PROV. DRENTSE- EN ASSER COURANT

Big . . . .

in

In Uffelte schijnt men verschrikkelijk veel last te hebben van
ratten. Landbouwer-caféhouder Sch. kan hierover meepraten.
Vrijdagmorgen miste hij namelijk één van een groepje drie
weken oude biggen. Een onderzoek wees uit, dat ratten in het
hok op rooftocht uitgeweest waren. R esten van de big en sporen van ratten werden namelijk gevonden op de schotten en
richels van het varkenshok.
Wij vinden dat men in Uffelte wel eens een actie voor rattenbestrijding op touw mag gaan zetten.
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LEEUWARDER COURANT

Ratten zaten er warmpjes bij
In het gezin van een caféhouder in Bilbao was het de laatste
tijd tot hooglopende ruzies gekomen doordat de heer des huizes zijn huisgenoten er van verdacht geld te stelen. Een der
verdachten ontdekte nu, dat een rat van de vermiste bank biljetten een nest had gemaakt.

NIEUWE NOORDHOLLANDSE COURANT
Stervende rat beet kind
Monnikendam - Het ongeveer 5-jarig dochtertje van de heer
W. 0. in het Zuideinde werd zaterdag gebeten door een rat,
zodat het kind onder dokte rs behandeling moest worden gesteld. De rat was reeds stervende, doordat het van het vergif
had gegeten, dat door het gemeentepersoneel voor de rattenbestrijding was neergelegd. Het kind dacht dat het een jong
poesje was en wilde het opnemen, met bovenvermeld gevolg.

KOLLUMER COURANT

Muizen reisden per taxi
Een inwoner van Metslawier die met zijn auto vrijwel alle
dagen op reis is, heeft, vermoedelijk sinds de laatste paar
weken, ongeweten gezelschap gehad. Nadat een zak bonen, die
achter in de auto lag, kapot geknaagd was, en de bonen in de
auto verspreid lagen, kwam hij echter tot de ontdekking, dat
een paar muizen woonplaats gezocht hadden in de zachte zitting van de achterbank.
In hun rijdende woning maakten de diertjes alle reizen mee.
Tot zelfs naar de N.O. Polder, waar de biljartclub van Metslawier e.o. onlangs een wedstrijd speelde.
Of de jacht op de muizen nog resultaat heeft gehad is niet
bekend.
TWENTSE COURANT

Ziekte van Weil in Twente-Rijnkanaal

In Hengelo is bij iemand, die was gaan baden in h et kanaal
nabij de Vickerhoekweg in deze gemeente, de ziekte van Weil
geconstateerd. De man is in een ziekenhuis ter verpleging opgenomen. Om uitbreiding van deze gevreesde ziekte te voorkomen, heeft de geneeskundige dienst van de gemeente H engelo
aan de kanaaldijk een bord geplaatst met het opschrift .,Verboden te zwemmen wegens de ziekte van Weil"
De gemeente-arts, dokter J. Fraser. vestigt bij deze nog eens
de aandacht op de ernst van deze ziekte van Weil. Hij raadt
een ieder aan om niet te gaan zwemmen in het kanaal en ander
zwemwater, dat niet onder controle staat.
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De pluimveehouder M. de L. te Everdingen ontdekte gisternacht, toen hij ging kijken of de broedmachine nog intact was,
dat ratten 104 van zijn kuikens hadden doodgebeten.
HET PAROOL

Rat zet kraan van gas open
Rotterdam - Een rat is vermoedelijk de oorzaak van een geval
van gasvergiftiging in een woning aan de Schulpweg te Rotterdam, waardoor de echtgenote van de 26-jarige schilder Th.
B. met vijf jonge kinderen ter observatie in het ziekenhuis
moest worden opgenomen. Volgens de politie moet worden
aangenomen , dat een rat in de kelder met zijn staart of met
zijn poten een gaskraan heeft open geduwd.
De heer B. controleerde zaterdagavond, voordat het gezin
ging slapen, de kraan in de kelder, die nooit werd gebruikt, en
die hij iedere avond nakeek. De kraan zat toen dicht. Zondagmorgen echter werd zijn vrouw wakker met een hevige hoofdpijn. Toen zij een scherpe gaslucht rook, waarschuwde zij haar
man, die even later tot de o ntdekking kwam, dat de gaskraan
in de kelder open stond.
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,,OOST-BRABANT"

