
Effectenkoersen New-York. Opening

De verboden voetbalwedstrijd te Blokzijl. 
Voortzetting der behandeling voor de Rechtbank te Zwolle 
voortzetting van het getuigenverhoor, het requisitor en de 
eisch van mr. van Hasselt, de verdediging van mr. Duys. 

DE UITSPRAAK OP 13 MEI 
(Vervolg.) 

Verder worden gehoord de getuigen a décharge 
H. Hoogeveen en Arend Bunt. 

Mr. Duys (tot getuige Bunt): Heeft u gehoord 
dat de burgemeester heeft geroepen: „Ik zal jul
lie allemaai Blokzijl uitdonderen". 

Getuige: Ja mijnheer. 
Mr. Duys: Het woord „uitdonderen" heeft u 

toch duidelijk gehoord? 
Getuige: Duidelijk, ik stond er vlak bij. 
Ook getuige J. Bunt verklaart op een vraag 

van den verdediger, dat hij den burgemeester 
duidelijk de hierboven vermelde uitdrukking tegen 
het publiek heeft hooren bezigen. 

Verhoor burgemeester Bulten. 
Daarna werd als getuige è. décharge gehoord de 

burgemeester van Blokzijl, de heer Bulten. 
Mr. Duys: Ik zou graag van den burgemeester 

willen hooren op grond waarvan deze de wed
strijd niet heeft goedgekeurd. 

Burgemeester Bulten: Op grond van de Zon
dagswet. 

Mr. Duys: Dus niet op grond van het bepaalde 
in de politieverordening? 
Getuige. Nee. 
Mr. Duys: Dus u hebt geen proces-verbaal te

gen de voetbalvereenging latein opmaken? 
Getuige: Nee. 
De burgemeester verklaart verder, dat hij er 

zich over verwonderd heeft, dat Hoedemaker zich 
op dien dag nog zoo kalm gedragen heeft (gelach 
en beweging op de publieke tribune). De burge
meester zegt, dat Hoedemaker bü hem is gekomen 
geheel bebloed. Zijn tuniek was met bloed bespat 
en dusdanig vernield, dat hij een nieuw pak 
moest hebben. 

Mr. Duys: Heeft u op een gegeven oogenblik 
gezegd: „ik zal jullie allemaal Blokzijl uitdonde
ren?" 

Getuige: Nee (beweging). 
Mr. Duys: Mag ik u er attent op maken dat u 

onder eede staat en dat er drie getuigen onder 
eede verklaard hebben dat u het wel gezegd hebt. 

Getuige: Ik weet niet hoe dat praatje de wereld 
in komt, doch ik wil u wel zeggen dat ik het 
voor de eerste maal hoor! 

Mr. Duys: Heeft u dat woord nog nooit eerder 
gehoord? U weet dus zeker, dat u het niet ge
bruikt heeft? 

Getuige: Ik geloof het niet, ik kan niet an
ders. ... 

Mr. Duys: Ja, ik geloof het niet ik vraag u 
of u het gebruikt heeft, ja of neen? 

Getuige: Nee. 
Mr, Duys: Dank u wel. 

Requisitoir mr. v. Hasselt. 

Te ruim half vijf ving daarna mr. van Hasselt 
zijn requisitoir aan. 

Mr. van Hasselt gaat breedvoerig de heele 
voorgeschiedenis na. Dat de burgemeester den 
voetbalwedstrijd verboden heeft, was uitsluitend 
omdat deze redeneerde: „ik heb de leiding in deze 
gemeente, ik heb het gezag te handhaven". Spr. 
is er van overtuigd, dat burgemeester Bulten niet 
ongenegen geweeest zou zijn medewerking te ver-
leenen. Doch wat is er gebeurd?" Toen de burge
meester de wedstrijd niet goedkeurde heeft men 
openlijk tegen hem gezegd: „WH zullen dan nog 
wei eens zien of die wedstrijd niet doorgaat". Nu 
doet de verdediger het door de verklaringen van 
de getuigen a décharge wel voorkomen of Hoe
demaker hoogst zenuwachtig is, of Hoedemaker 
onbetrouwbaar is, of Hoedemaker hoogst ontac
tisch is opgetreden. Wij kennen Hoedemaker wel 
anders, aldus spreker, o.m. uit de bekende zaak 
van den gestolen brandkast. Hoedemaker is een 
persoon, die niet bang is, wien het niet aan per
soonlijken moed ontbreekt. Blokzijl is nu eenmaal 
in twee kampen verdeeld, de eene partij is voor
stander van Hoedemaker, de andere party tegen
stander. Het is voor de verdediging natuurlijk 
buitengewoon gemakkelijk een heele reeks tegen
standers als getuigen è décharge te krijgen, even
als het heel gemakkelijk is om te zeggen, dat 
Hoedemaker zoo ontactisch is opgetreden. 

