19 Maart. De Christelgke Zangvereeniging „Eicelsior" viert haar 4O-jarig
jubileum met eene uitvoering van Bach's Johannis-Passion in de Groote kerk.
2i Maart. De inspecteur van politie Ie klasse F. P. 11 de GratilT, chef
van de afdeeling „Zeden-politie", herdenkt den dag, waarop hg vóór 25
jaren als schrijver bg de politie in dienst trad.
26 Maart. Manta van Nieuwland, een ook te Rotterdam gevierd acteur
en vroeger directeur van een schouwburg alhier, overlgdt te Amsterdam.
2" Maart. De heer A. N Polak, een bekend oud-Rotterdammer, overlgdt
te Berlgn op 63-jarigen leeftgd; hg heeft gedurende 28 jaar der Schutterij
zyn diensten bewezen en bereikte den kapiteinsrang.
30 Maart. Mevr. Marie van Eysden—Vink viert met „Het huwelyk van
Florence Bell" haar eere-avond in den Grooten Schouwburg.
30 Maart. Tentoonstelling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw,
afdeeling Rotterdam.
7 April. Dr. H. van Anrooy herdenkt den dag, waarop hij vóór 25
jaren zgn practyk als geneeskundige begon.
10 April. Dr. G. Nolen viert onder vele blijken van belangstelling en
waardeering den dag, die de eerste 25 jaren van zijn loopbaan als geneeskundige afsloot.
11 April. De gep. vice-admiraal titulair F. H. P. van Alphen overlijdt
op 79-jarigen leeftgd.
11—13 April. Het Socialisten-congres wordt hier ter stede gehouden.
15 April. Bg den Gemeenteraad zgn van Burgemeester en Wethouders
ingekomen de nieuwe stadhuis- en postkantoorplannen.
20 April. Mevr. Alida Tartaud—Klein wordt op haar eere-avond in den
Grooten Schouwburg gehuldigd.
24 April. Het nieuwe gebouw der Kon. Roei- en Zeilvereeni^ing „De
Maas" wordt feestelgk geopend.
2i—25 April. Hondententoonstelling der Kynologenclub „Rotterdam".
25 April. Dr P. J. Kromsigt houdt, wegens vertrek naar Amsterdam,
zgn afscheidspreek.
30 April. Geboorte van Neerland's troonopvolgster Juliana Louise Emma
Marie Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg.
30 April. De heer R. van der Meulen, bibliothecaris van het Leeskabinet, treedt als zoodanig af.
1 Mei. Aanvaring voor de Maasbaven tusschen het s.s. „Cairnisla" en
de „Noviembre". Eerstgenoemd schip, geladen met grondnoten, zonk.
7 \fei. De beer T Hijna herdenkt den dag, waarop hy vóór 50 jaren
bij de firma C. Steinweg in betrekking kwam en is in dien tijd opgeklommen van loopjongen tot procuratiehouder.
13 Mei. De gemeenteraad besluit bg acclamatie tot den bouw van een
stadhuis en een post- en telegraafkantoor aan de Coolvest.
13 Mei. De Gemeenteraad besluit met 32 tegen 6 stemmen tot aanvaarding van het aan de Gemeente ten geschenke aangeboden standbeeld
van Joban van Oldenbarnevelt.
14 Mei. Oflicieele viering van de geboorte van Prinses Juliana; des
avonds zgn de stad en de rivier schitterend verlicht.

