
DAGELIJKSCHE KRONIEK.
1916.

JANUARI.
1. De totale bevolking van Rotterdam telt 480.236 zielen, waarvan 3280 te

Hoek van Holland.
1. Voor het tijdvak van 1 Jan. 1916 tot 1 Jan. 1917 zijn in de commissie tot

vaststelling van het minimum-uitwatering o.a. benoemd:
tot lid en voorzitter, de heer M. G. de Gelder, directeur der Rotterdamsche
Droogdok-Maatschappij, te Rotterdam;
tot lid, de heer Phs. van Ommeren Jr., lid der firma Phs. van Ommeren, te
Rotterdam;
tot secretaris, de heer A. M. Schippers, scheepsbouwkundig ingenieur, te
Rotterdam.

1. De heer J. T. Schaddelee gaat als organist over van de Duitsche Evangeli-
sche kerk in de Zwartepaardenstraat naar de Luthersche kerk.

3. Het nieuwe gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij, aan den
Zuidblaak alhier, wordt in gebruik genomen.

3. In den ouderdom van ruim 86 jaren overlijdt hier ter stede de heer J. Kramer,
die ruim een halve eeuw aan de Rotterdamsche vrijwillige brandweer verbon-
den is geweest.

4. Het van New-York naar Rotterdam bestemde Nederlandsche stoomschip
„Leto" van de Maatschappij Zeevaart alhier, is 8 mijl Oost ten Zuiden van
Galloper op een mijn geloopen en zinkt. De bemanning wordt gered.

5. Een groote brand heeft in den afgeloopen nacht gewoed in het kantoorpand
Mercurius (het vroegere Bathhotel) aan de Boompjes nr. 40 alhier, eigenaar
de heer Van Rede.

8. De makelaar J. van Beek alhier heeft voor zijn principalen een complex pan-
den aangekocht, van den Doele, Vestzijde, af tot op enkele huizen van den
hoek van het Haagscheveer, over een gevelbreedte van 114 meter en met een
oppervlakte van 2800 vierk. meter.

13. De N. R. Courant meldt, dat Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf al-
hier, aan den rechter Maasoever, onder de gemeente Schiedam, het terrein,
groot ongeveer 60 hectaren van den kleinen Barberspolder, heeft aangekocht.

13. Het van New-Orleans naar Rotterdam bestemde Nederlandsche stoomschip
„Maashaven" is hedenochtend ten westen van Galloper op een mijn geloo-
pen en in zinkenden toestand door de bemanning verlaten. De kapitein H. de
Boer komt om het leven.

13. De Raad besluit tot verzending van een adres aan de Tweede Kamer, naar
aanleiding van het aanhangige wetsontwerp tot verbetering van den Water-
weg naar zee.

13. B. en W. vragen de goedkeuring van den Raad, van de voorgenomen wer-
ken betreffende het Bosch- en Parkplan, en daartoe een bedrag van f 191.500
toe te staan. De Raad besluit conform.

13. Een geweldige storm woedt alhier, waardoor het water stijgt tot 3.94 meter
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boven Rottepeil, een waterstand nog nooit zoo hoog waargenomen volgens
de annalen van Schieland. Tusschen Blaak en Boompjes staat alles blank, het
Maasstation is geïsoleerd en de politiepost aan het Oudehoofdplein duikt als
een eilandje uit het water op. De klok der Geref. kerk aan de Hoflaan luidt,
om de omwonenden kond te doen van het dreigende gevaar; de dijken kunnen
echter den geweldigen drang keeren. In post- en telegraafdienst is natuurlijk
groote storing, terwijl de schade ontzettend is. Een dam, liggende langs het
Mallegat en loopende van de 2e Rosestraat af tot aan den spoordijk, bij het
terrein van de firma Van der Lugt, breekt door, waardoor de geheele West-
Varkenoordsche polder overstroomt. Vooral aan de Varkenoordsche Kade
is de toestand bedenkelijk. Verscheiden huisgezinnen kunnen zich ternauwer-
nood redden; twee kinderen van den rangeerder Van Etten worden door den
feilen stroom meegesleurd en komen jammerlijk om. Ook van den in militai-
ren dienst zijnden Smit verdrinken twee kinderen.

14. Van denzelfden Smit overlijdt tengevolge van de ramp van gisteren nog een
kind.

14. De leden van Fords expeditie brengen een bezoek aan Rotterdam. De
avondbijeenkomst wordt geleid door den heer Mr. R. Mees.

14. Het Nederlandsche stoomschip „Alwina" van de Holland Gulf Stoomvaart-
Maatschappij, dat bijna een jaar door de Engelsche regeering te Falmouth is
opgehouden, is vrijgelaten en naar hier vertrokken.

14. Bij Kon. besluit van dezen datum is aan A. H. M. de Groot, te Rotterdam,
voorzitter van het bestuur over het St. Laurentius-gesticht te Rotterdam, ver-
lof verleend tot het aannemen van de versierselen van ridder in de orde van
den H. Gregorius den Groote, hem door den Paus geschonken.

14. Er vormt zich een commissie, onder voorzitterschap van den wethouder Mr.
Abm. van der Hoeven, om hulp te verschaffen aan de door de overstrooming
getroffenen in den West-Varkenoordschen polder.

15. Het passagiersverkeer op de lijn Rotterdam—Dordrecht is in beide richtin-
gen hersteld.

15. De Minister van Waterstaat, de heer Lely, gaat, vergezeld van een hoofd-
ambtenaar van den Rijkswaterstaat, naar IJsselmonde, teneinde de door den
watersnood geteisterde streek in oogenschouw te nemen.

15. De laatste heipaal voor de fundeering van het nieuwe postkantoor op den
Coolvest is vandaag in den grond geheid.

15. Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot notaris binnen het arron-
dissement Rotterdam, ter standplaats Rotterdam, A. H. W. Jost, candidaat-
notaris aldaar.

16. Ds. H. van Selms, van de Herv. gemeente van Kralingen, is veertig jaren
predikant.

18. Heden, nauwelijks 48 uur, nadat de inschrijving voor hulp in watersnood
opengesteld werd, is bij de administratie van de Nieuwe Rott. Cour. reeds
meer dan f 200 000 ingekomen.

18. Hedenochtend 10 uur is het stoomschip „Rijndam" van de Holland-Amerika-
Lijn op een mijn geloopen, waardoor het voorschip werd beschadigd. Drie
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stokers zijn gedood. Het schip raakt in de Highambocht aan den grond, doch
komt 's nachts vlot en loopt Holehaven binnen.

19. Z. K. H. de Prins bezoekt in opdracht van H. M. de Koningin eenige door
den watersnood getroffen, zuidelijk van Rotterdam gelegen, plaatsen.

21. De heer A. Werumeus Buning, oud-directeur van het Museum voor Land-
en Volkenkunde en van het Maritiem Museum te Rotterdam, viert te 's-Gra-
venhage zijn zeventigsten verjaardag.

21. Mevr. Chr. Poolman geeft in den Tivoli-schouwburg haar afscheidsvoor-
stelling. Opgevoerd wordt Lentewolken van Roei vink.

22. De lokaliteiten der Ned. Vereeniging voor Kunstnijverheid en Volkskunst
in de Witte de Withstraat worden bezocht door leden der Ned. Vereeniging
voor Ambachts- en Nijverheidskunst, die daarna door den Voorzitter van het
plaatselijk comité, den heer A. van Stolk, te zijnen huize ontvangen worden.

24. De sleepboot „De Boer", behulpzaam bij het verhalen van hets.s. „Otto
Sverdrup" van Wilton's scheepwerf naar de Rijnhaven, slaat om en zinkt,
waarbij verdrinken de machinist H. van Zomeren en de stoker K. Barendrecht.

25 Jan.—20 Febr. Tentoonstelling van bouwkundig en decoratief werk van K.
P. C. de Bazel, architect B. N. A., in den Rotterdamschen Kunstkring.

26. De heer M. H. Hoefnagels, gedelegeerd commissaris van de N. V. Allan en
Co.'s Koninkl. Ned. Fabrieken van meubelen en spoorwegmaterieel, overlijdt
alhier, in den ouderdom van 75 jaar.

30. De burgemeester vertrekt voor een tiental dagen naar Duitschland, om eenige
nieuwe raadhuizen te bezoeken, als te Dresden, Hannover en Leipzig.

30. De heer Jean Guillaume Petit, oud-firmant der expediteurs-firma Steinmetz
en Petit, overlijdt in den ouderdom van 77 jaar.

31. De steunbeweging van de Vereeniging van ambtenaren in dienst der ge-
meente Rotterdam, ten behoeve van de Algemeene Commissie tot steun hier
ter stede, heeft van October 1914 tot December 1915 in totaal f 8965,275 op-
gebracht. Zij is thans beëindigd.

FEBRUARI.
1. De heer D. A. Murray herdenkt den dag, waarop hij gedurende 50 jaren

werkzaam is als boekhouder-kassier ten kantore der accijnzen.
2. Mr. J. P. Graaf van Limburg Styrum, de nieuwe gouverneur-generaal van

N.-I. komt aan boord van de „Insulinde" van den Rotterdamschen Lloyd,
wórdt aldaar gecomplimenteerd door den loco-burgemeester, den heer D. H.
Havelaar, en vertrekt daarna naar zijne bestemming.

2. Voor het maken van den onderbouw van gewapend beton van het nieuwe
post- en telegraafkantoor is laagste inschrijver voor het werk in zijn geheel
de Nederlandsche Betonijzerbouw te Amsterdam, voor f 168.170; zonder bij-
levering van het tenoodigde ijzer is laagste inschrijver de Beton Maatschappij
„de Kondor" te Amsterdam, voor f 99.740.

2. Het Nederlandsche motorschip „Artemis", den 1 Febr. Rotterdam verlaten-
de, wordt in den daarop volgenden nacht op 4 mijlen Oost ten Noorden van
den Noord-Hinder door Duitsche torpedobooten getorpedeerd, doch kan on-
der eigen kracht nog naar Rotterdam terugstoomen.
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3, Vanwege het departement van marine wordt te Rotterdam een officieel on-
derzoek ingesteld naar het gebeurde met de „Artemis."

