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Rechtzaken 

Kamer tooi Strafzaken 

Zitting van Dinsdag 26 Januari 

Operette-dielstaL 

Het is net een geluidsfilm geweest een 

beetje sensatie Łn een beetje muziek 
Het tooneel was eensdeels de Hendrick 

Sorchstraat en anderdeels de Heemraads 
singel ,  , 

Op zekeren dag ging een  reizend harmo 
nica-virtuoos door de Hendrick Sorch 
straat Hij was in het gezelschap van den 
49-jarigen voerman W B alhier die  man 
zer was d w die de centen ophaalde 

Bij een schoenmakerswinkel bleef deze 
man stilstaan 

Hij peinsde even   en nam een besluit 

ging naar binnen Even later kwam hij 
met een pakje onder zijn arm naar buiten 
Hij begaf zien daarna met den virtuoos 
naar Jen HŒØmraadssingel niet wetend 
dat hij werd gevolgd De overbuurman van 
den winkelier C P B’ergkottŁ had ’n B 

naar binnen zien gaan e 1 weer mØt hei 
pakje naar ’bufteh zien komen Denkend 
aan diefstal was hij B achterna gegaan 

Op den HŁetnraad singel zag hij B 

naast #ijn  marizer Øri hqg een anderei  
man op een JMtrikje zitten De harmonica 
virtuoos speelde  Wie is daar Zou ’t de 

bakker wezen Wie is daar Zou ’t de 

melkboer zijn . .      ..;. 

Het drietal wis in een behaaglijke stem 
m B wist natuurlijk nog altijd niet 
dat hij werd bespied .;;  ,, 

Opeens t dverde "  B ee i se teyoj r’ 

schijnt 
’ ""ƒƒƒ 

ƒ ’ƒƒ’ 

:   .;; 

.’ .’ 

.     

"’ 

,  r ";  ƒ 
  Leuke goochelaar ben jij zei dØ vir 

tuoos Hoe kom je daaraan Uit den singel 
geVlSC’ht 
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B lachte greet met £ geheimzinnig 
gezicht nog eens onder zijn jls en zei 
  ’k Heb weer beet ƒ ƒƒ ƒ 

  Halen j  r 
,- 
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:     Habbes Nog eea visch 
flet was de andere schoen 

;    ~  Vcor een dubbeltje van een jongen ge 

kocht zei B .       ..  ...ƒƒ 

Met een grootmoedijr gebaar gaf hij ze 

cadeau aan zijn vriend den harmonica 
speler 

  Uit dankbaarheid voor je mooie mu 
zieL , 

 Wie is daar Zou \  de bakker wezen . 

Bwgkotte greep in Bradht de schoe 
nen in triomf naar de Hendrik Sorch 
straat terug : 

En nu moest B terechit staan 

Hij heeft vroeger meermalen met den 
strafiecher kennis gemaakt Den laatstØn 

tijd heeft hij zdch echter goed 
gehouden’ 

He4 O veptpgenwoordajrd door ma J 

F .  Hoeffelman eischte twee maanden ge 

vangŁnisstraf 
Uitspraak 9 Februari 
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De 20-jarige schgpperskjiech’t G H 

Ouderkerk aan d Usel was in hoojier 

beroep gekomen van een vonnis van den 

i 
Schoonhovenschen kantonrechter wtaar 

Wj hij voor het feit dat hij zonder sigina 

i 
len te geven op een fit door de druk 

i ste straten van Schoonhoven had eejak 

kerd was verooncieeld tot   10 boete of ’2 

|  dagvn hechtenis 
Een veldwachter deed een boekje over 

H open H moet een baldadig jong 
mensen zijn 

;  Het O eischte bevestiginig va« het 

vonnis van den kantonreoht 
In een zaak tegen d«h 40-jaHgen hout 

handelaar H van S appellant van een 
;  vonnis van den kantonrechter waarbij 
h-ij wegens ’overtreding van de Motoren en 

Rijwielwet   
hij «pu met een auto links 

hebben gereden twas was veroordeeld tot 

  15 boete of 5 dagen hechtenis heeft 
het   dezelfde straf geºischt 

Mr G de Groo i als gemachtigde op 
tredend drong aan op vrijspraak 

te een zaak tegen den «tiaaigen «haul 
;  feur J C L appellant van een vonnis 
van den kantonrechter alhier waarbij hij 

wegens overtreding van het snordersver 
’ƒ bod was veroordeeld tot   12 boete of 3 da 

gen hechtenis heeft het O bevestiging 
geftischt 
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Uitspraken 9 Fefcrtiari 
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