
de overvaart op Katendrecht.

1 MEI. De 3e. en 4e. comp. van het 4 bat. 3e. reg. infanterie,
onder commando van de kapiteins Tissot van Patot en Boesses,
vertrekken van hier om te Hellevoetsluis en te Brielle de Ie. en
2e. comp. van hetzelfde bataillon af te wisselen, welke beide laat-
ste compagnieën den volgenden dag alhier aankomen om garni-
zoen te houden.

4 MEI. Eene algemeene vergadering van deelhebbers in de
Maatschappij voor den ijzeren spoorweg van Antwerpen naar
Rotterdam wordt gehouden. De weg van Antwerpen naar Ro-
zendaal zou reeds geopend zijn, als de tolrechten bijtijds geregeld
waren, nu zal de opening tot Etten kunnen geschieden.

4 MEI. De heer Staatsraad, commissaris des Koningsin de pro-
vincie Zuid-Holland, bezoekt het stadhuis, de tweede tusschen-
school A aan de Lange Torenstraat, de inrichting voor Doof-
stommen aan de Hoogstraat, het Kabinet voor Anatomie aan de
Huibrug (Botersloot), het Krankzinnigengesticht aan de Hoog-
straat, de Academie van beeldende kunsten en technische weten-
schappen aan den Schiedamschedijk, de nieuwe R. K. kerk aan
de Wijnhaven, het Ziekenhuis aan den Coolsingel en het Arm-
huis en de stadsarmenschool aan het Vasteland.

7 MEI. De heer B. Tours viert zijn veertigjarige betrekking als
organist bij de Nederduitsche Hervormde gemeente. Bij de gods-
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dienstoefening herdenkt Ds. Francken in gebed en dankzegging
dit zeldzame voorrecht.
9 MEI. Mr. P. van der Hoeven is benoemd tot rechter in de

Arrondissements-rechtbank.
11 MEI. Vergadering van den Gemeenteraad; ingekomen is

o.a. eene mededeeling van de Commissie voor de plaatselijke
werken betreffende de verzakking der kade in de Boompjes.

11 MEI. De dienst met de schroefstoomboot de Onderneming»
varende tusschen Den Haag en Rotterdam, is nog niet geopend,
omdat de goedkeuring op het reglement en tarief nog niet is ont-
vangen.

13 MEI. Door de RotterdamscheTelegraafmaatschappij wordt
aanbesteed de aanleg eener electro-magnetische telegraaflijn tus-
schen de kantoren te Rotterdam, Hellevoetsluis, Brielle, Dirks-
land en Brouwershaven. Het werk wordt aangenomen door den
heer C. van Wijngaarden te Sliedrecht voor ƒ22.300.

15 MEI. Ds. D. T. Huët, predikant bij de Waalsche gemeente,
herdenkt zijn veertigjarige ambtsbediening.

17 MEI. Aan de zangeres mik Geismar, die zich opnieuw heeft
willen verbinden aan de Fransche opera, is door eenige voor-
standers van die opera een prachtige broche en een gouden arm-
band ten geschenke aangeboden.

18 MEI. Vergadering van den Gemeenteraad, beraadslagin-
gen over het overnemen of onteigenen van panden in de Kleine
Draaisteeg. Alle eigenaars van panden zijn thans tot afstand be-
reid en wel de heeren Voorhoeve voor ƒ 20.000, Roos voor
ƒ30.000, Van Aken voor ƒ16.000, Schieveen voor ƒ45.000 en
Struyk voor ƒ10.000.
20/21 MEI. De Rotterdamsche Courant bevat de door den ge-

meente-architect W. N. Rose opgemaakte memorie van toe-
lichting voor het Waterproject om de binnenstad en de bewoon-
de gedeelten van de polders Cool, Rubroek, Oost- en West-
Blommersdijk van Maaswater te voorzien.
23 MEI. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schipbreuke-

lingen heeft besloten medailles te doen uitreiken aan W. Ouwe-
hand, C. Kramer, H. Ouwehand, A. van Duivenbode en J. de
Krom van het Ned. barkschip De Kinderdijk, voor het redden in
1854 159



de baai van San Anthony (Chili) van het tegen de rotsen verbrij-
zeld Peruaansch barkschip Iowa; aan Cornelis Versteeg, voeren-
de het hoekerschip Vaarwel, voor het redden der bemanning van
het schoonerschip William en Eliza, thuisbehoorende te Green-
wich; aanW. Zwartveld, voerende de vischsloep Jonge N eelt je,
van Zwartewaal, voor het op de hoogte van Doggersbank red-
den der bemanning van de Deensche brik Haabet; aan A. van
Eyk, schipper op den vischhoeker Aart Johannes, van Zwarte-
waal, voor het redden van kapitein Currie, thuisbehoorende te
Leith, zich alleen bevindende aan boord van zijn in zinkenden
staat verkeerenden schooner Dolphin, en ƒ70 om te verdeelen
onder enkele visschers te Arnemuiden voor het redden van de
bemanning van den Engelschen schooner Mary Elizabeth, ge-
strand op de zandbank De Onrust in de Roompot.