3. Het s.s. „Rijndam," geholpen door de sleepbooten „Zwarte Zee" en „Noord-
zee" te Hoek van Holland aangekomen, vaart daarna met hoogwater naar
Rotterdam op.

4. De minister van marine komt alhier aan om de schade, toegebracht aan de
„Artemis", die drooggelegd is in het gemeentedroogdok no. 4, in oogen-
schouw te nemen.

5. De heer W. Gloudie herdenkt den dag, waarop hij gedurende 50 jaren in
dienst is van de firma de Wed. W. Anes, zeil- en vlaggenmakerij, op den
Boerensteiger alhier.

6. Dr. N. Waterman alhier, wordt voor den duur van ten minste drie jaren be-
last met de waarneming van het ambt van hoofd van den openbaren gezond-
heidsdienst in de kolonie Curasao, ter standplaats Willemstad.

6. In den ouderdom van 70 jaar overlijdt alhier de heer J. Zeverboom Sr., ge-
pensionneerd hoofdonderwijzer aan de scholen der Ned. Herv. Gemeente.

6. Ds. F. Dijkema, als Doopsgezind leeraar naar Amsterdam beroepen, houdt
in de Doopsgezinde Kerk alhier zijn afscheidsrede.

7. De heer G. W. Burger, lid van den Gemeenteraad en Consul-Generaal van
Noorwegen, overlijdt te Doorn, in den ouderdom van 59 jaar.

9. Het stoomschip „Rijndam" van de Holland-Amerikalijn, dat door op een
mijn te loopen beschadigd werd en te Gravesend binnenviel met drie stokers
gedood en vier gewond, is in Wilton's dok ter herstelling opgenomen.

9. Het gisterochtend van hier naar Sunderland vertrokken stoomschip „ Vaar-
li", cargadoors de firma Phs. van Ommeren, loopt ter hoogte van Zwarte
Bank op een mijn en zinkt. De kapitein en de eerste-machinist zijn verdronken.

10. De Burgemeester maakt in den Raad bekend, dat de overleden heer G. W.
Burger belangrijke legaten heeft vermaakt aan nuttige instellingen hier ter
stede en, wat zijn verdere vermogen betreft, de stad als eenig en universeel
erfgenaam heeft benoemd.

10. De Raad machtigt B. en W. tot verkoop voor slooping van het gebouwtje
Oostmolenwerf No. 6, het mosselenhuisje aan den Haringvliet No. 2, den mo-
len Het Lam aan de Langekade No. 123 en het als café Caland bekende pand
Van Hogendorpsplein No. 13.

11. De heer J. H. Schreuder, directeur van de cargadoorsafdeeling van de firma
Wm. H. Muller 6 Co., overlijdt in den ouderdom van 54 jaren.

12. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland besluiten voor te stellen aan
hunne vergadering om den Schielandschen dijk, loopende van de Mallegat-
sluis te Gouda door de Gemeente Rotterdam tot de Vlaardingsche poort te
Schiedam, op een normaal profiel ven 4.60 meter + R.P. te brengen. Het nor-
male profiel is thans 4.25 meter 4- R.P.

14. In pand no. 102 aan den Groenendaal, waarin de handel in oud papier van
de firma D. Scherrenberg gevestigd is, ontstaat een hevige brand. Het pand
brandt voor een groot gedeelte uit.

15. Naar aanleiding van zijn optreden als voorzitter in de laatste vergadering
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van dienstweigeraars hebben B en W. den schrijver ter gemeente-secretarie
J. P. Honnef ontslagen, met toekenning van zes weken salaris.

15. In den ouderdom van 65 jaren overlijdt alhier de heer H. H. van Sillevoldt.
16. Met ingang van dezen datum is de heer mr. A. Th. Peiffer Jr., commies-redac-

teur ter centrale secretarie, tot hoofdambtenaar benoemd.
16. De Nieuwe Rott. Courant vermeldt het groot aantal legaten, door wijlen den

heer G. W. Burger, in leven consul-generaal van Noorwegen, te Rotterdam
gemaakt.

16. Het water in de Schie stijgt nog 12 c.M. hooger dan op 13 Jan. 1.1. Het Be-
stuur van den Bergpolder en den Zestienhovenpolder laat de Vlaggemans-
kade, op de plaatsen waar het water het felst over het dijkje loopt, door zand
versterken.

16. Het stoomschip „Bandoeng" van den Rotterdamschen Lloyd stoot, op weg
van Java naar Rotterdam, in de nabijheid van de Theemsmonding op een
mijn en ankert te Northfleet. Niemand van de bemanning is gekwetst.

17. De hoogste stand, die het water in den afgeloopen nacht hier ter stede be-
reikte, was 2.84 + R.P.

22. Het Engelsche stoomschip „Ousel" komt van Liverpool te Rotterdam aan en
heeft aan boord den tweeden machinist en een matroos van hetNederlandsche
tank-stoomschip „LaFlandre" van de American Petroleum Co. te Rotterdam,
dat op reis van New-York naar Rotterdam bij het Galloper-vuurschip op
een mijn is geloopen en gezonken. Van de bemanning, bestaande uit 30 man,
zijn waarschijnlijk 28 verdronken.

23. In den afgeloopen nacht overlijdt hier ter stede in den ouderdom van 86 jaren
de heer J. Brandts, oud-gezagvoerder en van 1873—1903 redacteur van de
afdeeling zeezaken der Nieuwe Rott. Courant.

24. De heer W. Brandsma Johz., hoofdopzichter van den polder Prins Alexan-
der, houdt in een bijeenkomst in cafe Boneski, belegd door de Vereeniging
voor Gemeente- en Volksbelangen, een lezing over stormvloeden, hun ont-
staan en hun gevolgen, en over de middelen om de buitenstad van Rotterdam
daartegen te beschermen.

26. Van heden af zijn in het Museum van Oudheden tentoongesteld het pracht-
album en twee kleinere albums, door Belgische vluchtelingen aan Rotterdam
aangeboden

MAART.
2. Het tegeltableau, vervaardigd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van

de Handelsschool alhier op 1 Sept. 1.1., wordt aan het gemeentebestuur over-
gedragen.

2. Bij Kon. besluit van dezen datum wordt met ingang van 1 Mei, aan den di-
recteur van het postkantoor A. Burkens, eervol ontslag verleend en in zijne
plaats benoemd de heer E. D. Rink, directeur van het post- en telegraaf-
kantoor te Gouda.

2—1 April. Tentoonstelling van het Museum voor Ouders en opvoeders in het
pand Van Hogendorpsplein 16, georganiseerd door den Rotterdamschen
Kring.
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4. De wekelijksche veemarkten worden verboden; echter kan de Burgemeester,
wanneer bijzondere redenen afwijking van dit verbod noodzakelijk maken,
afwijking toestaan onder de door den districtsveearts aan te geven voorwaar-
den.

5. Het s.s. „Bandoeng" van den Rotterdamschen Lloyd, dat eenigen tijd geleden
in de Theems op een mijn is geloopen, komt alhier in de IJselhaven gesleept
aan.

7. De N. R. C. vermeldt, dat de heeren A. J. M. Goudriaan en Paul Nijgh het
initiatief hebben genomen tot de oprichting van de N. V. Het Rotterdamsch
Tooneel.

8. De directie van den Rotterdamschen Lloyd heeft een rapport ingediend bij
de marine-overheid naar aanleiding van de beschieting van het s.s. „Ban-
doeng" in de Middellandsche Zee door de Duitsche duikboot U 3.

10—11. In de officieren-sociëteit in het Park wordt een bazaar gehouden ten bate
van het Fransche Roode Kruis.

11. Het s.s. „Zaandijk" van de Holland-Amerika-Lijn alhier loopt op een mijn
tusschen Elbowboei en het Kentish Knockvuurschip op de Engelsche kust.

13. Mevrouw E. de Boer—Van Rijk viert haar 40-jarig jubileum als tooneel-
speelster in den Grooten Schouwburg met een opvoering (de605de) van: „Op
hoop van zegen".

16. Het s.s. „Breda"' met ongeveer 200 passagiers en leden van de bemanning van
het op 2 mijlen beoosten het lichtschip Noord-Hinder gezonken s.s. „Tuban-
tia" van den Kon. Holl. Lloyd, komt aan den Hoek van Holland in zicht.

16. De heerM. L. Kattenburg Jr. herdenkt den dag, waarop hij 25 jaren geleden
alhier heeft opgericht het magazijn „Nederland" van de voor ongeveer 60
jaar geleden opgerichte firma L. A. en F. L. Kattenburg. Ook 6 leden van het
personeel vieren hun 25-jarig jubileum.

18. Het s.s. „Palembang" van den Rotterdamschen Lloyd wordt in de Noordzee
anderhalf mijl benoorden de Galloper boei getorpedeerd. Het schip zinkt,
doch de geheele bemanning en de twee passagiers zijn gered.

21. De heer J. F. Spliethoff is vandaag 50 jaar als letterzetter werkzaam bij de
firma weduwe P. van Waesberge en Zoon.

23. De Raad keurt het voorstel van B. en W. tot straataanleg op een terrein
tusschen de Vierambachtsstraat en den spoorweg naar Schiedam (plan M.
Zaaijer) goed.

23. In de Raadsvergadering van heden is een brief ingekomen van den heer J.
Visser Jac.zn., waarin hij, in verband met zijn vertrek uit de gemeente, afscheid
neemt van den Raad.

23. Het stoomschip „Rotterdam" van de Holland-Amerika Lijn, brengt hier de
equipage aan van de gezonken „Palembang".

26. De heer J. van Hoboken, oud-lid van de firma A. van Hoboken en Co., over- t
lijdt alhier in den ouderdom van 70 jaar.

27. Een begin is gemaakt met de uitvoering van den gewapenden onderbouw
van het nieuwe post- en telegraafkantoor aan den Coolsingel alhier.

28. Het hoogheemraadschap van Schieland besluit den hoogen zeedijk te bren-
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gen onder normaal profiel, ter breedte van 5 meter en ter hoogte van 4.60 me-
ter. Ten opzichte van de bebouwde gedeelten is nog geen definitief besluit ge-
nomen.

