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Archief gemeentepolitie Oss.
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HEVIG VERZET TE. OSS.

=, Publiek keerl zich E~~

34 ~~\\\I
Zonda'ga"ond hebben zich e -c

verkwikkelüke toeneeten afg 0 .
betrokkenen geen prettigen afl ~ .
Omstreeks half elf werd de itiE.ew r-

schuwd, dat eenlge jonge mannen Sta-
tionsweg lagen te vechten. Zij trachtten elkaar
met messen te bewerken.
Onmiddellijk begaf zich een politiebeambte ~n

burger derwaarts. Onderweg bemerkte hij, dat
een motorrijder met duo-passagier op eentgsztns
ruwe wijze zich van een café naar een andere
herberg begaf
De politieman _spoorde den jongeman en zijp

vriend op. Toen den jongeman naar zijn naam
gevraagd werd, gaf hij dezen op aan den politie-
man ,die zich niet legitimeerde.
De mctorrtider, zekere v. L., uit Gennlp, vroeg

echter met wien hij te doen,had, doch de politie-
i man weigerde zich bekend te maken.

Hij gelastte v. L. zich met hem naar het poli-
tiebureau te begeven. Daaraan wenschte de aan-
gehoudene echter geen gevolg -te geven, alvorens
hij wist door wien hem dit bevel werd gegeven.
Eensklaps pakte de politieman hem beet en

sleurde hem uit het café.
Op het hooren van het lawaai en het twist-

gesprek had zich een groote menigte verzameld.
De politieman riep de assistentie in van burgers.
Zijn zoon snelde hem ter hulp en getweeën tracht'
ten Zij den arrestant ol)' te brengen.
Van L. vroeg nogmaals met wïen hij te. doen

had, waarna de politieman zeide: "Ik ben m'spec-
teur van politie". .

Zijn legitimatiekaart kwam echter niet voor
den dag.

De arrestant verzette zich nog steeds en sloeg
den zoon van den inspecteur tegen den grond.
Intusschen nam het publiek een dreigende hou-

ding aan en koos 'dè partij van den arrescant.
Nadat eerrige agenten ter hulp waren gekomen,
werd de arrestant tenslotte ingesloten.
Meerdere ooggetuigen hebben bij den inspec-

teur pogingen aangewend, teneinde den jonge-
man te doen vrijlaten. .
.~chter, toen ce burgemeester ter plaatse was I

verschenen, mocht dit zelfs niet gelukken,
Op grond van verzet zal tegen v. L.. proces-

verbaal worden opgemaakt. __
Ook de duorijder, die tegen de arrestatte van

Zijn vriend protesteerde, werd ingesloten.
Inmiddels was een groote menigte personen in

I d~n om~~ekvan het bureau samengestroomd. Op
luide wuse lfiakte het pl~)liek het optreden van
de politie. Volgens hen lag de oorzaak der rel-
letjes voor een groot deel bij de politie zelf. I
Eenskhps kwamen wederom eenige agenten uit

het bureau, die trachtten het publiek te versprei-
den. I

Toen dit niet vlug genoeg gebeurde werd een I

man, die met het geheele geval niets te maken I

\

had en van den prtns geen kwaad wist, goarres- JI teerd. -
Oak deze arresta.tie lokte wederom een gejoel \

van de menigte uit. .
,

Tenslotte werd de omgeving van 't bureau door I I

de politie gezuiverd, doch het bleef nog lang
rumoerig iIn den omtrek.
De duorijder werd eentsen tijd later vrijlgelaten.
V""Il L. moest den nacht op het bureau door-

brengen. Intussc'hen hadden de jongelui, die hun
vechtpartij hadden gestaakt, zich onder het pu-
bliek begeven, waar zij vol air aan de omstanders
vertelden, "dat nu eens een ander voor hen de

I kast was ingedraaid".



Ernstige botsing te Oss.

Wielrenner bekomt een
schedelbreuk.

!

Zondagmorgen circa 11 uur, was de wielrenner
L. uit Oss aan het trainen op den Rijksstraatweg
Den Bosch-Nijmegen. Ter hoogte van het woon-
wagenlmmp der gemeente Oss, stak plotseling de
65-jarige H. uit Oss, den straatweg over. De wiel-
renner, die den voetganger te laat opmerkte,
trachtte nog hem te ontwijken. Dit mocht hem
echter niet gelukken. Bij de botsing kwam H.
met een smak op den weg terecht en werd be-
wusteloos opgenomen. De ontboden geneesheer

, gelastte overbrenging naar het ziekenhuis te Oss,
alwaar hem de laatste Sacramenten werden toe-
gediend. De oude man had, behalve inwendige
kneuzingen, een schedelbreuk. Men vreest voor
zijn teven.
De koninklijke maréchaussée stelt een onder-

zoek ter plaatse in en heeft procesverbaal opge-
. maakt. Het slachtoffer bleek zeer slecht van
gezicht.

Hevige brand te Geffen'.
In den nacht van Zaterdag op Zondig, om-

streeks middernacht, bemerkten voorbijgangers,I dat het achterhuis van de boerderij der families
ILeijten en v. d. Leest, in de Dorpstraat te Geffen,
in ncnte laaie stond. Jn allerijl wekten zij de
bewoners. Reeds bleek het vuur het slaapvertrek
der beide kinderen v. L. te hebben bereikt. De

I gordijnen van de bedstede, waarin de kinderen,

lonbekend met het vreeselijk gevaar, dat hen
dreigde, sliepen, brandden reeds.
Met moeite slaagden de ouders ertn

de kinderen van den vuurdood te redden. Bij
de reddlngspagi<ngen had de moeder het ongeluk
door een ruit te vallen. Met ernsti,ge verwonnm,
gen aan den pols is zij naar het R. K. Liefdes-
gesticht overgebracht.
Ook de familie v. d. L. had de grootste moeite

om haar kinderen in vetllgheld te brengen. IIi
middels was de hofstede geheel in vlammen ge-
huld. Het was onmogelijk het Vee uit de schu-
ren te drijven. Twee varkens, vijftig kippen
twee geiten en een hond van L. kwamen 1111de
vlammen om.
De dorpsbrandweer was nIet verschenen aan-

gezien zij wegens gebrek aan water niets k~n uit-
richten. De geheele inboedel en de heele voor-
raad hooi en stroo van L. werd een prooi der
vlammen.
Leilten was laag verzekerd. Van der Leest

heeft alles verloren en 15 geheel geruïneerd, aan-
gezien hij niet was verzekerd, Door den gunstI-
gen wind Zijn de belendende perceelen gespaard
gebleven. De oorzaak van den brand moet waar-
schijnlijk gezocht worden in hooibroei. '

\ jongetjete Oss van de trap gevallen.
Zondagmorgen, circa hair acht, viel het drie-

jarig zoontje van v. E.. uit Oss, in zijn ouderlijke
woning, zoodamig van de trap, dat hij bewuste-
loos werd opgenomen. De ontboden geneesheer
constateerde ernstige hersenschudding en inwen-
dige kneuzingen en liet den kleine naar_het St.
Anna-ziekenhuis ter plaatse overbrengen. De
moeder, die het ongeluk bemerkte, trachtte nog
het jongetje vast te grijpen, doch viel zelf "an
de trap Zij liep verschillende verwOl11dlngen
die echter niet van ernstigen aard waren,
De toestand van den kleine is zorgelijk.

I~
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De roofoverval te Deurne.

Een kippenboer uil Oss
aangehouden.

In verband met den op 4 Juli gepleegden roof-
overval op den 76-jarigen G. te Deurne, werd
eenigen tijd geleden de 27-jarige ossene wiel-
renner C. gearresteerd en na door het slacht-
offer herkend te zijn, in het huis van bewaring
te Roermond ingesloten.
Zooals men zich zal herinneren, verklaarde

9 , het slachtoffer bij het onderzoek, dat hij in een

7~der personen. die den overval hebber. gepleegd,
een kippenkoopman uit de omstreken van Oss
meende te herkennen.
Naar aanleiding hiervan werden door de ma-

rechaussee te Oss de nasporingen voortgezet en
gelukte het haar Maandagmorgen de band te
leggen op twee kippenkoopüeden, d·~ gebr. v.
d. E .. beiden woonachtig te Oss. De verdachten
werden naar Deurne getransporteerd, alwaar
Zij met het slachtoffer werden geconfronteerd'

lEen der verdachten, zekere M, van der E.
~ werd onmiddellijk in vrijheid gesteld. De ande-
~ I re kippenkoopman bleef in verzekerde bewarine

~ :q~ctMd~J.;4f.
WIELERBAAN TE OSS.

Op de Wielerbaan in het gem. sportpark te OSs,
?rgamSeerde Dinsdagavond de wielerclub Ardit1 be-
angrijlke wedstrijden. Er was goote publieke be- 'it
langstelllng; de uitslagen luiden:
Sprint aver drie baa.nronden:
Ie serie: 1 van Osch, 2' B&yens.
2e serie: 1 van Vlijmen, 2 Win den ~.
3e serie: 1 Boeyen, 2 Vos.
4e serie: 1 A. Boogaerts, 2 van Heesch.

VDem'l finale sprm : Ie serie: 1 van osoo. 2 vanlijmen.
~ '" l' 2e serie: 1 Boeyen 2 Boogaerts.

<:) Kf"inale: 1 Boeyen,'laatste ronde in 14.8 sec.
assemeptswedstrijd over 24 r. in 3 klass.:

4 ~_ kl.: 1 Bogael'ts, 2 van H€eScll, 3 van den Elzen,.
=..>1; 2e kl.: 1 Bogaerts, 2 van den El7.en, 3 van

Heesch, 4 Bol, 3e kl.: 1 van Heesch, 2 van den El-.
zen. 3 Bogaerts, 4, van Vlijmen.
Totaaluitslag: 1 van Heesch 16 punten, 2 van den

Elzen 14 punten. 3 Bogaerts 14 punten, 4 'V!lInVlij-
men 2 punten en 5 Bol 2 'punten.
Achtervolgmgswedstrijd:
ViN"jfa 8 rçnden haalt Smits van de POl in

kwartiers koppelwedstrijd in 3 kl.:
HIe kl.: 1 Boeyen.--vos, .2 gebrs, Booga.em, 3 V8ill
eesch-van den Elzen. 4 Smit,s.-Jvande Pol.

Boo.2ekl.: 1 Smits-van de Pol, 2 Boeyen-Vas 3 gebr
saerts, 4 van Heesch-van den Elzen.

H3e .klh.: 1 Boeyen- Vos, 2 gebI's. Boogaerts, 3 va.n
'€eSC ,-van den Elzen.
Eind'Uitslag: 1 Boeyen-Vas 19 punten, 2 gebrs.

Boogaerts 14 punten, :3 van Heesch-van den Elzen
7(1.punten, 4 Smits-van de Pol 6 punten, 5 Bol-
",-oppelgenootuitgeva.llen},1 punt.

Vrachtauto verbrand.

De besluurder ongedeerd.
DRUTEN, 9 Aug. - Door een verkeerde ma-

noeuvli._everloor op den ticogen Waaldijk onder
deze gemeente de besturder van een vrachtauto,
welke een lading bananen vervoerde, de macht
over het stuur.
De auto sloeg bij haar val van den dijk, over

den kOP en vloog aan den voet van den dijk in
brand, Het vuur greep als razend om zich heen
en de bestuurder, die wonder boven wonder,
geen letsel bekomen had kon zich slechts ter-
nauwernood uit de brandende cabine kruipen.
De auto werd totaal vernield ook de lading

ging verloren. Verzekering dekt de setiade.



Zware brand te Heerewaarden.

Drie woonhuizen in de
asch gelegd.

Brandweren van elders helpen.
In het dorp Heerewaarden heeft Vrijdagnacht

een 'zware brand gewoed. Drie woonhuizen, be-
woond door de families Rooijens, Brinkman en
Van der Helden, zijn geheel in de asch gelegd.
Te circa half twee werden de bewoners van

het woonhuis der familie ROOijens plotseling uit.
hun slaap gewekt door het gerinkel van glas.
Toen men op onderzoek uitging, bleek de gehee-
le bovenwoning in lichte laaie te staan. Weldra
sloegen de vlammen over op het aangrenzende
woonhuis van de familie Brinkman. Ook hier
greep het vuur snel om zich heen en in korten
tijd was ook dit perceel een vuurzee. De bewo-
ners van dit huis hadden nog kans sezien een
klein gedeelte van hun meubels naar buiten te
sleepen. Spoedig moest men echter .alle verdere
bergingspogingen opgeven.
Nog was het vuur niet tot stilstand gekomen.

Ook een derde woonhuis, dat op vrij grooten
afstand van de beide andere gelegen was, eigen-
dom van de familie v. d. Helden, werd door het
vuur aangegrepen en in' een minimum van tijd
stond ook dit pand aan alle kanten in lichte
laaie. Men' had nog kans gezien eenige meubel-
stu'kken ':in veiligheid te brengen.
Intusschen was het geheele dorp, ondanks het

na.chteljjk uur, !?p de been gekomen en de gfl-
weldige vuurzee verwekte allerwege groote con ..
steroatie. . .. .... .... .'
'Toen de dorpsl:)randspuit arriveerde, stond zij

vOor een schier bevenmenschelf ke taak. Op last
V8.n ~en burgemeester ·werd assistentie' aange-
vraagd bij de brandweer te 's-Hertogenbosch en
te Rossum. Beide plaatsen zonden terstond een
motorspuit naar de plaats des onheils. Van alle
kanten werd daarna het vuur met vele stralen
aangegrepen en het mocht de manschappen met
zeer veel moeite gelukken, na eenigen tijd, het
vuur te stuiten. Door het krachtig optreden wist I
men verdere uitbreiding te voorkomen.
De drie woonhuizen vielen evenwel geheel aan

het woeste element ten offer.
De schade, welke zeer aanztenüjj; is, wordt

slechts ten deele door verzekering gedekt.
Omtrent de oorzaak tast men volkomen in het

duister.
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CONCOURS-IDPPIQUE TE OSS.

De uitslagen luiden:
1 Concours Koucllbloed-paa.rden (ingesohreven III

N.S.Tr.):
1 Makkie van H van Wa.nroy te Vinkel (winnaar
van zilveren wisselbeker geschonken door den bur-
gemeester van Oss).
2 Marie van A. van Schayk te Heesch.
3 Bertha van W. v. Laar te'DrieL
4 Jowbertina van F. van SClbayk te V1nkel
5 Rooa van Th. v. Vllgt te Herpen.

Springoonoours voor _ leden der vereeItlging van
hindernisruiters. Deelname voor paarden, welke
nog geen f 100 gewonnen hebben. 13 hindernissen.
1 N. Uytendaal, Breda op Alfred 0 fouten. 62 sec.
2 N. Uytendaal, Breda. op King of Spade, 0 fouten,
66 see.
3 Majoor J. M. de Kruiff, Bred&. op Berly 0 fouten
69 see.
4 Luit O. Pahnd de Mortanges. Amersfoort op

MMel wie Du, 0 fouten 71 sec.
5 Luit van Nijnatten, Tilburg op Isolde 0 ft. 74 sec.
6 N. Uytendaal, Breda op Gigolo 4 fouten 62 sec.
7 Luit. Rouffaer, Breda op Szariha 4 fouten 68 see.
Eervolle vermelding: Luit le Fèvre de Montigny,

Ede op Tilly R.P.4 ftn 'l4 sec. D. H. Pasman. Sdle-
venmgen op Sportwelt 4 rtn, 74 see.
3 Concours Eenspannen:
In Nederland geboren (type landbouwtuigpaa.rden).

1 K. Rosmalen, Oss met Kwieria. (winnaar van zil-
veren wisselbeker geschonken door den voorzitter
der vereeni.,<Yingmr. H. A. H. Bijvoet, notaris te Ber-
g!hem).
Slechts 1 deelnemer VOOr dit nummer versc:h.ellien.
4 Schoonste rijpaard:
1 Marquis, gereden door mevr Pahud de MiOrtan-

ges, Amersfoort
2 Perl, gereden dool' N. Uytendaal. Breda..
3 Madel wie Du, gereden door luit. O. Pahud de

Mortanges, Amersfoort. .
4 Allerstolz, gereden door L. Uytendaal, Breda.
5 Alma gereden door J. van den Eynden. Arnhem

met eervolle vermelding.
5 Concours voor eenspannen Ouxe tuigpaa:'den.>

Open klaSSe (hengsten uitgesloten):
1 C. Otjens, te Dongen met Quick Boy.
2 A. van der KOPpel Zeist met Ga.y Boy.
3 A. van de KOPpel Zeist met Merry Girl. •
~ gebrs. Hazenberg, Oosterhout met Leonard. (
ti. ~~ll~ vermel(Ül)g Joh, Kersten Boxmeer met

! ' 8pecIaaI nummer ter opluIsterlng. L'Ime twee-&pannen:
1 A. van d'e Koppel, Zelst.

P '7. Groot springconcours H open voor alle paarden
arcours met 14 hindernissen:
1 Merry Widow, van N. Uytendaal, Breda, gere-

den door den eigenaar 0 fouten 65 seconden.
2 Feldblume van P. van Hezewijk, Nijmegen, ge-

reden door Karel Hensen 0 fouten 67 sec.
I Aal van J. van den Eynden.. Arnhem, gereden

door K. Hensen, 0 fouten 67 sec.
=- FOrmidable van D. Pasman. Scheveningen 0 ft.,

et seconden.
a Trapadoelie van Leo van Loon, Tilburg, 0 fou-

ten '13 seconden
6 ~lfred, van N. Uytendaal, Breda, gereden door

elgenaar 0 fouten 73 seconden
, 07atinoa. van kapitein Le Heux" Tilburg, 0 fouten

4 seconden .
8 ~ac.ha., van Stal Duinhoeve, Den Raag 0 fouten

. seconden. .
9 AmMarcroix,van t.uit. O. Pahud de Mortanges, te

ersfoort 3 fouten 83 seconden. .:
10 Dunne'bank van J .van den Eynden, Arnhem,

geredep. dOOr K. Hensen 4 fouten 65 seconden.
10 A

4
lma van zelfde stal. gereden door K Hensen,
fouten 65 seconden .

12 Jag<lheld van Stal Duin.hoeve, Den Haag 4 ft.
67 .seconden. X X

14l Altschwecle van 's Gravenhaagsche COncours-
ell Handelsst<tl 4 fouten 71 seconden.

14 GlgolJO, vaa N. Uytpndaal, Breda 4 fouten 74 s.
Jachtrit met l'lndwedIOO'!.

1 Saumur van W. de Wi( .Leur.
2 Johny van Fr. van Rijswijk, Tilburg.
S Brlnio van De Nijmeegsche Manege .bereden

door Alb. Pistorlus
4 Laddy van W. de Wit. Leur.
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Doedelijk verkeersongeval.
te Geffen.

Een 23 jarig meisje oerplelierd,
GEFFEN, 12 Aug. - Zat.erdagavond heeft op

den rijksstraatweg 's Hertogenbosch-Grave on.
der de gemeente Geffen een ernstig verkeers-
ongeval plaats gehad, waarvan een 23-jarige
wielrijdster het slachtoffer is geworden.
Omstreeks half elf, passeerde de automobli~jj

P. van uit Arnhem met zijn auto' de z.~. Geffen.
sene Barrière. De autobestuurder, die met een
matige snelheid in de richting "s Hertogenbosch
reed, bemerkte plotseling dat er iets tegen zijn
wagen botste, terwijl hij gelijktijdig een doffen
slag hoorde.
Hij braent onmiddellijk Zijn auto tot stUs'tand

en daar het ter plaatse zeer donker was, moest
hij sentgen tijd zoeken, geholpen door een an-
deren automobilist, alvorens zij gewaar werden,
wat er gebeurd was
Inderdaad moest er een ernstige aanrij ding

hebben plaats gehad. Langs den weg, voorover
in een grooten plas bloed, lag het beweging_
looze verminkte lichaam van een jong meisje
uitgestrekt, naast een totaal vernielde fiets.
Van alle kanten snelden omwonenden en pas.

seerende automobilisten te hulp. De marechaus;
see te Geffen werd van het gebeurde op de
hoogte gesteld en geneeskundige en geestelijke
hulp ingeroepen.
Dr. van Erp uit Geffen was spoedig ter plaat.

se aanwezig. Geneeskundige hulp mocht echt.er
niet meer baten, daar het slachtoffer reeds was
overleden. De Eerw, heer Kapelaan uit Heesch
diende aan de ongelukkige nog 't H. Oliesel toe.
De marechaussee lezde beslag op het lijk van

de aangeredene dat naar de marechausseekazer.
ne te Geffen werd eversebraent. Men bleek te
doen te hebben met de 23-jarige mej. van der
Leest woonachtig te Geffen.
De marechaussee stelde een nauwkeurig on-

derzoek in naar de schuldvraag. Het is nog niet
reent duidelijk, op welke Wijze de nOOdlottige
botsing is geschied. Vermoedelijk heeft het mets,
je niet op het fietspad, maar op den groeten
weg gereden. De auto bleek in orde te zijn, ter-
wijl alle lichten goed functioneerden.

\19 ~ l~ . _ .._1
~ Knaapje te Oss door een paard

getrapt.
Maandagavond had in de Korenstraat te Oss

een noodlottig ongeval plaats. Het zesjarig
zoontje van den heer v. d. H. was daar aan het
spelen en liep achter een paard om. Het dier
schrok en trapte achteruit. De kleine jongen
werd aan het hoofd getroffen. Met een gapende
hoofdwonde werd hij naar het St. Anna-zieken-
huis overgebracht. -----
Wielrijder te Oss ernstig gevallen.
Maandag reden de fabrieksarbeiders A. v. L.

en J. v. d. B. met vrij groote snelheid per rijwiel
door de Verlengde Heuvelstraat te Oss toen
eensklaps de wielen hunner fietsen met elkaar
in aanraking kwamen. Beide Wielrijders kwa-
men te vallen. Van L. was er, met een lichte
hoofdwonde vanaf gekomen. De 20-jarige v. d.
B. bekwam echter een ernstige hersenschuddlng.
Hij werd naar het St. Anna-ziekenhuis overge-
bracht. Zijn toestand is hoogst zorgwekkend.

