8. Pastoor P. A. F. Thier, de R.-K. deken van Rotterdam, legt den eersten
steen voor de kerk van O. L. Vrouwe van Lourdes in de Prins Hendriklaan
alhier.
9. In de heden gehouden vergadering van de Tweede Kamer deelt de Voorzitter
mede, dat een schrijven is ontvangen van den heer J. H. Lasonder, waarin hij
bericht, wegens gezondheidsredenen, ontslag te nemen als lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
9. Heden heeft de eerste uitkeering van de ouderdomsrente plaats.
9. In de bovenzaal van Boneski heeft op plechtige wijze de uitreiking plaats
van de bekroningen in den etalage-wedstrijd, uitgeschreven ter gelegenheid
van het Onafhankelijkheidsfeest door de Handelsvereeniging Rotterdam.
11. In een vergadering van studeerenden aan de Handelshoogeschool wordt besloten tot de oprichting van een studentencorps.
11. Het voorstel van B. en W . tot exploitatie als bouwgrond van het terrein in
den polder Spangen wordt na verwerping van de voorstellen der heeren
Spiekman en Van Rooij zonder stemming aangenomen.
11. Bij Kon. besluit van dezen datum is, met ingang van 1 Januari, benoemd tot
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam, Th. M. Roest van Limburg,
thans hoofdcommissaris van politie te Rotterdam.
12. Het Gereformeerde Weeshuis is thans verplaatst van de Goudschestraat
naar de Schiekade westzijde no. 15.
13. Het stoomschip Vesta, heden alhier binnen gekomen, is het 10.000 schip,
dat dit jaar langs den Hoek van Holland is gekomen met bestemming naar
Rotterdam.
13. In den ouderdom van 73 jaar overlijdt de heer J. S. Vervueren, directeur van
het Dameskoor Capella en het Rotterdamsch Kinderkoor.
14. Ds. F. van Toorn, predikant bij de Ned. Herv. gemeente, doet hier zijn
intrede.
15. Met het binnenkomen van het Duitsche stoomschip Alice Woermann is het
getal van 11.000 schepen voor den Nieuwen Waterweg bereikt.
24. Heden zijn alhier officieel candidaat gesteld voor de verkiezing van een lid
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het Kiesdistrict III de heeren
B. D. Eerdmans (U.-L.). H. Stulemeijer (R.-Kath.) en A. B. de Zeeuw
(S. D. A. P.)
29. Bij Kon. besluit van dezen datum is Dr. J. J. G. Vürtheim, rector van het
Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam, benoemd tot gewoon hoogleeraar in
de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Leiden, om
onderwijs te geven in de Grieksche taal en letterkunde.
30. De Eerste Kamer heeft heden het wetsontwerp tot toevoeging van terreinen
langs den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans deel uitmakende van de
gemeenten 's Gravenzande en Naaldwijk, aan de gemeente Rotterdam, aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
30. Bij het binnenkomen van het Duitsche stoomschip Anna Woermann is de
13.000.000 netto registerton voor Rotterdam bereikt en overschreden.
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