28. Het s.s. „Rijndam" van de Holland-Amerika Lijn vaart niet uit, omdat de
stokers en tremmers weigeren te varen, indien hun gage niet wordt verhoogd.
De directie, die reeds de hoogste gage betaalt, kan dit verzoek niet inwilligen.

29. De telegrafische verbinding met Engeland is verbroken.
29. De Nieuwe Zuiderkerk der Gereformeerde gemeente aan den Westzeedijk

wordt op plechtige wijze in gebruik genomen.
30. De telegrafische verbinding met Engeland is heden hersteld.
30. Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot notaris binnen het arrondis-

sement Rotterdam, ter standplaats Rotterdam, A. J. H. van Clarenbeek, can-
didaat-notaris te Berg en Dal, gemeente Groesbcek.

31. In den leeftijd van 64 jaar overlijdt de heer A. van der Drift, directeur van de
Alg. Nederl. Hypotheekbank.

31. Dr. S. Birmie, directeur van de Ie H.B.S. met 5-jarigen cursus aan den
's Gravendijkwal alhier, neemt als zoodanig afscheid.

31. Groote ongerustheid in de stad tengevolge van het intrekken van alle mili-
taire verloven.

APRIL.
1. De heer H. C. van Cappelle, treedt als directeur van de Ie H.B.S. met 5-jari-

gen cursus aan den 's Gravendijkwal in functie.
3. De Staatscommissie in zake buitengewoon hooge waterstanden op den Rot-

terdamschen Waterweg wordt door den minister van waterstaat, dr. Lely,
geinstalleerd.

3—9. Rotterdamsche Winkelweek van Nederlandsch fabrikaat.
5. De uitslag van de stemming in Rotterdam III is als volgt: Uitgebracht zijn op

den heer P. G. Buskens (R.K.) 1157 stemmen, op den heer K. Poortman (Lib.)
913 en op den heer K. R. van Staal (S.D.A.P.) 391. Herstemming tusschen de
heeren P. G. Buskens en K. Poortman.

5. Bij Kon. Besluit van dezen datum is de heer D. Croll, oud-directeur van
Fijenoord, benoemd tot lid der commissie bedoeld bij art. 7 der stoomwet.

6. De Raad besluit tot het aanvaarden van de nalatenschap van wijlen den heer
G. W. Burger en van het door den erflater ten behoeve van het museum Boy-
mans besproken legaat van f 10.000,—.

6. De heer B. G. Bruinsma, oud-gezagvoerder bij de Holland-Amerika Lijn
overlijdt, oud 54 jaar.

7. De Vereeniging voor den katoenhandel te Rotterdam wordt opgericht. Als
bestuursleden worden gekozen de heeren W. H. Croockewit, voorzitter; A.
Boden, secretaris; H. Visser, S. J. R. de Monchy Jr. en Mr. W. Suermondt Lzn.

7. De heer C. Kamerbeek, oud-hoofd eener school en oud-directeur der Gem.
Vormschool, overlijdt, oud 69 jaar.

7. Het stoomschip „Eemdijk", van Solleveld, Van der Meer en Van Hattums
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stoomvaartmaatschappij, op weg van Baltimore naar Rotterdam, is door een
ontploffing in ruim no. 2 aan bakboordzijde beschadigd en wordt in Engeland
gelost. De Engelsche admiraliteit meldt later, dat het schip door een duikboot
getorpedeerd is.

8. Het stoomschip „Rijndijk", van Solleveld, Van der Meer en Van Hattums
stoom vaartmaatschappij, geladen met regeeringsgraan, op weg van Portland
Main naar Rotterdam, stuit op een mijn, de ruimen loopen vol water, doch de
bemanning heeft geen letsel bekomen.

8. Het aantal stakers bij de Holland-Amerika Lijn stijgt tot ongeveer 450.

8. De heer W. E. van Mierop, houthandelaar, overlijdt hier in den ouderdom
van 81 jaar.

10. Ds. S. H. N. Gorter uit Sappemeer neemt het beroep tot predikant bij de
Doopsgezinde gemeente alhier aan.

10. Ds. S. Datema, predikant bij de Gereformeerde gemeente te Delfshaven,
houdt zijn afscheidsrede, bij zijn vertrek naar Haarlem.

11. De heer H. J. Meerkamp van Embden, lid van de firma P. Meerkamp van
Embden en Zn., overlijdt hier ter stede ïn den ouderdom van 68 jaar.

12. Beroepen bij de Gereformeerde Kerk te Rotterdam (vacatureds. H. H. Veder)
ds. G. Wielenga, te Zwolle

12—13. Alhier wordt gehouden de XVIIe jaarvergadering van den Nationalen
Vrouwenraad van Nederland.

13. De directie van de Holland-Amerika-Lijn geeft aan haar dek-en machine-
personeel kennis dat zij, uitsluitend met het oog op de graan verzorging, de
haar kenbaar gemaakte eischen inwilligt, waarna het stakende personeel be-
sluit de staking op te heffen.

14. Monstering voor het naar New-York bestemde s s. „Rijndam".
14. Bij de herstemming in Rotterdam III voor een lid van den Gemeenteraad is

gekozen de heer K. Poortman (Lib.), met 1425 stemmen. De tegencandidaat, de
heer P. G. Buskens (R.K.), verkreeg 1318 stemmen

15. De heer J. F. Voortmeijer herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden in
dienst trad bij de Firma Roeloffs-Heijermans, thans de firma A. F. G. Avis, in
de Eenhoornstraat.

16. Te Oud-Delfshaven overlijdt in den ouderdom van 103 jaar en 6 maanden
Mej. D. Nieuwland—Den Broeder.

17. Opening van de Steun-tentoonstelling in de Academie.
19. De heer G. J. D. C. Goedhart te 's Gravenhage, voorzitter van den raad van

commissarissen van de Coöp. Groothandelsvereeniging De Handelskamer,
legt den eersten steen voor het tweede pand dezer vereeniging aan den Ruige-
plaat weg.

20. De heer D. }. A. Wolfson herdenkt den dag, waarop hij 25 jaar geleden tot
arts bevorderd werd.

21. De heer D Wanjon, leeraar aan de gemeentelijke vormschool voor meisjes,
overlijdt hier ter stede in den ouderdom van 58 jaren.
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24. Dr. M. J. M. Vuylsteke alhier, herdenkt den dag, waarop hij 25 jaar geleden
tot arts werd bevorderd.

24. De heer C. C. van Schoonhoven, lid van het Nederlandsen Tooneel, neemt
afscheid van Rotterdam in de rol van De pastoor van Neuvillette

25. Her-invoering van het bruinbrood.
25. In het pand no. 70 aan den Bergweg komen drie personen, de heeren H. L. P.

en G. P. en hunne zuster G. P. door gas verstik king om het leven.
25. Straatverkoop van het Emma-bloempje.
26. De heer J. A. Thöenes herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden bij de

N. V. Brouwerij d'Oranjeboom alhier in betrekking kwam.
26. Het stoomschip „Dubhe", komende van Baltimore met bestemming naar

Rotterdam, de sleepboot „Noordzee" en het stoomschip „Maashaven", welk
stoomschip van Havre naar Rotterdam gesleept werd om hersteld te worden,
loopen ter hoogte van de Galloper boei op mijnen. De „Noordzee" zinkt,
waarbij de tweede machinist en de stoker verdrinken. De overige opvarenden

• worden gered. De „Dubhe" blijft drijven en koerst naar Harwich, de „Maas-
haven" wordt in de buurt van Beach End aan den grond gezet,

27. Kolonel S. Listoe, consul-generaal der Vereenigde Staten van Amerika, te
dezer stede, wordt 70 jaar.

28—30. Voorstellingen te Rotterdam van het Deutsche Theater uit Berlijn on-
der 4c persoonlijke leiding van Prof. Max Reinhardt.

29. De heer J.H. Veder, sedert 1 April 1894 president-directeur van de bijbank
der Nederlandsche Bank, wordt 70 jaar.

29. Te Brussel overlijdt in den ouderdom van bijna 81 jaren, de consul-generaal
der Nederlanden John. D. Ruys, geboren te Rotterdam 27 Juni 1835.

29. Het is 25 jaren geleden, dat de kuiperij, stoomkistenfabriek en houtzagerij
van de firma Arn. J. van den Bergh Ltd. van Osch naar hier werd verplaatst.

29. Uit Kristiania wordt geseind, dat Jhr. Mr. J. J. Rochussen, directeur van de
Amsterdamsche Bank, bijbank Rotterdam, is benoemd tot consul-generaal
voor Nederland, met zetel te Rotterdam.

MEI.

1. De zomertijd is vannacht om twaalf uur, door de klok een uur vooruit te
zetten, ingevoerd.

1. De Steenkolen-Handelsvereeniging neemt haar nieuwe gebouw op den hoek
van Veerhaven en Westerkade in gebruik.

1. Het Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht herdenkt zijn 100-jarig bestaan.
1. De heer Marinus Pieter Vijverberg, sedert 1 Oct. 1863 werkzaam aan het

Bureau voor de Plaatselijke Werken, verlaat den gemeentedienst met pensioen.
1. De heer J. de Klerk, chef de bureau van de afdeeling statistieken van het

kantoor der invoerrechten alhier, is vandaag 50 jaar in dienst bij de admini-
stratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

1. Hedenmorgen is een begin gemaakt met het sloopen van het café Caland, het
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eerste van eene reeks huizen, die worden afgebroken om plaats te maken voor
een groot hotel aan het Van Hogendorpsplein.

2. Afscheid en huldiging van den heer J. V. Wierdsma, president-directeur van
de Holland-Amerika Lijn.

2. Bevestiging van Ds. R. Zijlstra, van Hoogeveen overgekomen als opvolger
van Ds. Datema, in de Gereformeerde Kerk aan de Duijststraat te Delfshaven.

3. Officieele opening van de Nijverheidstentoonstelling.
3. De niet-officieele uitslag van de stemming in Rotterdam II voor een lid van

den Gemeenteraad is als volgt:
F. H. Breukelman iS.D A.P.) 2097 stemmen, W . A. van der Kolf (Lib.) 1476
stemmen en J. Schouten (Antirev.) 2557 stemmen. Herstemming tusschen de
heeren Breukelman en Schouten.