\.,
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Knaapje uit Oss verdronken,

OSS, 15 Augustus. - In de Maas. nabij Macha.-
ren, is Woensdagmorgen de 17-jarlge H., wonen-
de te Oss, bij 't zwemmen in de rivier door den
stroom meegesleurd en jammerlijk verdronken. I
Een jeugdig vriendje, dat het ongeluk zag ge-

beuren, was niet bij machte zijn kameraad te
hulp te komen. Na eenlge uren dreggen werd
het lijk opgehaald.

~'
! "De Ooievaars zijn gevlogen" ..

MEGEN, 15 Augustus. - De Megensche politie
stelde gisterenavond de Ossenaren H. en v. d. B.
in hechtenis, die op het kermisterrein rond-
zwierden en blijkbaar ruimschoots aan Bacchus
hadden geofferd. Beide mannen werden in het
arrestantenlokaal opgeborgen, dat ter plaatse is
ondergebracht in een ouden bouwvalligen toren.
Wie schetst echter de verbazing der veldwachters,
die vanmorgen (Woensdagmorgen) de beide Os-
senaren weer in vrijheid wilden stellen, toen hun
bleek, dat de gevangenen ontsnapt waren!
Het was hen gelukt onder den drempel een

opening in den grond te maken, waardoor zij
naar buitenzijn gekropen. Een der ontsnapten,
die' blijkbaar geestig van aanleg is, had OD de
celdeur de volgende afscheidsgroet geschreven:
"De ooievaars Zijn gevlogen". Vermoedelijk heeft
de man daarbij gedacht aan het oolevaarspaar,
dat telken jare OD den toren pleegt te nestelen.

I' .,~1934~c,~~~~-
WIELERWEDSTRIJDEN TE DEN DUNGEN

Op Maria Hemelvaart werden onder groote pu-
blIeke belangstelling door de wielerclub Steeds Snel-
ler groote baanwedstrijden gehouden
De uitstagen warene

Sprint over drie ronden:

3 1 van d,:eVen, Tilburg 2 Meulenbroek, Den Dun~en
. van He.voirt, Tilburg.

AChtervolging over 20 ronden :
1 Rosseu, Tilburg 2 de Grauw, Den Bosch na 140

rOndel'l.
KoPpelachtervoigmg over 20 ronden met afl06Sing:
1 Doorenmalen, Tilburg, 2 van ZaruibeekDen Dun

gen. met. 14 meter voorsprong.
UdAJagingsachtervolging over 20 ronden tusschen

Kloppel"S, Tilburg en Willems, Uden. Na 13 ronden
wordt Kloppers 0001' Willems ingehaald.

I l\:oppelwedstrijd voor nieuwelingen over 150 ronden
In drie klassementen: '

1 AIl!')ermans-Arnelsfoort 14 pnt., 2 Steenbakkers
-Russms 12 pnt .. .3 van de Wiel-Govers 10 pnt.,
4 Nleuwenhuizen~van de Mortel 6 punten, 5 op 3
ron-den: HeOOrikse-van den Burgt .3 punten.
KOppelwedstrijd voor amateurs en ona.fh over 250
ronden, in 5 kl.a.ssementen:
1 1 Kloppers-van de Ven 24 pnt., 2 van Doorenma
en-van Geenen 17 pnt., 3 Rosseu-van GefÎen 16
pnt., .4 Zandbeek-Tillieu 10 pnt., 5 Willems-van
Helvoirt 6 punten, 6 Meulen6toek-SChoonderwald 2
pnt., 7 Terborg_de Grauw 2 pnt.

Doodelijk ongeval te Gennep.
In de fabriek voor houtbewerking te Genneper

molen is een ernstig ongeluk gebeurd.
De arbeider J. van Schaijk was werkzaam aa.n de
cirkelzaag toen hij plotseling een groote splmter
in één van zijn oogen kreeg. .
Het ongeluk veroorzaakte. een zóó hevIge bloe-

ding dat zij niet mee)."te stelpen was en de on-
'l gelukkige kort daarna overleed. . Ii"

Het slachtoffer laat een vrouw met 5 jeugdIg
kinder~ll .achter,

g.



Vuurwapens te Oss in beslag
genomen. ,

De Koninklijke marechaussee te Oss heeft een
actie op touw gezet, om de bezitters van vuur-
wapenen e.a. op te sporen. Te dien einde werden
bij een groot aantal personen ter plaatse huis-
zoeklngen verricht. 5
Bij deze huiszoekingen, kwam aan het llcht

dat nog op ruime senaat de vuurwapenwet
wordt overtreden. Een groot aantal revolvers,
jachtgeweren, buksen. messen van zwaar kaliber,
benevens een partij munitie, werd in beslag ge-
nomen. Tegen de overtreders is proces-verbaal
opgemaakt, terwül de vuurwapenen een veilige
plaats op de rnareehausse-kazerne hebben ge-
kregen.

vALSeH BAl\"KBILJET VAN f 100,-.

, Een bie~botte1aar te Oss, zond een geldlbedra,gaan
een,brouwerij te' Breda.
,Bij, dare geldZending ontdekte de bierbrouwerij
een banklbiljet van f 100.- dat er .eentsszms vreemd
, uitzag.: ' , " ' , ,

oe fa. zond het bewuste biljet naai het bureau,
veor falsificaties, te Amsterdam, ,'waar inderda,ÎI,<t
bleE;k',datmen hier met een valsoh bankblijet van'
f 100,- 'te doen had.

De ,bierbotteIaar kon ziCh niet meet herinneren,:
van wie'hij ~et be~te'biljet ti~ft ontya_ngen. I

." . _" ..... "_ -..., . _- --',_ '. ., -_" " -.,,---- ".', --: .. - - - _"., _"

Burgemeester W agenaar, t
DEN BOSCH, 22 Aug. - Hedenmorgen is in het

gesticht st. Joanes de Deer -overleden. de heer
G. J. M. Wagenaar, in Ievën burgemeeste- van
de gemeenten HeesWÎjk en van Dinther.
De he~r Wagenaar was lid van de Provinciale

State'n van Noordbrabant.
Hij was ook gemeente-secretaris van beide ge-

meenten, Tevens was hij ,secr.-penningmeester
der Provo Regelingscommissie' der. paardentok-
kerij in Noordbrabant en Dijkgraaf van' het wa-
terschap "De Aa" beneden, Fj;elmon&

i19
'l1'g
, I

r '\\.c~'- , l



.]

Groote 'brand te Dreumel.

Twee 'woonhuizen en een café
in asch gelegd.

DREUMEIL, 22 Aug. - Hedenmorgen is een
zware brand uitgebroken te Dreumel ten geval:"
ge waarvan een woonhuis en eén café met aan-
gebouwd woonhuis geheel in asch zijn gelegd.
Het Vuur was ontstaan in het woonhuis van

mej. Vermeulen in de Dorpsstraat.
Onmiddellijk werd de brandweer gealarmeerd;

die spoedig ter plaatse verscheen.
Het Vuur had inmiddels zöö snel om zich heen

gegrepen, dat van den inboedel niets meer kon
worden gered. .
Daar het huis van mej. Vermeulen zich in de

dicht bebouwde kom van het dorp bevindt,
vreesde men zeer VOOruitbreiding.
De brandweer was niet tegen de vuurzee op.

gewassen en kon niet verhinderen, dat het vuur
oversloeg naar het naast gelegen café van den
heer Biemans, dat eveneens vlam vatte.
Weldra stond het geheele complex in lichter

laaie; .
:Met vereende krachten is men er hier in ge-

slaagd een gedeelte van het meubilair in veilig-
heid te stellen. Aan blussehen viel niet te den-
ken; De brandweer moest zich beperken tot het
nathouden der belendende perceelen, die even-
eens ernstig gevaar liepen. Zoowel het woon-
huis van mej. Vermeulen als het café met woon-
huis van den heer Biemans zijn volledig door
het vuur verwoest. '
Bij mej. Vermeulen wordt de schade door ver-

zekering gedekt.
De heer Biemans is door dit gebeurde echter

geheel geruïneerd, daar hij niet tegen brand-
Schade was verzekerd.
Omtrent de. oorzaak van den brand tast men

in het duister.

l193 4 ~
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Nog een tweede brand.
DRiEltJMEIL,22 Aug. - Terwijl hedenmorgen,

Zooals gemeld, 2 woonhuizen alhier een prooi
der vlammen werden, brak tegen 11 uur opnieuw
brand uit in het café en woonhuis van J. G.
Vink' gelegen: aan: den Waaldijk.
De vlammen sloegen' over naar de aangren-

zende ·woning van den meelhandelaar van Lent.
De woningen, die met rieten daken waren 00-
dêkt,. stonden spoedig in lichter laaie.
De brandwee.r onder. leiding van den curse-

llleester bestreed het' vuur met alle kracht,
dOch kon niet voorkomen' dat beide huizen ge-
heel afbrandden.' . ,
Een .nabij gelegen korenmolen kon voor ~het

VUur gespaard blijven. Van den fnventarts :kón
niets gered worden. . '; ."
Een voorraan meel ging· eveneens verloren.

Voorraden en inventaris waren verzekerd. De
pande:q vermoedelijk niet.



Echtelijk drama te Oss.

V rouw wi(haar man
.neerschieten.

Door marechaussees overmeesterd.

Op den Berghemschen weg te Oss heeft zich
een echtelijk drama afgespeeld, dat door het
spoedig ingrijpen der. maréchaussëes gelukkig
geen ernstige gevolgen- neeft ,genad.
De echtgenoote van derf 'expediteur B., die I

naar de kermis te Berchem wac; geweest, keerde I
omstreeks middernacht huiswaarts. Zij werd
door haar man, die thuiswas ,allesbehalve vrïen-
delijk ontvangen:" . '. . . . ..

Een woordenwtsseltng ontstond, die SPoedig

)/' 1. F I oV.;~~::~.·l::::r. id~in.;::!.;6J.~.':~n.·.·telade.'n.'·.'fev61. _.
. véï- váil 'onder 'haarok1e~'i{"te: voorsthijif'¥Jäät~
mede zij- op haär'nian:':WHde- sch1ëten;~'" "~ 1I ......' , '. ,'.,
..Juist op, dat oogenblik ,.passeerde· eeÎ(pátrouil':
le maréchaussées. -. Het lawaai hoorend, gingen
zij de wonIng binnen, waar het ,;hèn geiukte. de
Vrouw, die als een dolle met het vlaPen ö.m zich
heen sloeg, te overmeesteren, ... , ,
Zij werd wegens pogihg tot' doodslag gearres-

teerd. Het met scherp' geladen pistool .werd in
[ beslag genomen. 0.. .' l

,I
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Een veldslag te Grave.

Twee families gaan elkaar te liif
mel revolvers, messen,19 3 4 knuppels,. enz.

Vier ernstig gewonden.

Zaterdag en Zond3ig hebben In het woonwa-
genkamp te Grav1 vechtpartijen plaats gehad,
waarbij vier personen ernstig zijn gewond.
Zaterdagavond is het in het woonwagenkamp

zeer rumoerig geweest. Dit vond zijn oorzaak in
het aanhoudend getwist tusschen de families Van
Esch en Ronke, die elkaar om elke kleinigheid
in het haar vliegen.
Er bestaat reeds gedurende lange jaren een

veete, waaraan het zwakke geslacht wel niet
vreemd zal zijn. De twist steeg Zaterdagavond
ZOohoog, dat de families handgemeen werden
en elkaar met knuppels te lijf gingen.
Op een gegeven moment zakte de 46-jarige

S. v, E. ineen. Hij bleek met een knuppel zoo-
danig op het hoofd te zijn geslagen, dat een
bloedende wonde op het schedeldak was ont-
staan.
Hiermede was voor dezen avond de strijd be-

e1ndigd.
De gemoederen der kampbewoners waren door

het gebeurde op Zaterdag dermate in beroering
gebracht, dat Zondagmorgen omstreeks zeven uur
de strijd opnieuw feloplaaide. Thans namen alle
leden der beide ramütes aan den strijd deel,
waarbij zelfs de kinderen niet ontbraken. Aller-
lei soort wapens werden voor den dag gehaald.
Met revolvers, messen, jachtgeweren en knup-
pels gewapend vielen de beide partijen elkaar
aan en het duurde dan ook niet lang, of het
Woonwagenkamp was het tooneel geworden van
een formeelen veldslag, Over en weer werden
rake klappen uitgedeeld, terwijl schoten knalden
en de kogels de vechtenden om de ooren Vlogen.
Het hoofd van de familie R., die als aanvoer-

der van zijn partij fungeerde, werd door een
Schampschot van een revolverkogel In den arm
getrOffen en buiten gevecht gesteld.
Aan beide zijden vielen gewonden. Zoo werd

de 26-jarige C. R. door een messteek bloedend
gewond aan den rechterbovenarm. De 15-jarige
A. R. ontving een schot hagel in het boven-
liChaam, terWijl de 41-jarige J. E. door hagel-
SChoten werd getroffen in de rechterborst en in
het gelaat.
De 46-jarige S. v. E.,. die reeds Zaterdag een

ernstige wonde had opgeloopen, nam ook nog
aan het gevecht deel en liep daarbij verschillen-
de klappen op. Hij moest met de andere slacht-
offers naar het St. Catharina-ziekenhuis ter
Plaatse worden vervoerd. Hier verleende dokter
Canters geneeskundige hulp, Bij den 15-jarigen
A. R. moesten niet mlnder dan ongeveer 50 ha-
gelkorrels uit het lichaam worden verwijderd.
Inmiddels was de kon. maréchaussée ter plaat-

se gearriveerd en stelde een onderzoek in. Bij
haar nasporingen werden de scntetwapennen.
zijnde twee Jachtgeweren en twee revolvers, in
beslag genomen. De politie arresteerde twee der
vechtersbazen, een dochter en een zoon van de
familie Van E. Zij werden beiden in de maré-
C~1.ussée_-kazerne ingesloten.
Het onderZoek is nog in vollen gang en men

verwacht, dat nog meerdere arrestaties zullen
VOlgen.

\
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Hoeve te Heesch afgebrand.

Brandweer kwam niet wegens
watergebrek.

Omstreeks half negen Dinsdagavon<i is bran;
uitgebroken in de kapitale boerderij van del
landbouwer H. den Brok, gelegen aan den rijks.
straatweg 's-Hiertogenbosch-Grave onder de

!gemeente Heesch.
I Het 'vuur, dat in het achterhuis was ontstaan

, ', breidde zich snel uit. Omwonenden slaagden el
in een klein gedeelte van den inboedel te redden,
In een oogwenk stond de geheele hoeve in lichte
laaie.
De brandweer was niet uitgerukt, daar zij we.

gens gebrek aan water toch geen hulp kon ver-
leenen. De boerderij Is tot den grond toe atze-
brand.' Een groet aantal kippen kwam in ode
vuurzee om. Ook de landbouw-inventaris bene-
vens een flinke hoeveelheid hooi en stroo gin-
gen verloren.
De oorzaak 1s nièt bekend. De SChade wordt

door verzekering gedekt.

1934~~~~
Brandstichting te Oss)

Woning lolaal verwoest.

Zondagavond kraaide te Oss weer eens de
roode haan. Te circa 11 uur was een hevige (
brand nltgebroken in de woning van de familie
De N. aan het Tengenaarspad te Oss. Het vuur
woedde het hevigst op dl>.bovenverdieping en
greep als razend om zich heen, De bewoners
bleken niet thuis te zijn. De politie, die snel
ter plaatse was aangekomen, verschafte Zich
toegang tot het huis en ontdekte sporen van
brandstichting. Dit gaf haar aanleiding den
bewoner, die den avond bij familieleden door-
bracht, te arresteeren en naar het politiebureau
over te brengen. Intusschen was ook de orann;
weer ter plaatse gearriveerd, doch door gemis aan
bluschwater was men niet Ir staat het vuur te

I bestrijden. Het geheele huis 'Nerd in korten tijd
I totaal verwoest. De geheele inboedel ging ver-
loren. De bewoner was verzekerd.

/
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HULDIGING VAN G. BOEYEN.

Dinsdagavond. is de jeugdige Ossene wielrenner G.

!
Boeyen, <lie zich no. 1 plaatste 111 de acht van H()()-
gerheide klasse meuwelmgen op grootsche WIjZe
gehuldigd. Aan doegrens der gemeente werd B~e:yen
door zijn clubgenooten van de wielrenvereentging
Arditi afgehaald en met muziek naar het clublokaal
geleid. Door de vereeniging Oss Belang werden den
16-jarigen kampioen bloemen aangeboden. s:
Ondanks zijn jeugdigen leeftijd wist Boeyen reeds

meer dan 3'0 koppelwedstrijden te winnen. .
Hedenavond zal hij door doe T.W.C. te 'I'ilburg'

waarvan hij eveneens lid is, gehuldjgd. worden op de
baan aldaar.
Boey>en stelt zich voor het volgende seizoen als

amateur uit te komen.
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De berijders ZWaar gewond.

Twee motors te Heeswijk
op elkaar gebotst.

Dinsdagavond omstreeks 8 uur heeft op den
provmcialen weg te 'Heeswijk een ernstig motor.
ongeval plaats gehad, waarbij 2 personen zwaar
werden gewond. De, motorrijder Baans uit Til-
burg met op de2duozitting den. heer de Ruiter uit
Veghel reed met groote snelheid in de richting
Heeswijk. Nabij de -kom der gemeente wilde hij
een anderen motorrijder, die in dezelfde richting
reed, passéeren. Eensklaps slipte zijn motor met
het gevolg, dat hij met groote kracht tegen den
anderen motorrijder, zekeren Gillies uit Berli-
cum opreed. Bij de hevige botsing werden zoo-
wel de beide motorrijders als de duopassagier
van hun motorrijwiel geslingerd. Allen bleven
op den weg liggen.
Op het gehoor van den knal waren omwonen-

den te hulp gesneld. De. duopassagier was er het
gunstigst afgekomen. Als door een wonder kwam
hij met den schrik vrij. De beide motorrijders
waren er erger aan toe. De heer G. werd hevig
bloedend opgenomen. Hij bleek een gapende
hoofdwonde, benevens een armbreuk te hebben
bekomen. Per auto is hij naar het ziekenhuis in
Zijn woonplaats vervoerd.
De heer B. uit Tilburg was ook ernstig ge-

wond. Hij werd in bewusteloczen toestand een
boerderij binnengedragen. Dokter Lebean uit
Dinther constateerde een zware nsrsenscnud-
ding en een gebroken pols. Nadat aan 't slacht-
Offer ter plaatse het H. Oliesel werd teegediend,
is hij naar het ziekenhuis te den Bosch vervoerd.
Zijn toestand is zeer zorgeljik.
De motorrijwielen werden geheel vernield,
De politie stelt een onderzoek in naar de 1

schuldvraag en maakte procesverbaal op,

rg
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Branden.

- Te Nistelrode brandde het woonhuis van
, den heer Kuipers in de Dorpstraat af.

-\- Te 0l\ffelt lVerd (\e boerdfÇrij ~n den
landbouwer n. Oiien in tie asch ~elegd.
,- Te Boxmeer is de boerderij van den land-
bouwer de Bruin afgebrand.



Moordaanslag
,-

te Leeuwen.
;l..

/"Vechtparlij lusschen
twee verpleegden.

Door messteken getroffen.
In het Maas en Waalsche dorpje Beneden I

Leeuwen heeft een moordaanslag Y>laatsgehad.
R_eeds.gedurende eenigen tijd bestond er on-

eenighetd tusschen den 60-jarig'en J. Pansier en
den 55-jarigen M. van Zuilen, twee mannen die
in het st. Jozefgesticht, een tehuis voor o~den
van dagen ter plaatse, worden verpleegd. Van
Z. zou zich zeer opgewonden hebben over een
uitlating van B. en zon op wraak. Toen hij R
dan ook in de Waterstraat ontmoette. trok hij
een mes en wilde zijn vijand aanvallen.
Van Z. die voor geen kleintje vervaard is, ver-

zette zich hevig. Er ontstond een verwoede
vechtpartij, waarbij P. er evenwel niet in slaag-
de zijn aanvaller van het lijf te houden. Plotse-
ling zakte p., hevig bloedend ineen. Hij was door
een viertal diepe messteken in borst en armen
getroffen. Omstanders hebben het sla~ntoffer
bij een dokter binnengedragen.
Van Z. werd onmiddellijk gearresteerd, wegens

poging tot doodslag. Hij is ter beschikking van!den Officier van Justitie te Arnhem gesteld. Het
mes, waarmede het letsel is toegebracht, is door
de politie in beslag genomen. De toestand van
P. is ernstig, doch niet levensgevaarlijk.

Ir4t.
------

De gebruikeIilke inbraken
te Oss. /1;:,

Op [Wee plaatsen.
Te Oss hebben, wij zouden haast zeggen de ge-

bruikelijke Zondagsche Inbraken plaats gehad.
Kerkgangers vonden Zondagmorgen twee ge-

heel nieuwe lederen tasschen op den weg liggen,
die afkomstig bleken te zijn van de lederwaren-
fabriek der firma Maasacker te Oss.
Bij onderzoek bleek, dat de geheele fabriek in

, den nacht van Zondag was doorzocht.
Alle kasten waren doorzocht. Een partij leder-

waren werd vermist.
Uit het onderzoek bleek tevens, dat ingebroken

was in de timmerwerkplaats der firma Hijmans.
Ook daar was alles doorzocht, doch er is daar
niets vermist.-----------------------

Misdaad te Geffen ?
oss, 16 September. - Hedenavond heeft men

te Geffen den twintigjarigen v. D. wonende te
Oss gevonden in een eigenaardigen toestand.
Het lichaam werd n.l. aangetroffen hangend

aan het stuur van zijn fiets waaraan het met
de band van zijn regenjas was vastgeknoopt.
De Marechaussee uit Geffen heeft de zaak ter

onderzoek in handen genomen.
Het is nog niet uitgemaakt of het hier een

misdrijf dan wel een geval van zelfmoord be-
treft.