26 MEL Mr. A. Hoynck van Papendrecht wordt door de kies-
vereeniging Orde tot candidaat gesteld voor het lidmaatschap
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

27 MEI. Het viermast schoonerschip Argo, gevoerd zullende
worden door Dirk Huysers, wordt van de scheepstimmerwerf
Rotterdams Welvaren, bouwmeester P. H. Kortlandt, te water
gelaten, waarna de kiel gelegd wordt voor een nieuwen bodem,
genaamd Jason, beide voor rekening van de heeren A. van Ho-
boken en Zonen.
30 MEI. In de zitting van de Arrondissements-Rechtbank wor-

den geïnstalleerd de heeren mrs. P. van der Hoeven en D. Focke-
ma, resp. als rechter en subst. officier.

1 JUNI. Concessie is verleend door Gedeputeerde Staten aan
de ondernemers van den schroefstoombootdienst tusschen Rot-
terdam en Den Haag.

2 JUNI. In de voorloopige kiezers vergadering, gehouden in de
sociëteit Harmonie ter verkiezing van een candidaat voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt
de heer ƒ. C. Baud als candidaat der vergadering geproclameerd.

7 JUNI. In de Engelsch-Presbyteriaansche kerk wordt een ver-
gadering gehouden van de Vereeniging tot bevordering des
Christendoms onder de Chineezen. Ds. S. Hoekstra Bz. spreekt
een woord van opwekking, de zendeling H. Z. Kloekers een
woord van vaarwel.
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8 JUNI. Vergadering van den Gemeenteraad. Voortzetting der
beraadslagingen over het overnemen van huizen in de Kleine
Draaisteeg. Het voorstel wordt verworpen met 26 tegen 5 stem-
men. Behandeld wordt het rapport der commissie voor het krank-
zinnigengesticht, waarvan de conclusie strekte om te besluiten tot
het bouwen in de nabijheid der stad van een nieuw krankzinni-
gengesticht. Wordt verworpen met 21 tegen 7 stemmen.

8 JUNI. De bisschop van Haarlem, Van Vree, komt alhier aan
om in de verschillende R. K. kerken het sacrament des vormsels
toe te dienen. Z. D. H. neemt intrek bij den deken G. G. Bon-
gaerts te Kralingen.

11 JUNI. Tentoonstelling in de Academie van beeldende kun-
sten en technische wetenschappen.

11 JUNI. De Evangelisch-Luthersche Gemeente viert haar 250-
jarig bestaan alhier; de feestrede wordt gehouden door Ds. J. C.
Schultz Jacobi.

12 JUNI. Door het bestuur der Rotterdamsche Telegraaf maat-
schappij wordt aanbesteed de bouw der telegraafkantoren te
Rotterdam, Hellevoetsluis,Brielle, Dirksland en Brouwershaven;
aangenomen door den heer C. van Wijngaarden te Sliedrecht
voor ƒ10.000,—.

12 JUNI. De heer Alfred de Caston geeft in de Concertzaal aan
de Bierstraat een séance recreative.

15 JUNI. In de zitting van den Gemeenteraad wordt een aan-
vullingsbedrag van ƒ680,— toegestaan voor het maken van een
ijzeren draaibrug over den Coolsingel.

16 JUNI. In het schoollokaal aan de Kerklaan wordt een alge-
meene vergadering van de Maatschappij tot oprichting van be-
waarscholen gehouden. De bevolking der scholen is: in de Bree-
straat 186, in de Kerklaan 188, op de Meent 116; de maatschappij
telt 342 leden. Ontvangen is ƒ400,'— uit een legaat van wijlen
Mej. Alida Verboon.

21 JUNI. DeZ.-H. Maatschappij tot redding van schipbreuke-
lingen besluit medailles te doen uitreiken aan J. F. Klomp, voeren-
de het barkschip „Twee Anthonys", voor het redden der beman-
ning van het verbrande Hamburger barkschip „Capella".

22 JUNI. In de vergadering van den Gemeenteraad wordt
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ƒ 1200,— toegestaan voor het in orde brengen van het terrein der
Witte Poort; de kosten voor de uitbreiding van het Eerste Nieuwe-
werk zijn beraamd op ƒ8500,—. Beraadslagingen worden ge-
houden over het Ziekenhuis en besloten wordt aan het Hoog-
heemraadschap van Schieland te vragen mededeeling van de be-
zwaren, welke tegen het Waterproject gerezen mochten zijn.

