18. Op de 250ste verjaardag van zijn sterfdag wordt
de franse wijsgeer, die 25 jaar van zijn leven in deze stad
heeft gewerkt, door het Historisch Genootschap „Roterodamum"
/zerdac/tf: kranslegging op het graf in Crooswijk, onthulling van
een gedenkplaat in het Erasmiaans Gymnasium en bijeenkomst in
de aula van Museum Boymans, waar mevrouw dr. C. L. ThijssenSchoute uit Utrecht en prof. René Pintard uit Parijs het woord
voeren.
18. Na afloop van het door het Concertgebouw-orkest gegeven
concert in de Schouwburg, wordt de dirigent, dr. £". VÖ« Ztewwm,
gehuldigd in verband met zijn 25-jarig jubileum.
19. De burgemeester van Oslo, de heer i?o//5to«^r, ontsteekt
de kaarsjes aan de Noorse kerstboom voor het stadhuis.
19. Op het Stadhuisplein wordt een aanvang gemaakt met het
slaan van de palen, waarop het won«mew/ voor die #evö//e«<?w in
de oorlog zal komen te rusten.
20. Het geschenk van het personeel van de vier technische
diensten, ressorterende onder Gemeentewerken, wordt bij monde
van de voorzitter van het comité, de heer V. J. M. Apon, aangeboden ter plaatsing in de hal van het Stadstimmerhuis; het is een
jcw//7/w«r van Huib Noorlander, voorstellende de M><?r&ewde mews.
20. Op het industrieterrein ten zuiden van de Waalhaven wordt
de eercte/wa/ geslagen voor de bouw van een complex ten behoeve
van FÖH Gorp\y ^wtomoé/e/fodrzyve/ï (arch, van Nieuwenhuysen,
Van der Heyden en Moerman).
20. Met ingang van 1 januari zullen de /rc/tf/0£7ZH//&e/7flge/z van
de Rotterdamse /zave«ar6e/der.y worden verhoogd.
20. De Gemeenteraad aanvaardt o.m. de voorstellen tot verhuring aan M#/7er-üfa««0 0vers/ö#/3edr(// «.v. „ito/ZeA:" i.o. van een
kadeterrein c a . in het Botlekgebied op Rozenburg; tot verhuring
aan de „Mewwe Ma/e* «.v." van een terrein annex haventalud aan
de noordzijde van de te graven zijtak van de 3de Petroleumhaven;
tot overdracht van het terrein van de „Nieuwe Matex n.v." aan de
2de Petroleumhaven aan de n.v. Maatschappij tot Exploitatie van
Handelsinrichtingen Vlaardingen te 's-Gravenhage (n.v. Matex);
inzake het stichten van een ce«/ra<z/ ^efoww voor de huisvesting
van wijkposten van enkele gemeentelijke diensten aan de Sorongstraat te i/oo^v/ïef; betreffende de bouw van gemeentewege van
497 woningen in Z«/dvwyA: F7/7; betreffende nodigverklaring van
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