Nader vernemen wij dat v. D. na toepassing
van kunstmatige ademhaling tot het bewustzijn
is teruggekeerd. Hij is naar de marechaussee-
kazerne overgebracht alwaar hem een verhoor
zal worden argnornen.
Nadere gegevens ontbreken nog.

De politie heeft een inval gedaan in een pand
te Oss en aldaar een aantal revolvers met mu-
nitie in beslag genomen,

Wapenvondst te Oss.

Het zonderling voorval te
Geffen.

Wilde het slachtoffer de
aandacht trekken t

Een krankzinnig plan.
Betreffende het zonderlinge voorval, waarbij

de 20-jarige arbeider van Dijk uit Oss, in de
Kruisstraat te Geffen, hedennacht in bewuste-
loczen toestand hangend aan Zijn rijwiel werd
gevonden, vernemen wij nog nader de volgende
bijzonderheden.
De toedracht van de zaak is nog niet geheel

bekend. Nadat de ~fwensgeesten bij het slacht-
offer, na toepassing ..'.van kunstmatige ademha-
ling weer waren t$'uggekeerd, is hij naar de
marechausseekazerne te Geffen overgebracht ..
Daar werd de jongeman aan een streng verhoor
Onderworpen, waarbij hij een zeer vreemdsoor-
tige houding aannam. Dit zonderlinge optreden
bevestigde bij de politie het vermoeden, dat hier
niet van misdrijf sprake is, doch dat het slacht-
offer zelf de daad heeft bedreven .
. De politie kreeg sterk den indruk, dat de jon-
geman door een opzienbarende daad de aan-
dacht op zijn persoon wilde vestigen, teneinde
op deze rnanier het mi0rirlpunt der belangstel-
'ling te worden. Dit krankzinnige plan is hem
echter duur te staan gekomen en heeft hem bij-
na het leven gekost.
In den loop van den nacht was hij weer in

staat naar zijn woonplaats terug te keeren.

18~
- Te Berghem brandde de landbouwerswo-

ning der familie M. af.
- Te Oss is de boerderij van den landbouwer

J. Smits in de asch gelegd.
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Verkeersongeval te

Wielrijder uil Schijndel
doodgereden.

I
I

In botsing met vrachtauto.
Maandagavond heeft onder de gem. Boekel

een ernstig verkeersongeluk plaats gehad, dat
aan den 35-jarigen timmerman Steenpakker uit
Schijndel het leven heeft gekost
De heer Steenbakker reed per rtlwtel op dE;:.

provincialen weg nabij Andel op het OOgenb}iK
dat een zware acht-tons vrachtauto, toebehoo:
rend aan een expediteur uit Veghel naderde.
Toen de wielrijder wilde uitwijken, kwam nij

in het mulle zand terecht, hij oeson te slinge-
ren en viel voor den vrachtwagen juist vlak
voor de wielen. De chauffeur wien geen scnuid
treft. trachtte nog een aanrijding te voorkomen,
doch deze was onvermijdelijk. Het hoofd van
den wielrijder kwam onder de zware wielen te.
recht en werd geheel verpletterd. De ongeluk-
kig was op slag dood. Hij laat een vrouwen
twee kinderen achter. In verband met het on-
derzoek is de vrachtauto ir. beslag genomen.

(1934
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- I-fet bliricI~ninstituut te Grave.

Viering van hel 75~jarig
beslaan.

Op waardige wijze is Zondag te Grave het
75-jarig bestaanS'feest van het St. Henricusge-
sticht, Instituut voor Blinden, gevierd.
Nadat des morgens om negen uur een H.Mis

van dankbaarheid, in de kapel van het instituut,
door pater Hyacinth Hermans O.P. was opge-
dragen, werd een stoet geformeerd om Mgr. .a.
F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch, die
door zijn aanwezigheid, het feest meer luister
zou bijzetten, aan de grens der gemeente te
halen. Zijn Hoogw. Exc. werd door den burge-
meester der gemeente den heer Ficq welkom
geheeten, waarna de Bisschop in een open lan-
dauer plaats nam, om zich door de bevlagde en
met eerepoorten gesierde straten naar het St ..
Henricusgestlcht te begeven. Aan den ingang
van het gesticht werd Mgr. verwelkomd door
frater Tarcisio, superior generaal van de fraters
van Tilburg en het bestuur der congregatte,
Hierna nam een druk bezochte receptie een

aanvang. Onder de aanwezigen bevonden zich:
Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogen-
bosch, Jhr. Mr. Dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel,
Commissaris der Koningin in Noord Brabant,
Mr. J. N. J. E. Heerkens Thljssen, Lid der Eerste
Kamer der Staten Generaal, Th. F. M. Schaep-
man. Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Prof. Dr. H. J. M. Weve. Hoogleeraar
in de oogheelkunde, aan de rijksuniversiteit te
Utrecht, de HoogEerw. heeren T. J. N. Hendr1kx,
Vicaris Generaal van het Bisdom 's-Hertogen-
bosch, P. Goorts, Bisschoppelijk Hoofdinspecteur
van het Bijz. Onderwijs in het Bisdom 's-Her-
togenbosch, Dr. A. J. M. Kanters, Geneesheer
van het Instituut, Burgemeester Mr. F. J. van
Lanschot en wethouder Krijgsman uit s-Her-
togenbosch, en vele andere autoriteiten.
Verschillende sprekers voerden het woord.
Van de gelegenheid om de fraaie inrichting te

bezichtigen werd door velen gebruik gemaakt,
waarbij de Fraters van voorlichting' dienden.
Om drie uur werd in de Parochiale Kerk teI Grave door. Mgr. • Diepen een pontificaa. 1 Lof op-Igedragen. De .Kerk was tot in de .uiterste hoe-

ken met geloovigen gevuld. Nadat omstreeks 4
I uur Mr. H. P. Marchant, Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen· was gearri-
veerd en door het jubUeerende convent welkom
was gèheeten, vereenïgden zich alle genood1gden
aan een gemeenschappelijken maaltijd, waar
door verschillende sprekers het woord werd ge-
voerd.
Om kwart over acht Ving de feestavond aan,

waaraan het muziekcorps der blinden medewer-
king verleende. Deze feestavond werd door den
K.R.O. uitgezonden, Mgr. A. F. Diepen en Mr.
H. P. Marchant hebben hierbij het woord ge-
voerd, .
.Aan het Instituut zijn vele geschenken aan-

geboden, w.o. een gebrandschilderd raam en een
gedenkboek.

De Zondagsche inbraak te Oss. I
In den nacht van Zaterdag op Zondag wisten

inbrekers' zich door uitsnijding van een ruit

toegang te verschaffen tot het wlnk~lhu1s der
famiUe V. d. O. aan de Vierhoekstraa-t te Oss.
Een partijtje wlnkelgoederen werd gestolen.
De politie, die een onderzoek instelde, slaagde

er tot op heden nog niet in. de dieven te achter-
halen.



Sens'atron~ele achtervolging.
te Oss.

De onderwereld wilde een politie-
hond uil den weg ruimen.

Schietpartij het gevolg.

In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te
Oss een sensationeele achtervolging plaats ge-
had tusschen politie-agenten en personen ,uit de
Ossche onderwereld, welke in een hevige schiet-
jpartij is ontaard.

De aanleiding tot dit treffen is de haat welke
de leden van het Ossche misdacdgersgtlde niet
alleen tegen de. politie koesteren, doch ook tegen
haar trouwen helper, den politiehond.
Deze schrandere dieren, waarvan bij het op-

sporen van inbrekers ter plaatse meer en meer
gebruik wordt gemaakt, hebben reeds vele goede
diensten bewezen, en de' ongure elementen heb-
ben dientengevolge den politiehond als een hun-
ner gevaarlijkste vij::.nden leeren kennen.
Men heeft daarom getracht een dezer schran-

dere dieren uit den weg te ruimen, doch de op-
zet is mislukt.
Omstreeks half twaalf gingen twee agenten

vergezeld van een diensthond op bezoek bij een
collega in de Kromstraat. Terwijl zij binnen wa-
ren bleef de hond buiten voor de deur de wacht
houden.
Eensklaps sloeg de hond aan en toen een der

agenten naar buiten liep zag hij drie mannan
voorbijloopen. Plotseling draaide een van hen zich
om en loste een schot op den politiehond. De
kogel vloog het dier rakelings langs den Imp, doch
het beest werd niet geraakt.
Toen de revolverheld de twee agenten, die 1n-'

middels toegesneld waren, in het oog kregen, nam
hij met zijn begeleiders overhaast de vlucht.
Er volgde een wilde jacht, doch de politieman-

nen slaagden er niet in de vluchtelingen te grijpen
Deze t-achtten aan het oog van hun vervolgers'
te ontsnappen, door over een hek te klimmen
,waardoor zij in den tuin van een villa terecht
kwamen. De agenten vervolgden hun ook hier
en losten een aantal schoten in de richting va~
de vervolgers.
Nu trokken ook de drie onbekende; mannen

hun revolver. Er ontstond een hevige SChietpartij,
waarbij geen gewonden vielen. Tengevolge van
de duisternis hebben de schoten geen doel ge-
troffen. Door de afrastering van de villa te ver-
nielen wisten de drie personen in het open veld
te komen, waar zij in de duisternis zijn ontsnapt,
Het, politieonderzoek heeft nog niet aan het

licht gebracht, wie de bedrijvers van deze . laf-
fe' daad zijn geweest.

Brand te Oss.

Te Oss is de boerdorij bewoond door de families
Van Bergen en Strik tot den. grond toe afge-
brand.

I:
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Auto-ongeval te- Schijndel

Wielrijdster door auto
gegrepen.

Gisterenavond reed de 23-jarige Mej, Korsten
uit Wijbosch, per rijwiel langs de Zuid Willems-
vaart onder de' gemeente Schijndel.
Nabij Sluis III, wilde haar in de bocht een

auto passeeren. Vermoedelijk doordat de automo-
bilist te ver naar rechts uithaalde, werd de wiel-
rijdster gegrepen.
Het meisje werd met kracht tegen den Weg

geslingerd, waar zij hevig bloedend en bewuste-
loos bleef liggen. Omwonenden droegen haar
een naburige woning binnen, waar genee~'r1Jndi-
ge hulp werd verleend.
Het slachtoffer bleek er ernstig aan toe te

zijn. Een dokter constateerde een ernst! "c' sche-
delbreuk, een hoofdwonde en inwendtge cneu-
zingen.
Haar toestand is zoo ernstig, dat VODr haar

leven wordt gevreesd.

/1
I
De raad van Heesch.

. II

Oppositie legen den burgemeester.
In .de Woensdag gehouden raadsvergadering

der gemeente Heesch heeft het lid Van der Hey-
den felle kritiek uitgeoefend op het beleid van
den burgemeester.
Spr. is de meenlng toegedaan, dat de burge-

meester het vuur van twist en tweedracht op-
nieuw heeft opgerakeld, door bij zich aan hu',s
een viertal' raadsleden instructies te verleenen,
~oe zij bij elke komende vergadering moeten
stemmen en wat zij moeten zeggen. Spr. keurt
deze handelwijze van de raadsleden ten zeerste
af. Volgens spr. doet de één het Om vrij te ko-
men van schoolgeld, de ander om deftig met den
burgemeester over de straat te kunnen wande-
ten en een derde omdat hij met alle winden
meedraait.
Deze leden lijden aan knikziekte.
Spr. is het er ook niet mee eens, dat de Pakt-

sche steeg naar een der raadsleden zal worden
genoemd en omgedoopt zal worden in Van
SChayksteeg.
Hij bezigt hierover de weinig parlementaire

uitdrukking, dat het lid Van Schayk zich door
den burgemeester "in de maling heeft laten
nemen", en nu een belachelilk figuur slaat.
De burgemeester weerspreekt de verwijten van

Van der Helden, waarna de versaderrns wordt
Igesloten.

De Zondagsche inbraak te Oss.
r

In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Oss
een brutale inbraak gepleegd ten huize van d~n
brandstoffenhandelaar Govers in de Ussensc e
straat te Oss. d
Na met een bijl, die zij uit het schuur~je h:a~

den weggenomen, een ruit aan de achterzijde et
het huis te hebben vernield, zijn de inbrekers han
huis binnengedrongen. Zij hebben een bedrag:'ne
geld uit een kast, benevens een waschmt~goed
buitgemaakt en hebben zich vervolgenS flinke
gedaan met een souper, bestaande uit een
hoeveelheid ham met eieren. t nachtelijk

J De bewoners hadden niets van ~ dagDlorgen
bezoek gehoord en ontdekten pas n d politie.
de inbraak. Er werd aangifte gedaan r e
doch van de daders ontbreeltt ~lk sooO·
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Zondagmiddag reed een luxe auto uit Nijme-
gen, waarin zich bevonden het bestuur van de
wielerclub "Groenewoud" uit Nijmegen, de wiel-
renner Kropman en zijn vader, benevens de ver-
zorger van Schijndel, allen uit Nijmegen, in de
richting Oss, teneinde aldaar eer wielerwedstrijd
bij te wonen.
Op den rijksstraatweg's Hertogenbosch-Grave,

onder de gemeente Scl1ayk, kwam plotseling een
motorrijder uit een zijweg gereden.
De autobestuurder, di.e het gevaar bemerkte,

wist nog door krachtig remmen een aanrijding te I
voorkomen, doch de auto begon te sltppen en
hottste met kracht tegen een boom.
Van de inzittenden was de heer van Schijndel

er het ergst aan toe.
Met een ernstige hoofdwonde en een kaakfrac-

tuur werd hij uit de wrakstukken van de totaal
vernielde auto weggehaald. Hij is per auto in naar
een ziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd.
De andere passagiers hadden bloedende ver-

wondiI~gen aan hoofd, beenen en armen opgeloo-
pen. Met een andere auto zijn zij naar Nijmegen
teruggebracht, waar zij zich onder geneeskun-
dige behandeling stelden.
De vernielde auto is weggesleept.

Verkeersongelukken.

J

Bij herstellingswerk gedood.

Door slroom getroffen.
Donderdagmiddag heeft te Mill een ernstig

ongeval plaats gehad, dat een 35-jarig eïectrt-
cien het leven heeft gekost.
De heer R. Kempkes, afkomstig uit Boxmeer,

die in dienstbetrekking is bij de P.N.E.M. ver-
richtte omstreeks één uur herstelltngswerszaam,
heden aan een paal van. de eïectnscne le~ding,.
in de gemeente Mill.

I noor nog niet opgehelderde 'oorzaak is de man
eensklaps door den electnsehsn stroom getroffen.
De ongelukkige stortte naar beneden en bleef
bewusteloos liggen. Onmiddellijk werd een dok-
ter ontboden. Geneeskundige hulp mocht een.
ter niet meer baten, daar het slachtoffer in-
middels reeds was overleden. Hjj moet vrijwel

, op slag zijn gedood.
K. laat een weduwe met drie kinderen achter.'

II
Groote brand bij Oss.

ZEVENBERGEN (bij Oss), 6 November. - Door
dat alleen thuis zijnde kinderen een petroleum-
lamp omverwierpen, ontstond alhier brand in
de groote boerderij van den landbouwer Van der
Walle. In mlnder dan geen tijd stond alles in

t. lichte laaie.
Daar. door de eenzaamheid van deze streek

geen hulp kwam opdagen, moest men wachten
op de gemeentelijke brandweer van Oss.
Deze mocht. er met vereende krachten in sla-

gen een gedeelte van het huisraad en vee in
veilgheid te brengen.
Eenige koeien en een groot aantal kippen kwa-

men echter in de vlammen om.
De boerderij brandde tot den grond toe af.

terwijlook groote voorraden hooi, stroo en rogge
verloren gingen.
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De ontmaskerde dievenbende
te Oss.

Niet minder dan 43 inbraken
en diefstallen gepleegd.

.Achttien arrestaties,

Wij hebben reeds in het kort gemeld, dat dl'
politie te Oss een aantal jeugdige personen tus-
schen 16 en 20 jaar heeft aangehouden, die zich
aan talrijke diefstallen hebben schuldig ge-

/ maakt.
Naar wij nader vernemen, werden vooral in-

braken gepleegd in drankzaken. snoepwinkels
en sigarenwinkels. Men ging steeds op zeer ge-
raffineerde wijze te werk. Ook in de kleedka-
mers van de gemeentelüke bad- en zweminrich-
ting werden bezoeken gebracht.
Door de arrestatie van een 17-jarigen jongen

kwam de politie op het spoor van een jeugdige
dievenbende, bestaande uit achttien jongens, die
allen werden gearresteerd. Zij werkten volgens
van te voren uitgewerkte plannen onder aan-

I voering van den is-Iartaen v. d. H.
Overdag traden zij den winket van den een

of anderen winkelier binnen, onder voorwendsel
een artikel te willen koopen, waarvan zij wisten
dat het toch niet werd verkocht. Zoo stelden
zij zich op de hoogte van de situatie, waarna 's
avonds of des nachts de inbraak volgde. Ook
maakten zij zich schuldig aan talrijke baldadig-
heden, zooals het inwerpen van ruiten.
Tot nu toe is gebleken, dat zij niet minder

dan 43 inbraken en diefstallen hebben gepleegd.
De achttien gearresteerden zullen ter beschik-

king van den officier van justitie te 's-Herto-
genbosch worden gesteld.

Kindje in een boon gestikt.
Gisteren 1s een kindje van 9 maanden van

de familie H. te Beek en Donk (N.B.) tengevolge
van het inslikken van een boon gestikt.

Jongetje bij ongeluk gedood.
Toen de IS-jarige arbeider L. te Oss bezig was

met het schoonrnakan van zijn geweer, ging
plotseling een schot af doordat zijn 9-jarig
broertje hem spelenderwijze het geweer trachtte
af te nemen. Het knaapje werd op slag gedood. I
L. die niet wist. dat het geweer geladen was,

was natuurlijk zeer overstuur.
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De inbraken te OSt.
In verband met de nieuwe serie inbra ken te

Oss heeft de gemeentepolitie een zekeren Van B.
en U. aangehouden tegen wie sterke verdenktn,
gen zijn gerezen.

Ook geld en postzegels.
oss, 8 Nov. - Tijdens afwezigheid der bewo-

ners is vannacht weer ingebroken, thans in ce
v woning van den motenaar Van de Zwaluw 0).)

~ { I'de Kr:uisstraat. De dieven zijn de woning aan de

;/

a..cnte...I:Zijde binnengedrongen, hebben het ge-.
I heele ihuis van onder tot boven onderzocht, kas-
ten en laden geforceerd en een belangrijk be-
drag aan geld ontvreemd, t-erwijl tevens voor
een bedrag van 30 gulden aan postzeseïs wera
meegenomen. Ook de aanwezige gouden en zil-
veren sieraden werden buit gemaakt. Onder lel-
ding van burgemeester Ploegmakers werd dt-
reet een uitgebreid onderzoek ingesteld. Men
beeft'de gebr Van G. gearresteerd. Deze blijven
'echter hardnekkig ontkennen de inbraak tb
hebben gepleegd. II

Ernstig ongeluk te Lithoyen.

Van een heistelling'
gevallen

.Zwaar gewond opgenomen.
Gisterenmiddag heeft op de werkverschaff1ng

der Maaswerken te Lith-oyen een ernstig ongeluk,
plaats gehad.
Eenige arbeiders verrichtten werkzaamheden

op een heistelling ter hoogte van vijftien me-
ter. Plotseling gleed de 21-jarige ongehuwde te-
werlcgestelde P. J., afkomstig uit Grave uit, en
stortte naar beneden. De ongelukkige bleef be-
wusieloos Iiggen
Onmiddellijk werd geneeskundige hulp inge-

roepen. Een spoedig ter plaatse gearriveerde ge-
neesheer achtte den toestand van dien aard, daG
hij onmiddellijke overbrenging van het slacht-
offer naar het St. Annaziekenhuis te Oss nooCl-'
zakelijk achtte. P. bleek zware inwendige kneu-
zingen te hebben opgeloopen, Zijn toestand
baart zorg.

"De inbraken te Oss houden
niet op.

Gouden en zilveren
sieraden als buii.

[

.1



De inbraken te Oss houden
aan.

Na verjaagd te zijn keert
een stelletje inbrekers

weer terug.

Dieven op gummi-schoenen,

Gisteravond is te Oss wederom een inbraak. ge-
pleegd thans bij den winkelier Van H. bij W1e
eenlga weken geleden ook reeds was ingebroken.
Toen de vrouw des huizes in den winkel bin-

nen was, bemerkte zij. dat eenige personen op
verdachte wijze rond de woning zwierven. De
vrouw, maakte alarm. Daarna verdwenen de
mannen, doch later kwamen zij terug.
Zij werden aan de achterzijde van een naburig

perceel opgemerkt, toen zij trachtten de woning
van v. H. aan de achtersljde binnen te dringen.
Toevalligerwijze passeerden juist eentee politie-
mannen, die door e'en buurvrouw van het geval
op de hoogte werden gesteld.
Bij het zien van de agenten namen de in-

dringers hals over kop de vlucht. De politieman-
nen stelden een achtervolging in. doch de man-
nen wisten door behendig over neggen en schut-
tingen te klimmen een poort te bereiken, waar-
door zij in de. Molenstraat terechtkwamen.
Daar raakte men hun spoor kwijt. De agenten

zijn er niet in geslaagd de mannen, die op gum-
mischoenen liepen, te herkennen.
Bij het polttteondersoek is nog gebleken, dat

het konijnenhok achter de woning van een
buurman van v. H. was opengebroken. Er wordt
echter niets vermist.

Ergerlijke baldadigheid te Oss.

Veerfienjarig knaapje hilst
een hond op.

