Slapende jongen gebeten
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HELMONDSE COURANT
Rattenplaag
Hoewel de plaag der ratten van gemeentewege krachtdadig
bestreden wordt en de meeste boerderijen, welke aan de uitroeiïng hebben medegewerkt, gezuiverd zijn, komen desondanks in enkele buurtschappen de ratten nog veelvuldig voor.
De heer A. E. R. in de Biezen werd er de laatste nacht zwaar
door gedupeerd. Hij verloor in een nacht niet minder dan
150 kuikens, die in de boerderij en op het erf des morgens
verspreid lagen doodgebeten.
EILANDEN-NIEUWS
OUDDORP
Goede vangst!! Niet minder dan 47 ratten ving de hond van de
heer Joh. H. bij Jac. V. aan de Stationsweg.
SCHOONHOVENSE COURANT
(rubriek " Almanak")
Biggen groeiden niet
Ottoland. Het gebeurde in een varkenshok in Ottoland. Moeder zeug had een aantal nieuwe varkenleventjes ter wereld gebracht en had ook voedsel genoeg om de hongerige biggenmaagjes te vullen. De eigenaar van het mooie span kon echter
na enkele dagen geen enkel teken van groei bij de kleine
spruiten bemerken. Bleek en koud zaten ze maar in een hoekje
van het hok. De oorzaak daarvan was hem onduidelijk. Spoedig zou hij echter bemerken waarom zijn biggetjes zo mager
bleven. Op een avond toen hij nog even bij het biggespul wilde
gaan kijken, hoorde hij dat moeder zeug bezig was haar kinderen te voeden. Het bleek echter dat ze er een aantal pleegkinderen bij had gekregen, die nu rustig dronken van de moedermelk, terwijl de echte kindertjes biggetranen met tuiten
huilden en stil in een hoekje zaten te wachten tot hun pleegbroertjes en zusjes klaar waren en weer weg zouden gaan.
Toen de eigenaar zijn zaklantaarn aandeed renden ze weg,
een stuk of zes, zeven .. .. ratten.
Zij waren het die de melk voor de biggetjes bestemd nuttigden
en de kleine biggetjes maar zo mager lieten blijven. Waarschijnlijk heeft de eigenaar nu maatregelen genomen om te
voorkomen dat zich een dergelijk voorval weer voordoet.
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Woerden. Op de foto wijst de vierjarige H. C. naar het gat in de zaak van zijn vader
waaruit het "beest" kroop, dat hem tot tweemaal toe aanviel.
Vorige week, 's nachts om twee uur, hoorden de ouders van H. hem vreselijk gillen.
Vader en moeder, die dit niet gewend waren van hun zoon, gingen in de slaapkamer
k!jken en vonden het kind onder het bloed met een wondje aan zijn oor en aan zijn
vmger. De ouders kalmeerden de kleine en dachten dat hij zich, in de slaap, ergens
aan had verwond.
De volgende nacht, dezelfde tijd, begon H. weer angstig te schreeuwen en moeder die
zo snel als zij kon naar boven vloog, ontdekte op de trap een kanjer van een rat, die
langs haar heen naar beneden vloog. Haar zoontje vond zij met een wondje bij het
oog en zijn gezichtje was geheel bebloed.
Vader en moeder C. hebben hun kinderen nu
maar op hun slaapkamer
genomen. Naast de winkeldeur werd het gat gevonden waaruit de rat of
de ratten komen. Kennelijk zijn deze beesten verdreven uit de riolen enz.
rond de Oude Rijn, die
worden gedempt. Door
de honger gedreven trekken zij de huizen in.
Hopelijk zullen de instanties die hier in dienen te
grijpen, op korte termijn
een grootscheepse actie
ondernemen tot verdelging van deze vieze dieren.
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