3. Ds. F. G. Hospers, predikant der Ned. Herv. Gem. te Hillegom, heeft het be-
roep naar Feyenoord aangenomen.

3—1 Juni. Tentoonstelling van een collectie teekeningen en prenten uit de
Archiefverzameling in het gebouw van de Nijverheidstentoonstelling.

4. De Raad keurt het voorstel van B. en W . tot het verleenen van medewerking
voor den aanleg van een tuindorp beoosten den Groenen Hilledijk goed.

8. Het is 25 jaren geleden, dat de heer Cl. K. Mahler zich hier ter stede als tand-
arts vestigde.

10. Het is heden honderd jaar geleden, dat in onze haven het eerste stoomschip
is verschenen.

10. Op 87-jarigen leeftijd overlijdt alhier ds. Christiaan Plaat, sinds 10 Augus-
tus 1862 predikant bij de Evang. Luthersche gemeente te dezer stede.

12. Bij de herstemming in district II ter verkiezing van een lid van den gemeente-
raad is gekozen de heer J. Schouten (Antirev.) met 3758 stemmen tegen 3579,
uitgebracht op den heer F. H. Breukelman (S.D.A.P.)

12. De heer A. W . F. Idenburg, oud-gouverneur-generaal van Ned. Indië, komt
alhier aan met het s.s. „Goentoer" van den Rotterdamschen Lloyd en wordt
door den Burgemeester namens het gemeentebestuur verwelkomd. De reis
was gemaakt van Tandjok Priok rond Kaap de Goede Hoop in 50 dagen.

13. Er heeft zich hier ter stede een commissie gevormd met het doel in aanslui-
ting aan het Maritiem Museum Prins Hendrik een geheel modern technisch
scheepvaartkundig museum te stichten.

13. De Kring: Rotterdam en omstreken van het genootschap voor heilgymnas-
tiek en massage in Nederland, wordt opgericht. ,

15. Van hier uit worden per trein ongeveer 3500 drachtige en melkgevende
koeien naar Duitschland verzonden.

15. De heer A. J. P. van der Lugt viert den dag, waarop hij 50 jaren werkzaam
is bij de N.V. W. van der Lugt 6 Zoon's stoomkuiperij en kistenfabriek.

15. De heer C. R. Drossaart Bentfort, hoofdambtenaar belast met de ontvangst
van plaatselijke belastingen, is 25 jaar als gemeenteambtenaar werkzaam.

15. De heer H. H. Timmers, viert zijn gouden jubileum als magazijnmeester bij
de N.V. C. Conrads 6 Co. manufacturenhandel.
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16. De heer P. Pera, hoofdambtenaar van het bureau voor openbaar onderwijs,
herdenkt den dag, waarop hij 25 jaar geleden op dit bureau in dienst der ge-
meente getreden is.

16. De „Batavier V" loopt ter hoogte van de Gabbard op een mijn en zinkt. De
2e machinist J. H. Mast, de 3e machinist C. de Bruijn, de hofmeester C. de
Ridder en nog een onbekende passagier komen daarbij om.

18. De heer P. F. Thomsen, gedelegeerd commissaris van de N.V. Thomsens
Havenbedrijf alhier, die 15 Mei te Scheveningen door een auto werd over-
reden, overlijdt aan de bekomen verwondingen in den ouderdom van 60 jaar.

18. In café Boneski wordt een bijeenkomst gehouden belegd door het Neder-
landsen Comité van vrouwen voor duurzamen vrede, op verzoek van de
Ford-delegatie te Stockholm.

19. De heer A. B. H. Verheij herdenkt den dag, waarop hij 25 jaar geleden zijn
intrede deed in het openbare muzikale leven en wel door zijne benoeming tot
directeur van Rotte's Mannenkoor.

19. Gelijktijdig vertrekken 5 groote stoomschepen van den Rotterdamschen
Lloyd en 2 van de Holland-Amerika Lijn. Het zijn de „Kawi", een mailboot,
de „Ternate", een vrachtboot, waarop zich een detachement goevernements-
troepen en marine-schepelingen zal inschepen naar Java, de „Madioen ' en de
„Soerakarta", beide vrachtschepen in ballast, onderscheidelijk naar New-
York en Norfolk, om daar voor Java te laden; de „Merauke" die in ballast
naar Noord-Amerika gaat en gerequireerd is door de Nederlandsche Regee-
ring, om graan te halen; verder de „Zaandijk" en de „Christian Michelsen",
van de Holland-Amerika Lijn, die naar Baltimore gaan om voor Rotterdam
te laden.

21. Kerkelijk wordt herdacht het 50-jarig bestaan van het St. Lucia-gesticht voor
arme, onverzorgd achtergelaten meisjes, aanvankelijk gevestigd in het Kerk-
laantje achter den Coolsingel, thans aan de Linker Rottekade.

22. De heer W. Schilperoort, keel-, neus- en oorarts te dezer stede, herdenkt zijn
zilveren artsjubileum.

23. De heer Willem Charles de Lange, organist, carillonneur en muziekleeraar,
overlijdt in den ouderdom van 62 jaren.

28. In het Diaconessenhuis alhier overlijdt, 60 jaar oud, de heer W. H. van
Oordt H W.Azn., van de firma W. van Oordt en Co. alhier, president van
gecommitteerden tot de zaken der Nederduitsch Hervormde Gemeente, voor-
zitter van het Bestuur van het Heilige Geesthuis en voorzitter van regenten van
Vrouwe Groenevelts Liefdegesticht.

29. De heer J. C. Abraham, chef de bureau bij de arbeidsinspectie alhier, her-
denkt zijn 50-jarige dienstvervulling bij het rijk.

30. Heden is alhier de Vereeniging Het Nationaal Technisch Scheepvaartkun-
dig Museum opgericht.

31. Het bestuur der Openbare Leeszaal te Amsterdam, heeft, naar het Handels-
blad meldt, benoemd tot bibliothecaris den heer Dr. T. P. Sevensma, bibilo-
thecaris van de Handelshoogeschool te Rotterdam.
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JUNI.
1. De heer G. B. Pakker, boekhouder bij de gemeentereiniging, herdenkt den

dag, waarop hij 40 jaren als zoodanig in gemeentedienst werkzaam is.
2. Burgemeester en Wethouders doen den gemeenteraad mededeeling, dat de

heeren B. Hooykaas Jr., Corns. Immig Jr. en Jac. Vos Sr. een monumentaal ge-
brandschilderd raam voor de Groote Hal van het nieuwe stadhuis hebben aan-
geboden.

2. Burgemeester en Wethouders deelen den Gemeenteraad mede, dat de onbe-
kende, die in 1911 de som van f 100.000 toezegde voor aanleg van sport- en
wandelterrein in een of meer andere stadsgedeelten, voor het geval het Bosch-
en Parkplan rondom den Kralingschen Plas onverminkt door den Raad werd
aangenomen, thans in den loop van het jaar — in elk geval vóór 1 Januari
1917 — dit bedrag ter beschikking der Gemeente zal stellen.

8. De Gemeenteraad benoemt tot wethouder (vacature Van der Hoeven) den
heer Mr. S. J. L. van Aalten Jr. met 25 stemmen. De heer Mr. J. H. D. Schen-
kenberg van Mierop verkreeg 21 stemmen.

8. Bij Kon. besluit van dezen datum is Jhr. Mr. J. J. Rochussen erkend en toege-
laten als consul-generaal van Noorwegen, te Rotterdam, voor Nederland.

9. Het college van B. en W. heeft mr. Van Aalten aangewezen tot voorzitter
van de commissiën voor financiën, voor de pensioenen en voor het archief.

13. De vrouwenvereeniging Ons Belang, overhandigt ten stadhuize een adres
tegen de duurte.

13. De federatie Rotterdam der S.D.A.P. en de Rotterdamsche Bestuurdersbond
houden op het exercitieterrein aan de Linker Rottekade een betooging tegen
de duurte. Op deze betooging volgt eene straatbetooging, die aanleiding geeft
tot handtastelijkheden. De politie voert in de omgeving van het stadhuis bij
herhaling charges met de blanke sabel uit. In tal van winkels worden de spie-
gelruiten stuk geslagen.

14. Met het oog op het gebeurde van gisteravond is er van overheidswege geen
vergunning gegeven tot het houden op heden avond van een verkiezingsbij-
eenkomst op het Schuttersveld en van optochten.

14. Herhaling der straatrelletjes. Op de Gedempte Binnenrotte worden van
eenige winkels ruiten ingegooid.

14. De heer M. van der Meer, fabriekschef bij de Erven de Wed. J. van Nelle
viert zijn 50-jarig jubileum bij deze firma.

15. De relletjes bij het Stadhuis en zijn omgeving herhalen zich.
15. De uitslag van de stemming voor acht leden van de Provinciale Staten is als

volgt:
District I. Herstemming tusschen de heeren S. Bosman (S. D. A. P.), Mr. C.
F. A. Hoogeweegen (R. K. aftr.), Mr. A. de Jong (A.-R. aftr.) en H. W. C.
Stolle (S.D.A.P.)
District II. Herstemming tusschen de heeren B. J. Gerretson (C.-H. aftr.) en B.
J. van Stapele (S. D. A. P.)
District III. Herstemming tusschen de heeren G. J. de Jongh (Lib. aftr.), Dr. A.
Plate (Lib. aftr.), K. A. Warmenhoven Jr. (C.-H.) en A. B. de Zeeuw)
S. D. A. P.)
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District IV. Herstemming tusschen de heeren H. Bosch Kzn. (A.-R. aftr.) en
A. B. de Zeeuw (S. D. A. P.I
District V. Herstemming tusschen de heeren J. ter Laan (S. D. A. P.), H. Mol
(S. D. A. P.), J. van der Molen Tzn. (A.-R.) en H. G. M. van der Vijver (R. K.
aftr.)