24 JUNI. Ter gelegenheid van het te houden muziekfeest zullen
alle medewerkenden in koor en orkest vrijen toegang hebben tot
de sociëteit Harmonie, de Officieren-sociëteit en het gebouw der
Yachtclub.
29 JUNI. In de zitting van den Gemeenteraad wordt behandeld

het voorstel van B. 6 W. tot wijziging der richting van den
'sGravenweg, in verband met den Rijnspoorweg; het Water-
project wordt met algemeene stemmen aangenomen.

29 JUNI. Opening van het nieuwe Zendelinghuis, opgericht op
de plaats „het Huis den Arend" aan de Rottekade. Dr. P. H.
Hugenholtz houdt daarbij een rede.
29 JUNI. De heer Julio stijgt op met den ballon 1*Eclair van een

terrein tegenover de gasfabriek aan den Hoogen Zeedijk, gezeten
op een ring onder dien ballon hangende, en komt neer in het riet
nabij een eilandje in den Plas onder Hillegersberg.
30 JUNI. De heer S. de Lange, organist der Fransche kerk, is

benoemd tot organist der Zuiderkerk als opvolger van den heer
J. A. van Eyken.

5 JULI. De heer Julio onderneemt weder een luchtreis en doet
daarvan verslag in de soiree van professor Lassaigne in de zaal
Verscheidenheid en Overeenstemming.

5 JULI. In de vergadering der Kon. Ned. Yachtclub, gepresi-
deerd door Z. K. H. prins Hendrik, wordt besloten om, bij gele-
genheid van het muziekfeest, met de meeste vrijgevigheid toegang
te verleenen tot den wedstrijd. Aan de zeil- en roeivereeniging
De Maas is een subsidie verleend van ƒ450,—.

5 JULI. Aan den heer W. van Houten, president der Z.-H.
Maatschappij tot redding van schipbreukelingen, wordt door
Z.K.H, prins Hendrik een door den heer J. M. Lucardie vervaar-
digde inktkoker overhandigd.

8 JULI. De algemeene onderwijzers-vereeniging houdt hare
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16e jaarvergadering, waarbij de heer J. G. Kuyper een toespraak
houdt over het voorrecht den onderwijzersstand geschonken, om
over den Zaterdag geheel of grootendeels vrijelijk te kunnen be-
schikken.
8 JULI. Aanbesteed wordt het bouwen van een Zeemanshuis

aan het Nieuwewerk, minste inschrijver is de heer A. van
Ameyde van Duym, voor ƒ66.500,—.

10 JULI. Een gedeelte der nieuw aangelegde basaltkade aan de
Boompjes, ter lengte van zestig ellen, stort in.

10—15 JULI. Feestviering van het 25-jarig bestaan van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst; het feestcomité
bestaat uit de heeren C. G. Schutze van Houten, A. Rueb, J. R.
Smalt, J. van der Hoop Jaczn., H. M. C. van Oosterzee, C. Ser-
ruys, S. van Baaien, J. F. Hoffman, D. Blankenheym, mr. A.
Hoynck van Papendrecht, Joost van Vollenhoven, J. H. C. van
der Kun, P. H. Tromp, W. S. van den Bergh van Heinenoord,
H. de Bruyn, A. Vlierboom, E. L. Jacobson, M. M. de Monchy
en A. C. Dalen. Het feestgebouw is geplaatst op het Tweede
Nieuwewerk.

11 JULI. Examen der Departementsschool, waarbij Ds. J. F.
Blaauw een toespraak houdt.

13 JULI. In de vergadering van den Gemeenteraad wordt het
voorstel, om den toren van het oude Gasthuis te doen afbreken,
aangenomen.

15 JULI. Z. M. Koning Pedro V van Portugal en zijn broe-
der de Hertog van Oporto komen alhier met gevolg van Ant-
werpen aan, opgewacht o. a. door den heer Th. van Stolk, con-
sul van Portugal alhier, en aan het station gecomplimenteerd door
Prinses Frederik en Prins en Prinses Hendrik, hier aangekomen
tot bijwoning van het muziekfeest. De Koning van Portugal ver-
trekt na dit onderhoud naar 's Gravenhage.

17 JULI. De luchtreiziger Julio doet wederom een luchtreis en
daalt neder op een weiland tusschen Katendrecht en Charlois.

17 JULI. De heer A. Nottebohm geeft op zijn buiten De Heu-
vel een soiree aan de hier nog vertoevende kunstenaars, het mu-
ziekfeest-comité, autoriteiten enz.

18 JULI. Aanbesteed worden ten Raadhuize: 1°. het maken van
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een nieuwen basaltmuur in de Scheeptimmermanslaan, minste
inschrijver J. van Haaften te Sliedrecht voor ƒ 5970, 2°. het giet-
en smeewerk voor de Jankuiten- en Stokkenbruggen, waarvoor
zich geen gegadigden hebben opgedaan.

