
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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