16. Proclamatie van den Burgemeester in zake de samcnloopcn en ongeregeld-
heden in het midden der stad.

16. Herhaling der straatrelletjes, hoewel in mindere mate dan vorige avonden.
16. B. en W. benoemen tot klokkenist dezer gemeente, als opvolger van wijlen

den heer W. C. de Lange, den heer A. Krul Jr.
19. De heer H. van Dam, hoofdman der brandweer te dezer stede, herdenkt den

dag, waarop hij 25 jaren geleden als brandspuitmeester zijn intrede bij de
brandweer alhier deed.

20. Er is een begin gemaakt met het sloopen van de huizen Visschersdijk 9, 7,
en 5.

20. Het aan de firma Hudig & Pieters toebehoorende schip „Ortis Tarda", op
weg naar Goole, zinkt. De achtersteven van het schip werd door een ontplof-
fing weggeslagen. De bemanning is door een voorbijkomend stoomschip op-
gepikt en te Yarmouth aan land gezet.

23. Bij de gehouden herstemming ter verkiezing voor acht leden van de Provin-
ciale Staten zijn gekozen: in District I de heeren S. Bosman en H. W. C.
Stolle (beiden S. D. A. P.); in Districtl I de heer B. ]. van Stapele (S. D. A.P.);
in District III de heeren G. J. de Jongh en Dr. A. Plate (beiden Lib. aftr.); in
District IV A. B. de Zeeuw (S. D. A. P.) en in District V de heeren J. ter Laan
en H. Mol (beiden S. D. A. P.)

23. De Harwichboot „Brussels" op weg van Rotterdam naar Londen wordt bij
Schouwenbank door een Duitsche torpedoboot aangehouden en naar Zee-
brugge opgebracht.

23. Het nieuwe gebouw van het „Rotterdamsch radio-therapeutisch Instituut"
naast „Eudokia" aan den Berg weg, wordt geopend.

28. Prins Hendrik brengt, als voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis,
een bezoek aan de Rotterdamsche mannen- en vrouwencomité's van het Roode
Kruis, ten einde, in het gebouw van de Roei- en Zeilvereeniging „De Maas",
eenige onderscheidingen uit te reiken.

29. De Gemeenteraad keurt het voorstel van B. en W. goed tot overneming van
de Kleinpolderkade langs de Schie.

29. Naar aanleiding van het voorstel tot verhooging van Schielands Hoogen
Zeedijk geven B. en W. aan den Raad in overweging hen te machtigen, zich
namens den Raad tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te wenden met
het verzoek, dat in afwachting van het rapport der door de Regeering in-
gestelde Staatscommissie, de behandeling van het aanhangige wetsontwerp tot
verbetering van den Waterweg naar zee worde opgeschort. Het resulaat van
de beraadslagingen is, dat de,Raad zich voorneemt de vraag van het geven
van een bijdrage in de kosten van het werk onder de oogen te zien, na het ver-
schijnen van en in verband met het rapport van de Staatscommissie.
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JULI.
1. De heer L. P. Jansen herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden in dienst

kwam van de firma J. C. Klütgen.
1. Voor den Raad voor de Scheepvaart wordt behandeld de zaak van het s.s.

„Rijndijk" der firma Solleveld, Van der Meer en Van Hattum.
Na verhoor der getuigen: M. J. A. Stephan, kapitein en J. C. Mulder, 3e ma-
chinist, deelde de voorzitter mede, dat bij het onderzoek door de marine is
gebleken, dat de stukken metaal, welke aan boord van de „Rijndijk" ge-
vonden zijn, afkomstig zijn van een white-head torpedo, welke torpedo's ver-
vaardigd zijn te Fiume, en voor den oorlog geleverd werden aan alle natiën,
behalve aan Engeland.

1. Ds. H. van de Hagt, de oudste predikant van de Hervormde gemeente alhier,
herdenkt heden zijn vijftigjarige ambtsvervulling en legt zijn ambt neer.

1. Bij Kon. besluit van dezen datum wordt de heer O. Fersen erkend en toe-
gelaten als consul van Rusland, alhier.

7. Burgemeester en Wethouders doen den Gemeenteraad mededeel ing, dat van
den Minister van Binnenlandsche Zaken een brief is ingekomen, houdende
een woord van hulde voor den aankoop — met steun van het legaat van
wijlen den heer Burger — voor het Museum Boymans van een schilderstuk
van Aert de Gelder, voorstellende „Jehovah met de engelen bij Abraham",
vroeger bekend onder den naam van „De Rembrandt du Pecq".

7. Burgemeester en Wethouders doen den Gemeenteraad mededeeling, dat de
heer J. Hudig, oud-wethouder, aan de Gemeente wenscht aan te bieden het
middenraam boven de groote trap in het nieuwe Stadhuis.

9. De luitenant-generaal H. C. A. Neeteson, inspecteur van den landstorm, reikt
op het Heuvelveld aan den luitenant-kolonel A. N. C. S. van Buren, comman-
dant van het landstormkorps alhier, het vaandel uit, door onderofficieren en
manschappen van dit korps aangeboden.

9. De N. R. C. vermeldt de benoeming van Mr. M. W. F. Treub, oud-minister
van financiën, tot buitengewoon hoogleeraar in de economie aan de Neder-
landsche Handels-Hoogeschool.

11. Na afloop van een vergadering tegen de duurte van het revolutionnair socia-
listisch Comité, in het Vereeningingsgebouw aan denGoudschenweg, waarin
als sprekers optraden Dr. W. van Ravensteyn Jr., Mevr. Roland-Hoist en
Ds. N. J. C. Schermerhorn, hebben op straat weder eenige ongeregelheden
plaats.

13. In een der vertrekken van de gasfabriek wordt een toonzaal van toestellen
ten behoeve van het gasgebruik geopend.

15. Het 50-jarig jubileum van den heer Joh. H. Sikemeier, directeur van de mu-
ziekschool der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, wordt gevierd.
De heer G. L. M. van Es bood den heer Sikemeier— die zijn werkkring vaarwel
zegt na van af 1895 directeur te zijn geweest — namens de afdeeling een bron-
zen beeld aan.

17. Burgemeester en Wethouders doen den Gemeenteraad melding, dat de heer
A. C. Mees aan de Gemeente zal aanbieden voor het nieuwe stadhuis de groep
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geschilderde ramen in de torenhal, gelegen recht tegenover die, welke door de
heeren B. Hooykaas Jr., Corn. Immig Jr. en Jac. Vos Sr. is aangeboden.

17. De Levensverzekeringmaatschappij en Ziekensocieteit „Eendracht maakt
Macht" bestaat heden 50 jaren.

18. De heer J. van 't Hoff Sr. herdenkt den dag, waarop hij 50 jaren geleden zijn
intrede deed ten kantore van de cargadoorsfirma Gebr. van Uden; de laatste
40 jaren is de heer Van 't Hoff firmant.

20. De Raad besluit tot definitieve vaststelling van het uitbreidingsplan voor den
polder Nieuw-Mathenesse.

23. De federatie S. D. A. P. besluit om over te gaan tot de vorming van een fonds
voor een eigen sociaaldemocratisch dagblad voor Rotterdam.

24. Het stoomschip „Maas", van Tunis naar Rotterdam, zinkt bezuiden het licht-
schip Noord Hinder, tengevolge van een mijnontploffing. Tien leden der be-
mannning komen om het leven.

24. Het bestuur der Rotterdamsche Bakkers-patroonsvereeniging bericht den
Minister van Landbouw, dat de bakkers hier ter stede geen inlandsche bloem
meer kunnen bekomen.

27. Het eerste bouwblok van de bouwvereeniging Patrimonium „Patrimoniums
hof" aan den Bloemhof te Charlois wordt officieel geopend.

27. De kapitein van de Harwichboot „Brussels", de heer Fryatt, wordt te Brugge
ter dood veroordeeld en doodgeschoten, omdat hij op 28 Maart een poging
gedaan heeft, de Duitsche duikboot U 33 te rammen.

28. De beide maquetten van het hotel, dat gebouwd zal worden aan het Cal and-
plein, vervaardigd in de ateliers van de firma de Wed. J. W. Wolff 6 Zonen,
worden in den Kunstkring ter bezichtiging gesteld.

28. B. en W. doen den Raad mededeeling van de aanbieding der Vereeniging
Feijenoord, om in overleg met de architecten door plaatsing van een tegel-
tableau of op andere wijze tot de versiering van het nieuwe Stadhuis bij te
dragen.

29. Naar aanleiding van het door het hoogheemraadschap Schieland genomen
besluit tot verhooging van Schieland's dijk is op de Hoogstraat alhier, tus-
schen het Oostplein en de Sint Janstraat, een begin gemaakt met het op het
gewenschte peil brengen van de trottoirs.

31. De plechtige uitdeeling van prijzen aan de leerlingen van de middelbare en
de beide lagere Belgische scholen hier ter stede, heeft plaats in de groote zaai
van het Nut. Aanwezig zijn ongeveer 480 Belgische kinderen.

AUGUSTUS.
1. De heer W. Roosing herdenkt zijn 60-jarig jubileum in de zaak van den heer

J. Moll van Charante.
3. De heeren H. C. en J. Westerwoudt herdenken den dag, waarop zi) 40 jaren

in dienst zijn van de N. V. Fabriek van gouden en zilveren werken v h Jac.
Vos 6 Co.

4. Burgemeester en Wethouders doen den Gemeenteraad mededeeling, dat de
heer Mr. W. A. Mees zich voorstelt de wandversiering der Raadzaal in het
nieuwe stadhuis ten geschenke te geven.
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5. Het is honderd jaar geleden, dat de, bij het tiende der Rijnartikelen van het
Congres van Weenen ingestelde, Centrale Commissie voor de Rijnvaart, wier
goed functionneeren voor Rotterdam van veel belang is, haren arbeid aan-
vaardde.

5. De heer J. M. van Beijnen, directeur van de scheepvaart-maatschappij Hol-
land-Friesland, wonende alhier, herdenkt zijn 40-jarige werkzaamheid bij die
maatschappij.

8. Bij Kon. besluit van dezen datum is, met ingang van 16 dezer, benoemd tot
hoofdcommies aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage Mr. R. Bijlsma,
adjunct-archivaris der gemeente Rotterdam.