18—20 JULI. 57ste jaarvergadering van het Ned. Zendeling-
genootschap in de kerk der Doopsgezinden. Ds. van der Goot is
voorzitter.

19 JULI. Vijfde jaarlijksche feestviering der typografische ver-
eeniging „Door Kosters Fakkel voorgelicht, is deze Vrienden-
kring gesticht". Een nieuwe banier wordt ingewijd, deze stelt
voor het beeld van Laurens Jansz. Koster geborduurd op groen
satijn met het opschrift in gouden letters Typografische Vereeni-
ging Rotterdam.

20 JULI. De Koning van Portugal en de Hertog van Oporto
met gevolg komen alhier per spoortrein aan, begeven zich per
rijtuigen naar de Rijkswerf en vertrekken van daar per stoom-
jacht De Leeuw, onder saluutschoten van het op stroom liggend
wachtschip, naar Duitschland.

21 JULI. In de eerste jaarlijksche vergadering der ledenvan de
Inrichting voor doofstommen-onderwijs brengt de secretaris, de
heer A. Symons, verslag uit. Tot bestuurslid wordt gekozen de
heer Jhr. mr. W. T. Gevers Deynoot te 's Gravenhage, terwijl
de heer M. Polano herkozen wordt.

24 JULI. De derde jaarlijksche prijsuitdeeling van de Academie
van beeldende kunsten en technische wetenschappen heeft plaats
in de groote zaal der sociëteit Harmonie. Na de uitvoering eener
ouverture door het orkest, onder directie van den heer W. Hut-
schenruyter, leest de heer J. P. A. Francois een levensschets voor
van den Engelschen werktuigkundige James Watt. Dr. M. C.
Mensing spreekt de bekroonde leerlingen toe, terwijl de heer C.
G. Schutze van Houten de prijzen uitreikt. Uitgereikt worden 52
prijzen, 40 accessits en 10 eervolle vermeldingen.

26 JULI. De heer W. Suermondt Bz. wordt herkozen als com-
missaris en de heer A. van Hoboken van Rhoon en Pendrecht
als plaatsvervanger der Ned. Handelmaatschappij.

27 JULI. In de vergadering van den Gemeenteraad worden B.
en W. gemachtigd over te nemen 4 bunders 37 roeden rietveld
en slikken onder Delf shaven voor een som van ƒ4000,—, de gron-
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den moeten dienen voor de uitbreiding van het Park en om de
sleephelling derwaarts te verplaatsen.

29 JULI. De Kamer van Koophandel en Fabrieken richt een
rekest aan de Tweede Kamer der Staten Generaal tot verbetering
der handelswetgeving.

1 AUGUSTUS. Het plaatselijk comité voor de wereldtentoon-
stelling te Parijs, bestaande uit de heeren H. van Oordt, P. H.
Tromp,*J. J. Reuchlin, J. P. A. Francois, A. P. van Stolk en Dr.
F. J. Leroi, verzendt een circulaire aan de industrieelen, houden-
de aansporing tot inzendingen,

I AUGUSTUS. De kolonel van het 3e regt. infanterie, baron
van Aylva Rengers, houdt revue over het garnizoen alhier; des
avonds wordt hem een serenade gebracht door het korps horen-
blazers voor de woning van den majoor Eichholz aan den bene-
den Hoogen-Zeedijk.
3 AUGUSTUS. In de vergadering van den Gemeenteraad is

ingekomen een rapport van den gemeente-architect betreffende
de verzakking van de kade in de Boompjes, waarin wordt mede-
gedeeld, dat de instorting was veroorzaakt door een veenver-
schuiving.

3 AUGUSTUS. De nieuwe bad- en zweminrichting aan het
Nieuwewerk, naast de sleephelling, is gereed.

8 AUGUSTUS. Bij de vernieuwing der Jankuitenbrug worden
de overblijfselen eener oude brug gevonden, waarschijnlijk aan-
gelegd in 1572 kort na het vertrek der Spanjaarden.
9 AUGUSTUS. In de algemeene vergadering der Kon. Ned.

Yachtclub wordt tot eerelid benoemd prins Ludwig Karel Maria
Joseph, graaf van Aquila, vice-admiraal van de beide Siciliën.

10 AUGUSTUS. In de vergadering van den Gemeenteraad
worden besprekingen gehouden over het leggen van zinkstukken
langs de kade der Boompjes ter lengte van 30 ellen.

10 AUGUSTUS. De nieuwe schouwburgzaal aan den Cool-
singel is voltooid.

I1 AUGUSTUS. De zwem- en badinrichting aan het Nieuwe-
werk wordt plechtig ingewijd; de heer Joost van Vollenhoven,
aan wien deze inrichting te danken is door het bijeenbrengen van
de noodige fondsen, houdt een redevoering. De heer A. W. van
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Dam was architect en de heer Jacs. Hoos aannemer; de inrichting
wordt onder directie gesteld van den heer E. Meinhardt.