Kameraadje zwaar gewond.
Het 14-jarig zoontje van den heereboer Van E.

te Oss heeft een staaltje van ergerlijke baldadig
heid uitgehaald, waarvan de ll-jarige zoon van
den fabrieksarbeider N. het slachtoffer is ge-
worden.
De 14.jarige Van E. speelde met zijn nand

een' ais zeer gevaarlijk bekend staande Duitsche
herder, toen de ll-jarige N. voorbijkwam.
"Voor de aardigheid' begon van E zonder dat

hiervoor eenige aanleiding bestond, de hond te-
gen den passeerenden jongen op te hitsen.
Het ventje wilde hard wegloopen, doch het

woedende beest viel hem aan en vloog hem naar
de keel. De jongen werd geducht toegetakeld.
De hond braent hem bloedende wrwondingen

toe in het gelaat en beet hem vervolgens een
groot stuk uit' den rechter bovenarm.
De 14-jarige "held" had inmiddels het hazen'

Pad gekozen voorbijgangers, die het i11achtot·
fer hevig bloedend op den weg vonden IIggeu.
hebben hem ~ij dr. Frank, ter plaatse ')i~nen-
gedragen. Onmiddellijk moest operatief wor!en
ingegrepen, Het sla.chtoffer Is naar -iet st. n~
toniusziekenhuis overgebracht. Zijn toestand
l']orge1ljk.



19 'rGING TOT MOORD·TE DREUMEL.

Dezer agen is de 22-jarl:ge varensgezel H. van
U. uit Dreumel gevankelijk naar Arnhem ge-
bracht verdacht van poging tot moord op zijn

I tweelingbroer J. van U. aldaar. De jongeman had
twist gekregen met zijn broer om een kleirug-

I heid en toen J. van U. per rijwiel de ouderlijke
'WOlllngveräet, fietste hij hem na. Op den dijk
haalde hij zijn broer in en vuurde in delle drift
vijf revolverschoten op hem af De schoten heo-
ben geen doel getroffen. Alle·en de fiets werd
beschadigd.
De schlppersknecht H. van U. 18 in den ge-

heelen omtrek gevreesd om zijn groote kracht en
wordt dan ook ter plaatse steeds als de kracht-
patser aangeduid. Deze naam heeft men hem

I niet ten onrechte gegeven, want het jongmenscl'l,
dat als zeer opvliegend en driftig bekend staar,
heeft reeds meer malen op gevaarlijke Wijze Je-
bruik van zijn lichaamskracht gemaakt.
Toen hij n.l veertien dagen geleden op het

politiebureau moest verschijnen, verdacht van
vernieling, wond hij zich ZOOoP. dat hij den
veldwachter een der ooren gedeeltelijk afrukte
en hem vervolgens naar den keel Vloog. Het 000
met den politieman slecht argeloopen Zijn, aiS
niet eenlge personen. die op het gerucht waren

. toegesneld, hem uit zijn netelige positie hadden
r ontzet. Tegen het driftige heerschap werd toen
proces-verbaal wegens mishandeling van een
ambtenaar in functie opgemaakt. De veldwach-
ter kan tengevolge van deze miShandeling tot
op heden nog geen dienst doen.
Teneinde de woesteling, verdacht van po-

ging tot moord. te arresteeren. werden vijf poli-
tiemannen uit den omtrek gerequireerd. Voor.
zichtigheidshalve heeft men den arrestant niet
in het arrestantenlokaal te Dreumelopgesloten
doch hem overgebracht naar het huis van be-

I
waring te Tiel. Deze voorzorgsmaatregel werd
genomen, omdat de man bij een vorige arresta-
tie het cachot te Dreumel totaal heeft ver ..
nteld en daarna was uitgebroken. De aange-
houdene is ter besehlkklng van den officier van
justitie te Arnhem gesteld.

Staking in werkverschaffing. ·l....
Tengevolge van een loonconflict zijn aan de

gemeentelijke werkverschaffing te St. Michiels-
gestel 34 arbeiders in staking gegaan. I '

14.-1/~

De berooving te Oss.

Tilburgenaar in berucht café
hel slachtoffer.

Hij was gewaarschuwd.
Zaterdagnacht is een koopman uit Tilburg in

een berucht café op den Berchemschenweg te
Oss door onbekend gebleven personen van een
nzienlijk geldbedrag beroofd.
De Tilburgenaar was in gezelschap geweest van
een vrouw met slechte reputatie, die hem naar

het bewuste café had medegenomen.
De marechaussee, die het tweetal op den Ber-

chemschenweg had gezien, had den man nog l

gewaarschuwd voor mogelijke onaangename ge- i
volgen, doch de hoopman heeft dezen raad in I
den wind geslagen. .
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.Vechtpartij te Veghel.

Bij de werkverschaffing.

Vechtersbaas gewond.

Gisteren heeft op de gemeentelijke werkver-
scharnng te Veghel een ernstige vechtpartij
plaats gehad.
Er was oneenlghetd ontstaan tusschen de tee

werkgestelden H. en B. belden uit Veghel. H.
greep een schop en ging hiermede zijn tegen-
stander te lijf.
Eenige mede-arbeders slaagden er in de

vechtenden te scheiden. Het bleek, dat B. door
slagen met de schop ernstig was gekwetst. Met
een gapende hoofdwonde, en verwondingen aan
de borst, is hij naar het ziekenhuis ter plaatse
vervoerd. H. werd ter zake ernstige mishande-
ling, aangehouden en naar de marëchausséeka-
zerne overgebracht. De dader staat 'gunstig be.
kendo Hij moet in drift hebben gehandeld. De
gewonde B. daarentegen is een vechtersbaas.

-
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lIet behoeft geen betoog, dat het grootste deel l
der ontvangen gelden, in de zakken van v. d. A. f
terechtkwamen.. I
Af en toe droeg hij een klein bedrag aan abon; I

n~~ent&gelden af, om geen argwaan te wekken. I
HIJ had de kloosterlingen pogen wijs te maken,
dat zij, wanneer het geld bij een bankinstelling
werd gestort, tien procent rente zouden ontvan-
gen, doch hierop was men maar niet 'Ingegaan.
Voor alle zekerheid had hij het postkantoor in

zijn woonplaats de opdracht gegeven, dat alle
correspondentie, welke was bestemd voor de ad-
ministratie van het tijdschrift, op zijn particulier
adres bezorgd moest worden.
De postkantoorhouder had met de gemoedelijk-

heid, den bra banter eigen, hieraan gevolg gege-
ven, en het gevolg was geweest, dat de Broeders
der Liefde totaalonkundig bleven van de malver-
satles, welke door hun ontrouwen zelateur wer-
den gepleegd.
In het geheel heeft v. d. A. zich een bedrag van

tweehonderd gulden aan abonnementsgelden toe-
geëigend, die hij zooals steeds, ten eigen bate
heeft aangewend.
Inmiddels had een controleerend ambtenaar der

posterijen den brief der Broeders in handen ge-
kregen, waarop een specificatie der ingeleverde
postzegels was neergeschreven.
De welwillende postambtenaar bleek ook door

den oplichter te zijn bedrogen.
Bij de controle bleek, dat hij de specificatiè had

vervalscht, zoodat de postambtenaar een bedrag I
van circa 25 gulden te veel voor de postzegels 1
had betaald.
Onmiddellijk stelde de betreffende ambtenaar

zich in verbinding met het Broederklooster en dat
was het begin van de ontknooping.
De Broeders moesten ervaren, dat zij hun ver-

trouwen aan een onwaardige hadden geschon-
ken.
V. d. A. werd ter verantwoording geroepen en

hij bekende de malversaties. Het geld was groo-
tendeels verbrast.
Het [ongmensch had alles opgemaakt aan auto-

tochtjes, fuifjes met vrienden, terwijl hij zijn
aangebedene met kostbare cadeaux had ver-
eerd.
Nu kwamen ook de andere knoeierijen aan het

licht.
De Broeders, die het slachtoffer waren gewor-

den van de oplich terspraktij ken van v. d. A. kwa-
mep voor groote moeilijkheden te staan, omdat
de handelaar in kantoorbenoodigdheden, zoowel
als de rijwielhandelaar, hun geld opvorderden.
Ret bleek, dat v. d. A., de jeugdige bedrieger, in

zijn brief aan den rijWielhandelaar, namen van
fraters had genoemd, die in het geheel niet ble-
ken te bestaan.
Tenslotte ontving de Broeder Overste een brief

De jongeman was zelateur van een kerkelijk van een jongedame uit Oss, die hem dankte voor
tijdschrift en in die functie was hij in relatie ge- A bonne7l1elJfsgelden gel··nd. een fraai fototoestel, dat zij van hem ten ge-
komen met de Broeders der Orde st. Jean Baptist schenke had gekregen, omdat zij in opdracht van
:ie la Salle, de s.g. Broeders van Liefde, welke Niet alleen heeft de aarts . v. d. A. typewerk voor de administratie van het
in het klooster te Heesch zijn gevestigd. naam van de Broeders misbr~hchter ~~n goeden tijdschrift had verricht.
Door zijn vriendelijkheid en voorkomendheid Jijen, hij is er ook nog in tiikt voor zIJn knoere- Het hleek dus, dat v. d. A. op den naam van

'lad hij het volle vertrouwen der broeders ver- van de Broederschap een be~~slaagd ten nadeele den Broeder Overste van het Klooster een verduis-
¥orven en dientengevolge was het VOOrhem al- verduisteren. ag van f 200-. te terd fototoestel ten geschenke had gegeven.
esbehalve moeilijk om briefpapier met gedrukt Daar hij het volle vertrollWan d kl t b Dernareehausse onderzoekt thans, in hoeverre
>riefhoofd der broeders te bemachtigen. ders genoot, had men helll ," .~r oos er roe- de ouders in deze zaak zijn betrokken.
Op dit papier typte hij een brief, waarin hij zelateur ook de inning der m zijn functie van Het is niet onwaarschijnlijk. dat v. d. A. nog

tan het postkantoor verzocht, ditmaal een uit- van het kerkelijk tijd<l'ntift abonnementsgelden meer.dere slachtoffers heeft gemaakt.
:ondering te maken, en de postzegels in te wisse-l ders uitgegeven wordt en dat door de broe-l In verband met den stand van het onderzoek
en. Bij een inzameling voor een liefdadig doel gen. verspreid, opgedra- kunnen hierover nog geen nadere inlichtingen

worden verstrekt .
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te Oss ontdekt groote 0Fli chterij
Broederklooster te Heesch

het slachtoffer.

De Kon. Marechaussee te Oss is een opzienba-
rende oplicl:l.tingsaffa1re op het spoor gekomen.
waaraan een 17-jarig kantoorbediende, afkomstig
uit Heesch zich schuldig heeft gemaakt.
Dit jongmensch heeft door zijn bedriegelijke

praktijk en een groote handelsonderneming voor
een aanzienlijk bedrag benadeeld.
Voorts heeft hij kans gezien een broederkloos-

ter te Heesch en verschillende handelszaken door
zijn oplichterijen ernstig te dupeeren. De malver-
saties loop en in de duizenden.
De 17-jarige v. d. A. uit Heesch, die als kantoor-

, bediende in dienstbetrekking was" bij een groote
handelsonderneming te Oss, had zich door zijn
ijver en aangename manieren het vertrouwen van
zijn superieuren weten te verwerven. Behalve zijn
administratieve werkzaamheden had hij het be-
heer over de postzegels.
De jongen maakte een gretig gebruik van het

vertrouwen, dat hem werd geschonken, door regel
matig uit de postzegelkas hoeveelheden postze-
gels te ontvreemden, tot een totaal bedrag van
ongeveer f 900.-.
Toen hij dit kapitaaltje bijeen had gebracht,

begaf hij zich naar verschillende postkantoren,
in den omtrek, doch geen enkele loketambtenaar
was geneigd de zegels te verzilveren, aangezien dit
verboden is. .
Dit was voor den jeugdigen v. d. A. een geduch-

ten tegenvaller, waarop hij allerminst had ge-
rekend.
De ondernemende kantoorbediende was echter

niet spoedig uit het veld geslagen en spoedig vond
bij een middel, waardoor het hem gemakkelijker

I lOU worden gemaakt, zijn buit van de hand te
t doen.

had men een groot aa taln postzegels ontvangen
en terwille van het goeda bid d dking van den t ewer e me ewer-.. pos ambten~r gevraagd.
Het schrijven onderteek ' ..

met de handteeke i IlJ:dev. d. A. valschelijk
het Broederkloost n tng...~al!Broeder Henricus uit

. er e neljch.
Het veelbelovend jongma.

ment aan een postambten "}.sch legde dit docu-
en deze laatste ~r in de omgeving voor
van het SChrijv~ng:~ijf~~:::bli~ aa~ de echtheid
spreken en week van zijn Ie, liet ~l.]n goede hart
Het geld werd uitbetaal VJorschnften af.

wenschte resultaat I q De truc had het. ge-opge eVt-d
V. d.. A. had hieruit gele .

van het klooster hem vee e;d, dat het briefpapier
veren en hij maakte va I feld zou kunnen ople-
onbeperkt gebruik. n leze mogelijkheld een

Hij knoopte relaties aan
houder, die op hetzelfde k net een COllega boek-
was. De collega dreef als b~~toor als hij werkzaam
uren een handel in kan~rerdienst: in zijn vrije
fotoartikelen en v d A <prbenoodlgdhe.iED en
ten deze waren vo~r 'de~ zOI op zijn beurt trach-
te verkoopen. Reeds dadel~glega opprovtste-basts
Hij bracht schriftelijk ~~ had hl.] succes.

van het Klooster der B ~estigde orders mede
Heesch, voor directe lever~leders van Lief~~. te
reau, schrijfmachine cycl ~g van een schrljrbu-
vertegenwoordigend ~en °S!yle, fotoartikèlen enz.
De collega was hoogst ~a\zienlijk bedrag.

teit van v. d. A. en koester~;reden over de actlvi-
waan, omdat de bestellin I niet het minste arg-
schriftelijk waren bevesti gEb. door de Broedersgd,
V. d. A. zorgde voor de .

SChepte de brieven, welke 'erzendmg en onder-
klooster zond. Het is ge te verkoeper aan het
dat de goederen, niet in ~Gkkelijk te begrijpen,
doch in de ouderlijke wonÎl~ kloostsr belandden,
Het briefpapier stelde v • van v. d. A.

genheid om op een goeQkt A. ook. in de gele-
fiets voor zich en zijn aan <bpe rnanier aan een

.. "~bedene" te komen.
HIJ bracht een schrifte!ij} ..'

wederom van een valsch re bestellmg, die hij
voorzien bij een rijWielhan~' handteekening had
A. haalde de dure merkfietse61aar te Heesch. V. d
ter af en de niets kwaads ll, namens het kloos-
die in zijn schik was met d"e1moedende winkelier,
het te goeder naam beken~ nooie leverantie aan
sen gaarne mede. e klooster, gaf de fiet
Den collega-boekhouder ..

delaar zijn tesamen voor een en den rijwlelhan-
f 1500.- benadeeld. bedrag van f 1200-

Opgelichte bedrazen locpen
in de duizenden.

Zeventienjarige dader gegrepen.

Geraffineerde liefdadigheid.
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Oude moord te Oss
_opgehelderd. / I

I

Berucht' type de dader van
den geheimzinnigen moord

op de Bie.

Voldoende bewijsmateriaal.
Op den morgen van 9 Augustus 1933 vervoeg-

de zich op het politiebureau te Oss zekere Dt'
Bie, die in groote ongerustheid verkeerde over
'zijn zoon, de 20-jarige Gerrit. die den vortgen
avond per rijwiel de ouderlijke woning had ver-
laten en daar niet was teruggekeerd.
Omstreeks dien tij!! passeerde een wandelaar.

die met zijn kinderen braambessen was gaan
1 zoeken, de z.g. Gement, een afgelegen weiland
op de grens van Berchem en Oss. Plotseling be-

~ gon zijn hond hevig aan te slaan en toen de
man naderbij kwam, ontdekte hij een jongen
man, badend in zijn bloed uitgestrekt op het
weiland liggen. Hij was af'gri.iselijk verminkt en
moest op afschuwelijke wijze zijn omgebracht.
De wandelaar ateïde de poUtle onmiddellijk van
zijn vondst op de hoogte. Men bleek te doen'
te hebben met den vermiste G. de BIe.

Bet slachtoffer was door niet minder dan
69 messteken afgemaakt. Pols en slag-
ader waren doorgesneden.

Het was een treffende omstandigheid, dat
tn November 1932 op dezelfde eenzame plek even
eens het vreeselIjk verminkte lijk van een man
was gevonden. Toen was onder dezelfde ge-
heimzinnige omstandigheden de kastelein Van
der Pas door revolverschoten van het teven bp-
roofd.
Het onderzoek der politie was zeer moeilijk,

aangezien ieder, die in verband met deze zaak
gehoord werd. de bekende Ossche methode toe-
paste, om niets te zeggen.
Daags na den moord werd echter de IB-jarlge

neef, zekere P. de B., gearresteerd. Zij waren
zeer bevriend geweest met elkaar. doch toen
beiden een ongeoorloofde verhouding aanknoop-
ten met de gehuwde vrouw C.. bekoelde de
vriendschap.
Getrouwaan de gewoonte der bandieten van

Oss bleef de- verdachte ontkennen' en tenslotte
moest men hem in vrijheid stellen.
De polltie bleef waakzaam. Een geld-bedral!

werd als belooning uitgeloofd voor waardevolle
aanwijzingen.
De opperwachttnee"lter der mä1'éeha\t~êe

Mtntjens en de beide, 1Vachtmeestèta 1èurts en I

De Gier,' zaten niet stil. Zij zochten contäct
met lieden uit de Ossche onderwereld en ten-
slotte kregen zij zooveel aanwijzingen tegen P.
de B., die thans wegens diefstal in voorloopige
hechtenis zit, dat de instructie in deze zaak ge-
sloten Is. Wettig en overtuigend bewijsmate-
riaal tegen De B. Is aan de justitie ter hand
gesteld.
P. de B. stamt uit een zeer misdadige famUie

te Oss; Zijn grootvader heeft 20 jaar gezetén
wegens medeplichtigheid aan moord OP wacht-
meester Hoekman In 1898 te Oss gepleegd. Een
I6-jarige broer van De B. is verdacht geweest
van den roofmoord te oüen, waarbij een oUdp
man met een vijl werd afgemaakt. Het onder-
zoek naar den moord op De Bie heeft tevens
uitgewezen, dat de I6-jarige broer inderdaad
medeplichtig is aan den rootmoord te oüen,
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Rijwieldieven te Geffen
aangehouden.

Te Breda.gestolen fietsen
te Geffen:Je koop

"äängebo-den; ,

De rijwielhandelaar was wijzer.
Te Oeffen zijn twee jeugdige fietsendieven in

de val geloopen, welke aldaar twee gestolen rij-

I Wielen trachtten van de hand te doen, welk
zij te Breda hadden gestolen.
Er vervoegden zich bij den rijwielhandelaar v.

E. te Geffen, twee personen, die volgens hun
zeggen varensgezel waren en afkomstig uit Rot-
terdam. Zij hadden geen reisgeld meer om per
trein- hun woonplaats, te "bereiken en wilden l
daarom hun vrijwel nog nieuwe _fietsen, tegen
een bedrag van tien gulden in onderpand geven _ ""
aan den rijwielhandelaar. Wanneer de :fletsen
niet binnen 4 dagen zouden zijn afgehaald, kon
de rijwielhandelaar .de karretjes als zijn eigen-
dom beschouwen. Wanneer zij toch werden af-
gehaald, zou .de ,rijwielhandelaar een belooning
Van een rijksdaalder ontvangen. Het zaakje
stond den rijWielhandelaar allerminst aan en
hij gaf de varensgezellen den raad om naar zijn
zoon te gaan, die eveneens een rijwlelzaak drijft.
Inmiddels had v. E. Jr. zich in verbinding se-
steld met de màrécnsussées. Onmiddellijk be-
gaf zich een wachtmeester naar v. E., waar de
j ongelieden aan het' onderhandelen waren be-
treffende het, karretje. De wachtmeester stelde
de jongelieden eenlge vriigen, waarop, zij ant-
Woordden, dat zij met een vrachtauto uit België
waren gekomen, en via Breda, naar Geffen wa- 1

ren gereisd. 0

, Onmiddellijk stelde de maréèhaussée zich In
verbindj.ng niet de politie ·te "Breda en deze
deelde mede, dát inderdaad dezer dagen te Bre-
da twee fietsen waren gestolen, die' beant-
Woordden aan de beschl1JVip,g. De jongelieden
werden naar.de maréchausséesaaeme overge-
bracht en äan een ,yerl1ÖÖl"-onderworpen, Zij
be~~n~e~ ,het' Î.wn ~én }~§te g€legde. .De twee
~WlJntJeSJa!?iersz·ij,lJ. ing~~lot~ en zuJlen .oP;
~ransport gestelçl ..~.tjie"l., pa!l~,_:t3~eda.
I ':,"- , .,",- .. " ;:1t- ," "j
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WEGWEDSTRJD TE OVEN.
Zondiag zal te Oyen een groote wegwedstrijd war-

den verreden, genaamd de ronde V134l Oyen. Aan de-
~ wegwedstrijd, welke is georganiseerd door de
'\V!i'e!lrenvereeIlliging "De vrije renners" te OS$, zul-
van naam, deelnemen.
Er wordt gereden door prots., onafh., amateurs en I

le~ meer dian 100 renners, waaronder vele renners
nie.uwelingen. De proofs. en onafh rijden 20x het
traject van 4 km., de amateurs en nieuwelingen 20x
het traject van 4 km.

Reeds zijn insQhrijvliilgen binnengekomen va.n
Braspenmng, Valent.ijn, J. de Rleus (wegkiaIIltP100n
"an Nederland 1932) RleYillen (wegkampioen Ned
1933), van der AlS't,' Almelo; Snoeren, Zundert, v,
Uden, Oss; van der Stel, Apeldoorn.
Aanvankelijlk rou deze wegwedstr ijd te Oss plaats

hebben, doch het gemeentebestuur weigerde toestem
ming te verleenen.

