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1. De totale bevolking van Rotterdam bedraagt 483.765 zielen, waarvan 3.301

te Hoek van Holland. In dit cijfer zijn niet begrepen de ongeveer 8000 Belgi-
sche uitgewekenen, die zich nog in onze gemeente bevinden.

1. De heer C. H. van Dam herdenkt den dag, waarop hij 50 jaren geleden lid is
geworden van de firma F. en W. van Dam, makelaars in assurantiën te
dezer stede.

1. Voor het jaar 1917 zijn bij Kon. besluit benoemd tot leden in de commissie
tot vaststelling van de minimum-uitwatering o.a. de heeren: M. G. de Gelder,
Phs. van Ommeren Jr. en A. M. Schippers, allen te Rotterdam.

2. Het is een halve eeuw geleden, dat de firma Nijgh en Van Ditmar haar druk-
kerij oprichtte.

3. Alhier wordt gehouden de buitengewone algemeene vergadering der Remon-
strantsche Broederschap ter verkiezing van een hoogleeraar aan het semina-
rium te Leiden. Gekozen wordt Dr. G. J. Heering te Arnhem.

5. Bij Kon. besluit van dezen datum is de heer F. H. Martin Koch erkend en
toegelaten als consul van Zwitserland alhier voor de provinciën Zuid-Hol-
land, Zeeland. Noord-Brabant en Limburg.

6. De heer J.H.M. Lutz is 50 jaar werkzaam bij de firma Lutz en Van Langeveld,
distillateurs Ie klasse hier ter stede, van welke firma hij de laatste 25 jaar
deelgenoot is.

6. Uit het bureau van den administrateur van de étappeninspectie, gevestigd in
een villa aan den Oudedijk alhier, nabij de Rozenburglaan, wordt een brand-
kast met ruim f 54.175 gestolen.

7. De heer D. de Peterson, Russisch consul-generaal te 's-Gravenhage, bereidt
een kerstfeest in het Uranium-hotel te dezer stede voor ongeveer 150 Russische
soldaten, die zich door ontvluchting uit de krijgsgevangenschap de vrijheid
hebben heroverd.

8. Mr. N. P. van den Berg, oud-president van de Nederlandsche Bank, Rotter-
dammer van geboorte, overlijdt te Amsterdam, oud 85 jaren.

9. Burgemeester en Wethouders doen den Gemeenteraad mededeeling, dat de
Vereeniging „Het Westen" als schenking voor het nieuwe stadhuis heeft aan-
geboden een decoratieve wandfontein, vormende een allegorische voorstel-
ling van Maas en Rotte, te plaatsen in een der nissen van de vestibule en te
vervaardigen in de fabriek „de Porceleyne Fles" te Delft.

10. Notaris G. J. Kramer overlijdt alhier in den ouderdom van 53 jaar.
13. De heer G. A. J. Mirrer, directeur van de Coöperatieve Groothandelaarsver-

eeniging De Handelskamer tè Rotterdam is door den Minister benoemd tot
directeur van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van
levensmiddelen.

13. Te Apeldoorn overlijdt de heer M. H. Heybroek, geboren te Delfshaven,
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