
Jacht op een inbreker over de daken» 

Schoten op hem gelost 
missen doel 

In den nacht van Zaterdag op Zondag 
bemerkten bewoners van den Nieuwe Bin 

nenweg die boven het filiaal van  Au 
Gout Artistique wonen dat zich eenige 
mannen in huis bevonden Zij waarschuw 
den de politie die onmiddellijk een onder 
zoek instelde Nadat men aanvankelijk 
niets had kunnen vinden waarschuwde 
een voorbijganger dat er een man over 
het dak was ontkomen De politie begaf 
zich daarna naar het dak waar men wer 
kelijk iemand de vlucht zag nemen in de 

richting van den HeemraadssingeL Men 
zond hem eenige revolverschoten achter 
na welke evenwel geen doel troffen 
Even later kwam de heer Van D van 

den Heemraadssingel aan de agenten ver 
tellen dat hij in zijn huis onraad had ont 
dekt en toen hij ging kijken» plotseling 

tegenover een hem onbekenden man was 
komen te staan V  r hij het kon verhin 
deren was de onbekende naar de buiten 
deur gesneld en had hij weten te ontko 
men 
Onmiddellijk werd nu de omgeving ai 

gezocht in de Lieve Verschuierstraat 
werd de 30-jarige Spanjaard J G aange 
houden Wel had hij nog gepoogd om w 
ontkomen doch met de hulp van een too 

vallig passeerenden automobilist slaagde 
men erin om hem te grijpen 

Bij zijn verhoor heeft hij toegegeven in 

de buurt van den winkel dp den Nieuwe 
Binnenweg te zijn geweest doch van een 
inbraak niets af te weten Daar hij even 
wel een goede bekende van de politie is 

heeft men hem voorloopig maar in hetbu 
reau aan de Witte de Withstraat opgeslo 

Nader is gebleken dat in den winkel 
tal van goederen gereed waren gezet om 
mede te nemen 

Diefstalkroniek 
In een winkel op de Hoogstraat is een 

actetasch inhoudende een portemonnaie 
met  7 en eenige snuisterijen gestolen 
ten nadeele van mej E P uit Uselmonde 

Uit een brugwachtershuisje op de Ko 

ninginnebrug is van den bmgwachter A B 

wonende de la Reystraat een gouden hor 
loge met doublØ ketting ontvreemd 
Ten nadeele van den kantoorbediende P 

de J is uit zijn woning aan den Mathenes 
serdijk een rijwiel gestolen 

Publiek eigen rechter 
Zaterdagavond is de 25-jarige zeeman J 

R wonende Eendrachtsstraat op den hol 
van het Roode Zand aangereden door een 
auto waarbij hij het linkerbeen zoodanig 
kneusde dat hij in het Ziekenhuis aan den 

Bergweg moest apnptien 
hff k ^  ht 
Bgg ppn 
chauffeur kreeg v het gy 
ge was van de aanrijding 

l HIJ it l    

ti nomen I» 
a g ^        gyk det ffotui 

ge was van de aanrijding een flink pak 

slaag HIJ wist evenwel v  r de komst van 
de politie te ontkomen 
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Door inklimming heeft men zich toegang 
verschaft tot bet cafØ C K op de Hoog 
straat een bedrag van  85 1» uit de buf 
fetlade gestolen 

In den winkel van den bakker E aan 
den Middeftsteiger Is ingebroken een bedrag 

drag van  70 aan wiiBe wordt kermist 

mist   - - "     - 
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