, .



DE RONDE VAN OYEN.

Een Wlr'aaknem1ng.
Begunstigd door zonnig ruaj.aarsweer:ls zo,nda,g-

middag onder groote publieke be:angst'êlling .,De
ronde van Oyen" verreden.
Kort nadat de race was aange\"angen, deed de heer

Bertens uit Veghel, lid van he-t wedstrijdoolroité,
per microfoon aan de duizenden toeschouwers een
opzlenoarende mededeeling, die algemeen' groote ver
ontwaardiging verwekte, Spreker. deelde mede. dat
de directeur van de Ossche wielerbaan de heer J.
Verhoeven, die oneenigheid heeft. met de p!aau:e-
lijke wielrenvereemgingen te O~ op laffe wijze wraak
heeft genomen, door geen middel onibeproefd te Ia-
ten om den wegwedstrijd niet te doen plaats vinden.
De heer V. die met dezen, wegwedstrijd ,welke

door de wielrenc:wb De Vrije' :aen~rs .uit Oss, is
georganiseerd. niets uitstaande heeft, blijkt zich te-
lefonisch, telegraüsch en per "brief in 'verb:nding te
hebben gesteld met de besturen van verschillende
wielrenvereen!gingen en rennersvem hen mede te
dee len. dat de wedstrijd niet zou doorgaan, nit is
ocrzaak geweest, dat dertig deelnemers, die reeds
hadden ingeschreven, niet zijn opgekomen" Spreker
laakte in scherpe b€woordingen 'het onwaardige op-
treden van den heer V, en hekelde d:'.enst laffe en
onsportieve daad, waardoor talrijke renners zijn ge-
dupeerd.
Deze mededeeling reroorzaakte groote deining on-

der het publiek Velen gaven op luide Wijze bun ver-
ontwaardiging te kennen. ' _.' ,
In weerwll van deze tegenwfrIÇng, 15 !ie wegwed-

strij<i over een traject van 4 !oil., hetwelk door de
profs. en onafh. 20x en door de amateurs en nieuwe-
lingen lOX moest worden afgelegd, schitterend ge-
slaa"d De regeling liet mets te wensenen over, ter-
wijl "zich geen valpartiJen hebben voorgedaan.

De uits:agen luiden:
Amateurs en nieuwelingen: 1 J. Martens, Tilburg.

2 Jo Kremers, Idem, 3 Krabben'bos, Almelo, 4 H.
Willems. Uden; 5 Q. van Haaren, 'Oss, 6 Tilburgs,
Helmond, 7 Fr. Franssen, Helmond. 8 Litsenburg,
Eindhoren. 9 Linkhorst, Rotterdam., 10' A Vos. Oss
11 Schoenmakers, Eindltoven. U H, van, Berlo, Hel-
mond, 13 Martelaar. Groede Z,. 14 Bakker, Apel-
doorn. 15 P. de Grauw. Den Bosch.
Profs. en onafh.: 1 Willems, Mo.l B,. 2 Valken-

burch Leopo)dsburg B. 3 Groen, Dinteloord, 4 Tak-
ken, B!erik, 5 van Eist Almelo, 6 L lteljnen, TiLburg,
7 Zanin Gi11o, Den Haag, 8 W van Uden. Oss.

Auto-ongeval te Oss. I
Te Berchem bij Oss is een auto door slipPen

in een sloot gereden. Vijf inzittenden werden
gewond. De 51-jarige M v. d. Oever te Over-
lloon bekwam een schedelbreuk.

Kerkdiefstal te St. Michielsgestel.

,Geldkistje ontvreemd.
Een kerkroover heeft zijn slag geslagen in de

R. K. Parochiekerk te St. Michielsgestel.
Toen de koster na een korte afwezigheid in

het kerkgebouw terugkeerde, kwam hij tot de
ontdekking, dat inbrekers aan het werk waren
geweest.
Door een kast open te breken, had men de

sleutelbos weten te bemachtigen. Op deze Wijze
kon de kluis gemakkelijk worden geopend. Hier_
uit is een ijzeren geldkistje, waarin zich een be-
drag van circa f 20 a f 25 moet hebben bevon-
den, ontvreemd.
De poütle stelt een onderzoek in, doch van de

daders ontbreekt elk spoor.
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Gecompliceerd auto-ongeval.

lp den rijksweg Grace-
Den Bosch.

Vier voertuigen gekraakt.

C... den Rijksweg Grave-Den Bosch kwam een
personenauto, bestuurd door den heer Maessen
uit Tilburg, in botsing met een boerenkar, wel-
ke geladen was met chilt-salpeter. De auto kan-
telde hierbij en bleef geheel vernield op den
weg liggen.
Een passeerend automobilist, de heer Fleuren,

die het ongeluk zag gebeuren, bracht zijn wagen
tot stilstand om hulp te bieden aan den heer
Maessen. Inmiddels kwam van de tegenoverge-
stelde rtchting een personenauto van den olie-
handel Rijp uit Grave aanrijden, die den stil-
staanden auto van den heer Fleuren niet zag.
Met een hevige vaart botsten de auto's tegen
elkaar.
Van de drie personenauto's evenals van de

boerenkar was niet veel meer overgebleven. De
bij dit gecompliceerde auto-ongeval betrokken
personen bekwamen slechts enkele ontvellingen.
Eenlge uren na dit ongeval had op denzelfden

weg een auto-ongeluk plaats. Een auto, be-
stuurd door den caféhouder J. van Dinter uit
Schaik, reed ter hoogte van Heesch tegen een
boom. De heer van Dinter werd gewond; de au-
to werd totaal vernield.

-7<estienjarige jongen redt
drie kinderen.

Mel eigen [eoensgeoaar.
In de boerderij van wethouder Van der Stap-

Pen te Heesch bij Oss heeft een felle brand
gewoed.

I De moeder was met haar zeven kinderen al-
lel:ln tehuis, Eenige kind rren sliepen in een op-I kamer, drie anderen op den zolder.
De moeder kon de kinderen uit de opkamer

redden. De kinderen op den zolder kon zij we-
gens het felle VUur niet bereiken.
De zestienjarige huurjongen J. Hendriks

snelde echter door rook en vuur den zolder op
en Wist de kinderen te redden.
Hij kreeg ernstige wonden aan geztcht en

handen.

, ,
Voedselvergiftiging te Oss.

Te Oss zijn vier personen van het gezin van
den heer van L. In de Ruwaardstraa.t ernstig
ongesteld geworden tengevolge van voedselver:-
giftiging vermoedelijk tengevolge van het eten
van ondeugdelijke kaas.. .'k niet
De toestand der patiënten dle aanvanselu

zonder gevaar was ts thans vooruitgaand.

Auto tegen een boom.
. . auto tegenOp den weg Den Bosch-Grave 18 een .. st Mi~

een boom gereden, De heer van ~er. LU1~n .wer-
chielsgestej en nog vijf andere IDzatten,e
den niet ernstig gewond.
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Winkeldieveggen te Oss

gearresteerd.

De gezusters mel de bood-
schappenfasch.

Huiszoeking met resultaat.

Gisteren zijn op die weekmarkt te Oss twee
winkeldieveggen in de val geloopen, die zich spe-
ciaal bleken te hebben toegelegd op het stelen
van goederen uit winkelzaken en marktkramen.
Door een marktkoopvrouw werd bij de geme'en-

tepolitie aangifte gedaan, dat tijdens de gehou,
den weekmarkt, goederen uit haar marktkraam
waren ontvreemd. Zij vermoedde, dat een twee- j
tal vrouwen, waarvan zij een signalement kon
verstrekken, zich aan den bewusten diefstal zou
den hebben schuldig gemaakt. Naar aanleiding
van deze aanwijzingen ging de polrtte tot aan-
houding over van twee marktbezoeksters mej.
D. en mej. V. d. W.-D., beiden afkomstig uit Oss.
De gezusters torsten een zware boodschappen-
tasch, welke laatste door de politie aan een
onderzoek werd onderworpen. Inderdaad wer-
den in de tasch de gestolen goederen aangetrot.
fen. De verdachten werden in arrest gesteld.
Onmiddellijk werd in de woningen der beide
vrouwen een grondige huiszoeking verricht. Er
kwam een groote partij geheel nieuwe winkel-
goederen voor den dag, waarvan de herkomst
niet kon worden vastgesteld.
Deze artikelen, welke allen in beslag werden \

genomen, zijn vermoedeüjk uit winkels in
'Oss en omgeving ontvreemd. Bij het verhoor
legden de gezusters een gedeeltelijke bekentenis \
af. Beiden zijn in het politiebureau ingesloten. IJ
Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

I
I
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Brutale overval te Oss.'

C;e~skerd ~ achier

1 3 4 d. looobank. 9 3~.
Een wilde achtervolging.

\
t

\

\
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Gis1Je'renavond is 'Oss' opnieuw in rep en roer
gebracht door een brutalen overval welke door
twee gemaskerde mannen is .gepleegd, Om-
streeks half acht' was de zuster van bakker
Bottema op den Berghemschen weg alleen thuis.
De vrouw bevond zich in de woonkamer, die zich
achter den winket bevindt toen Zij 'de winkel-
bel over hoorde 'gaan. Daar ze' in de meening
verkeerde dat' de bakkersknecht eenlge broeden
achter de toonbank kwam' halen ging ze niet
kijken. Het kwam haar echter wel vreemd voor,
dat de binnenkomende zoolang in den winkel,
bleef én' daarom giiig' ze eens Poolshoogte ne-
men.
'In den wihkel ge,komen merkte Zij in het

eerst nog niets verdachts o.p, doch toen zij ach-
ter de toonbank ging kijken bemerkte ze tot
haár srooten schrik dat een gemaskerd man de
toonbanklade trachtte te rorceeren.
De Indrtnger bemerkte nu ook de vrouw,

sprong op haar toe, en trachtte haar te grijpen.
Hierbij maakte hij ook een ,beweging naar

zijn achterzak. Mej, B. die meende dat hij een
wapen te voorschijn haalde vluchtte luid gillend
den Berghemschel1weg op!
Den bandiet werd het blijkbaar nu ook te ge-

Vaarlijk en hij nam eveneens hals over' kop de
vlu'cht.: f ' ,

J'U1st, op heteeltde oogenbltk kwam bakker B.
thuis. Toon hij den vluchteltrig bemerkte snelde
hij hem achterna en Slaagde er. ook in den man
te grijpën. Er ontstond een verwoed gevecht
waarbij den indringer Zijn masker werd ontrukt.
De 2 rnannen rolden over' den weg doch B. moest
tenslotte het onderspit delven, en. was genood-
zaakt den man los teIaten,
Inmiddels waren ook de omwonenden toege-

sneld, die eveneens een achtervolging instelden.
Zij Slaagden er echter niet in den vluchtelmg te
grijpen daar deze in de dulsterms plotSeling was
verdwenen. Texzelfdertijd had, men- de' gemeen-
t~litie" sewaarscnuwc. die vrij spoedig ver-
scheen, en een nauwgezet onderzoek instelde.
De bakker kon een volledig, signalement opge-
Ven en deelde medadat ookvoor zijn winkel een
onguur type was opgemerkt dat blijkbaar tij
dens den overvat .op .den 'uitkijk.had 'gestaan.
Dit persenaga was eveneens. verdwenen.
De politie kon aan de hand van, deze aan.wijzi·

gingen vrij spoedig tot arrestatle overgaan van
een overbuur van den bakker, zekeren B. l.

Deze hield ~ch bij de arrestatle in. ~~ ~P~-
heid van .;/lijn woning op. .... , , '
Verv:olgens' deed' de •politlé' ~en inval,' in .een

berucht café. Hier troL,zij zekeren ,~A. H. aan.
een berucht recidivist. ,', , ' "
Deze Werd: aangehouden en als ,"verdaCht .van

medeplichtigheid naar het -bureau- overgebracht.
B: werd eveneens inge.s~oten, , ,
Bij, hèt' verhoor blijven beiden ontkennen., '
Na ondersoek is gebleken dat de' indringer

niet 'de gelegenMid heeft gehad, tets me~e' te
nemen.
Het onderzoek wordt voortgezet. '



Moordaanslag te Boekel.

Door vier kerels op een
eenzamen landweg

mishandeld.3
Jongen ievensgevaarlijk gewond.

Op een eenzamen landweg tusschen de ge.
meenten Zeeland (N.B.) en Boekel heeft een
laffe moordaanslag plaats gehad.
Eenige Boekelsche jongelui, die den avond te I

Zeeland hadden doorgebracht, keerden per rij.
wiel huiswaarts
Plotseling 'sprongen uit het struikgewas langs

den weg. een viertal Jonge kerels naar voren. die
met knuppels waren gewapend. Zij grepen den
20-jarigen landarbeider Van Berlo uit Boekel
vast en trokken hem van zijn fiets. De Jonge.
man. die niet tegen zijn aanvallers was opge-
wassen, werd tegen den grond geworpen en ern-
stig mishandeld. .
Toen het weerlooze slachtoffer zoodanig met

de knuppels was geslagen, dat hij inéénzakte en
geen teekenen van reven meer gaf, kozen de laf-
fe aanranders het hazenpad.
De kameraden van B. die bij het zien van de

belhamels ijlings de vlucht badden genomen,
keerden spoedig terug om te zien, wat er van hun
vriend was geworden. Zij vonden van B. ernstig
gewond en in bewusteloczen toestand, op den
weg liggen Men droeg het slachtoffer een na-
bijgelegen huis binnen, waarna geneeskundige
hulp werd ingeroepen.
Van B. bleek ernstige verwondingen aan de

borstkas, benevens een zware hersenschudding
te hebben opgeloopen Hij werd van de laatste
H. Sacramenten der stervenden voorzien. Zijn
toestand is zorgelijk.
De politie stelde een onderzoek in en slaagde

er heden in de hand te leggen op de vermoede.
lijke daders zekere B. en V.
De aanleiding tot het miSdrijf is waarschijn-

!lijk minnenijd.
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Droevig avontuur van een
pinda - chinees.

Door woestelingen le Berehem
mishandeld.

£enige dassen
l193

gestolen.
Zondagavonö. heeft een pinda-Chinees in een café

te Berghem een allesbehalve aangenaam avontuur
beleefd.
Een koffertje, waarin zich zijn scharnel handeltje

bevond, met zioh dragend, stapte hij welgemoed een
café op den z.g. kleine Coolwijk te Berghem binnen,
waar hij hoopte, aftrek voor zijn koopwaar te vinden.
De cafébezoekers, die allen min of meer, aan

Bacchus haddIen geofferd, verkeerden in een luidruch-
tige stemming en namen den keepman danig in de
maling. Zij .Iieten hem zijn koffertje. waarin Zich be-
halve de bekende pindatabletten nog een aantal zij-
den dassen bevonden, geheel uitpakken, De zijden
dassen werden zeer bewonderd en gingen van hand
tot hand. Ten slotte maakte een der klanten keus
en kwam na lang heen en weer gepraat voor een
zacht prijsje in het bezit van de begeerde das.
Toen de Chinees zijn koopwaar weer wilde tnpaä-

ken, bemerkte hij echter tot zijn groote ontsteltenis,
dat de mannen hem een tiental dassen hadden we-
ten te ontfutselen, In zijn stuntelig Nederlandseh
vroeg hij om opheldering, doch de cafébezoekers de-
den alsof zij hem niet verstonden en lachten hem
uit, Dit was te veel voor den Oosterling. Hij ontstak.
in woede en schreeuwde, dat men hem bestoLen had
en hij Zijn gOed terugeischte.
De beschuldiging verwekte groote beroering. Als

éen man wierpen de caïeoezoekers zicih op den zoon
van het hemelsene rijk en sloegen hem tegen den
grond. Vervolgens wierpen de helden het arme Ch1-
neesje naar buiten, waar hij bloedend verwond bleef
liggen. In dezen beklagenswaardigen toestand werd
hij door eenäge voorbijgangers gevonden. De politie
Werd van het gebeurde in kennis gesteld en stelt
een onderzo..ek in naar de bedrijvers van de laffedaao. .

Het zes-en-twintigste.
De heer G. van de Rijt te Uden heeft gisteren

op het raadhuis aldaar aangifte gedaan van de
geboorte van zijn zes-en-twintigste kind. De
vader van dit kinderrijke gezin werd ten ge-
meeli.tehuize op plechtige wijze gecomplimen-
teerd, Zoowel de moeder als het dochtertje, dat
Wilhelmina is gedoopt. verkeeren in goeden wel-
stand.
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Kerkdief uit den Bosch
te Oss gearresteerd.

19 3·4Talr~ke diefstallen in Brabant
t tij gepleegd.

De Kon. Maréchaussee te Oss heeft gisteren-
middag een goede vangst gedaan door de arres-
tatte van den 22-jarigen schlldersknecht D. uit
's-Hertogenbosch, verdacnt van verschillende
diefstallen in R. K. kerken.
Gisterenmiddag werd bij de rijkspolitie te Lith

door den pastoor aangifte gedaan, dat in de pa-
rochiekerk aldaar, de offerblokken waren open-
gebroken en van den Inhoud beroofd. Eenige
uren later bemerkte men in het nabij gelegen
Lithoyen, dat aldaar eveneens een kerkroover
zijn slag had geslagen. Tijdens afwezigheid van
den koster had de indringer kans gesten de
offerblokken te forceeren er. de inhoud buit te
maken.
Vervolgens heeft hij zich toegang verschaft

, tot de sacrtstte. waar alles was doorzocht en
overhoop gehaald.
De politie stelde onmiddellijk een onderzoek

in. Een buurtbewoner verklaarde, dat een hem
onbekend persoon de kerk was binnengegaan.
Hij was in staat een vaag Signalement van den
vreemdeling op te geven. Aan de hand van de-
ze aanwijzlngen en vooral door het feit, dat de
indringer in een witte overall zou Zijn gekleed,
slaagde de politie er in den dief op het SPOOr
te komen. De maréchausséé te Oss bezette den
toegangsweg tot de gemeente Oss en Slaagde er
in den vermoedelijken dader op te vangen. De
man werd naar de maréchausseekazeme te Oss
overgebracht. Hij bleek in het bezit te zijn van:
een groote hoeveelheid klein geld. Bij het ver-
hoor viel hij door de mand en bekende zich aan
de kerkdiefstallen te Lith en Llthoyen te hebben
schuldüg gemaakt. De verdachte, de 22-jarige
schl1dersknecht D. uit 's-Hertogenbosch is tn de
maréchausseekazeme te Oss opgesloten en zal
ter beschikking van den Officier van Justitie
te 's-Bosch worden gesteld.
De Politie veronderstelt thans. dat zij ook den

dader in handen heeft van Je kerkdiefstallen te
Den Dungan, St. Michielsgestel, Olland en de
poging tot kerkdiefstallen te Gemonde.
Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Laffe overval te Volkel.

Door gemaskerde [eest:
vierders.

l Op messteken onthaald. I

In het Noord-Brabantsche dorp VolkeI bestaat
cg van oudsher het gebruik van gemaskerd St.
icolaasvleren.
De dorpelingen begeven zich dan op St. Nico-

laasdag verkleed en gemaskerd op straat om ge-
zamenlijk feest te vieren.
Van deze maskerade hebben eenige jongelie-

den een welkom gebruik gemaakt om een over.
val te plegen.

------....'--- ---I..w.~e'!;n~e!i;el~1Z~am!!.!::.e!!..nlandweg fietste de 22-jarige
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De 1S-jarige A. de Hommel uit Oss is op ge-
heimzinnige wijze verdwenen De [ongen moest
Vrijdagmorgen U. voor een onbeduidende over-
treding van de verkeersregels voor het Kanton-
gerecht te 's-Hertogenbosch verschijnen.
In gezelschap van zekeren van- Br., die bij zijn

ouders in de kost is, begaf de jongen zich per
fiets naar den Bosch.
Na afloop van de rechtszitting ging het twee-

tal per fiets huiswaarts Ter hoogte van het
Hinthamereinde nabij den watertoren in den
Bosch riep van s-.' zijn vriendje, dat achter hem
reed en waarmede hij nog juist gesproken had
iets toe doch' toen hij geen antwoord kregg keek
hij eens om waar de knaap bleef.
Tot zij niet geringe verbazing bemerkte hij

dat zijn metgezel op even plotselinge als ge-
heimzinnige wijze verdwenen was. Onmiddellijk
ging hij, geholpen door eenige voorbijgangers 0';>

onderzoek uit doch niemand slaagde er in een
sPoor van den jongen te ontdekken.
De kostganger moest dus wel alleen den tocht

naar huis aanvaarden.
De ouders van de H.. die over het lange uit-

blijven van belde jongelui reeds ongerust waren
geW~rden. deden onmiddellijk aangifte van de
vermissing van hun zoon bij de Koninklijke Ma-
reChaussee te Oss.
In·.samenwerking met de Bossche politie werd

een uitgebreid onderzoek ingesteld. Den gehee-
len Zaterdag en Zondag heeft de Bossche politie
Overal gezocht doch tot dusverre bleven alle na-
SPoringen vruchteloos. De jongen bleef zoek.
Ook een radiobericht waarin opsporing van

den jeugdigen de H wordt verzocht heeft nog
niet tot minste resultaat opgeleverd.
De geheimzinnige verdwijning van den jongen

heeft te Oss veelopschudding verwekt. De wild~
ste geruchten doen de ronde. De volksmon
brengt de verdwijning van den knaap in ver-
band met de misdaad waarvan zijn oom de ca-
féhouder Jan van de; Pas ongeveer 2 jaar ge-
leden het slachtoffer is g·eworden. Doch deze
ge:uchten zijn van allen g_mnd0r:tbl.oot: Dee~~i
litle onderzoekt verder dit gehelmZmnige gver-
en laat niets na om dit op te helderen. De. r

~.""",,,,··!:.]·ongenw.oLdt_iuiStheden andag 16J_~_a"-=.=--,-.
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landbouwersknecht v. D. h-uiswaarts, toen hij
eensklaps door een viertal gemaskerde reestvte-
ders werd staande gehouden. De niets kwaads
vermoedende jonge man stapte van zijn fiets,
doch vrijwelonmiddellijk werd hij tegen den
grond geslagen.
Een der aanvallers trok een mes en braent het

weerloose slachtoffer eenige diepe steken In het
hoofd toe. Toen v. D. hevig bloedend ineenzakte,
kozen de messenhelden het hazenpad. Eenige
voorbijgangers ontfermden zich over het slacht-'
offer en brachten hem naar een dokter.
De ongelukkige bleek door de messteken vrij

ernstig te zijn gewond. Hij had bovendien veel
bloedverlies geleden.
De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in

naar de laffe aanranders, hetgeen tot dusverre
nos.zeen resultaat heeft opgeleverd.

