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BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij
den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426
geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253)
waaronder 9 (12) levenloos geboren kinderen. Voltrokken werden
150 huwelijken (148), terwijl 4 (6) echtscheidingsvonnissen
werden ingeschreven.

BEVOLKING. De gemeente is met haar zielental weer eens
beneden de 20000 gedaald. Van 20018 tot 19919.Opnieuw heeft
het aantal del' vertrokkenen dat del' gevestigden overtroffen.
Vermeerderd is namelijk de bevolking door geboorte met 426
en door vestiging met 824; verminderd door overlijden met
237 en door vertrek met 1112.

Ook in IJSSELMUIDEN· is het bevolkingscijfer gedaald. Van
2918 op 31 December 1928 tot 2860 op 31 December 11. Het
getal levend geborenen heeft in 1929 bedragen: 76; het aantal
overledenen, met uitzondering van 2 levenloos geborenen, 41.
Het geboorte-overschot was derhalve 35. Door vestiging ver
meerderde de bevolking in 1929 met 186, terwijl ze door vertrek
met 279 afnam, Het negatief migratie-overschot bedroeg dus: 93.
Het hevolkingscij fer onderging dus in 1929 een verlaging van
58, zoodat het zielental dezer gemeente op 31 December 1929
2860 bedroeg. Voltrokken werden in deze gemeente in 1929:
21 huwelijken, terwijl 1 kindserkenning plaats had.

WILSUM en GRAFHORST zijn beide een weinig toegenomen.
Het bevolkingscijfer van Wilsum bedroeg op 31 Dec. 1928:
781, een jaar later 795. Als levend geborenen werden in 1929
aangegeven: 29 kinderen, terwijl het getal overledenen met
nitzondering van 1 levenloos geborene, 9 bedroeg. Het geboorte
overschot was derhal ve 20. Door vestiging nam de bevolking
in 1929 toe met 37, terwijl zij door vertrek een vermindering
onderging van 43. Het negatief migratie-overschot bedroeg dus
6. De totale bevolkingstoename in 1929 was derhalve 14. Het
getal voltrokken huwelijken in 1929 beliep 6.
En in Grafhorst nam het getal toe van 728 tot 740. Het getal
levend geborenen in 1929 was 21, het aantal overledenen, met
uitzondering van 2 levenloos geborenen, 8. Het geboorte-over
schot was derhalve: 13. Door vestiging vermeerderde de bevol
king met 28, terwijl zij door vertrek met 29 afnam. Het
negatief migratie-overschot bedroeg dus 1. In 1929 werden
4 huwelijken gesloten.

VISCHAFSLAG. .De opbrengst van den gemeentelijken visch
afslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen
f 18351.14 in 1928.
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Aangevoerd zijn o.a. 55045 (20270) KG. bot. Ret heugt ook de
oddste visschers niet dat ooit zooveel bot in de Zuiderzee werd
gevangen als in 1929.

HARING. Het vervoer van haring van station Noord naar
Duitschland was in 't voorjaar 1929 zeer belangrijk. Bijna
het dubbele van het voorgaande jaar.

SPIERING. Ook het vervoer van spiering is van belang
geweest. Deze vischsoort trekt in het voorjaar de rivier op en
wordt hier op den I.Tssel dan bij duizenden gevangen.Men kon
dit toen weer dagelijks vanaf den IJ sselbrug waarnemen. De
spiering wordt hoofdzakelijk, verpakt in kistjes, naar Belgie en
Frankrijk verzonden.

WEEKMARKT. De totaal-aanvoer op de weekmarkten gedu
rende het jaar 1929 beliep : 1.003.900eieren (f 005 - f 0.14,1
733 KG. boter f 2.05- f 265, 4440oudekippen (fO65-f 2.50),
1205jonge kippen f 1.45- f3.25), 1300jongehanen (fO.30- f 1.-),
2823 konijnen f 0.20- f 5.50), 2833 kalveren f 6.- - f 1550),
55 duiven (f 0.20- 0.80), 90 eenden (f 0.45- 0.85), 7 geiten
(f 5.- - f 9.-) 41 schapen (f 21 - f 301;88 lammeren f 10,
f 16), 1134 russen matten f 4 - f 11.50 per 1'01).

SCHEEPV AARTVERKEER. Gedurende het jaar 1929 voeren
door de IJ sselbrug alhier : '
Stroomopwaa1'ts: 449geladen zeilschepen, 5731edigezeilschepen
2073geladen stoombooten,630ledige stoombootenen 32visschers2

vaartuigen.
Stroomafwaarts : 1642geladen zeilschepen, 198ledige zeilschepen
2692 geladen stoombooten en 33 visschersvaartuigen, in totaal
8727 (9382) met een gezamenlijke inhoud van 1351352(lOl017R)
ton. Tusschen haakjes de cijfers over 1928.

GROENTENVEUJING IJSSELMUIDEN. Aan de veiling van
de Vereenigde Tuinbouwers te IJ selmuiden is in 1929 geveild
voor een bedrag van f 150447,tegen f 174196in het vorig jaar,
Deze vermindering is toe te schrijven aan het mislukken door
den kouden winter van de teelt del' aardbeien op den kouden
grond en door lage prijzen del' groenten, voornamelijk in de
maanden Augustus en September.
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Addenda en Corrigenda.

Door onzen Kantonrechter is een uitspraak gedaan van
opvallende beteekenis.
De vrijspraak van L. B.•T. Sm. W. te Bussum geeft namelijk

antwoord op een reeds geruimen tijd hangende vraag, of de
Gemeente Kampen gerechtigd is tot het genot van de jacht in
het Biesveld achter de Kattenwaard aan de Zuiderzee en diens
volgens tegen betaling jachtvergunningen kan verleenen. Door
bedoelde vrijspraak is nu beslist dat Kampen n i e t het jacht
recht heeft en bedoelde vergunningen niet kan verleenen.
De Koornmarktspoort is in restauratie. De heele zolder

verdieping is nagezien en de beide torendaken zijn met nieuwe
leien voorzien. Volgens "Rijndak"-systeem en naar de Duitsche
school met gekloofde leien.

Door den Gemeenteraad werd met algemeene stemmen
besloten tot reorganisatie van het Ziekenhuis. Met ingang Van
15 Maart 1930 werd benoemd tot directeur-chirurg de heel'
Dr J. K. W. Kehrer te Sneek.

De Officier van Gezondheid de heel' J. W. Jacobze, over
geplaatst naar Breda, heeft ontslag uit den militairen dienst
aangevraagd en blijft te Kampen wonen. In zijn plaats wordt
de officier van gezondheid H. A. Vogelenzang overgeplaatst
van Assen naar Kampen.

De Weeshuizen.
(Grootburger- en Burger-weeshuis)

J. H. Kok, Voorz., L. A. Snoep, Seer., de la Sablonierekade 5,
F. H. J. de Plot, Penn., A. H. van 't Oever, D. W. v. d. Kouwe.
Huisvader: H. Nobel. Met ingang van 1 April, H. J. M.Doom.

BurgerIijk Armbestuur.
P. A. Balli, Yoorz., B. A. Werff, Seor., Voorstraat)30,

J. H. Bosch, Penn, K. van de Stouwe, Mr J. J. van Melle.
Administrateur : A. H. van 't Oever.

Vereen. van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen
in Nederland.
Afdeeling Kampen.

W. ten Kate, Yoorz., G. F. van Vliet, Oudestraat 59I, Seer.,
Mej. L. van Eunen, Penn., H. Heetebrij.

Notabelen Ned. Herv. Kerk.
In de vacature J. de Groot werd gekozen : M. Stoffer.
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