
bare spiegels en een schilderwerk van den heer J. H. van de
Laar, voorstellende Neptunus met zijn attributen.

9 JULI. In de vergadering van den Gemeenteraad doet de
Burgemeester mededeeling over de feestelijke opening van
den zijtak van den Nederlandschen Rijnspoorweg van
Utrecht op deze stad op 20 Juli.

9 JULI. In de vergadering van aandeelhouders in de Rot-
terdamsche Telegraaf-Maatschappij wordt medegedeeld dat
van 21 October—31 December 1854 behandeld zijn 901 de-
pêches en 524 scheepsberichten en van 1 Januari—30 Juni
1855: 2215 depêches en 1057 scheepsberichten.

11 JULI. Voor den spoorweg van Antwerpen naar Rotter-
dam worden belangrijke aard- en rijswerken aan den
Moerdijk uitgevoerd; de havenwerken aldaar naderen hunne
voltooiing, voor de scheepvaart op België van groot belang.

14 JULI. Wedstrijd der Kon. Ned. Yachtclub op de rivier
de Maas. Voor het gebouw doet het korps muzikanten der
Schutterij zich hooren. Prins Hendrik, president der Club,
aan het station afgehaald door de heeren Joost van Vollen-
hoven en Van Hoey Smith in een rijtuig van den heer J. van
Hoboken van Cortgene, doet een tochtje op de rivier in de
vierriemsgiek Amphitrite, vergezeld door de heeren Joost
van Vollenhoven en Hoynck van Papendrecht. Een verras-
sing is de komst van H. K. H. Prinses Hendrik, die in een
met vier paarden bespannen eigen rijtuig later uit Den Haag
komt; de Prins en Prinses doen daarna in de zesriemsgiek
Rival een tochtje op de Maas. Na afloop der wedstrijden
reikt Prins Hendrik de prijzen uit, waaronder een zeer fraaie
van de stad Rotterdam (aardglobe op voetstuk, met zilver
gemonteerd, voorstellende de. stedemaagd met de muur-
kroon op het hoofd). De Prinses keert daarna per rijtuig
naar Den Haag terug. Prins Hendrik brengt een bezoek aan
de sociëteit Tot Nut der Zeevaart; des middags maaltijd in
het vereenigingsgebouw der K. N. Y., de liedertafel Am-
phion brengt des avonds een serenade aan Z. K. H. Prins
Hendrik, de Prins bezoekt nog de vauxhall-Doele en keert
daarna per rijtuig naar Den Haag terug. Op den Veerdam te
Katendrecht had gedurende de wedstrijden mastklimmen
om prijzen plaats.
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