Te 's~Herioeenbosch hef spoor
kWijtgeraakt .

Geruchten over misdaad.
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CAFE-HOUD'ER OVERVALLEN.

Dezer dagen heeft een viertal jongelieden,
afkomstig uit Cuyk, een caféhouder te Gassel
(N.BJ aangevallen en ernstig mishandeld De
Jongelieden die te diep in het glaasje ge-
keken hadden, zwaaiden het café de Bruin
in het centrum van het dorp Gassel binnen.
Dadelijk sloegen de neeren een hocgen toon
aan en gedroegen zich zeer onhebbelijk tegen
over de dochter van .den kastelein, die zich
alleen in de gelagkamer bevond, De belhamels
maakten het meisje zoo lastig, dat zij weigerde
hen van drank te voorzien. Hierop trachtten de
luidruchtige cafébezoekers zelf bier te tappen
en drongen het meisje op ruwe wijze in den
hoek achter het buffet.
Op dit oogenblik trad de herbergier binnen.

Toen hij zag, dat zijn dochter lastig gevallen
werd, wilde bij haar te hulp komen. Hij pakte
een der jongens beet, ten einde hem achter de
tapkast 'Vlandan te krijgen. Dit was evenwol
niet naar den zin van de kameraden, die 0'0
hun beurt den kastelein aanvielen, Er ontstond
een verwoede worsteling, waarbij den caféhouder
met een stomp voorwerp, waarschijnlijk een
bierglas of een stoel, eenige zware slagen op
het hoofd werden toegediend. Bewuseloos zakte
het slachtoffer ineen. De man had een gapende
hoofdwonde opgeloopen,
Onmiddellijk werd de gemeentepolitie ge-

waarschuwd. tntusscnen badden de helden het
hazenpad gekozen en zich per fiets in de rtcn-
ting Grave begeven. Per auto is 't slachtoffer
naar Grave vervoerd, waar dr. Kanters de eerste
hulp verleende. De politie te Gassel gaf inmid-
dels de marechaussée te Grave opdracht c'.e
belhamels die zien waarschijnlijk in een der
café's aldaar zouden bevinden, aan te houden.
Dit gelukte inderdaad. Het edele viertal werd ill
een herberg te Grave aangehouden en naar de
mare:chaussée-kazerne overgebracht Bij het
verhoor kwam vast te staan dat zekere A.,
van beroep groentenhanedlaar, te Cuyk, de sla-
gen moet hebben toegebracht. A. dIe ongunstig
bekend staat, is in verzekerde bewaring gesteld.
Ret onderzoek in deze zaak duurt voort.

De vermiste jongen uit Oss terecht.

Bang ooor on/slag.

De I5-jarige De Hommel uit Oss, die sedert
eenige dagen spoorloos was verdwenen. is bij
familie te Heerlen gevonden, waar hij zooge-
naamd gewoon op bezoek kwam. Toen zijn fa-
milie de verdwijning in de krant lazen, heeft zij
de poütte gewaarschuwd. Dt: jongen was ge-
vlucht uit angst voor ontslag aan de zuivel-
fabriek.

Kindje door kokend water verbrand.

In een onbewaakt oogenblik heeft het l%-ja.
rig dochtertje van de wed. van Amstel te Lith,'
deze dagen een ketel kokend water van de keu-
kenkachel getrokken.
Het kleine meisje kreeg het gloeiende vocht

over het lichaam en werd met deerlijke brand.
wonden overoest.
Gisteren is de arme kleine aan de gevolgen

van de opgeloopen brandwonden, na hevig lijden,
bezweken.

r
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VrouU) ernstig geuiond,
Te Berlicum (N.B,) heeft een noodlottig onge-

val plaats gevonden.
Mej. de wed. van B. was alleen in de keuken

bezig met het smelten van vet, toen de vlam
onverwachts in de pan- sloeg. Het vuur laaide
hoog op en tastte reeds de gordijnen aan. De
vrouw schrok hevig en ijlde naar buiten om zand
te halen, waarmede getracht kon worden het
brandje te blusschen.
Intusschen was een der zoons de keuken bin-j

nengek{)m,en. Toen hij de vla.mmen ontdekte,

beging hij de onvoorzicht1;gheld de pan met vet
en al van het VUUTte nemen en naar bulten te
werpen. Daar het echter reeds donker was, had
hij niet bemerkt, dat juist op dit oogenblik zijn
moeder in de deuropening verscheen. De vrouw
kreeg de pan met de brandende vetmassa over
het lichaam. Haar kleeren vatten vlam en wel-
dra stond zij in lichter laaie.
, In allerijl Slaagde de zoon er in de brandende
kleeren der vrouw te doeven. De ongelukkige was
echter over het geheele llehaam met deerlijke
brandwonden overdekt. Haar toestand is zorge-
lijk. Met eenige emmers water is het binnen-I brandje gebluscht, , .

Dorstige dieven.
Dieven hebben te Oss den kelder van het café

van den heer Van Tienen leeggeplunderd.

Ernstige steekpartij te Oss.

V oorzliie: der U)ielerclub

19
steekt directeur der3 5 U)ielerbaan.,

Een derde eveneens gewond.
oss, 3 Jan. _ In' den a.fgeloopen nacht heeft

,een ernstig~ vechtpartij plaats gehad tusschan
den voorzitter der Osschë wielerclub en den di-
recteur der wielerbaan te Oss.
De aanleiding tot deze vechtpartij was een

OU-deveete. De dirècteur bekwam snijwonden
aan het gelaat , terwijl de bij hem zijnde van
O. eveneens snijwonden aan het gelaat beswam-
Van O. trachtte nog den directeur naar dr,
Stoltz te brengen, dooh moest deze poging hal-
verwege opgeven Nadat de dokter van andere
Zijde gewaarschuwd was, legde deze een !lood-
verband, waarna de directeur Daar het meken-
huts werd vervoerd. Hier bleek dat de wonden
niet van ernsttgen aard waren Hij zal vermoe·
, delijok he-denmorgen het zie'kenhuis kunnen v.erd
laten. De voorzitter (Ier ossene wielerclub ha
ondertussohen aangifte bij de politie gedaan.
De merechaussées in samenwerking met de ge-
meentepolitie steit een onderzoek In. \



Van den dood gered.
Op den onbewaakten overweg nabij Oss is de

heer F. Brokx doordat hij onoplettend was, we-
gens het feit, dat hij door een hond wer~ aan-
geblaft, door een trein gegrepen. Door ZIC~om
te gooien, kon hij nog juist onder de WIelen
van den trein vandaan blijven. Hij bleef on-
gedeerrl,

Ergerlijke grafschennis te Den Dungen.

In de gemeente Den Dungen heeft zich een
geval van ergerlijke grafschennis voorgedaan.
Onbekend gebleven personen hebben zich

toegang weten te verschaffen tot het R. K.
kerkhof, waar zij een tiental grafkruisen om-
ver hebben getrokken en vernield.

Onmiddellijk werd de politie van het ge-
beurde in kennis gesteld. Een uitgebreid on-
derzoek, waarbij men gebruik maakte van speur

Ihonden, heeft nog geen resultaat opgeleverd:
De schanddaad der vandalen heeft ter plaat.

se groote verontwaardiging teweeggebracht.

Laffe overval te Berlicum.

Door drie matmen legen den
grond geslagen en

gewond.

Te Berlicum heeft een laffe overval plaats ge-
had. Drie personen hebben den heer L. v. H. des
avonds op een eenzamen weg opgewacht, over-
vallen en ernstig mishandeld.
Omtrent de toedracht van het gebeurde ver-

nemen wij het volgende:
De heer v. H. die den avond bij kerinissen

had doorgebracht. begaf zich omstreeks half
twaalf huiswaarts. Toen hij bij het einde der

I Zandstraat was gekomen, sprongen eensklaps I
drie mannen naar voren die hem vastgrepen en
tegen den grond sloegen. De aangevallene' I
trachtte zich nog tegen zün aanvallers te ver-
weren, doch hii was niet tegen de overmacht
opgewassen en moest het ondersoit delven. De I
aanranders brachten hem met een scherp voor-
werp hevige slagen toe op hoofd en lichaam,
Toen het slachtoffer zich niet meer verroerde,
kozen zij ijlings het hazenpad.
Voorbijgangers vonden den heer v. H. hevig

bloedend op den weg liggen en droegen hem
een woning binnen waar ge,1f~eskund!ge hulp
werd verleend. De man bleek ernstig door de
onverlaten te zijn mish".ndeld De politie werd
van het gebeurde op de hoogte gesteld en slaag-
de erin de hand te leggen op de daders Men bleek
te doen te hebben met eenige personen" dip
wraak wilden nemen op het slachto.ffer over
een oude veete.
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Door zijn eigen paard gedood.

'Voerman Van den wagen
geslingerd.

Aan de verwondingen overleden.
In den avond begaf de 28-jarige landbouwers-

knecht J. v. d. L. te Liempde zich met paard en
wagen naar de boerderij toen onverwachts het
paard begon te steigeren en op hol sloeg.
De voerman werd van den hevig slingerenden

wagen geworpen en kwam juist voor het voer-
tuig terecht, De wielen gingen hem over het
bovenlichaam, terwijl het paard den ongeluk-
kige op. de' borst trapte.
Omwonenden, die ijlings ter hulp snelden.

vonden 't slachtoffer bewusteloos en zwaar ge-
wond op den weg liggen. Voorzichtig droeg men
hem de dichtstbijzijnde boerderij binnen waarna
geneeskundige hulp werd ingeroepen. De dokter
constateerde een gebroken ruggegraat en een in-
gedrukte borstkas en achtte den toestand van
den jongeman hopeloos Des morgens Is de I
ongelukkige na hevig lijden aan de gevolgen van
de opgeloopen verwondingen, bezweken.

V. d. 1.. was ongehuwd, doch kostwinner zijner,
ouders.

\
_ Onder EIst reed dezer dagen de 26-jarlge

Van Duren uit Oss met zijn motorrijwiel tegen
'een boerenwagen. De man is aan de bekom<!tl
verwondingen overleden.

~_ y ..._~ .."..1___ L_ h.-... -........ __ "ft .tt'''''

De overval te Deurne.

P. de Bie slaat Weer
terecht.

•

Tesamen met z'n neef.
De beruente ossene misdadiger P de B., die

dezer da,gen veroordeeld is door de rechtbank te
Den Bosch, wegens moord on zijn neef Gerrit
de Bie, zal zien wederom hebben te verantwoor-
der! Voor een ernstig misdrijf.
Op 22 Januari e.k. zal hij met den 24-jarigen

J. P. C. uit 08S, thans gedetineerd in de straf-
gevangenis te Roermond voor de arrondisse·
mentsr~chtbank moeten terechtstaan, verdacht
van overal met bercovtng.
Beiden worden er van verdacht, 'in den nacnt

Van 3 op 4 Juli 1934 den 73-jarigen alleenwo·
nenden landbouwer G. te Deurne, te hebben
overvallen gebonden, met den dood bedreigd en
beroofd.
De kroongetuige uit de geruchtmakende moord- '1

zaak de Bie, de 19-jari,ge V. d. P. (bijgenaam:
de Rut) uit Oss is ook als getuige in deze zaa
gedagvaard.



gegrepen.
De gemeenteveldwachter van Berghem heeft

op den provtncialen weg aldaar aangehouden ze-
keren V.. een berucht misdadiger uit oss, die
zich daar des nachts op verdachte wijze ophield.
Op korten afstand van de plaats waar hij werd
aangehouden. werd een gordel gevonden met
-drie revolvers. geladen met 32 scherpe patronen,
_die hij blijkbaar bij de komst van de politie had
weggeworpen.

Zwaargewond bij het -dorschen.
Bij het dorsenen van rcgge is de boerenknecht

M. van G. te Nistelrode. die in de nok van het
dak was geklommen, om het graan naar bene-
den te werpen, plotseling naar beneden gestort.
De ongelukkige kwam met de borst op de

dorschmachine terecht. Met een ingedrukte
borstkas werd hij opgenomen.
Men vreest voor zijn teven,

/t~_~ Iti'" j

Kindje speelt met lucifers.

Moeder rukt de brandende
kleertjes van hetlijl.

De kleine ernstig gewond.
De ech:tgenoote van den heer Den Dekker te
Berlicum (N.-BJ verrichtte eenrge werkzaam-
heden in de bijkeuken, toen zij eensklaps be-
merkte, dat uit de woonkamer rook opsteeg.
De vrouw, die haar 11/2-jarig kindje alleen in

het woonvertre'k wist, snelde de kamer binnen
en hemerkte tot haar ontzetting, dat tijdens haar
korte afwezigheid brand was ontstaan. .
Het vuur greep snel om zich heen en had reeds

het kind bereikt, dat op den grond had zitten
spelen. De arme kleine stond reeds in lichte
laaie. De moeder rukte het kind de brandende
kleeren van het lichaam en slaagde er na veel
moeite in de vlammen te doeven. De arme kleine
was echter reeds zoodanig ov-er het geheele
lichaam met ernstige brandwondim overdekt, dat
voor zijn leven wordt gevreesd,
Met vereende krachten zijn de buren er met

behulp van emmers water in geslaagd het bin-
nenbrandje te blusschen. Het meubilair uit het
woonvertrek is verloren gegaan.
Vermoedelijk heeft het spelende kind een doosje

lucifers in handen gekregen, met het vermelde
noodlottige gevolg.

.L-
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Kindje aan vergiftiging overleden.
Woensdag heeft een driejarig kind van de fa- - \

mille Reuvers te Geffen in een' onbewaakt
oogenblik beschimmelde olienoten -weten te be-
machtigen en er van gegeten. Het kind werd
spoedig ernstig ziek, er deden zich vergtttlgtngs- I
verschijnselen voor,' aan de gevolgen waarvan
het kind gisteren is overleden.

~'l~~
Zijn gebit ingeslikt.

/

De heer Van E. te Velddriel had het ongeluk
zijn kunstgebit in te slikken. Onmiddellijk werd
geneeskundige hulp ingeroepen. doch het gebit
kon niet meer worden verwijderd, Op advies
van den behandelenden geneesheer is de heer
Van E., naar de Rijksklinieken te Utrecht ver-
voerd. Zijn toestand is niet zonder gevaar.

Vechtpartij te Oss.

Op de veemarkt te Oss heeft een hevige vecht-
partij plaats gehad. Er ontstond een woorden-
wisseling tusschen twee Nijmeegsche varkens-
kooplieden. Het bleef niet bij hooge woorden en
het duurde niet lang of de manr-en werden

, handgemeen en de twist ontaardde in een ver-
Wiedevechtpartij.
Plotseling snelde een der vechtenden een café

binnen en keerde gewapend met een bierglas te-
rug, hetgeen hij zijn tegenstander naar het hoofd
slingerde. De getroffene bloedde hevig en bleek
'n ernstige hoofdwonde te hebben bekomen. Om-
standers hebben hem bij een dokter bïnnense-

Ibracht, waar eerste hulp werd verleend, De da-
der werd in arrest gesteld.

I _ .2't'/~~ ...:

\

_ Te Geffen is in een woonhuis een orano ure-
gebroken, die echter spoedig kon worden ge-
bluscht. De eigenaar, "ZIekerevan D. wordt ver-
da..cht van brandstichting.

'0 ' I..<...-S ~ 4Sl-t-L

II uuuu. - I
- Onder Bakel is de voerman G. B. uit Oss

• door een auto aangereden en ernstig gewond.
~ -

.: J cfa--a..-' 17 s r:

Poging tot doodslag door
chauffeur.

Op het politiebureau te Oss heeft zich heden
z'ekere C. uit Vierlingsbeek aangemeld. die ver-
klaarde de auto te heboen bestuurd. die zat~r-
dagnacht op een tweetal agenten te Oss is in-
gereden.
C. werd gearresteerd en op het pol1tiebureau

ingesloten. Hij zal zich hebben te verantwoor-
den wegens poging tot doodslag.
l

"
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Een onverbeterlijk optimist.

Het zal velen met ons onbegrijpelijk
~ zijn voorgekomen, dat de .burgemeester II: van Oss, die ter plaatse IS geboren en,, Igetogen en derhalve beter dan wie ook I

met de plaatselijke toestanden bekend
hoorde te zijn, in zijn nieuwjaarsrede
de loftrompet heeft gestoken op... het I
.gemeentelijk politiekorps van genoemd I
stadje, Immers, men weet maar al te
goed, dat het niet de gemeente-politie, II
doch de marechaussee-versterking is
geweest, die dezen Auglus-stal reinigde
en dè gemeente-politie uit haar jaren-
langen winterslaap heeft wakker ge-
schud. De burgemeester richtte, na de
loftirade op zijn eigen politie-korps, I

ook nog eenige woorden van waardee-
ring aan het adres van de marechaussee I
en hieruit mag men misschien opmaken, I
dat burgemeester Ploegmakers lang-
zamerhand is gaan inzien, dat hij inder- II
tijd eenigszins zonderling heeft gehan-
deld, door het eere-voorzitterschap van
een huldigingscomité te weigeren, het-
welk voornemens was, de marechaussee- I

brigade, bij haar terugkeer van de II
huldigmg door H. M. de Koningin op
het Loo, den dank van de bevolking I
over te brengen. Maar nog vreemder I
doet een uitlating van het hoofd der I
gemeente aan, dat Oss "een der vreed-
zaamste en ordelievendste gemeenten
van Nederland" zou zijn (Madame '
Titayna moest het hooren!) en op elk II
gebied den toets der critiëk zou kunnen
doorstaan. Dit toont waarlijk een opti-
misme, dat aan verblinding grenst. Ook
's Burgemeesters wensch, dat de samen-
werking tusschen gemeentepolitie en I
marechaussee in de toekomst bestendigd
moge blijven, typeert wel duidelijk, hoe I
weinig de Ossche overheid van den heer- I
schenden toestand ter plaatse doordron-
gen is. Want het is een publiek geheim,
dat er van samenwerking tusschen de
beide korpsen geen sprake is, dat zij
integendeel elkander in hooge mate
wantrouwen; een dergelijke wanverhou- I
'ding kan toch bezwaarlijk als samen- I
werking worden voorgesteld! Een te-
rechtwijzing aan het adres van het zoo
lang gefaald hebbende politie-korps
ware o.i. beter op haar plaats geweest!

~1935
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Toestanden
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Maar ditmaal bij ..•. de Gemeentepolj'
Afgunst, Muggenzifterij en "Third Degree"=,'tische .

front 0
(Door een Ingewijde) Hij keef

'IJ?e grootsene huldiging, waarin de Imetaal op den borSldoordril'
elde politiecorpsen van Oss dezer commandant en bestuur

dagen worden betrokken zal ongetwij- speldde moet wel Ivolgen,"feld . ,~,
1U den lande bevreemding hebben indruk hebben gen Ik.'

~eWekt, temeer daar het genoegzaam gemeentepolitie, die ~l

ekend is, dat de capaciteiten van het blik steeds bij de ~:~gad::
~erneentenjk politie-apparaat niet al te neerzitten, Als bij t( d t' M
"r~g behoeven te worden aangeslagen. gemeentepolitie te ~ t tt
:.urn

l
ers, bij de schitterende resultaten, dat het nu voor hl ntlekS E

y.eke in 0 t ûe zuiveri ... trid d S er e....._ SS me e zuiveringsactie ZIJn IJ . was gewor en rOJt!reikt . kl . - . weers _ak ' IS zonne aar aan het Jicht ge- handen UIt de mouw -i W
}{Olllen, dat de versterkte brigade der zij niet met een breve¥!{"~
l~n. Marechaussee ter plaatse het onvolwaardigheid, in een ho
h l:l.wenaandeel der werkzaamheden gezet. Met de succesrijke
a:eft verricht. Men zal zich daarom van de ' Koninklijke Ned. Ma
g vragen, waarom nu plotseling het voor oogen, werden onmida
ge~a~kte gemeentelijke politiecorps agenten tot rechercheur be
d~ aUWerd wordt. Door de slappe hou- deze politiemannen zochten c
da. g Van dit corps toch, heeft de mis- vrouwen van reeds gearrest
da;d .~ustig kunnen voortwoekeren, tot- sonen, die in hun ontsteltent
be ZIJ zulke schrikbarende afmetingen strenge ingrijpen der Ma
VagO~ aan te nemen, dat de aandacht haar mond voorbij praatten el'
ve:ti .et g~heele land op Oss werd ge- noemden van een .!P'0ep meds,
gebo!d. T:~ntallen van jaren heeft het die nog op ~I1Ie voeten I

l~. fte ZlJn onguur bedrijf ongestoord Dankbaar prefiteerde de
"'-unnen . b idbet UItoefenen en het behoeft geen politie van het voor erei end€
de ~g, dat de leden der onderwereld door de Marechaussee was'
na ssche politieagenten niet au sérieux het mag niet worden ontkerlllen 1\.-ge . 0-' J.·.l.ennam een loopje met het draad, welke de gemeerrt,
'Waza",en de heerschappij van het gespuis deze wijze in handen kreeg,

S VOlkomen. de arrestatie van een .gl
brandstichters en dieven.

