
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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