12. Het stoffelijk overschot van den hier ter stede op 61 jarigen leeftijd overleden
Belgischen majoor E. C. L. Diegerich wordt met militaire eer bijgezet in de
crypt onder de kapel van de Roomsch Katholieke begraafplaats alhier.

13. Ds. F. C. Hospers doet zijn intrede bij de Ned. Herv. gemeente te Feijenoord.
14. Bevestiging van Ds. G. Wielenga van Zwolle in de Geref. Kerk aan de

Ammanstraat alhier.
22. Volgens een bericht in de Times heeft de heer Holtzapfel, benoemd tot

Britsch vice-consul te Rotterdam, wegens de heftige protesten daartegen in
Engeland, voor die benoeming bedankt. Niettegenstaande zijn Duitschen
naam is de heer Holtzapfel geboren Engclschman.

23. Het terrein van den houthandel van de firma van Mierop en Co., aan den
Pompenburgsingel alhier, ter grootte van plm. 2300 M .̂, is verkocht aan een
combinatie, die dezen grond voor bouwterrein van de hand zal trachten te doen.

24. Het in den afgeloopen nacht omstreeks 12V2 uur uit de St. Jobshaven alhier
vertrokken stoomschip „Velox", met bestemming naar Londen, wordt om-
streeks 5 uur in den ochtend, ongeveer 10 tot 11 mijlen W.N.W. van het
vuurschip Maas, door een Duitsche duikboot opgeblazen. De bemanning
wordt gered en in het Skandinavisch zeemanshuis alhier opgenomen.

25. Naar de N. R. Cour. verneemt, is dr. A. Lam, directeur van den gemeente-
lijken keuringsdienst van voedingsmiddelen, door B. en W. benoemd tot
directeur van het gemeentelijk distributiebureau, ingesteld ter uitvoering van
de Distributie wet 1916.

26. Nadat men in de laatste weken de trottoirs op de Hoogstraat en de Korte
Hoogstraat alhier gebracht heeft op het door Schieland's Hoogheemraadschap
verlangde peil, is nu een begin gemaakt met de ophooging van de rijstraat.

27. De federatie Rotterdam der S.D.A.P. houdt in den Doele een openbare
propaganda vergadering voor de oprichting van een socialistisch dagblad in
deze stad.

28. De heer H. Puijker, sedert 1 December 1894 onderstationschef aan het
station Maas alhier, is vandaag 40 jaar bij de Holl. Ijzeren Spoorweg-Maat-
schappij in dienst.

28. Hier ter stede, in het ziekenhuis Bethesda, overlijdt op 65-jarigen leeftijd
Dr. Vitus Bruinsma, oud-leeraar aan het gymnasium te Leeuwarden.

29. In verschillende benedenhuizen aan de Mathenesserlaan en den Essenburg-
singel komt bij den zwaren regen het regen- en rioolwater binnenloopen. De
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regenmeter, door Gemeentewerken in de Diergaarde opgesteld, wijst 52.3 m.M.
aan. Het hoogste cijfer van regenval te Rotterdam was tot nog toe 45 m.M.,
opgenomen met denzelfden regenmeter op 15 Juli 1913.

29. B. en W. deelen den Raad mede, dat de heeren mr. S. J. L. van Aalten, J. S.
Hollander, T. de Meester, A. Robertson W.Azn., P. L. W. H. Verlinden en
en G. Vlug ten behoeve der nieuwe raadszaal in het nieuwe stadhuis aan de
gemeente ten geschenke wenschen aan te bieden den voorzitterszetel, den voor-
zittershamer, benevens den inktkoker op de voorzitterstaf el.

SEPTEMBER.
1. De heer J. J. Roelants herdenkt den dag, waarop hij 40 jaren werkzaam is als

boekhouder van Het Rotterdamsch Tooneel.
1. De heer Mr. N. J. E. de Voogt, hoofdambtenaar aan de Bureaux Bevolking

en Burgerlijke Stand, verlaat den gemeentedienst.
1. Het Hollandsche motorschip „Zeearend'' toebehoorende aan de Overzeesche

Vrachtmaatschappij, directie Vermeer 6 van den Arend alhier, den vorigen dag
van hier met stukgoed vertrokken, wordt door een Duitsche duikboot no. 30
met bommen tot zinken gebracht 19 mijl W. N. W. van het lichtschip Maas.
De geheele bemanning wordt door een boot der maatschappij-Zeeland gered
en te Vlissingen aangebracht.

2. De Vereeniging „Delfshaven" tot veredeling van het Volksvermaak viert
haar 1 O-jarig bestaan.

2. Door Commissarissen der Holland-Amerikalijn wordt aan den afgetreden
president-directeur, den heer J. V. Wierdsma, aangeboden diens door Jan
Veth geschilderd portret.

3. De Kerkeraad van de nieuwe Zuiderkerk besluit, in het vervolg den voor-
middagdienst in deze kerk in plaats van om 10 uur te IOV4 uur te laten begin-
nen, in de hoop dat het klokgelui van de tegenoverstaande Ignatius-kerk dan
minder storend zal zijn.

5. De [firma W. Muller 6 Co. ontvangt bericht, dat het stoomschip „Rievoulx
Abbey", den 2 Sept. van hier naar Huil vertrokken met margarine van de firma
Van den Bergh, is verongelukt.

5. Bij Kon. besluit van dezen datum is toegelaten de N. V. Maatschappij voor
Volkshuisvesting Vreewijk, gevestigd te Rotterdam.

6. De heer Th. Briedé, secretaris der Coöperatie Vooruitgang, is benoemd tot
directeur dier Vereeniging.

6. De heer G. A. de Bij, chef bij de firma D. Hudig en Co., makelaar in assuran-
tiën, herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden bij de firma in betrekking
is gekomen.

7. Uit Hamburg wordt geseind dat de volgende Ned. zeilschepen tot onderzoek
zijn opgebracht naar Swinemünde: „Holland", van Rotterdam naar Gefle;
„Arendina", dito; „Margina", dito; „ Wilhelmina", van Rotterdam naar Stock-
holm; „Roelfina", van Amsterdam naar Gefle, „Spesmea", van Rotterdam
naar Gefle; „Frederika", van Rotterdam naar Ronneby, en „Albertina", van
Rotterdam naar Stugsund bestemd.
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8. Burgemeester en Wethouders stellen den Gemeenteraad voor, het door den
beeldhouwer Charles van Wijk, voor rekening van een Commissie uit de bur-
gerij te maken, monument ter herinnering aan Willem Schürmann in den vorm
van een fontein, te doen plaatsen in het midden van het gazon tegenover de
Parkstraat, de zorgen daarvoor te aanvaarden en de fundeering voor rekening
der gemeente te doen maken.

10. De heer E. Deddes, een der eerste gezagvoerders der Holland Amerika-Lijn,
oud-directeur van het Zeemanshuis en expert, viert zijn 80sten geboortedag.
Een commissie biedt den jubilaris een bedrag aan van f 15.750, dat den grond-
slag zal vormen van een E. Deddesfonds, ten einde uit de opbrengsten van
dit fonds, na het overlijden van den heer Deddes, aan jongelieden steun te ver-
strekken te hunner opleiding tot een betrekking op scheep vaartgebied.

10. Het Nederlandsche motorschip „Zeemeeuw", met contrabande aan boord,
op weg van Rotterdam naar Londen, wordt opgebracht.

11. Het Noordsche stoomschip „Lindborg", heden van Rotterdam naar Londen
vertrokken, wordt op 15 mijl W. N. W. van het vuurschip Maas door de
Duitsche duikboot U 6 tot zinken gebracht. De bemanning wordt in booten
door de duikboot naar het vuurschip Maas gesleept.

11. Friedrich Gernsheim, oud-directeur van de Toonkunst-muziekschool alhier,
overlijd te Berlijn in den ouderdom van 77 jaren.

12. Het Nederlandsche tankschip „Antwerpen" van de American-Petroleum
Company alhier, dat zijn eerste reis doet, zinkt op reis van New-York naar
Londen, in den grond geboord door een Duitsche onderzeeër op 49 gr. 30 m.
N.B. en 6 gr. 46 m. W. L. Het schip is voor f 4800000.'— verzekerd. Een ge-
deelte der bemanning zal met het s.s. „Rijndam" alhier aankomen.

13. De provinciale bond van rundvee-fokvereenigingen in Zuid-Holland (voor-
zitter de heer P. Jas) houdt op Woudenstein een fokvee-tentoonstelling.

13. Onder groote belangstelling van de zijde van het publiek zijn heden namid-
dag op de rivier alhier proefvaarten gehouden met een onderzeeboot, ge-
bouwd op de werf Fijenoord.

13. De heer W. F. Leemans, civiel-ingenieur en staatsraad in buitenge wonen
dienst, die een werkzaam aandeel heeft gehad aan de totstandkoming van den
Nieuwen Waterweg, viert zijn 75sten verjaardag.

14. De Combinatie, die het buiten van Van Heel aan de Parklaan heeft gekocht,
besluit zich te constitueeren als maatschappij tot exploitatie van onroerend
goed „Schoonoord". Directeur wordt de makelaar Van Beek. De buitenplaats
werd 7 Dec. 1854 door Mevr. van Heel geb. van Hoboken gekocht van den
heer C. van Vollenhoven voor f 60000,— in publieke veiling en op 29 Maart
1871 nog een gedeelte voor f 20000,— zoodat de buitenplaats zooals die thans
verkocht is voor f 638300,—, aan de vroegere eigenares ongeveer f 80000,—
heeft gekost.

15. De Telegraaf verneemt, dat er concessie is aangevraagd voor een directe
electrische spoorverbinding van Rotterdam naar Amsterdam over Boskoop.

15. Het E. Deddes-fonds, gesticht ter gelegenheid van den 80sten verjaardag
van den heer E. Deddes, is in den loop dezer week aangegroeid tot f 20.000.
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16. Het Bataafsch Genootschap houdt hare algemeene vergadering, waarin de
praeses-magnificus, Mr. A. R. Zimmerman, de openingsrede houdt.