~
Nu ging het er om, de Mf'

wat het aantal arrestatles
overtroeven. Het werk der Ma.
was echter niet meer in de t

stellen. Hoe de gemeentel
zwoegde en haar beo deed,
het feit, dat zij in haar zuiv
zelfs personen ging betrekke~
tien jaar geleden hadden sq
maakt aan diefstal van een ~
rapen en dergelijke. Wijse
justitie toen aan de gemeenj
verstaan, dat een dergelijke
wel wat te ver ging en dat z
een muggenzifterij niet ge
Het plaatselijke blad werkte
geringe mate toe mede, om d~
politie danig over het paart .-
Een onbeteekenende arrestatie ~rd op-
geblazen tot een wereldschokkende
gebeurtenis en de manier, waarop steeds
dezelfde agenten in dit blad werden
geprezen, was oorzaak, dat er in het
gemeentelijk politi~cor?s ond~rliDg een
verregaande oneemgheld ontstond. Was
er eerst slechts naijver op de Mare-
chaussee, thans sloeg deze over op· den
eigen kring en elke politiemar~--trachtte
den ander de loef af te steken.

~
Het was ~n sport geW3yden, om

zooveel mogelIjk arrestanten .naaj- het
politiebureau te doen verhuitn en de
WiJze,waarop men daar de aangehou-
d~nenlt~dteen bekebntdenisbraçht, schijnt
met a tlJ even on e enkeliik'" ..~ ~ ZIJn ge-
w.eest. Men maakte er een c di- Ome Ie
van. Op een st~" in
"Was tiet o"p~cln'~
nen s.v.p." Hierop ....""'..lrpn
ten plaats nemen. Voorts de ijver
zoover, dat men zich niet ontzag kunst-
matig "een verdachte wakker te houden,
die dreigde tijdens een langdurig ver-
hoor in slaap te vallen. De qnderschei-
dingen, welke thans aan drie leden van
de gemeentepolitie alsnog zijn 'uitge-
reikt, hebben er geenszins to£ geleid, de
onderlinge verstandhouding te v~rbete-
ren. Integendeel, de verbitteting IS nog
toegenomen en wordt niet }jIllgeronder
stoelen of banken gestoken. Een der-
gelijke verhouding belooft weinig goeds
VOor de toekomst. Het wordt daarom
de hoogste tijd, dat een grondige reorga-
nisatie van het Ossene gemeentelijk
politiecorps ter hand wordt genomen
opdat de wantoestanden, welke jare
lang ter plaatse hebben geheersc.ht
zich niet gaan herhalen.

Deze '<»>
~et d wantoestanden duurden voort en
de t!ed dan ook eigenaardig aan, dat

I hebbe V~gde autoriteiten niet eerder

(

den ~ ~gegrepen. Reeds in 1928 wer-
king dgIngen aangewend, om verster-
verkrfO'er Mare~haussee-brigade Oss :e
lUinalit:~n, tenemde de ontstellende CrI-

en orn It,. Welke destijds reeds te Oss
I ])e nOo~eVlDg..hee:schte, te beteugelen.
lUaatr zakellJkheld van een dergelijken
lIet vegel werd echter niet gevoeld.
9l,lde ~~zoek werd niet ingewilligd en de
~staan ~tand bl~f onveranderd voort-
~ische.· Mede d.oor de slechte econo-
arbeid 9mstandlgheden, waarin de
Was· ende bevolking van Oss in 1929. geraakt· . ' ..
:minde. , III hoofdzaak door de ver-

l'lng va kgevÓlge v . n wer gelegenheid ten-
fabliek an de verplaatsing der Ju.-gens'
,gers .a:n, werd het gilde der misdadi-
iSelijke gstw~k~end ,vergroot. De plaat-
'Willen i~~~orIteIten hebben dit nimmer
z"Vijgen len. Men trachtte de pers het
lÜOChe op te leggen, door de feiten te
de b nen. Het is zelfs voorgekomen dat
in.ter ~:r:gemeester van Oss .bIJ"' een., VIew '
een ~llze met een verslaggever van
dat -er v I' gr<_>otst~bladen verklaarde,
2Prok . an mIsdadIgerSbenden niet ge-
hOo""s~n kon worden... er waren ten
Plaa~see .twintig branieschoppers ter
bedrev' dIe wel eens ongerechtigheden
casu en. Het hoofd van de politie, in
van d de. burgemeester, bleek dus niet
ih()()gt: SItu.~tie in. zij~ ~eme~nte op de
"e:rkl te zijn, Hieruit IS misschian te
+;. aren d~ 0 '. at eerst na den roofmoord
te 0 Yen, In Mei 1934, de politiemacht

Ss Werd uitgebreid door toevoeging
m~scllappen aan {f.}
Marechaussee aldaar,

aan wie tevens de zuivering van Oss
\Verdopgedragen.

'<»>
Weldra bleek, dat het verdoezelen der

feiten slechts struisvogelpolitiek was
geweest, die in plaats van een bestrij-
ding een voortwoekeren van het kwaad
in de hand heeft gewerkt. Het is ge-
Doegzaam bekend, dat de Marechaussee
den moed heeft gehad, om bij nacht en
ontij het ongure gespuis op zijD gangen
na te gaan en de verdachten in hun
woningen op te zoeken, Deze maatrege-
len zijn het geweest, die eindelijk tot
het beOOg~~ doel hebben geleid en
successievelIjk veroverde de Marechaus-
see het terrein. Ten volle verdiend was
dan ook de Kon.inklijke Onderscheidi~g,
W€lke dit kranige corps te beurt viel,
Bet grootsche oogenblik, waarop onze
Landsvrouwe eigenhandig het eere-~~-~---_.-......._---,--_.,------



Dr. A. A. F. Baptist

Zilveren jubileum van een
bemind geneesheer

Men schrijft ons uit Megen:

Het is vandaag een gedenkwaardige dag in,
de, geschiedenis van het oude Maasstadje :M:e~
gen. Immers 25 jaren geleden werd dr. A. A.
F. Baptist bij raadsbesluit tot gemeente-ge-
neesheer benoemd. Men stapte toen over hbt
bezwaar heen, dat de nieuwbenoemde arts, .nog :
slechts 24 jaar oud was. De gemeenteraad had
destijds geen betere keus kunnen doen, want'
het 'is gebleken, dat dr. Baptist niet alleen over
buitengewone medische capaciteiten beschikt,
doch zich tevens heeft doen, kennen als een
menschenvrtend in den waren zin des woords.

_ I Geboren uit een achtenswaardiga 's-Herto.,
~I .~ , genbosscha familie, kende h~j het Braballtsche

.volk door en door. De jonge arts, diep getrot-
___. ~ fen door de nooden der plattelandsbevolking
~ ..J, ., vatte zijn taak op als een apostolaat. Hi] be~

sloot zich geheel aan de lijdende menschheid
te wijden en d~t dit g~eJ<lutopie is g'Cweest,
bewijst wel datgene, wat' hij voor zijn patiën-
ten heeft gedaan. Geheel belangeloos,' met
volkomen voorbijzien van eigen genoegens;
heeft hij onafgebroken, zonder er zelfs aan te'

;/

1.. denken één dag vacantie te nemen; de beste
jaren van zijn leven aan de bevolking van

I Megen en ompeving gewijd.
,[ Het deerde hem niet, dat hij door deze
I grootsche opvatting van zijn taak zelf in de
I bitterste armoede geraakte: het W&S hem een
voldoening ter liefde Gods. te arbeiden.. Be-
grijpeIijkerwijze ging de roep, van zijn kennis
en weldàdigheid tot ver buiten de grenzen van
zijn woonplaats en tot wijd, in den omtrek
kwam men "den Megenschen dokter", zooals
hij in den volksmond wordt genoemd, consul-
tseren. ", " "

I Ti;Jloos zijn de verhalen over den dokter, die
door de plattelandsbevolking als een heilige

I wordt vereerd en waarin telkens diens groote

1

0PofferingSgeZin"dhei,d en war,e,',' onbaatzuchtlg-
beid tot uiting komt. ,', ' ,
In een armelijk hutje had de dokter een kind

I ter wereld helpen brengen, waarria hij den
I vader aanraadde zorg te dragen de zwakke
vrouw van versterkende middelen te voorzien.
Dit was voor den armen man onmogelijk,
doch toen de dokter het huis verlaten had,
ontdekte men op tafel een aanzienlijk' .,'eldsJ
bedrag, dat waals later bleek, door den arts
was achtergelaten. Bovendien behoefde. wo-
als gewoonlijk, voor de medische hulp niets te
worden betaald.
In vele gezinnen" heeft Dr. Baptist vaak bij

de geboorte van tien of meer kin<leren Zijn
medische huln verleend, zonder dat ooit een
rekening 'werd gepresenteerd. Den eenvoudigen
en bescheiden man is alle winstbeja€,' vreemd.
In biîzondere gevallen rekent ,hij .voor een
consult het minimale bedrag van tien tot vijf
en twintig cent, waarbij dan de medicijnen
uit eigen apotheek zijn inbegrepen. Van cie'
weinige opbrengst hiervan leidt hii een sober
bestaan, terwijl hij nog een gedeplte van zijn
inkomen onder de armen verdeelt.
Het' is dan ook niet te verwonderen, dat

toen burgemeester van Vlokhoven uit Megen
een oproep deed om den beminden arts bij'
diens 25-jarib' jubileum te huldlgen. niet alleen
van de geeste1.ijke en wereldlijke overheid
adhaesle werd betuigd, doch uit alle 'l&gen der
bevolking spontaan medewerking. met deze
plannen werd toegezegd. Er werd een .. .huldl.,
gil/.gscomité 'opgericht, waarv!Rl;i- burgeracester
Van yIokhoven .het voorzitterschap heeft aan-
vaard. Bovendien 'h'ebben in het eere-comité
zitting genomen de P&rochiegeesteIijken van
Megen, Haren en Macharen. de. Pater Gar-
diaan van het Klooster der Franciscanen, de
Rector van het Klooster te Haren en de heer
W. C. I. J. Kiop, lid var!' Geçi. Staten van
Noord-~r!l~ant te M~, ,A.1,J.eS.. word~ i~;,.het

~-,ê'::Jt~ il'~- , Jubu.u-._
dat ,~nmen eredenen, op 19 Janu8.ri
feesteliik zal worden gevierd,' zoo luisterrijk
mogelijk te maken. In alle parochies heeft men
besloten, om OP dien dag de Nederlandsche
driekleur van de huizen te doen wapperen.
De groote aanhankelijkheid, welke de, bevolking
den 'bemi:nden gemeentegeneesheer toedraagt
is tot uiting gekomen, toen een inzameling
werd gehouden voor-een huldeblijx, waarbij met
gulle hand werd gegeven. Ondanks het feit, dat
Dr. Baptist wars van alle eerbetoon is. zal' hij
zich dien dag de hulde van zijn dorpsgenoote!!
moeten laten welgevallen.
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"DE MEGENSCHE DOKTER" is voor de
inwoners van de Oost-Brabantsche dorpen
d'l. A. A. F. Baptist, die 19 Januari te
Megen zijn zilveren jubileum als arts zal
vieren. Dr. Baptist heeft zich ten plattelande

"ijzonder populair gemaakt.
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Dr. Baptist heeft zijn eersten
vrijen dag

MEGEN HULDIGT ZIJN
WELDOENER

Vijfentwintig jaar lang hielp
dr, Baptist onafgebroken

de zieken "pro Deo"

En nog vindt hij deze
hulde te grootsch

MEGEN, 19 Januari 1936

De inwoners van het aloude Maasstadje
Megen hebben zich heden opgemaakt om op
waardige en luisterrijke wijze het 25-jarig
jubileum te vieren van hun beminden ge--
meentearts. Spontaan had men de handen
ineengeslagen om dr. A. A. F. Baptist, den
grooten menschenvriend, die zich geduren-
de een kwart-eeuw, geheel met voorbijzien
van eigen belangen in dienst der lijdende
menschheid heeft gesteld, op dezen dag nul-
de en dank te brengen voor het zegenrijke
werk, dat hij in dit tijdsbestek heeft ver-
richt. En inderdaad is het een schoone dag
geworden, waarop de bevolking van Me-
gen, het Feestcomité en niet in het minst
de jubilaris steeds met vreugde zullen kun-
nen terugzien.'

Ree~' vroeg in den morgen verkondigden de
vlaggen, die huis aan huis te Megen en omlig-
gende dorpen wapperden, dat er iets bijzonders
ging gebeuren. Het mocht dan ook wel iets bij-
zonders worden genoemd, dat zulk een eenvou-
dig mensch als de Megensche dokter, die van-
daag op aandringen van het Feestcomité voor
het eerst in zijn 25--jarige loopbaan eens een
dag vrijaf had genomen, gehuldigd zou wor-
den.

H. Mis van dankbaarheid
Toen even voor half tien de klokken beierden,

spoedden zich talloozen naar de Parochiale
Kerk, om daar een plechtige H. Mis van Dank-
baarheid bij te wonen, die tot intentie van den
jubilaris zou worden opgedragen.

In een minimum van tijd was het kerkgebeur
tot in de uiterste hoeken met geloovigen ge-
vuld. Noor deze gelegenheid werd de H. Mis ge-
celebreerd door Pater Gerardus Baptist, oud-
Provinciaal van de Missionarissen van het H
Hart te Tilburg, een broeder van den jubilaris ell
Missionaris te Batavia, met assistentie van
Pastoor Lerroux O. F. M. ais Diaken, Pate:
Gardiaan' S. Booms, ais Subdiaken en Kape-
laan Nicodemus O. F. M., ais Ceremoniarius.
Pastoor Lerroux sprak een feestpredicatie uit,

waarin hij de vele' verdieristen van den jubilee-
renden gemeentegeneesheer in het licht stelde

F_eest in hel dorp
Omstreeks elf uur werden de jubilaris en zijn

familie door het feest-comité, onder de vroo-
Hike tonen van het plaatselijke muziekkorps
aan de dokterswoning in de Putstraat, welke J
dezer dagen ais uiting van dankbaarheid her-
doopt is in Dr. Bapt.iststraat, afgehaald en ill

__ --=:'::.::sE=;a~::J~~~~::t.dQ~to~c~b.t:..:n~aarhet ge~"Wtehuis eleid. ~'at'

had in de feestelijk versierde en met bloemen I
getooide raadzaal de officieele huldiging
plaats. '
De burgemeester Van Megen, de heer M. P J.I

Van Vlokhoven hield een rede, waarin hij . de
groote onbaatzuchtigheid en de stoere werk-
kracht van den jubflarfs naar voren bracht. Als
voorbeeld van dit laatste vertelde de burge-
meester een episode uit het leven van den
Megenschen dokter .
. Gedurende. de mobilisatiejaren was dr. Bap-I
hst als officier van gezondheid gestationneerd
te Ede, De zorg voor' de Megensche zieken Iiet I
hem echter geen rust en op eIken Zaterdagavond
spoedde de arts zich per fiets naar Megen
Waar hij vaak den nacht en den geheelen vol~
~enden dag aan zijn patiënten wijdde. Nog
v <??r het aanbreken van den dag aanvaardde
hI] per rijwiel den terugtocht naar zijn garni-
zoen en des Maandagsochtends was de ijverige
dokter reeds om half zes weer op zijn post.
Spr, noemde den dokter in deze strekën een

legendarische figuur, die slechts één devies
kent, n.l, patiënten helpen en patiënten be-
Zoeken. I

k -Alle gewone stervelingen moeten eten, drin-
en, slapen en hebben ontspanning noodig

doch bij den jubilaris schijnt dit niet het ge-
val te zijn. Toen eens een verbaasde vreem-
det·dIng den burgemeester vroeg, wat de dokter
an Wel noodig had, kon het hoofd der ge-

:meente maal' één antwoord geven en dat was,
·,I>atienten helpen en patiënten bezoeken".
Dit demonstreert het geheele leven van

dr. Baptist.

cic~:Zier;t.wij, vervolgde de burgemeester, den
Wind r. bIJ nacht en ontij, bij koude en
OIn ,langs de meest onbegaanbare wegen gaan
te de hutten van de armsten der armen cp
])Ui:eken o~ daar hulp en troost te brengen,
dat ~den zIjn u dankbaarheid verschuldigd ell
l'UÎlnZIJ OOk dankbaar z,ijn is gebleken door de
de ~ gaven, die ons in staat hebben gesteld u
hen eest praetasene cadeaux vandaag te kun-
vaar ~erhandigen. Spr. smeekte Gods zegen af
beslOotet .:welzijn van den geliefden medicus en
den . ~IJn rede met de beste wensenen voor
b JUbllar' N .0Od. h" IS. amens het gemeentebestuur
levens IJ den arts een bloemenmand en een
De vgroot portret aan.

1i_~ va:lgende spreker, de heer W. C, J. I. Kipp,
ZIJn gr Ged, Staten van Noord-Brabant uitte
geledenOote voldoening, dat hij een kwarteeuw

, voorrech als wethouder der gemeente Megen het
aan de ; heef~ gehad, te mogen medewerken
den J'Ub'len?emlng van een zoo kundig arts als
'" 1arts-<OenW .

:met de erd er echter niet aan gedacht dat
nen, Ui~~ benoemi~g een inwoner werd ge'won-
Offerin u~tende 111menschlievendheid en op-

gsgez111dheid.

°nn.oem r' "laris e IJk veel lilden werd door den jubi-
verzacht d·tl'ieel en 1 alles zonder eenig mate-
VOordeel dik "Is .van h ,1 wIJ nog met wegschenking

Ci.ifer€et meest onmisbare, zichzelf geheel weg-
Va.l nd en practiseerend in den waren zin

"Pro Deo"\Venschte . Namens het Eere-Comité
jare . spr. Dr. Baptist nog vele gelukkige

n In dienst van de lijdende menschheid.
be heer J J .£;::het.ste ,ansen, hoofd der bijzondere school,

Iva den Megenschen dokter als een man
n VOlk

geneZin omen overgave aan zijn beroep, heil en
DiChte g " .brengend, waar hij wordt geroepen.
ZOo ver~llJen. van dankbare patiënten zullen,
drUkk.e aarde spr. u straks de hand komen
n1eer n en weet dan dat met dien handdruk
Wardegez:gd wil worden, dan in woorden kan

nUitgedrukt.
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Dank van de Minderbroeders

Pater S. Booms O.F.M., Gardiaan van het
Minderbroederklooster, dankte in gloedvolle be-
woordingen den jubilaris voor datgene, wat hij
voor de Paters en Broeders heeft gedaan. Een
eenvoudigen weldoener der menschheid, aldus
spr., wordt hier vandaag de zilveren kroon op
het hoofd gedrukt, en ook wij Minderbroeders
willen een klein steentje aan die kroon toe-
voegen. Een edelsteen, in den vorm van hoog-
achting, liefde en sympathie. De arme en toch
zoo ·gelukkige zonen van St. Franciscus zijn u
dankbaar voor de geheel belangelooze genees-
kundige hulp, die gij hun gedurende een kwart-
'eeuw hebt verleend. Ook gij, jubilaris, zoo ein-
digde de gewijde spreker, zijt een navolger van
St. Franciscus en wij kunnen u niet anders dank
betuigen dan u in onze dagelijksche gebeden
te gedenken en Gods zegen over uw schoon
werk af te smeeken. Pater G. Wismans O.F.M.
getuigde eveneens van de groote liefde, die de
gymnasiasten en ook de leeraren van het gym-

t nasiurn- voor dr Baptist koesteren.
I Nadat nog verschillende sprekers het woord
Ihadden gevoerd en geschenken hadden aange-
boden, brachten de schoolkinderen en de plaat-
selijke Harmonie "Per Ardua ad Astra" den ju-
bilaris een aubade.
Zichtbaar ontroerd dankte dr. Baptist voor

de hem van alle zijden gebracnte hulde. Hij
meende echter, dat men dit feest te grootsch

I
had opgezet; maar nu dit eenmaal was ge-
schied kon hij niet anders dan zijn hartelijken
dank uitspreken voor de vele cadeaux, welke
hij heden had ontvangen. Dit had echter ver-
meden 'kunnen worden, want in dezen tijd van
malaise en werkloosheid, was hij maar al te
bang, dat degenen die tot deze geschenken had-I
den bijgedragen, zich thans hiervoor iets zouden]
moeten ontzeggen. Verder hoopte hij op den
verderen steun van het gemeentebestuur en
dankte ook de Armbesturen voor de medewer-
king, die hij steeds heeft mogen ondervinden.

OSS KAN VAN BEKENNEN
NIET BEDAREN

Ro%verval, in 1924 gepleegd,
toom aan het daglicht

gekomen
Te Oss blijken er nog altijd menschen te zijn,

die het één of ander misdrijf op hun kerf6to.k
hebben, dat nog nimmer aan het daghcnt IS
gekomen. De tijd van zwijgen is evenwel
voorbij en dit is opnieuw duidelij~. gebleken,
toen zich zaterdag een persoon bIJ de KOl:.
Marechaussee meldde, die een bekentenis
wenschte af te leggen.
De man, zekere van D. uit Oss, verklaarde,

dat hij zich in 1924 schuldig had gemaakt aan
medeplichtigheid aan een brutalen ~oofoverval.
Tezamen met twee, thans gedetmeerde be.~
ruchte Ossenaren, van G. en van B. was hI)
des nachts het boerderijtje binnengedrongen
van den landbouwer B. te Berghem. De man-
nen begaven zich naar het slaapvertrek van
het echtpaar B., waar zij het in huis aanwezi~e
geld .onder bedreiging met den dood opeisen-
ten. Toen hieraan niet direct werd voldaan
mishandelden zij den landbouwer en zijn e?ht-
genoote op ergerlijke wijze. Het edele drietal
wist onopgemerkt te ontkomen met mede-
neming van een klein bedrag aan geld.
Destijds werd een onderzoek naar de daders
ingesteld, doch geen spoor werd van he17=:
dekt en de zaak geraakte langzamerhand 111 het
vergeetboek.
De berouwvolle dader, door angst en wroe-

ging gedreven, wilde zich thans .~n arrest jaten
stellen, doch tot zijn groote bll]dsc?ap d.eelde
de marechaussee mede, dat he! felt verjaard
was en geen vervolging tegen hem zou worden
ingesteld. Van één en ander is proces-verbaal
opgemaakt.