11 AUGUSTUS. Bij het ontsteken van een der gaslantarens
aan het hek van het Raadhuis aan de zijde der Kaasmarkt ont-
staat een hevige ontploffing; de kolossale lantarenpaal is door de
ontploffing omgestort, terwijl glasruiten van het Raadhuis ver-
brijzeld zijn; de aansteker, Jan van der Sprong, wordt zwaar aan
het hoofd gekwetst.

11 AUGUSTUS. Door het comité van het muziekfeest is aan
den heer W. Hutschenruyter, als blijvend aandenken aan die
feestviering, een door den heer Grèbe fraai bewerkte dirigeer-
stok geschonken.

16 AUGUSTUS. Door de Commissie over het krankzinnigen-
gesticht is bij den Gemeenteraad een adres ingediend tot behoud
van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen.

21 AUGUSTUS. Door de directie van de Ned. Rijnspoorweg-
maatschappij is overgenomen het feestgebouw voor het laatst
gehouden muziekfeest om te dienen als hulpstationsgebouw alhier.

24 AUGUSTUS. In de vergadering van den Gemeenteraad is
bericht ingekomen van twee geschenken, 1 °. van den heer D. Vis
Blokhuyzen een schilderij van Van Noort voorstellende een kat
bij eenige riviervisch en 2*\ van den heer A. J. Lamme een portret
van Hanneman. Aangenomen wordt een voorstel om het huis van
den apotheker J. Voorhoeve J.Az. af te breken en een steiger te
maken, ten einde de passage in de Kleine Draaisteeg te verbete-
ren. Goedgekeurd wordt een ontwerp-raadsbesluit, strekkende
om nog aan de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij af te staan 1 bun-
der 49 roeden 79 ellen grond.

25 AUGUSTUS. Door de Maatschappij tot redding van
schipbreukelingen wordt een gouden medaille uitgereikt aan den
heer A. Finkenflügel, heelmeester, voor de met goed gevolg be-
kroonde behandeling van het schijndoode kind Gerardus Dege,
op 22 Juni 1854.

25 AUGUSTUS. In de algemeene vergadering van de Acade-
mie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen wordt
tot lid van verdienste benoemd de kunstschilder Louis Meijer.

26 AUGUSTUS. Van het gevonden oude bruggenhoofd aan
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de Jankuitenbrug, den 8 dezer vermeld, is de fundeering samen-
gesteld uit 8 ned. duim beuken platen, kruiselings over elkander
gelegd. Voor het hoofd, thans in aanbouw, worden de moppen
van 26 ned. duim lengte gebruikt, die waarschijnlijk van het oude
hoofd afkomstig zijn.
31 AUGUSTUS. Bij de ondergraving voor het riool in het

Katshoek op de raamgronden worden verscheiden gebakken
steenen gevonden, zoogenaamde reuzenmoppen, lang 30 a 31,
breed 15 en dik 8 a 9 ned. duim, welke steenen behoord hebben
tot het Hof van Weena.

2 SEPTEMBER. Het examen en de prijsuitdeeling der Mu-
ziekschool van toonkunst heeft plaats in de groote zaal der socië-
teit Harmonie. Onderwijzers zijn: zang: W. Hutschenruyter en
S. de Lange, viool: B. Tours, fluit: J. F. Stutterheim, violoncel:
S. Ganz, piano: J.H. en W.H.Paling,compositie-leer: Verhulst.

9 SEPTEMBER. De vergadering van het Bataafsch Genoot-
schap wordt geopend door den praeses-magnificus J. F. Hoff-
mann, waarna verslag wordt uitgebracht door den heer Dr. P.
van Galen. De door het Genootschap verstrekte en door de ge-
zagvoerders ingevulde tabellen, houdende weerkundige waar-
nemingen gedaan aan boord van handelsschepen, werden gere-
geld toegezonden aan Prof, C. H. D. Buys Ballot te Utrecht,
doch daarmede is opgehouden na de stichting van het Kon. Ned.
Metereologisch Instituut.

11 SEPTEMBER. H. M. de Koningin komt alhier aan met den
jongen prins Alexander en zet met de stoomboot no. 22 van de
Ned. Stoombootmaatschappij de reis naar Duitschland voort.

12 SEPTEMBER. Brand ontstaat in het rijnschip Jonge Her-
man, kapt. H. Dorterman, geladen met zwavel, liggende in de
Leuvehaven bij de Leuvebrug.