Dat Hoedemaker niet populair is in Blokzijl, zegt 
nog niets. Men behoeft daaruit nog absoluut niet 
de conclusie te trekken, dat Hoedemaker verkeerd 
optreedt in zijn functie. Het feit, dat deze veld
wachter niet in den smaak van het publiek valt, 
is voor mr. van Hasselt eerder een bewijs, dat 
Hoedemaker zoo goed en precies zijn plicht ver
richt. Hoedemaker heeft naar de meening van den 
Officier van Justitie een zeer precies relaas van 
het gebeurde gegeven. Hij heeft niet meer gezegd 
dan hij verantwoorden kan. Wanneer hij iets niet 
precies weet, dan zal hij dat ook zeggen. 

Wat de getuigen a décharge hier allemaal heb
ben verklaard, de Officier vindt het niet zoo heel 
belangrijk, aangezien deze menschen bevooroor
deeld tegenover Hoedemaker staan. 

Mr. van Hasselt kwam tenslotte tot 8e con
clusie, dat de verdachten P. K. en H. K. zich aan 
het hen ten laste gelegde hebben schuldig ge
maakt. Wat de eerste verdachte heeft gedaan, 
acht de Officier het ernstigste geval, doch. ook de 
andere verdachten hebben z.i. deelgenomen aan 
dit openlijk geweld tegen den veldwachter Hoede
maker, met uitzondering van den verdachte D. B. 
Dat verdachten zioh onder hn hebben bevonden, 
die zich tegen den veldwachter Hoedemaker op
drongen, bewijst alleen al het feit, dat èn H. K. 
en R. K. een klap hebben gekregen met den sabel. 

De Officier achtte ook op grond van het door 
Hoedemaker en andere getuigen verklaarde het 
verdachten ten laste gelegde wettig en overtuigend 
bewezen. 

Tegen P. K. luidde de eisch 6 maanden gevan
genisstraf; tegen de andere verdachten eischte de 
Officier 3 maanden gevangenisstraf. Het bewijs 
tegen D. Br. is niet geleverd. Hier vraagt de Of
ficier vrijspraak. Tegen den verdachte Z. Jr. eischt 
mr. van Hasselt f 25 subs. 25 dagen. 

Pleidooi mr. Duys. 

Mr. Duys acht het zeer moeilijk een logisch 
pleidooi op te bouwen na zooveel getuigenverkla
ringen, evenals pleiter begrijpt dat het voor den Htfrfcl « JÜflh -h - ' ii i ' :i . 

officier moeilijk was zijn requisitoir te nemen. Mr. 
Duys wil er verder zijn groote teleurstellng over 
uitspreken, dat de Officier geen gevolg heeft 
willen geven aan de coor inwoners van Blokzijl 
ngediende klacht tegen Hoedemaker. 

Hoe is de geest in Blokzijl ten opzichte van 
Hoedemaker? Pi. wil zioh in deze zooveel moge
lijk beheerschen en hoopt dat men hem niet zal 
verleiden tot het doen van zeer onaangename 
mededeelingen. Laat de rechtbank zich bedenken 
wat er al reeds jaren te Blokzijl aan hapert. 
Wat reeds jaren in deze gemeente het gezag on
dermijnt. En dat Hoedemaker op het veld het 
eerst begon met verdachte M., den zoon van den 
n a c h twaker van Blokzijl, acht pleiter zeer 
typeerend. Mr. Duys zal zich bij deze uiterste 
rectrictie houden, de rechtbank zal pleiter wel 
begrijpen. 

