
Diefstal van dofctewauttff 

Dat had vroeger moeilijk kunnen gebeu 
ren toen de dokters nog in een koets naar 
de patiºnten reden De koets stond nooit 
onbeheerd want op den bok zat in bont 
gedoken de dommelende koetsier die de 

wacht hield ook al sliep hij 
De straatjongens haalden heel wat grap 

jes uit met koetsiers Toen de auto’s kwa 
men was de eenige aardigheid noR om te 

toeteren wanneer de chauffeur even niet 
keek 
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Maar vele dokters leerden zelf chauffee 
ren De auto’s bleven veelal onbeheerd 
staan voor de woningen der patiºnten En 
hiermee werd voor dØ dieven de gelegen 
heid geopend om een auto te stelen 

Gisteren stond de 30-jarige W A V 
monteur gedetineerd alhier terecht ver 
dacht van opzettelijke heling van e 

Ford-auto aan dr Van Dijk 

op een avond in Maart gestolen voor h 

St Franciscus-gasthuis en van een Che 
vrolet eigendom van dr J H Landwehr 
gestolen op 29 Juli voor diens woning aŁn 
den Heemraadssingel 
Verdachte beweerde dat hij sinds kor 

ten tijd een eigen garage hield Op zekeren 
dag kwam er een heer bij ,  hem die een 

auto stalde en die opdracht gaf tot den 

verkoop van die auto Deze auto was de 

bewuste Ford Ook de’ Chevrolet was bij 

hem gestald Hij had permissie om met 
dezen wagen te rijden .    :. 

Pres "Permissie van een mannetje in de 

maan zeker 
.Uit h verhoor van eenige getuigen 

bleek dat de beide wagens in de gara 
ge waren gezien Er waren allerhande 
knoeierijen geschied met nummerplaten 
en onderdeden Verd ontkende echter 

schuldig te zijn aan het hem ten laste 
gelegde misdrijf ; 

Het 0 waargenomen door mr J F 

Hoe betoogde dat de opzetheling 
ten opzichte van beiqle auto’s is bewezen 
Zeer bezwarend i vond spr het vinden in 

verd garage van de nummerplaten van 
dr Landwejir en van de bumpers van de 
Chevrolet De eisch luidde 1 jaar en 3 

maanden gevangenisstraf 
De verdediger mrV A Schadee meende 

dat in deze zaak twijfel rees of verd  iiet 

te goeder trouw zou hebben gehandeld 
Verd .staat er financieel ’niet zoo slecht 
voor heitef ti >YOtef Bekt «eenbare zakeiite 
te do Ho gslenfe zijn han Øf 
wijze onvo0pzichtig «osemen Het I «ch 
ter in den ƒ autohandel ’n  it gewoonte 
om erg diep te informeren 

PI vroeg een straf gelijk aan den duur 
der voorloopige hechtenis 
Uitspraak 10 November - 
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