
Prinses Beatrix-marschen, respectievelijk van 15 en 25 KM
12. De afd. Rotterdam van de vereeniging De Prince vlag

plant in het Museumpark een moeraseik ter herinnering aan
de geboorte van Prinses Beatrix.

12. De burgemeester opent in het Museum Boymans de
tentoonstelling van R 33.

13. Het toekomstige vlaggeschip der H. A. Lijn, de Nieuw
Amsterdam, wordt van de werf der Rotterd. Droogdok-
maatschappij naar de werf van Wilton-Fijenoord te Schiedam
gesleept voor het aanbrengen van de schroeven en het roer.

15. Te Bergen op Zoom overlijdt in den ouderdom van
62 jaar Mr. J. H. van der Meulen, kantonrechter te Rotterdam.

15. Te Voorburg overlijdt in den ouderdom van bijna
75 jaar de heer Bartel Wilton, oud-directeur der N.V. Wil-
ton's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam.

17. De burgemeester deelt in den Raad mede dat het
Museum Boymans, dank zij de vereeniging Rembrandt te
Amsterdam en ruim 100 ingezetenen van Rotterdam, in het
bezit is gekomen van een levensgroot mansportret, de man
met de roode muts van Rembrandt en een pas ontdekt schil-
derij van Joh. Vermeer, de Emmaüsgangers, wellicht het
meesterwerk van dezen schilder, in bruikleen heeft gekregen.

18. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van 63
jaar de bekende tooneelspeelster, Mevr. Alida Tartaud-Klein.

20. Ds. G. J. Koolhaas neemt afscheid van de Ned. Herv.
gemeente Charlois wegens vertrek naar Huizen.

22. Tot officier van justitie alhier is benoemd Mr. A. R.
Andringa, substituut officier van justitie te Haarlem.

22. Plechtige afkondiging van de grondwetsherziening van
het bordes van het stadhuis af.

22. In pand Boompjes no. 16 wordt een belastingmuseum
ingericht.

25. Overste A. P. H. Boellaard, oud-commandant van de
2e divisie der Kon. marechaussee te Maastricht, is benoemd
tot commandant der burgerwacht te Rotterdam.

25. De Rotterd. Droogdokmaatschappij zal 2 torpedo-
jagers bouwen voor de Kon. Marine.

26. De Rotterdamsche Dameszwemclub viert haar zilveren
jubileum. Bij de jubileumwedstrijden in het oostelijk zwem-
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