Het is pléiter's overtuiging, dat bij deze ver
dachten niet de schuld ligt. • 

Mr. Duys brengt hulde aan de drie rijksveld
wachters voor hun tactvol optreden, dat wel bui
tengewoon verschilt met het optreden van den 
gemeenteveldwachter. De rijksveldwachters hebben 
getoond bezadigde menschen te zijn, doch Hoe
demaker heeft geredeneerd „als ik niet vecht tegen 
die menschen, word ik een bosje radijs!" 

Het is gebleken, dat de veldwachters het veld 
zijn opgekomen en van te voren een soort pro
gram van optreden in elkaar hebben gezet. 

Mr. Duys wijst er verder op, dat er te Blokzijl 
ook zulk een groote tweespalt heerscht wat betreft 
de geloofsopvattingen. Vele menschen hebben daar 
den mond vol over God, doch de daden van die 
menschen zijn heelemaal niet in overeenstemming 
met die belijdenis. Dit geldt h.v. voor den persoon 
van den burgemeester, den heer Bulten. Is het 
wonder, dat er op het oogenblik in Blokzijl vele 
Christelijke gezinnen zijn, die een groot vraagtee-
ken zetten achter de vraag: „Waar is hier het 
recht?" 

Mr. Duys concludeert, dat de Officier van 
Justitie hier weer van het standpunt uitgaat „de 
politie heeft gelijk". Dat blijkt uit alles. 

Neemt men als voorbeeld, dat drie getuigen on
der eede verklaren, dat Hoedemaker gezegd heeft 
,,Lafaards, ik zal jullie allemaal doodslaan". Hoe
demaker houdt onder eede vol het niet gezegd te 
hebben. Waarom wordt Hoedemaker niet wegens 
meineed vervolgd? Of moeten deze drie getuigen 
soms wegens meineed vervolgd worden. Hier 
wordt toch maar een meineed gepleegd! 

Pleiter gaat breedvoerig de verschillende getui
genverklaringen na en wijst er den Officier met 
nadruk op, dat eenige getuigen a charge tegen de 
verklaringen van Hoedemaker in getuigen. Dat 
zijn nota bene de getuigen gedagvaard door den 
Officier ,zegt de verdediger. Doch niettegenstaan
de dit alles wordt de dappere Hoedemaker in 
alles geloofd door den Officier van Justitie. 

Op grond waarvan wil de Officier veroordeeling 
van deze verdachten vragen. Heeft het onderzoek 
vandaag vcor de rechtbank eenig bewijs tegen 
deze verdachten naar voren gebracht? Pl. gaat 
•een voor een de getuigenverklaringen na en zegt 
dat er werkelijk geen enkel bewijs tegen deze jon
gens overblijft. Het feit dat twee der verdachten 
gewond waren — het eenigste wat overblijft van 
de getuigenverklaringen — bewijst toch absoluut 
nog niet, dat zij Hoedemaker mishandeld hebben. 

Ook de dagvaarding is niet juist. Er wordt b.v. 
verdachte R. K. ten laste gelegd in het proces
verbaal, dat hij Hoedemaker op den rug gespron
gen zou zijn, nadat deze op den grond lag. 
Uit alle getuigenverklaringen is geblekein, dat 
Hoedemaker op zijn rug lag en door verdachte K. 
op zijn rug werd gehouden. Hoe is het dan toch 
ooit mogelijk, dat R. K. Hoedemaker op den rug 
is gespropgen. 

Mr. Duys acht in geen enkel opzicht het bewijs 
geleverd en ls er van overtuigd dat de schuld in 
deze geheel ligt aan de zijde van den veldwachter. 

De Officier heeft in zijn requisitoir gezegd dat 
het feit, dat Hoedemaker in Blokzijl niet bemind 
en onpopulair is, voor hem juist een bewijs is, dat 
de gemeenteveldwachter zich zoo buitengewoon 
goed van zijn taak kwijt, zijn plichten zoo precies 
nakomt. Pleiter vraagt zich af wat dit nu toch 
voor een redeneering is. Het niet populair zijn 
van dezen veldwachter is dus het bewijs van zijn 
juiste plichtsbetrachting? Maar mijnheer de pre
sident — roept mr. Duys uit — wanneer de recht
bank dus de consequenties van deze logica aan
vaardt dan moeten toch direct alle populaire veid-
wachters de laan uit, aangezien hun populariteit 
dan toch volgens deze redeneering een bewijs is 
van het niet-nakomen van plicht! (gelach). 

