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1935
1 Jan. Mr J. F. van Hanswijk Pennink is bij Kon. besluit be

noemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
De Kamper Courant begint den 100sten jaargang.
De heer H. Westerhof viert zijn 40-jarig jubileum als
diaken bij de Ned. Herv, Kerk.

1 Jan.

2 Jan. In den ouderdom van ruim 80 jaar overleed te's Graven
hage de heer J. Hoek. oud-notaris te Kampen.

7 Jan. Het badhuis heeft heden zijn 50.000ste bezoeker gehad
in den persoon van den heer J. Habits. die ter eere
daarvan een kistje sigaren kreeg.

25 Jan. Ds F. A. van Schaick. Ned. Herv, predikant, viert heden
zijn gouden jubileum.

19 Febr. De heer G. J. van Dijk Gzn. in het Bestedelinqenhuis,
bereikt heden den leeftijd van 100 [aar en wordt door de
gansche burgerij gehuldigd.

5 Mrt Heden is officieel geopend het Openbaar Slachthuis.
Directeur de heer J. B. Willemsen. hoofd van den vee
en vleeschkeuringsdienst.

8 April Opening van het Geref, Evangelisatiegebouw aan den
Broederweg.

10 April Afscheid van den heer H. J. Offers als hoofd van de
Chr. u.l.o. school. na een diensttijd van 30 jaren te Kampen.

15 April De heer J. Aman, commies-chef der 3e afd. ter gemeente
secretarie en ambtenaar van den burgerlijken stand. is op
den leeftijd van 43 jaar overleden,

23 April De heer W. Meijer neernt afscheid als burgemeester van
de gemeenten Ijsselmuiden. Wilsum en Grafhorst.

28 April Ds F. A. van Schaick neemt afscheid als predikant van
de Ned. Herv. Gerneente.

28 April Burgemeester Mr L. K. Okma herdenkt heden zijn zilveren
ambtsjubileum.

30 April De Oranje-vereen. brengt den burgemeester een aubade.
5 Mei De Doopsgezinde Gemeente houdt een Ringgemeentedag

van de ring Zwolle.
5 Mei De R.K. Werkliedenvereen ... St Joseph" herdenkt haar

40-jarig bestaan.
9 Mei De nestor der Kamper qeneesheeren, Dr H. Hubenet,

mocht den dag herdenken waarop hij voor 40 jaar slaagde
voor het artsexamen.
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10 Mei Tot tijdelijk burgemeester van de gemeenten Ijsselmuiden,
Wilsum en Grafhorst is. in de vacature van den heer
W. Meijer. benoemd de heer Mr E. J. Diepeveen.

10 Mei Onthulling van een gedenksteen voor den vermaarden
landmeter Thomas Berendtsz, die op 10 Mei 1625 in de
Bovenkerk werd begraven.

21 Mei De heer J. H. Modders gedenkt heden den daq, waarop
hij 40 jaar werkzaam is bij het openbaar lager onderwijs.

28~29 Mei Feestelijke herdenking van het lO~jarig bestaan van
de S.R.O.I. en het 5~jarig bestaan van de S.R.O.M.A.

2 Juni Martjen Huykman, geb. Wagterveld. oudste inwoonster
van Kampen. op 96~jarigen leeftijd overleden.

4 [uni De Geref. Kerk alhier herdenkt haar 100~jarig bestaan.
6 Juni Oprichting van de Chr. Letterkundige Club.
7 Juni De heer H. J. Siefers, meesterknecht bij de N.V. Kamper

Stoommeube1fabriek v.h. Everhardus Enqelen, herdenkt
heden, dat hij voor 25 jaar bi] deze firma in dienst trad.

to Juni Watersportdag te Kampen.
to Juni Op 72~jarigen leeftijd overleed alhier mevr. M. Nobe1-

Sluyters, van 1896~1930 moeder van het Burgerweeshuis.
14 Juni 30ste Spaarbankdag van den Nederl. Spaarbankbond.

Tot de N I E UWE TO REN wordt bezoek van het
publiek toegestaan onder toezicht en geleide van den stads
uurwerkmaker W. Steqerhoek, tegen betaling van f 0.15 per
persoon. Voor groepen van 3--10 personen f 0.10 p. persoon.
Voor groepen van meer dan 10 personen f 0.05 p. persoon.
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De bevolking 1 Jan. 1935.
Het inwonertal dezer gemeente bestond op 1 Januari 1934

uit 10076 m. en 9817 vr., totaal 19893. Dit aantal vermeerderde
door g-eboorte met 208 m. en 185 yr. en door vestiging met
325 m. en 375 vr., in totaal met ]093. Het verminderde door
overlijden met 94 m. en 71 yr. en door vertrek met 376 m.
en 391 vr, in totaal met 932. De netto-vermeerdering hedroeg
alzoo 63 m. en 98 yr. of totaal 161. De bevolking op 1 Januari
1935 bestond alzoo uit 10139m. en 9915 vr., totaal 20054 inwoners.
Het aantal huwelijken dat in het afgeloopen jaar voltrokken

werd bedraagt 137; het aantal ingeschreven vonnissen van
echtscheiding 4 en het aantal levenloos geborenen 9.