13 SEPTEMBER. In de vijfde jaarlijksche algemeene vergade-
ring van de Maatschappij tot het aanleeren van ambachten onder
de Israëlieten wordt verslag uitgebracht, waaruit blijkt dat 27
kweekelingen tot verschillende vakken worden opgeleid; het
godsdienstig herhalingsonderwijs wordt gegeven door den heer
A. D. Lutomirski en het maatschappelijk herhalingsonderwijs
door den heer L. Sanders. De heer I. J. van Witsen doet rekening
en verantwoording. Als bestuursleden werden herkozen de hee-
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ren H. G. de Groot, mr. H. H. Tcls en J. L. Heyermans. De
kweekeling C. Hagens dankt namens zijn medekweekelingen het
bestuur en de meesters. Aan den heer S. J. de Vries wordt door
het bestuur een bokaal met zilveren voet aangeboden voor het
waarnemen van het presidium gedurende het vijfjarig bestaan der
Maatschappij.

16 SEPTEMBER. Buitengewone warmte alhier. Tusschen 12
en 1 wijst de thermometer in de schaduw 72 graden Fahrenheit.
27 SEPTEMBER. De schilderij van den heer C. Kruseman,

voorstellende Jezus de kinderen zegenende, is tentoongesteld in
het voormalig Gemeenlandshuis.

27 SEPTEMBER. De Amerikaansche fregatschepen Texas en
Mississippi vertrekken van hier met ongeveer 500 landverhuizers,
waaronder vele Geldersche huisgezinnen.

30 SEPTEMBER. Tot een nieuwe proef van het kunstvermo-
gen des heeren J. M. Lucardie alhier strekt een ziveren schenk-
blad, aangeboden aan den heer mr. J. D. W. Pape, lid der Staten
van Noordbrabant.

2 OCTOBER. Door de heeren S. Mostert 8 Zonen wordt een
fraaie proef van drukwerk geleverd, door de vervaardiging van
een diploma voor de dezer dagen te Arnhem te houden tentoon-
stelling van landbouw.

4 OCTOBER. De heer J. J. Fr. Dupont, voormalig stadgenoot,
is benoemd tot muziek-directeur te Rudolfstadt.

5 OCTOBER. Het bij Kon. besluit van dezen datum vastge-
stelde tarief der telegraaf maatschappij is: 1^25 woorden van
Rotterdam naar Brielle ƒ0.60, naar Brouwershaven ƒ 1.20, naar
Dirksland ƒ0.75 en naar Hellevoetsluis ƒ0.75.
7 OCTOBER. Aan de fabriek te Feyenoord wordt met goed

gevolg te water gelaten een schroefstoomschoener, bestemd voor
de vaart tusschen de Westindische eilanden.

12 OCTOBER. Vergadering van den Gemeenteraad; ingeko-
men zijn o.a. een deurwaarders-exploit, ten behoeve van de hee-
ren A. van Stolk en Zonen, die zich beroepen op een recht van
130 jaar oud, toegekend aan de bezitters van den hun toebehoo-
renden houtzaagmolen aan de Maas en een rapport om over te
gaan tot de herstelling van den westkant van den Veerdam aan
het Nieuwewerk, die dreigt in te storten.
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16 OCTOBER. De Z.-H. maatschappij tot redding van schip-
breukelingen besluit medailles te doen uitreiken aan de beman-
ning van het barkschip Proteus, thuisbehoorende te Schiedam,
voor het redden op de kust van China van zeven Chineesche vis-
schers en aan den kapitein Chambers van het Engelsch barkschip
Col dee, voor het redden der equipage van het op de Kennrif ver-
brijzelde Ned. fregatschip Delta, kapt. J. G. Kunst.

19 OCTOBER. De Gemeenteraad besluit tot het geven van
een naam aan de nieuwe straat en het nieuwe plein ter plaatse van
de raamgronden: namelijk Weenastraat en Weenaplein naar het
in vroeger eeuwen daar in de nabijheid gestaan hebbende slot
Weena.

21 OCTOBER. Van de scheepstimmerwerf St. Joris, van de
heeren De Jong-Kortlandt ö Anthony, wordt te water gelaten
het barkschip Charles, gebouwd voor rekening der heeren J. Roe-
landts Ö Co.; daarna wordt de kiel gelegd van het fregatschip
Eva Johanna, voor rekening der heeren C. Vlierboom ö Zonen.

23 OCTOBER. Naar aanleiding van een voorstel van Burge-
meester en Wethouders om den Gemeente-architect W. N. Rose
eervol te ontslaan, op grond van het verslag van de Commissie
van rapporteurs over de begrooting, wordt aan den Gemeente-
raad een adres gezonden door de Maatschappij ter bevordering
der Bouwkunst (87 handteekeningen) en een adres van ingezete-
nen (111 handteekeningen) om den heer Rose voor deze stad te
behouden.