Mr. Duys bespreekt voorts de eisch tegen de ver
dachten. Die is toch wel buitengewoon zwaar. De 
officier is er volkomen mee op de hoogte boe de 
gemoedstoestand van de Blokzijlsche bevolking is, 
hoe men in Blokzijl over deze heele zaak denkt. 
Het spijt den verdediger erg, pl. betreurt het zelfs 
ten zeerste dat de officier niet met een heel enkel 
woord iets' van afkeuring in zijn requisitoir heeft 
gelegd over het optreden van den veldwachter 
Hoedemaker, dat toch naar zoo duidelijk is ge
bleken hoogst ontactvol is geweest. De officier had 
dat op zachte wijze kunnen doen, het was absoluut 
niet noodig geweest scherpe critiek uit te oelenen, 
doch een kleine afkeuring m>; tact naar voren ge
bracht had reeds zoo veel goed kunnen maken. 
Juist doordat de officier Hoedemaker zoo volkomen 
in bescherming neemt zullen de gemoederen nog 
meer verhit worden dan zü reeds zijn. De conse
quenties van deze houding van den officier zijn 
volgens pl. niet te overzien, zij zullen tot allerlei 
excessen in Blokzijl aanleiding geven. Hoedemaker 
draagt alleen de schuld van het heele drama dat 
zich afgespeeld heeft. Hij is bij den aanvang van 
den wedstrijd het veld opgekomen om den bal in 
beslag te nemen. Hij heeft zich belachelijk ge
maakt door als 't ware een partijtje voetbal mee 
te gaan spelen want telkens wanneer hij den bal 
wilde pakken gaf men deze weer een tikje naar 
een anderen speler. Hoedemaker moest het toch 
als niet-voetballer afleggen tegen deze geschoolde 
spelers. Wat is er toen gebeurd? Toen Hoedemaker 
den bal niet gauw kon krijgen heeft hij zich boos 
gemaakt. Dat kan pleiter zich indenken, maar wat 
mr. Duys ten scherpste afkeurt is, dat Hoede
maker zich zoo boos gemaakt heeft, dat hij zijn 
sabel getrokken heeft tegen de spelers en toen als 
een waanzinnige er op ingeslagen heeft. Dit blijkt 

joch uit alles. Er zijn getuigen die verklaard heb

ben, dat zij bang waren dat er moorden gebeur
den, dat Hoedemaker te keer ging als een dolle 
stier en een briesende leeuw. Er zijn getuigen, die 
onder eede met de grootste positiviteit verklaard 
hebben, dat Hoedemaker op een gegeven oogen
blik schreeuwde ,,Lafaards ik zal jullie allemaal 
doodslaan". Niettegenstaande al dit bewijsmate
riaal wordt alleen de al deze dingen ontkennende 
Hoedemaker geloofd. Wat alle getuigen hier ver
klaard hebben is onwaar, er wordt geen waarde 
aan gehecht. Alleen Hoedemaker spreekt de waar
heid omdat hij politie is. 

Dat de officier tegen verdachte R. K. 3 maan
den eischt omdat deze Hoedemaker op den rug 
gesprongen zou zijn is pl. een raadsel. Iedereen 
heeft verklaard, dat Hoedemaker op zijn rug lag, 
zoodat het dus onmogelijk is dat K. hem op den 
rug gesprongen is. Alleen omdat Hoedemaker vol
houdt, dat K. hem wel op den rug gesprongen is 
wordt het ten laste gelegde bewezen geacht. Plei
ter wil aannemen, dat de officier zich hier werke
lijk vergist heeft. Dit is niet als grapje of cynisme 
bedoeld — aldus mr. Duys — doch ik wil aan
nemen, dat de officier zich in deze vergist heeft 
daar hem de tijd ontbroken heeft het getuigen
verhoor zoo gauw volledig te reconstrueeren. 1 

Mr. Duys zegt ten slotte, dat het verdachten 
ten laste gelegde in geen enkel opzicht bewezen is. 
Pleiter hoopt dat de rechtbank straks in raads
kamer bijeen ook tot deze conclusie zal komen en 
vraagt vrijspraak voor alle verdachten. 