Scheepvaart in 1934.
Gedurende het afgeloopen jaar voeren te Kampen door de

IJsselbrug, stroomopwaarts 588 (413) geladen zeilschepen, 267
(264) ledige zeilschepen, 2837 (2486) geladen stoombooten en
19 (18) visschersvaartuigen. Stroomafwaarts voeren 490 (588)
geladen zeilschepen, 237 (241) ledige zeilschepen, 3100 (2998)
geladen stoombooten, 512 (460) ledige stoombooten en 25 (38)
visschersvaartuigen, in totaal met een gezamenlijken inhoud
van 1561246 (1395305) ton. Tusschen haakjes de cijfers over 1933.
Het scheepvaartverkeer bleef in 1934, vergeleken bij het

daaraan voorafgaande jaar, vrijwel stationnair, hetgeen bij het
toenemend vrachtauto-verkeer een verblijdend verschijnsel moet
worden geacht,

De Waag.
Aan de gemeentelijke veewaag werden in het afgeloopen

jaar gewogen 3786 (4347) varkens, 106 (88) kalveren en
4 (2) algemeene voorwerpen, terwijl aan waaggelden werd ont
vangen f 966.38 (f 1103.34). De cijfers tusschen haakjes geven
den toestand over 1933 weer. ..
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POSTTARIEVEN

Brieven
Max afmetingen:
Maximum vooreom
van Iengte. breedte
en hoogte 90 eM ..
grootste afm. echter
niet meer dan 60 eM.
In rolvorm: max.
va or som van lenqte
en tweemaal rntddel
lijn: 100 eM., lengte
of middellijn echter
rriet meer dan 80eM.

BINNENLAND BUITENLAND-------- o. IND1E BELGIE OVERIGE
LANDEN

t. en m. 20gr. 6 ct tot 20 gr. 6 ct I 10 ct 12.5ct
20-40 12 "

W.INDIE I

40-250 15 " 6 ct.
250-500 20 "500-750 25 " v. elke 20
750-1000 30 gr.ofged. If'<

"1000-1500 35 " meer 5 " 7.5 " 7.5 "1500-2000 40 "
t. en m. 20gr. 5 "20-100 10 "100-250 15 "---_----_ ----_--- --- ---

enkele 5 ct enkele 5et 7.5 ct 7.5 ct
dubbele 10 " dubbele 10 " 15 " 15 "enkele 3 "dubbele 6 "---------- -------~- --- ---'---

tot 500 gr. v. elke 50 .
p~! 50 gram 11.5 " gr. of ged. 2.5 ct 1 2.5 ct
800-750 17.5"
750-1000 20" zeepost 1.5 ct
1000-1500 25 " landmail 2.5 "1500-2000 30 "
------ _._- ------- --- --- -_.-

':l3::tot 50 gr. 3 ct tot100gr. ~a50-~100 gr. 4 zeepost 4 ct ~~
" ct ~~100~150 " 6 " landmail 5 " 5 ct 5

00v. elke 50 ~ g
v. elke50gr. gr.ofg.m. W:s" ~of ged. meer 2 " zeepost 2 " S 7"

landmail 2.5 2.5 2.5 OlE)
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locaal verkeer

Briefkaarten

locaal verkeer
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1112Drukwerken
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Monsters
a.ls brieven
max.gew.500gr.

Postpakketten tot en m. lKg. 30 ct
Hoogstens lang v.1-3, 3-5,5"7, . [nlichtingen ten

150dl. 7-9, 9-10 Kg.
max.gew.lOKg.tel kens meer 10 "

Post kantore

Aanteekenen Bov. gew. p. 15 ct Bov.gew.p. 15 ct 15 ct 15 ct
Bij waarde- Bijwaarde-aang. v. elke aang.v.elke
f 100.- nog 2.5 " f150.~ nag 5 " 10 " 10 "

Expresse -;-001' brieve-;Ilo:- ----- 25;-25;-25 ct
Bcstelling voor post- I I

pakketten 15" 40" 40" 40"