HET VRIJE VOLK
Rat houdt van toneel, maar vrouwen gillen

Nieuws uit Leende

Didam - De toneeluitvoering van een plaatselijke toneelclub
in de buurtschap Nieuw-Dijk werd zondagavond een "prachtvertoning". De voorstelling werd gegeven in een bijna onverwarmde zaal, er waren weinig toeschouwers, terwijl het vertoonde spel erg matig was, daar de tonelisten een opgezegd
lesje afratelden.
Daar kwam nog bij , dat de souffleur tot achter in de zaal
hoorbaar was. Maar dit alles was het ergste nog niet, want in
Nieuw-Dijk is men op het gebied van toneel niet zo erg veel
gewend. Erger werd het nl. toen op een gegeven moment een
grote rat uit een gat in de vloer rustig de zaal binnen wandelde
en onder de stoelen begon te scharrelen. Er ontstond een kleine
paniek en enkele vrouwen begonnen luid te gillen. De voorstelling werd er echter niet om afgelast.

RATIENBESTRfJDTNG. Hoe effectief de gemeentelijke rattenbestrijding onder leiding van de heer P. Geven werkt, werd
onlangs bewezen bij het Leendse pluimveebedrijf "Hubertushof". Reeds daags na het in toepassing brengen van de methode vond men 80 levenloze bruine ratten, welke doorgaans
moeilijk te bestrijden blijken.

DE TELEGRAAF
Gewapend naar bed.

Bergen op Zoom - De manschappen van de brigade der Koninklijke Marechaussee te Hoogerheide zullen voortaan niet
meer gewapend naar bed behoeven te gaan . . . In de oude
kazerne, een barak op de vliegbasis Woensdrecht, stapten zij nl.
in hun kribben met een bajonet bij zich, omdat hele legers
ratten de strozakken opvraten en aan alles knaagden , waar zij
maar aan konden komen.
Dit vertelde overste F. M. T., commandant der eerste divisie
Marechaussee te Breda, gisteren tijdens de overdracht van de
nieuwe kazerne te Hoogerheide. Het nieuwe gebouw was dus
wel dringend nodig, hoewel het rattenleger nimmer de goede
stemming onder de manschappen heeft kunnen verstoren.

DE VOLKSKRANT
Baby door ratten gedood

St John's (Canada) - Ratten hebben in St John's een drie
maanden oude baby in haar wieg aangevallen en zeer ernstig
aan het hoofd gewond. De ouders vonden het meisje gistermorgen badende in het bloed. Het is in een ziekenhuis overleden.
De ouders hebben nog tien kinderen en wonen samen met een
ander gezin, dat zes kinderen heeft, in een huis van drie ka ·
mers, terwijl bovendien een grote muurkast als kamertje wordt
gebruikt. Vijf kinderen slapen op een grote keukentafel. Vier
kinderen deelden het bed met hun ouders.
HAAGSE COURANT
Kogel in het hoofd tijdens rattenjacht

Maandag is een knecht, de 16-jarige H. B., van de pluimveehouder G. van der H. uit Woudenberg ernstig aan het hoofd
gewond geraakt tijdens een rattenjacht in een kippenhok.
De twee jongens de 16-jarige H.B. en de 19-jarige H.S. waren
bezig het kippenhok schoon te maken toen opeens ratten te
voorschijn kwamen die door de knechts met behulp van een
kogelbuks werden afgemaakt. Enkel e ratten waren slim en verscholen zich achter in het hok , ook deze werden gedood. Slechts
één rat bleef over. Daarom klom B. op een verhoging in het
hok terwijl S. buiten toe keek om zo nodig de rat op te vangen.
S. werd door een kogel uit de buks. bedoeld voor de rat, getroffen aan het voorhoofd. Volgens de laatste berichten is zijn
toestand niet ongunstig.
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Schadepost voor kuikenfokker

Een grote rat heeft danig huisgehouden in het kippenhok van
de fokker P. Th. te Sevenum (L.) waar het dier 200 kuikens
van het kostbare Highline-ras heeft doodgebeten.
M en vond een spoor, dat tot onder de betonnen vloer van
't kippenhok leidde. Toen deze vloer werd opengebroken, vond
men de oude rat bij haar nest met 11 jongen.
De kippenhouder heeft een schadepost van bijna f 1500.
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