Repliek. 
De officier repliceerde zeer kort en bleef het 

optreden van Hoedemaker rechtvaardigen. Hoede
maker had zijn plicht gedaan. De wedstrijd was 
verboden en vond toch doorgang, dus moest Hoede
maker hier ingrijpen. Hoedemaker heeft als ge
meenteveldwachter het wettelijk gezag te hand
haven. Hij heeft dat gedaan, doch werd daarm 
op ergerlijke wijze belemmerd. Men heeft er Hoe
demaker in Blokzijl bij den wedstrijd toe .genood
zaakt krachtig op te treden. 

Mr. Duys zeide een heel andere repliek verwacht 
te hebben. Het feit dat de officier niets uit het 
pleidooi van Vferdediger tracht te weerleggen is 
voor piefter duidelijk genoeg. Mr. Duys zegt, dat 
hij het een aantasten van het intellect van de 
rechtbank acht wanneer hij op de repliek van den 
officier nog verder ingaat. 

De president bepaalde daarna de uitspraak op 
Donderdag 13 Mei. 

RECHTBANK ZWOLLE 
30 April. De rechtbank heeft heden de navol

gende vonnissen gewezen: 
A. E. te Elburg, wegens diefstal op 3 Maart te 

Hattemerbroek, tot zes maanden gev.straf. — A. 
B. te Veenendaal, wegéns verduistering gepleegd 
in de gemeente Nijkerk op een dag in den loop 
der maanden November en December van 1930, 
tto drie maanden gev^traf. — P. J. den H„ thans 
wonende te Amsterdam, wegens „het niet zorgen 
dat een op zijn last op den openbaren weg ge
plaatst voorwerp behoorlijk is verlicht en van de 
gebruikelijke teekenen is voorzien". Bi) vonnis 
van den kantonrechter te Harderwijk d.d. 18 Nov. 
1930 werd verdachte tot f 15 of 10 dagen hecht, 
veroordeeld welk vonnis door den Hocgen Raad 
werd vernietigd en de zaak werd verwezen naar 
de rechtbank te Zwolle ter verdere berechting en 
afdoening. De rechtbank sprak heden verdachte 
vrij. — M. P. te Nunspeet, thans in voorloopige 
hechtenis in het huis van bewaring te Zwolle, 
verdacht van ontuchtige handeligen met iemand 
benedèn den leeft'id van 16 jaren in de gemeente 
Ermelo, vrijgesproken. — R. W. S.. wonende te 
Wolvega, appèl vonnis van den kantonrechter te 
Steenwijk, waarbij hij wegens „het als bestuur
der van een motorrijtuig daarmede niet behoorlijk 
naar links uitwijken bij het inhalen van een rij
wiel", werd veroordeed tto f 20 boete of 20 dagen 
hecht.; dit vonnis thans vernietigd en verdachte 
vrijgesproken. — P. E. te Steenwijk, appèl van 
een vonnis van den kantomrechteT te Steenwijk, 
waarbij hij wegens het afleveren van beschermde 
vogels werd veroordeeld tot f 25 boete of 25 dagen 
hecht. De rechtbank heeft dit vonnis vernietigd, 
doch verdachte veroordeeld tot dezelfde straf. — 
P. E. te Steenwijk, appèl van een vonnis van den 
kantonrechter te Steenwijk. waarbij hij wegens 
„het ten verkoop voorhanden hebben van wild 
van den achtsten dag na de sluiting tot de ope
ning der jacht", werd veroordeeld tot f 50 boete 
of 50 dagen hecht.; de rechtbank heeft dit von
nis thans vernietigd en verdachte alsnog vrijge
sproken. — In de zaak tegen G. J. P. O. L. te 
Haarlem, thans in voorl. hechtenis in het huls 
van bewaring te Zwolle, verdacht van diefstal, 
subs. heling, is heropening van het onderzoek 
gelast op de terechtzitting van 7 Mei 1931. 