17. De Kon. Roei- en Zeilvereeniging „De Maas" houdt een zeilwedstrijd Rot-
terdam—Hoek van Holland.

17. Ds. S. Ulfers herdenkt den dag, waarop hij veertig jaren predikant is, de
laatste 25 jaren te Rotterdam.

20. De N. R. C. meldt, dat een Rotterdamsche combinatie verleden week bij den
Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten een volledig plan met omschrij-
ving en begrooting heeft ingediend voor electrische tramverbinding tusschén
Rotterdam—Delft, via Overschie.

21. De heer A. van der Ent, directeur van het post- en telegraaf kantoor te Kra-
lingscheveer, die met 1 Oct. 's Rijks dienst verlaat, wordt door den handel en
de industrie, gevestigd te Kralingscheveer en omgeving, gehuldigd.

22. De vrachtboot „Colchester" van de Great Eastern Railway Company,
varende van Harwich en Londen op Rotterdam en omgekeerd, wordt door
Duitsche oorlogsbodems aangehouden en naar Zeebrugge opgebracht.

23. Op verzoek van het Bestuur van het Departement Rotterdam der Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen vormt zich een Commissie, om de wensche-
lijkheid van de oprichting eener Volksuniversiteit alhier te onderzoeken.

24. De „Batavier II", met contrabande van Rotterdam naar Londen, wordt door
een Duitsche duikboot naar Zeebrugge opgebracht.

24. Een van de beide ambulance-treinen, die het nationaal comité tot aanbieding
van ambulance-treinen aan Harer Majesteits regeering, op 23 Aug. j.l. te
Amsterdam heeft aangeboden, is thans hier ter stede aan de Hudsonstraat
gestationneerd.

27. De heer H. van Sijn viert zijn 40-jarig jubileum als lid der firma D. van Sijn
en Zonen.

30. De heer Th. Koch, van af 1 Sept. 1882 leeraar in het teekenen aan de Ge-
meentelijke vormschool voor onderwijzeressen, neemt afscheid van leerlingen,
oud-leerlingen en collega's.

30. De Nederlandsche opera geeft alhier de openingsvoorstelling met de uit-
voering van „De juweelen van de Madonna".

30. Legerdag te Rotterdam. Op Woudestein hebben de demonstraties plaats.

OCTOBER.

1. De heer B. van der Veen, commissaris van politie, viert zijn 40-jarig ambts-
feest.

1. Verdacht van spionnage worden ter beschikking der Justitie gesteld de heer
E. P. V., gewezen gezagvoerder van de Hamburg-Amerika-lijn, thans redac-
teur van het Hamburger-Fremdenblatt en diens bediende K. P. E. F., loeiden
Duitscher en alhier woonachtig, alsmede eenige medeplichtigen.

2. De heer J. Hooft herdenkt den dag, waarop hij 50 jaren bij de Naaml. Ven-
nootschap Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen voorheen H. J. van IJzendijk Jr.
als pakhuisbaas werkzaam is.
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2. Vóór 40 jaren kwam de magazijn-administrateur de heer J.R.H. Kievenaar,
in betrekking bij de firma R. S. Stokvis 6 Zonen Ltd.

3. Ds. Saxe overhandigt den heer B. Wilton, namens de Noorsche Zeemans-
missie, een Noorsch vikingschip in gedreven zilver met een opschrift.

3. Het nieuwe gebouw der Nederl. Handels-Hoogeschool wordt in gebruik
genomen.

•4. De verordening tot beteugeling van het gebruik van tabak door kinderen,
wordt afgekondigd.

4. De Rechtbank alhier verleent rechtsingang met bevel tot gevangenhouding
tegen den heer J. D. uit Maassluis en den gewezen Duitschen stuurman
F. J. H. H. uit Vlaardingen, verdacht van het in gevaar brengen van de on-
zijdigheid van den Staat.

9. UitjNewport (Rhode Island Ver. St.) wordt geseind, dat de „Blommersdijk",
op weg van New-York naar Rotterdam met graan aan boord voor de Neder-
landsche regeering, gisteravond door een Duitsche duikboot voor de kust van
Massachusetts is getorpedeerd.

9. Ten kantore van de Nederlandsche Maatschappij tot Algemeene Dienst-
verrigting wordt aan Frederik Nuyen, ter gelegenheid van diens 40-jarige
dienstvervulling, een zilveren herinneringsmedaille uitgereikt.

10. Ten kantore van Johs. Otten en Zoon's Transport-Maatschappij, aan de
Willemskade, herdenkt de heer A. Crielaardt zijn 40-jarige werkzaamheid in
dienst dezer firma.

10. Eerste opvoering van het Indisch tooneelstuk Vasantasena door het Rotter-
damsch Tooneelgezelschap in den Grooten Schouwburg.

11. De gecombineerde bestuursvergadering der studenten-afdeelingen van het
Algemeen Nederlandsen Verbond, vandaag hier ter stede gehouden, heeft de
heeren A. ]. van Vessem en S. H. E. Domela Nieuwenhuis Nijegaard aange-
wezen als officieele vertegenwoordigers bij gelegenheid van de opening der
Vlaamsche Hoogeschool te Gent op 24 Oct.

11. Na het onderwijs 50 jaar gediend te hebben, neemt de heer J. Couvée hoofd
van de school der Ned. Herv. gemeente in de Jan van Loonslaan alhier, heden
afscheid.

12. Mr. M. W. F. Treub, buitengewoon hoogleeraar aan de Nederlandsche
Handelshoogeschool, opent zijn colleges met het houden van een openbare les
in de kleine Doelezaal, Sociëteit Harmonie.

14. Onder voorzitterschap van mr. A. R. Zimmerman houdt de Provinciale ver-
eeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland in het societeits-
gebouw van de Rotterdamsche Diergaarde haar ledenvergadering.

15. Officieele opening van het nieuwe sportterrein der R. V. en A. V. „Sparta"
in den polder Spangen.

15. De heer D. van Merkestijn, directeur van het Rij ksteleg raaf kantoor alhier,
herdenkt zijn 40-jarig ambtsjubileum,

16. De heer W. J. C. Donker, commies ter secretarie viert zijn 40-jarig jubileum
in dienst dezer gemeente.
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16. De rivierpolitie arresteert R. R. een gewezen inspecteur van politie dezer ge-
meente en drie andere personen als verdacht van het in gevaar brengen van
de neutraliteit van ons land.

17. De heer A. D. J. Brantenaar, hoofdopzichter der brandbluschmiddelen, her-
denkt den dag, waarop hij vóór 35 jaren in dienst der brandweer hier ter
stede trad.

18. Onthulling van het monument voor Willem Schürmann.
18. Opvoering in den Grooten Schouwburg van De Violiers, ter gelegenheid

van de onthulling van het monument voor Willem Schürmann.
20. De baas van het werkvolk, de heer B. de Wolf, herdenkt den dag, waarop

hij voor 40 jaar in dienst trad bij de N. V. Metaalmaatschappij van S. A. Vies
en Zonen.

24. De oud-notaris H. ]. van der Hoeven overlijdt in den ouderdom van bijna
93 jaar.

24. De heer W. Stronck P.Azn., effectenhandelaar, overlijdt oud 68 jaar.
26. De heer P. G. M. Mellema herdenkt zijn 50-jarige werkzaamheid bij de firma

Boutmy en Co., waar hij chef-expediteur is.
26. Bij Kon. besluit van dezen datum is aan D. J. Schrauwen, op zijn verzoek, met

ingang van 1 Januari, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van notaris
te Rotterdam.

30. De Duitsche ingeneur F. W. H. M. is alhier aangehouden als verdacht van
het verstrekken van inlichtingen, waardoor de neutraliteit van ons land in ge-
vaar zou gebracht kunnen worden.

31. Het is 50 jaar geleden, dat de Gereformeerde Zondagschool vereen ing: „Bidt
den Heere des Oogstes" is opgericht.

31. Het is vijftig jaar geleden, dat een aanvang werd gemaakt met de doorgraving
van den Hoek van Holland. Het ministerie van waterstaat geeft een gedenk-
schrift uit: De Waterweg langs Rotterdam naar Zee, samengesteld door den
heer A. T. de Groot, ingenieur van den Rijkswaterstaat.

31. De firma Jos. de Poorter heeft het pand aan den Coolsingel aangekocht waarin
de Palace-bioscoop gevestigd is geweest, met de bedoeling daar haar kantoren
te vestigen.

NOVEMBER.
1. De heer P. Takken herdenkt den dag, waarop hij, 40 jaar geleden, als onder-

wijzer in dienst trad.
1. De heer L. Sirks herdenkt zijn 40-jarige werkzaamheid in dienst der spoor-

wegen.
2. Duitsche torpedojagers houden bij het lichtschip Noord Hinder het stoom-

schip „Oldambt" aan, geladen met margarine en kaas en toebehoorende aan de
N. V. s.s. Oldambt te Rotterdam, directeur N. Haas, en trachten het doen zin-
ken, wat niet gelukt, omdat Engelsche torpedojagers verschijnen. Het s.s.wordt
daarna door de sleepbooten „Oostzee"' en „Blankenburg" te Hoek van Hol-
land gebracht.
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3. De heer H. Baardman herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden bij de
firma H. A. Kramers en Zoon's Boekhandel in dienst trad.

3. In den ouderdom van 27 jaren overlijdt te Leiden de Rotterdamsche schilder
Marie Frederik van Peski.

6. Viering van het 25-jarig jubileum van mevrouw Alida Tartaud-Klein inden
Grooten Schouwburg met de opvoering van „Sonna" van Jan Fabricius.

8. In tegenwoordigheid van de Koningin en den Prins der Nederlanden wordt
het nieuwe gebouw der Handelshoogeschool, aan den Pieter de Hooghweg,
officieel ingewijd.

10. De heer Julius de Vries, geneesheer bij het burgerlijk armbestuur, overlijdt
plotseling.

13. De heer S. D. Stevens, hoofdopzichter van gemeentewerken, herdenkt den
dag, waarop hij veertig jaar geleden in dienst der gemeente trad.

13. De Rotterdamsche begrafenisvereeniging W. H. J. van den Toorn stelt een
auto-lijkkoets in dienst, die gebruikt zal worden voor begrafenissen.