27 OCTOBER. De predikanten der Ned. Herv. gemeente
hebben besloten tot het aannemen en dragen der toga bij de
openbare godsdienstoefeningen, aan te vangen in het begin van
het volgende jaar.

28 OCTOBER. De heer Jacob Mees overlijdt in den ouderdom
van bijna 64 jaren. Geboren 1 Nov. 1790, is hij geweest: lid van
de Provinciale Staten, van den Gemeenteraad, oud vice-president
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissaris van
de Ned. Handel-maatschappij, bestuurslid der Rotterdamsche
Spaarbank en heeft hij het medebeheer gehad over verscheiden
andere nuttige instellingen. Het ridderlint der orde van den Ned»
Leeuw versierde zijn borst.

31 OCTOBER. De eerste stoomvaart van hier op Ierland is tot
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stand gekomen; hetschroefstoomschip Oscar zal 25 November a.s
en vervolgens om de 14 dagen van hier naar Belfast vertrekken.

2 NOVEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad
wordt behandeld een adres van den heer Van Duren Dutilh,
bierbrouwer te Vlissingen, over de uitsluiting van leveranciers
buiten de stad aan het Ziekenhuis.

6 NOVEMBER. De openbare Gezondheidscommissie heeft
besloten een onderzoek te doen naar den toestand der school-
lokalen en de regels vast te stellen bij het bouwen en inrichten
van huizen.

6 NOVEMBER. De ringdijk van den nieuwen hulpboezem
nabij de begraafplaats breekt door, waardoor het water zich ver-
spreidt over den polder Rubroek en een uitweg vindt in den
Spiegelnisserplas. De opening in den dijk heeft een lengte van
ongeveer 60 ellen.

13 NOVEMBER. De Kamer van Koophandel en Fabrieken
richt een rekest aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot
afschaffing der belasting van het tonnegeld van de zeeschepen.

14 NOVEMBER. De leening tot oprichting eener stoomboot-
maatschappij tusschen Rotterdam en Waalwijk is vol teekend.

16 NOVEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad
deelt de voorzitter mede, dat een groot gedeelte van de begraaf-
plaats is geïnundeerd door de doorbraak van den hulpboezem.
B. en W. hebben drie deskundigen benoemd om een raming der
schade op te maken en het Hoogheemraadschap van Schieland
geïnsinueerd de schade te vergoeden.

17 NOVEMBER. H. M. de Koningin keert van hare buiten-
landsche reis alhier terug met de stoomboot Agrippina, en wordt
gecomplimenteerd door Burgemeester en Wethouders en den
directeur der Ned. Stoombootmaatschappij. H. M. vervolgt ter-
stond de reis naar de residentie.

19 NOVEMBER. In de Waalsche kerk wordt aangekondigd,
dat een nieuwe bundel gezangen zal worden ingevoerd en dat
voorbereidende oefeningen in het zingen van die gezangen zullen
worden gehouden in de maand December.

23 NOVEMBER. Bij den Gemeenteraad is ingekomen een
adres van den heer J. van Haaften, aannemer te Sliedrecht, met
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verzoek om hem op te dragen de herstelling der basaltkade aan
de Boompjes, voor de som van ƒ46000. Besloten wordt om het
adres aan te houden tot de uitslag zal bekend zijn van het onder-
zoek der te dezer zake nieuw benoemde commissie van deskun-
digen, bestaande uit de heeren hoofd-ingeniers Ferrand, Greve,
De Kruyff, Salverda en Rijsterborgh.
23 NOVEMBER. Een commissie heeft zich gevormd ter tege-

moetkoming in den nood van huisgezinnen in den Rubroekschen
polder woonachtig, welke door de doorbraak schade hebben
geleden.
30 NOVEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad

wordt medegedeeld, dat de kosten voor het maken van een kanaal
naar Brouwershaven, waardoor het Brouwershavensche zeegat
in verband zou worden gebracht met het Voornsche kanaal, zijn
geraamd op ƒ2.000.000 en dat het provinciaal bestuur wenscht,
dat de gemeente Rotterdam daarin ƒ 1.000.000 zal bijdragen. Be-
handeld wordt het voorstel van vier raadsleden om 1 ° den heer
Rose eervol te ontslaan als gemeente-architect en te benoemen
tot ingenieur, 2° den heer W. A. Scholten te benoemen tot direc-
teur van gemeentewerken,

30 NOVEMBER. Directeuren der Z.-H. Maatschappij tot
redding van schipbreukelingen hebben besloten de zilveren me-
daille te doen uitreiken aan schipper H. de Weerd te Harlingen
voor het op 20 October redden der bemanning van het Noorsch
barkschip Solid, bestemd van Drammen naar Londen.