INGEZONDEN 

Het Padvindershuis. 
Mijnheer de Redacteur, 
Juist mij als oud-padvinder, verheugt het bui

tengewoon te vernemen, dat de verstandhouding 
tusschen de belde groepen der Zwolsche afdeeling 
niets te wenschen overlaat. Nog leven in mij her
inneringen der allerheerlijkste dagen in dat club-
hois doorgebracht, waar in volkomen harmonie en 
inschikkelijkheid ten allen tijde de geheele Zwol
sche afdeeling, bestaande uit drie groepen, haar 
eigen Zwolsch padvindershome had. Ik kan mij 
niet indenken, dat twee „homes" den onderlingen 
band zullen versterken; evenmin als dit het geval 
zal zijn door het niet gezamenlijk vieren in het 
eigen home van den St. Jorisdag. Een huis, dat 
eenigen tijd niet in gebruik is, moge een eenigszins 
vervallen aanblik geven, niet den triesten indruk, 
die nu het padvindershuisje oplevert. Ik heb ge
meend daarop de aandacht te moeten vestigen. 

Een padvinder zeide mij: „ze moesten er maar 
brandhout van maken". 

De oud-padvinder. 

SPORTNIEUWS 
Promotie-competitie Oostelijke 2de klasse A. en B. 

Naar wij vernemen is het programma als volgt 
samengesteld: 10 Mei: N.E.C.—Rigtersbleek; 17 
Mei: Rigtersbleek—No. laatst 1ste klasse; 25 Mei: 
No. laast 1ste klasse—N.E.C.; 31 Mei: Rigters
bleek—N.E.C.; 7 Juni: No. laatst 1ste klasse— 
Rigtersbleek; 14 Juni: N.E.C.—No. laatst 1ste 
klasse. 

Intern. Hockey-wedstryd. 
De te Brussel gespeelde hockey-wedstrijd tus

schen de dames van België en Frankrijk is door 
België met 3—0 gewonnen. 

Op den Uitkijk 

Grootheden. 
Het gebeurt niet iederen dag, dat een redactie 
in staat is, een interview te publiceeren met 
een „vedette de 1' écran" als Bèta Boches. 
Daarom, al zijn de woorden, die „la divine 
Bèta" gesproken heeft, niet van zoo buiten
gewone beteekenis, toch ben ik trotsch, hier
onder de kunnen beschrijven hoe ik door Bèta 
Boches werd ontvangen. Want ik heb nog 
nooit zooveel luxe aanschouwd. 

Zooals men weet. verdient deze Duitsche 
filmactrice, die uitmunt in vampier-rollen, 120 
millioen gulden per jaar. Zij kan natuurlijk 
niet lezen of schrijven, zoodat ik de onder
handelingen heb moeten voeren met haar se
cretaris. Deze noodigde mij ten slotte op de 
thee in het Grand Hotei Adlon Cecil Carlton 
Savoy Royal des Indes. 

In de straat voor het hotel van de groote 
diva stonden, door bereden politie in bedwang 
gehouden, onafzienbare rijen menschen opge
steld, in de hoop een glimp op te vangen van 
haar hond Bismaick, die iederen dag zijn 
maaltijden gebruikt in het restaurant en 

daarna een digestietnertje maakt in een van 
de Rolls Royces van zijn meesteres. Inderdaad' 
zag ik op een gegeven oogenblik den hond 
naderen. De menigte geraakte in groote geest
drift en drong op onstuimige wijze naar vo
ren om het dier een poot te geven. De politie 
zag zich, jammer genoeg, genoodzaakt, eenige 
vrouwen en meisjes, die het 't dier te lastig 
maakten, neer te schieten. 

Toen ik het hotel tot op honderd meter ge
naderd was, onderzocht een heer in admi
raalsuniform mijn papieren, verifieerde mijn 
identiteit door middel van een enorm foto
album en verzocht mij, de noodige formulie
ren in te vullen. Twee secretarissen van Bèta 
Boches hielpen mij uit mijn taxi. Nadat ik 
opnieuw ondervraagd was, kreeg ik een vrij
geleide en mocht in een auto van mijn gast
vrouw verder rijden. 

Bij den ingang van het hotel speelde een 
militaire kapel het Leitmotiv uit Bèta's laat
ste film „Wein, Weib und Gezank" en in de 
vestibule stond een legertje huispersoneel op
gesteld, gekleed als de bekendste figuren uit 
de film. Een militair attaché controleerde 
mijn vrijgeleide en nam mij mede naar een 
privékantoor, waar ik opnieuw eenige formu
lieren moest invullen en ingelicht werd over 
zekere voorschriften der etiquette. 

