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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
166 1854


