Naspeuringen van Paul Theelen: Dagvaarding van A. Bos

Dagvaarding van A. Bos
In Naam der Koningin.
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De AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE bij het Kantongerecht te Helmond
Gelast de dagvaarding van:
Adrianus Bos. geboren te Ridderkerk, 14 December 1874. Directeur der Maatschappij
“Helenaveen” wonende te Deurne, Helenaveen, H.154.
om op Donderdag den 28en Juni 1928 des voormiddags te 10½ uur te verschijnen ter
openbare terechtzitting van het Kantongerecht te Helenaveen, gehouden wordende in het
gewone lokaal der terechtzittingen (...) ten einde terecht te staan ter zake dat hij
den 29en Mei 1928, des namiddags circa 4½ uur onder de gemeente Deurne, ter plaatse
genaamd “Helenaveen” in elk van twee aldaar gelegen perceelen weiland toebehoorende
aan de Maatschappij “Helenaveen” van welke Maatschappij hij, verdachte, directeur is,
en zoo in deze qualiteit gebruiker is van die perceelen weiland, een onder zijn
toezicht staande niet goedgekeurde stier, met vrouwelijke runderen heeft laten
weiden, en wel in een perceel met circa 20 en in een perceel met circa 25 stuks
vrouwelijk runderen.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie voornoemd,
(get.) ?ece?
Voor eensluidend afschrift,
De rijksveldwachter Sieben
ROERMOND,
15 Juni 1928.
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EXPLOIT VAN BETEEKENING.

In het jaar 1900 achtentwintig den 19en Juni heb ik ondergeteekende:
Peter, Gerard, Theodoor, Sieben rijksveldwachter, te Griendtsveen, op last van den
Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te Helmond,

GEDAGVAARD:

35

40

45

Adrianus Bos
Geboren te Ridderkerk 14 December 1874.
Directeur der Maatschappij “Helenaveen” woonende te Deurne-Helenaveen H154.
om als verdachte te verschijnen ter openbare terechtzitting van voormeld
Kantongerecht op den tijd en ter zake als in ommestaand bevelschrift vermeld.
Mijn exploit heb ik gedaan ter woonplaats van den verdachte aan zijne woning
sprekende met hem in persoon/zijn huisgenoot
aan wien ik aldaar afschrift heb gelaten van het bevelschrift van mijn lastgever en
van dit mijn exploit.
Geteekend Sieben
Voor eensluidend afschrift,
de rijksveldwachter
Sieben
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