1 DECEMBER. Het is 25 jaren geleden, dat de tweede stede-
lijke tusschenschool aan den Oppert geopend werd en dat de heer
M. Gouka aldaar de taak van hoofdonderwijzer aanvaardde.

4 DECEMBER. De heer J. B. H. Bremer is benoemd tot orga-
nist der Waalsche kerk.

7 DECEMBER. In de vergadering van den gemeenteraad
wordt aangenomen het voorstel tot het overbrengen van de klok
van het Oude Gasthuis naar het Oudemannenhuis.

7 DECEMBER. Opening der school voor havelooze kinderen
aan den Oppert, hoofd de heer F. A. van der Laaken. Dr. J. J. van
Oosterzee houdt daarbij een toespraak.

7 DECEMBER. Alhier komt tot stand een vereeniging tot het
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verschaffen van gezonde woningen aan de minvermogende klas-
sen.

8 DECEMBER. De Arrondissements-Rechtbank veroordeelt
tot gevangenisstraf eenige Schiedammers, die zich in September
aan oproer hebben schuldig gemaakt.

11 DECEMBER. De Z.-H. Maatschappij tot redding van schip-
breukelingen besluit belooningen te doen uitreiken aan Paul R.
Schmit, voerende het Deensche galjasschip Falken, voor het
redden der bemanning van de in zinkenden staat verkeerende
Nederlandsche kof Sjouke Boon, aan Ary Borstlap voor de red-
ding van passagiers van het op de Westplaat gestrande Engelsche
stoomschip Earl of Douglas, aan E. Krabb, kapitein van het
Deensche brikschip Courier, voor het redden van de bemanning
van het in de Stille Zuidzee gestrande barkschip Doelwijk, aan
P. Vernes, voerende den Nederlandschen schooner Merwe-
stroom, voor het redden der bemanning van den Noorschen
schooner Hercules en aan schipper Jan de Nooyer van Arne-
muiden voor het redden der bemanning van het Belgisch vis-
schersvaartuig Melanie, gestrand op de Zeehondenplaat.

14 DECEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad is
ingekomen een missive van de commissie voor de plaatselijke
werken betreffende het leggen van een brug over de Leuvehaven.
De Commissie voor het Krankzinnigengesticht wordt uitgenoo-
digd een plan van verbetering en uitbreiding te ontwerpen. De
voorzitter doet mededeelingen over de vestiging van het station
van den Rijnspoorweg.

15 DECEMBER. In de manege van den heer Giebels aan den
Coolsingel wordt een caroussel gegeven; de costumes zijn gele-
verd door den heer J. G. Durivau en de tuigen door den heer J.
C Dolk.

18 DECEMBER. Aan den Minister van Marine is een adres
aangeboden door scheepsreeders ter bekoming van een vuur-
schip tusschen de Zeeuwsche banken.

19 DECEMBER. Het 30ste caroussel, voorstellende de feesten
en het tournooi van Ashby de la Souche ten jare 1196, wordt ge-
geven in de groote manege aan den Binnenweg; pikeur was de
heer Stegerhoek, de costumes zijn geleverd door den heer Mor-
riën.
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20 DECEMBER. De beoordeeling heeft plaats van vlas en
hennep op de bij het programma der Hollandsche Maatschappij
van Landbouw voor het jaar 1854 uitgeloofde prijzen.

21 DECEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad is
ingekomen het rapport der vijf deskundigen betreffende het door
hen ingestelde onderzoek omtrent de kade in de Boompjes.

21 DECEMBER. De liedertafel Amphion, directeur de heer
W . Hutschenruyter, geeft een uitvoering in het Nut.

27 DECEMBER. De Holl. Maatschappij van landbouw, afd.
Rotterdam, Schiedam e. o., houdt in de herberg De Romein ver-
gadering ; tot secretaris wordt gekozen de heer Mr. T. L. L. Prins
en tot penningmeester de heer J. A. Rochussen.

29 DECEMBER. Ten Raadhuize wordt aanbesteed het maken
van een brug over het Boerengat in de Maaslaan bij Bosland ge-
gund voor de som van ƒ 10923,— aan den heer A. Buyzerd.

30 DECEMBER. In de vergadering van den Gemeenteraad
worden beraadslagingen gehouden over het krankzinnigenge-
sticht, machtiging wordt verleend, om een plan tot verbetering en
uitbreiding te ontwerpen. Besloten wordt voor de brug over de
Leuvehaven de gewone bewerking te volgen door afdamming en
niet de nieuwe Engelsche constructie met ijzeren pijlers; ingeko-
men is het prae-advies betrekkelijk het kanaal door het eiland
van Goedereede, waarmede de vergadering zich vereenigt. Me-
dedeelingen worden gedaan over het Waterproject.

30 DECEMBER. Prins en Prinses Hendrik passeeren op hun-
ne reis naar de residentie onze stad.
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