Na een uur wachtens werd mij door een 
staf-officier meegedeeld, dat Bèta mij zou ont
vangen en met kloppend hart stapte ik tus
schen twee rijen van piccolo's dcor in ver
blindend-scharlaken roode uniformen naar 
haar particuliere iift. Op het signaal van een 
vlootattachè drukte dt lift-maarschalk op een 
zilveren knop en de lift begon te stijgen 

Het vervolg hoop ak u Zaterdag te vertellen. 

Burgerlijke Stand Zwolle 
ONDERTROUWD: 1 Mei. H. Dikken, Hoog

straat 150 en E. Koopman, Heerenweg 27. 
GEBOREN: 30 April. Willem z. van J. Klase-

boer en H. Zielman, Helfterweg 3. — Jurjen z 
van W. Wierstra en J. Bol, van Galenstraat 91. — 
Jan z. van W. J. Rigter en H. Haan, vajn der 
Laenstraat 63a, — 1 Mei. Evert Jan z. van M. 
J. ter Bruggen en G. Stobbe, Thomas a Kempis-
straat 20/5. 

OVERLEDEN: 30 April. H. Vlieger, 61 jaar, vr. 
van S. Velt. Schellerweg 100. 

V I S C H M A R K T .  
Aan den vischafslag te Harderwijk werd gedu

rende de week van 20 — 25 April aangevoerd: 
1357 K.G. zee aal of paling hoogste markt fl.27, 

laagste markt 10.52, middeimarkt 1 0.84,10820 K.G. 
bot (sleep) f 0.49, f 0.13, f 0.22, 1670 K.G. bot 
(zijden net) f 0.50, f 0.15, f 0.27, alles per K.G., 
305 manden nest f 0.60, f 0.60, f 0.60 per mand, 
3761 tal haring f 0.82, f 0.27, f 0.46 per tal. 

28 29 30 1 
April April April Mei 

Amer. Smelting &Ret. 39% 39 40% 40% 
Am.ïelepb & Xelegr. 181% 177?* 181 180% 
Anaconda Dopper. . . 2b % 27% 30% 30% 
Atchison Topeca . . . 166 168 173?* 173% 
American Can Oy . . 113% 111% 112 % 112% 
Baltimore & Ohio . . 59 60% 64% — 
Bethlehem Steel . . . 46% 43% — 
Canadian Pacific . . . 34% 34% 34% 34}* 
Chrysler Corp 1? 16% 18% 18 
Cities Service .... 1^% 15% 
Consolidated Gas... 92 90 94% — 
Continental üii. . • • 6% ^6% <% 7?* 
Du Pont de .Nemours 80 78% 83 — 
General Electric . . . 41% 40% 4i% 43% 
General Motors. . . . 38% 37% 41 41 
Gilette Kazor 29% ^7% 30% 30% 
Int. Mickelol Canada 15% 14% 15 14% 
Int. fel. & Tei- • • • 25% 24% 26% 26% 
.kei. necott Copper . . 1:0% 20% ^1% — 
Kon. Petroieum , . . 30.% 28% 30% 29% 
Kreuger & loli. . , 24% -3% 23% — 
Keesport 'lin 81% *9% 85% 85% 
Chic Milwaukee gew. 4% 4 6 5% 
Chic Milwaukee pret. 8 7% 8% — 
.Nevada Copper .... 9% 9 9% 9% 
.New-York Central . . 97 945^ 99% 9y% 
Isortti American Cy . 68 t)4% 69 — 
Pennsyivania 52% 51% 53% 53% 
Kadio Corporation . . 16% 14% lti% 17 
Sheil Union 5% 4$$ 5% 5% 
Southern Pacific . . . 84% 85 89% 89,% 
Standard Biands . . . 16% 16% 1'% 17%} 
Staudard Uil ol N. J. 35% 36% 37% — 
U. S. Steel 124% 115% 120 119% 
Union Pacific 16^ 164 170 171% 
W eatinghouse 63^ 57J| 63 62 