15. De Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders
voor Zuid-Holland, opgericht op initiatief van wijlen Dr. J. H. de Haas, her-
denkt haar 50-jarig bestaan.

16. Van dezen datum af wordt het nachtelijk sein van den stormwaarschuwings-
dienst op het Poortgebouw op andere wijze dan tot dusverre gegeven.

16. Het stoomschip „Midsland", van de Steenkolen Maatschappij alhier, wordt
door een Duitsche duikboot opgebracht naar Zeebrugge.

16. De Raad der gemeente verhoogt, met vier stemmen tegen, het traktement
van de wethouders met twee duizend gulden; het wordt dientengevolge ge-
bracht op f 6000,—.

17. Bij Kon. besluit van dezen datum is tot hoofdcommissaris van politie te
Utrecht benoemd de heer F. van 't Sant, thans chef-inspecteur bij de rivier-
politie alhier.

22. Het stoomschip „Tenbergen" van de N.V. Furness Maatschappij alhier,
geladen met graan voor de Nederlandsche Regeering, strandt bij het eiland
Quemenes (nabij Brest). Schip en lading zijn verloren.

23. Ter overweging van de viering van den 400-jarigen gedenkdag der Hervor-
ming op 31 October 1917 heeft alhier, op initiatief van de afdeeling Rotter-
dam der Algemeene Protestantenvereeniging, eene vergadering plaats van
afgevaardigden uit de verschillende Kerkeraden, zendingsvereenigingen en
andere Protestantsche vereenigingen.

24. De Gemeenteraad stelt vast een verordening tot beperking van het gebruik
van gas en van electriciteit voor winkelverlichting en reclame.

25. Prins Hendrik, bezichtigt de tentoonstelling van door padvinders vervaar-
digde voorwerpen in den Circus-schouwburg, woont de vergadering bij van
padvinders-troepleiders, neemt deel aan den maaltijd in de sociëteit van de
Diergaarde en is tegenwoordig bij de uitvoering door de padvinders in den
Circus-schouwburg.

25. De oud-kantonrechter Mr. A. J. Hazenberg overlijdt in den ouderdom van
83 jaren.
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25. In de Schotschc kerk wordt een gedenkdienst gehouden voor wijlen den heer
John. G. Lamont, op 21 dezer, nog geen 48 jaar oud, te New-York overleden
als directeur-generaal van de Pure Oil Company. Van Mei 1899—1908 was
de heer Lamont directeur der Company te Rotterdam.

26. Dr. G. van Eijsselsteijn, geneesheer-directeur van de gemeenteziekenhuizen,
overlijdt oud 51 jaren.

26. De heer ]. M. van Oostveen Koentze, werkzaam ten kantore van notaris
Mr. C. M. H. Minderop, herdenkt den dag, waarop hij 40 jaren geleden in
dienst trad bij diens ambtsvoorgangers, wijlen de notarissen Van der Hoop
en De Kuijper.

29. De vier personen, in October j.l. gearresteerd onder verdenking van handels-
spionnage ten gunste van Duitschland, worden weer in vrijheid en buiten
vervolging gesteld.

30. De Gemeenteraad keurt goed het voorstel tot het verkenen van medewer-
king voor straataanleg op een terrein tusschen den Bergsingel en de viaduct
der Z. H. E. S. M. en het voorstel tot verdere erfpachtsuitgifte aan de Bouw-
maatschappij Heijplaat. (Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij).

30. Het vrachtschip „Kediri" van den Rotterd. Lloyd, op weg van Batavia naar
Marseille, wordt door een Duitsche duikboot in den grond geschoten. De ber
manning had het schip verlaten.

DECEMBER.
1. De heer G. H. W . Wieneke, herdenkt den dag waarop hij 50 jaar geleden ,

bij het openbaar lager onderwijs te dezer stede werkzaam was gesteld, waar-
van 44 jaar als schoolhoofd.

2. Het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Groothandelsvereeniging de Han-
delskamer aan den Ruigeplaatweg wordt officieel in gebruik genomen.

3. Huldiging van Ds. W . H. Stenfert Kroese in de kerkekamer der Remon-
strantsche kerk naar aanleiding van zijn 40-jarige ambtsvervulling.

4. Officieele opening van de nieuwe Zeevaartschool.
5. De Rechtbank alhier veroordeelt den gewezen stuurman F. J. H. H. te Vlaar-

dingen tot 6 maanden en den scheepsagent J. D. te Maassluis tot 1 jaar en 3
maanden gevangenisstraf, ter zake van het in gevaar brengen van de onzijdig-
heid van den Staat. Zij hebben hooger beroep aangeteekend.

6. Met ingang van dezen datum mag na 8 uur in winkels en kapperszaken geen
gas- of electrisch licht meer gebrand worden.
De café's moeten te 12 uur sluiten, uitgezonderd op Zaterdagen, waarvoor het
sluitingsuur op één uur is bepaald.
Met ingang van Maandag 11 Dec. moeten concertzalen, bioscopen, danshui-
zen enz. op Zaterdag- en Zondagavond te 12 uur en op de overige avonden
te 11 uur gesloten zijn.
De schouwburgdirectiën hebben den burgemeester de verzekering gegeven,
dat zij er krachtig naar zullen streven het einde der voorstellingen op 11 uur
te stellen.

7. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer heeft haar
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zetel verplaatst naar het Van Hogendorpsplein, op den hoek van de Groote
Pauwensteeg.

8. Het hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis kent aan den heer C.
F. Jas te Hoek van Holland het zilveren kruis van verdienste toe.

9. Het stoomschip „Caledonia" van de firma Wm. H. Muller 6 Co. alhier, met
katoen onderweg naar Huil, wordt door de Duitschers bij de Vlaamsche kust
aangehouden en naar een haven opgebracht.

9. Het stoomschip „Sitoebondo", gebouwd op de werf der firma Bonn 6 Mees
alhier, voor rekening van den Rotterdamsche Lloyd, en voorzien van een tur-
bina installatie, de eerste geleverd door de Maatschappij „De Schelde" te
Vlissingen, houdt een goedgeslaagden proeftocht.

11. Ter besparing van licht branden ook in de tramwagens voorloopig slechts
de helft van de gloeilampen.

11. Bij Kon. besluit van dezen datum is de heer P. M. Verchère de Reffije erkend
en toegelaten als consul-generaal van Frankrijk te Rotterdam voor Nederland
behalve Noord-Holland en tevens voor Suriname en de Nederlandsche An-
tillen.

12. Voor den grond, gelegen tusschen den Pieter de Hooghweg, de Rochussen-
straat en den Westzeedijk van den Melkkop aan den Westzeedijk af, eigen-
dom van de familie Van Hoboken, verkocht aan een particuliere combinatie,,
wordt de koopacte geteekend.

13. De Tweede Kamer neemt zonder stemming aan het wetsontwerp tot ver-
betering van den Rotterdamschen Waterweg.

14. De Gemeenteraad keurt goed het voorstel tot het verleenen van medewer-
king voor straataanleg op een terrein tusschen den Schiedamscheweg en den
Mathenesserdijk.

14. De tooneelspeler Jan C. de Vos viert zijn 40-jarige tooneelloopbaan met de
opvoering van „Pomarius" door Mr. C. P. van Rossem.

14. De Gemeenteraad verleent aan den heer J. Roosing, directeur van de han-
delsinrichtingen, met ingang van 1 Febr. 1917 eervol ontslag onder dank-
betuiging voor de bewezen diensten.

14. Bij Kon. besluit van dezen datum is de heer A. O. Horstmann erkend en toe-
gelaten als consul-generaal van Bulgarije, te Rotterdam.

16. De heer G. F. Haspels, predikant der Ned. Herv. gemeente alhier, overlijdt
te Arnhem in den ouderdom van 52 jaren.

16. Officieele opening der tentoonstelling van Fransche kunst, kunstnijverheid
enz. in de zaal van den Rotterdamschen Kunstkring.

18. Als verdacht van spionnage zijn ter beschikking van de justitie naar het huis
van bewaring overgebracht de Belg A. E, F. uit de Zwaerdecroonstraat, W .
de N. van de Prins Hendrikkade en de brievenbesteller S. uit de Vinkenstraat
alhier.

18. De heer H. C. Meijman is 40 jaar in betrekking bij de firma P. vanden Arend
alhier.

21. De heer E. P. V., Duitscher en journalist alhier, en een aantal andere per-
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sonen worden door de Rechtbank alhier vrijgesproken, beklaagd geweest
van het in gevaar brengen van de onzijdigheid.

28. De vereeniging „Samuel Hahnemann", tot oprichting en instandhouding
van een ziekenfonds voor homoeopatische behandeling is opgericht.

28. In de vergadering van de Technische Club wordt medegedeeld, dat voor
clubgebouw is aangekocht het gebouw „Restaurant Stroomberg" aan het
West Nieuwland no. 12.

29. De Eerste Kamer der Staten-Generaal neemt het wetsontwerp inzake de ver-
betering van den Waterweg zonder hoofdelijke stemming aan.

29. Burgemeester en Wethouders deelen den Gemeenteraad mede, dat de heer
J. Hudig voor het nieuwe stadhuis heeft aangeboden een triptiek, geschilderd
door Ferd. G. W . Oldewelt, voorstellende Armenzorg.

29. De jury, bestaande uit de architecten W . Kromhout, P. G. Buskens, W.
Coepijn, G. Diehl, A. J. Th. Kok, D. B. Logemann en Alb. Otten, voor den
gevelwedstrijd op Vredehof, uitgeschreven door de vereeniging „Het Oosten".
heeft toegekend:
1steprijs: heerenhuis Kralingsche Plaslaan27;
2de prijs: heerenhuizen Prinses Julianalaan 84/86;
2de prijs: heerenhuizen Rozenburglaan 60/62.
Eervolle vermelding: heerenhuis Prinses Julianalaan 88.
Eervolle vermelding: heerenhuis Rozenburglaan 56.

31. Sedert 1 Januari zijn den Nieuwen Waterweg binnengekomen, bestemd voor
Rotterdam 3152 schepen, metende 3.237.566 netto registerton.
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