1



\

I
\
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

De koster, die dicht bij de pastorie woont,
werd door de noodkreten van den pastoor
op het gebeurde opmerkzaam gemaakt en
toen hij naderbij kwam, heeft hij nog een
persoon gezien, wieris gelaat hij door de
duisternis niet heeft kunnen waarnemen.
Hij vermoedde onmiddellijk, dat er iets.

ontzettends moest zijn gebeurd en hij
trachtte zich daarom toegang te verschaf-
fen tot de pastorie, hetgeen echter niet
gelukte.
-De hevig ontdane man is toen weg ge-

sneld om hulp te gaan halen, welk inter-
mezzo de daders hebben kunnen benutten
om onopgemerkt te verdwijnen, na eerst de
tuindeur te hebben geopend. Zij hebben dus
een flinken voorsprong kunnen behalen.

De huishoudster kon al evenmin posi-
tieve verklaringen afleggen. Zij heeft wel
de angstwekkende geluiden gehoord en uit
het stommelen, toen men het lijk van het
slachtoffer naar binnen Sleepte, kunnen
opmaken dat meer personen aan het werk
zijn geweest. Hieruit zou men dus kunnen
afleiden, dat meer dan een persoon het
snoode misdBijf heeft gepleegd.

lO/~au: 19l-' 8~~'(
~~-d r;~/~~ "_\__
. Justitie staat v'oor moei-
lijke taak

Betreffende dit afschuwelijk misdrijf verne- II
men wij nog: .
Justitie en politie staan bier voor een uiterst

moeilijke taak. Voornamelijk, omdat niemand

van het drama, dat zich in de duisternis van
den vredigen Zondagavond heeft afgespeeld, ge-
tuige is geweest. Men moet dus hoofdzakelijk
afgaan op de stille getuigen en de verklaringen
van den koster en de huishoudster, die slechts
vage mededeelingen kunnen doen, omdat zij te
veeloverstuur waren, om betrouwbaar te kun-
nen waarnemen.

In den loop van den nacht werd de justitie te
Roermond ingelicht. Het parket zal heden ter
plaatse arriveeren, teneinde zich van den stand
van zaken op de hoogte te stellen. Het onderzoek
berust bij de politiekorpsen van Wanssum, Maas-
hees en Well, die assistentie hebben der Konink-
lijke Marachaussee te Venray.
Gezamenlijk zullen zij de naspeuringen met

groote intensiteit voortzetten.
BoV'endienheeft men' de hulp ingeroepen van

veldwachter Wens uit Heesch die onmiddellijk
met zijn beroemden speurhond op de plaats van
het misdrijf is gearriveerd.

De politie kan nog niet met zekerheid ver-
klaren, dat men hier met een roofmoord te .
doen heeft, ofschoon de chaos in de werkka-
mer van den pastoor er op wijst, dat roof het
motief tot het misdrijf moet zijn geweest.

De droeve mare van het verschrikkelijk drama
heeft in het rustige dorpje Geisteren, dat slechts
vijfhonderd inwoners telt, en waar sedert men-
schenheugenis een dergelijk misdrijf niet is voor-
gekomen, diepe verslagenheid teweeg gebracht.
Men groept samen om de pastorie, waar men

op een afstand met aandacht de activiteit der
politiemannen gade slaat.
De bevolking is diep verontwaardigd over den

gewelddadigen dood van haar beminden herder
en hoopt, dat 't de politie spoedig moge gelukken
de daders van dit weerzinwekkendmisdrijf op te
sporen.
In den loop van den Maandagmorgen had het

politieonderzoek evenwel nog geen nieuwe ge-
ziehtspunten opgeleverd en van de daders ont-
brak nog elk spoor.
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EEN DURE VERGISSING
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De gemeenteveldwachter uit Megen is er, na
een uitgebreid onderzoek in geslaagd, te 's-Her-
togenbosch een manufacturenkoopvrouw, de 36-11
jarige Mej. J. v, B., op te sporen, die zich dezer
dagen te Megen heeft schuldig gemaakt aanl
een wisseltruc.
De handelaarster reisde met haar koopwaar

per auto de Brabantsche dorpen af en bood bij
, de echtgenoote van den metselaar van 'R, te I
Mrgen tegen zeer voordeeligen prijs een partij-
tje linnen aan. Mej. v, R., die alleen thuis was, I
vond het aanbod zeer aanlokkelijk en noodigde I
de koopvrouw bij haar binnen. Na over en weer I
gepraat werd de koop gesloten en tijdens het
gesprek haalde de cliënte haar geldkistje voor
den dag, teneinde het verschuldigde bedrag van
acht gulden te voldoen. Zij verkeerde in de
meening, dat zij hiertoe aax de verkoopster een
bankbiljet van tien gulden overhandigde. De
koopvrouw gaf twee gulden terug en scheen
plotseling groote haast' te krijgen. Zij stapte in
haar auto en verdween met groote snelheid.
Te>ende metselaar des avonds thuis kwam en
de koop nog eens werd besproken, ontdekte
men spoedig, dat de handelaarster er niet met
een briefje van tien doch met een bankbiljet
van, honderd gulden vandoor: was.igegaan. On-
middellijk werd bij de. polrtie aal~gLftegedaan
en nog denzelfden avond liet de burgemeester een
radio-omroep verspreiden ten einde de onbe-
kende koopvrouw op te sporen. De vrouw liet
evenwel niets meer van zich hooren, totdat de
gemeenteveldwachter haar te 's-Hertogenbosch
op het spoor kwam. Zij werd ingesloten en zal I
ter beschikking van de Justitie worden gesteld. I

I

In Oost-Brabant
Als resultaat van het uitgebreide onderzoek,

dat door de Kon. 'Marechaussee te Grave werd
ingesteld, in verband met de inbraak in het
gebouw van den N. C. B. aldaar, welke in den
nacht van 9 op 10 Januari werd gepleegd, is aij
Zaterdag tot arrestatie overgegaan van vier
jeugdige inwoners van Grave, n.l, den 18-jarigen
J. A., den 20-jarigen J. v. O. en de 18- en 19-
jarige gebr. Sch.
Op genoemd tijdstip waren onbekend ~eble-

ven personen door verbreking van een ruit het
gebouw van den N. C. ,B. binnengedrongen, waar

zij de postzegelkas en een. klein bedrag aan geld
hadden ontvreemd. De pogingen om de brand-
kast te openen hadden gefaald.
In denzelfden nacht was ingebroken in de

stoomzuivelfabriek te OVerasselt en het onder-
zoek wees uit, dat het nagenoeg zeker was, dat
deze tweede inbraak, die groote overeenkomst
vertoonde met de eerste door dezelfde personen
moest zijn gepleegd. De vier arrestanten worden
dan ook van beide inbraken verdacht.
Voorloopig zijn de jongelieden ter beschikking

gesteld van de gemeentepolitie te Nijmegen.

OUDE VROUW VERDRONKEN
zondagmorgen omstreeks 9 uur vond de

landbouwer van de Camp uit Haren in een
wiel tegenover zijn boerderij een vrouw in het
water drijven. Onmiddellijk stelde hij pogingen
in het werk om de drenkeling op het drose
te brengen. Het bleek echter, dat zij reeds was
overleden, Uit het onderzoek dat werd .in~e-
steld bleek, dat het slachtoffer de 63-Jan~e

H Kling-Manders was, De vrouw, die
d~g trouw om zes uur ter kerke gaat, is
',ijnlijk door de duisternis misleid te I
1100penen jammerlijk verdronken.
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vlammenBoerderij in

opgegaan

Alleen een tiental koeien kon ge- I
red worden. De brandweer

niet gewaarschuwd I
I

Dinsdagavond omstreeks zes uur bemerkten de
bçwoners dat een felle brand was ontstaan in
het achterhuis van de kapitale boerderij van
den landbouwer Van Boxtel in de Hondstraat
te Heesch bij Oss.
Het vuur breidde zich met razende snelheid

uit en in een minimum van tijd was de boer-
derij van voor tot achter in vlammen gehuld.
Met groote moeite gelukte het nog, een tien-

tal koeien uit de brandende stallen te drijven.
Een geit, een groot aantal kippen en twee var-
kens kwamen door het vuur om.
Aangezien de brandweer niet was gewaar-

schuwd, kon geen blusschingswerk verricht wor-
den.
De kapitale hofstede met stallen en schuren

is tot den grond toe afgebrand.
Behalve het huisraad werden nog de land-

bouwwerktuigen, eenigs karren, benevens lO.OOO
K.G. hooi en stroo een prooi der vlammen.
De oorzaak van den brand moet worden ge-

zocht in kortsluiting.
De schade, welke zeer aanzienlijk is, wordt

door verzekering gedekt.

AUTO RIJDT DOOR EEN MUUR

De inzittenden ongedeerd
Dinsdagmorgen heeft zich op den Rijks-

'straatweg 's Hertogenbosch-Grave een gecom-
pliceerd verkeersongeval voorgedaan, dat ge-
lukkig geen menschenlevens heeft gekost. I
Een automobilist, afkomstig uit Tilburg, pas-

seerde de gemeente Heesch, toen zijn auto II
tengevolge van de gladheid van het wegdek,
plotseling slipte. Hierdoor verloor de chauffeur I
de macht over' zijn stuur, met het gevolg, dat
de wagen een zwenking maakte en pardoes
tegen de boerderij van den landbouwer Smits
botste. De auto reed dwars door den zijmuur
van de boerderij heen.
Alhoewel de auto nagenoeg geheel werd ver-

nield, liepen de inzittenden geen letselop. Ge-
lukkig bevond zich op het moment dat de auto
onvrijwillig de boerderij binnenreed, niemand
in het achterhuis. De botsing was echter zoo
hevig geweest, dat de zijmuur van de boerderij
instortte. De materieele schade is zeer aan-
Zienlijk.

I

j ,~.wIAA-~
HOUTHAKKER VER-

ONGELUKT

Door een vallenclen tak getroff.en

Dinsdagavond is te Son een doodelijk onge-
val gebeurd. De 36-jari&'CJ. van HeertU"m:~
aan het boomen rooien, toen plotsellllg i er-
zware tak afbrak en neerstortte. OngelU~~gge-
wijze werd de houthakker op het hoo bleek
troffen. Hij viel bewusteloos ~eerW::d gees- ,I
zwaar gewond te zijn. Onmid~elhjk Niets
telijke en geneeskundige hulp mge'roepenhet H.

hte baten N!>no!:)vanmocht ec r meer . elukldge over-
Oliesel te zijn voorzien is_~~ 0::: met kinderen
leden. De man laat een w""'u
ac~tel'.

"
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REVOL VfJRiOIEF ONTSNAPT

Na een wilde jacht weer
gegrepen

"Dezerdagen is Gemert in rep en roer gebracht
door de sensationeele ontsnapping van een ar-
restant. Het was de gemeentepolitie gelukt, na
een achtervolging per auto, de hand te leggen
op zekeren K. uit Veghel, die zich schuldig had
gemaakt aan diefstal van een revolver, uit de
etalage van een wapenhandelaar te Gemert. De
dief werd onder de gemeente Erp gegrepen en
bleek, behalve over de gestolen revolver, nog
over een respectabel aantal vuurwapenen en
munitie te beschikken. Toen hij onder politie-
geleide naar den wapenhandelaar werd geleid,
zag' hij kans de beenen te nemen. Nu volgde een
wilde jacht door het dorp, waaraan een groot
aantal dorpelingen deelnam. De vluchteling
sprong over heggen, klom over muren en wist
inderdaad terrein te winnen. Het kostte dan ook
heel wat moeite alvorens de man, die zich hevig
verzette, kon worden gegrepen en overmeesterd.
L2.ter wist hij zich weer los te rukken, doch ook
ditmaal slaagde hij er niet in definitief te ont-
snappen. Hij is op het politiebureau ingesloten,
waar tevens een onderzoek zal worden ingesteld
naar de herkomst van de andere wapens, die hij
bij ziln aanhouding in zijn bezit had.

-
Door de duisternis misleid

Waarschijnlijk door de duisternis misleid is
mej. A. H. te Cuyk, Donderdagmorgen, op de
blank staande uiterwaarden bij de Maas, te
water geraakt. Daar niemand het ongeval heeft
bemerkt, is de vrouw jammerlijk verdronken.
Het lijk van het slachtoffer is later opgehaald.

II/I~'
OSS LAAT WEER VAN

ZICH HOOREN

Nieuwe arrestatie na bekentenissen
De beide inbrekers P. de B. en dikke Toon

de Soep hebben verklaringen afgelegd voor mr.
Dubois, officier van [ustitie te 's Hertogen-
b08Ch, waardoor opnieuw één hunner contra-
ters in handen" der politie is gevallen. De ge-
detineerden bekenden, dat zij op aandringen
van zekeren C., een berucht smokkelaar, af-
komstig uit V~erlingsbeek, besloten badden een
inbraak te plegen bij. een bank te Vierlingsbeek.

De smokkelaar zou een zeker geldsbedrag
aanvragen, en wanneer dit ten kantore zou
zijn aangekomen, zouden de beide Ossche ban-
dieten in het bankgebouw inbreken en het
geldsommetje medenemen. Het plan is des-
t~jds echter mislukt. Naar aanleiding van deze
verklaringen, is de marechaussée te Boxmeer
thans tot aanhouding overgegaan van genoem-
den C., wegens uitlokking van inbraak. De ver-
dachte is ter beschikking gesteld van den of-
ficier van justitie te 's Hertogenbosch en in
het Huis van Bewaring aldaar ingesloten.
~iet alleen is de justitie er van overtuigd,

dat hij in voortdurend contact heeft gestaan
met de Ossche bende, doch er Zijn ernstige
verdenkingen tegen hem gerezen, dat hij debet
zou zijn aan verschillende misdrijven in Noord-
Limburg en oost-Brabant, welke daar den
laatsten tijd zijn gepleegd.
Het onderzoek daarnaar wordt voortgezet.
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NIEUW GEMEENTEHUIS TE

ST. MICHIELSGESTEL
Het nieuwe gemeentehuis te St. Michlelsge-

stel is Zaterdagmiddag. onder aanwezigheid van
een aantal genoodigden, officieel geopend.
Hieraan vooraf ging de wijding der Kruis-

beelden door de H.H. f,'eestelijken der Parochie.
Daar de commissaris der Koningin in Noord-

• Brabant verhinderd was, geschiedde de plech-
t~gheid door den heer Vincent Cleerdin, grif-
fler der Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Nadat burgemeester Scheltus had gesproken,

werd het woord gevoerd o.m. door Mgr. Her-
mus, directeur van het Doofstommen-instituut,
Mgr. Goyarts, regent van het Klein Seminarie
pater Theophilus, directeur van het Instituut
De Ruwenberg, pastoor Hubers en den heer
Schellekens, namens de commissie van ingeze-
tenen, welke laatste namens de bevolkin;' een
schilderstuk van den kunstschilder R:ynier
Peynenburg uit Vught aanbood.
Het nieuwe gemeentehuis was Zondag van 3

tot 5 uur ter bezichtiging voor het publiek
opengesteld. Van deze gelegenheid werd eenj

I druk gebruik gemaakt. ,

I~

Onaangenaam
avontuur---

Op het nippertje aan den ver-
drinkingsdood ontkomen

Maandagavond hebben twee arbeiders uit Al-
phen a.d. Maas, die werkzaam zijn bij de Maas-
baggerwerken aldaar, een onaangenaam avon-
tuur beleefd.
De 25-jari.ge G. Veenendaal en de I6-jarige

J. van Os .begaven zich per roeiboot naar den
baggermolen op de Maas, terwijl zij een ijzeren
staaf, die zij bij hun arbeid noodig hadden,
medenamen. Het roeibootje werd voortgetrok-
ken door een sleepboot uit Sliedrecht. Toen zij
zich midden' op de rivier bevonden, gleed de
ijzeren staaf plotseling uit de boot, met het
gevolg, dat het vaartuigje vol water liep en
met de beide inzittenden in de diepte verdween.
Het personeel van de sleepboot had het ongeval
niet opgemerkt, terwijl het hulpgeroep der
drenkelingen evenmin werd gehoord. De beide
jongelieden die niet konden zwemmen, klamp-
ten zich in' doodsangst vast aan de roeispanen
en wisten zich zoo goed en zoo kwaad als het
ging drijvende te houden.
Hun toestand werd steeds hachelijker en toen

zij geheel verstijfd van koude, dreigden te zin-
ken, werden zij opgemerkt door eenige arbeiders
van den baggermolen, die de bemanning van de
Sleepboot waarschuwden. Onmiddellijk snelde
men ter hulp en het gelukte vrij spoedig, de
jongelieden, die meer dood dan levend waren,
en reeds een kwartier in het ijskOUde water
hadden rondgedobberd, aan boord te trekken.
Daar werden zij liefderijk verzorgd en van drose
kleeren voorzien. Nadat geneeskundige hulp

\

was verleend zijn beiden per auto naar hun
woningen overgebracht. Hun toestand was he-
denmorgen gunstig.

I
I



De kindermishandeling
te Megen

Er is nog meer aan het licht ge-
komen, zoodat de schuldige
vrouw ten tweeden male

terecht zal moeten
staan

De gruwelijke bijzonderheden, welke bij de
berechting van de kindermishandeling te
Megen aan het licht zijn gekomen, zijn voor
den Minister van Justitie aanleiding geweest,
een intensief onderzoek te gelasten naar de
gedragingen van de ontaarde pleegmoeder
mej. W., aldaar.

Deze vrouw, die onbewogen een vonnis van
6 maanden gevangenisstraf tegen zich hoorde
uttspreken, blijkt nog meer op haar kerf-
stok te hebben. Het geval van de 8-jarige

I' Annie en de 5-jarige Dientje Rollaer blijkt
~niet alleen te staan. Reeds eerder heeft zij
I zich aan de haar toevertrouwde kinderen ver-
grepen.

Dit is aan het licht gekomen uit het on-
derzoek, dat burgemeester Van Vlokhoven te
Megen naar deze onverkwikkelijke affaire
heeft ingesteld.
Aanvankelijk was mej, W., 'die zich van elders

te Megen had gevestigd, van plan, in haar
onderhoud te voorzien door het houden van
pensiongasten. Te dien einde had zij een groot
huis aangekocht, doch de commensaals bleven
uit. Toen besloot zij zich aan te melden voor I
het opvoeden van voogdijkinderen en inderdaad
werden haar twee jongens toegewezen. Reeds
spoedig daarna 'werd er door de buren en
andere dorpsbewoner.-r gemompeld, dat de
pleegmoeder haar pupillen slecht zou bt~-
handelen, doch het rechte kon niemand te
weten komen, daar de jongens niets uitlieten.
Toen de jongens echter resp. naar Altforst en
Huissen werden gezonden, am daar het land-
bouwbedrijf te leeren, doken opnieuw de ge-
ruchten op, dat z.ij door hun pleegmoeder zou-
den zijn mishandeld.' Desondanks werd echter
opnieuween meisje, dat aan de ouderhjke
macht was onttrokken, bij de vrouw geplaatst,
Om niet bekend geworden redenen werd het
kind spoedig daarna in een gesticht opge-

I
nomen. Destijds waren er andere te goeder
naam en faam bekend staande personen, ter
plaatse, die gaarne een voogdijkind onder hun
hoede zouden hebben gehad en hierom ook

Ihadden gevraagd Hun verzoek werd echter
niet ingewilligd en tot aller verbazing werden
opnieuwaan vrouw W. twee meisjes ter op-
voeding toèvertrouwd. Het waren de beide
zusjes Hollaer, die al spoedig den indruk wek-
ten, dat ,zij ernstig verwaarloosd werden. Een
buurman van mej. W., voor wie de gedragingen
van de vrouw niet geheim waren gebleven
stelde .ten slotte den burgemeester van zijn
bevindingen op de hoogte met het bekende ge-
volg. Thans werden ook de twee jongens, die
voordien aan mej. W. waren toevertrouwd, in
verhoor genomen. De jongelui werden resp.
gehoord door de burgemeesters van Appelt en
Huissen, Beiden legden gehjklutdende ver-
klaringen af, die een schril licht wierpen op
het wreede karakter van de ontaarde pleeg-
moeder.

ee
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De vrouw "had -Ook äeze"tTflderen op
ruwe wijze mishandeld. Zij aarzelde niet
gebruik te maken van een waschbord, dat
van scherpe hoeken was voorzien. Hierdoor
liepen de kinderen bloedende verwondingen
op aan hoofd en lichaam. Het voedsel,
dat hun werd toegediend, was van zulk een
inferieure kwaliteit, dat het meestal on-
eetbaar was. Veelal moesten zij zonder eten
naar bed, terwijl de gehee1e opvoeding,
welke zij kregen, niet anders dan verwaar-
Ioczing kan worden genoemd.

De burgemeester heeft thans verschil-
lende personen uit zijn gemeente bereid ge-
vonden de beweringen der jongens te sta-
ven. Het gevolg hiervan is dan ook, dat op-
niew een aanklacht tegen de vrouw wegens
kindermishandeling zal worden ingediend,
waarvoor zij binnenkort terecht moet
staan.

Het is onbegrijpelijk, dat een dergelijke be-
handeling vijf jaar kon voortduren, zonder dat
de vereerriging, die de kinderen had uitbe-
steed, hiervan op de hoogte was.
Van tijd tot tijd werd controle uitgeoefend,

doch de inspecteur kondigde wan te voren
zijn bezoek aan en de vrouw zorgde er dan
wel voor, dat haar pupillen een goeden in-
druk maakten. ,De kinderen waren bovendien
zoo bevreesd voor hun verzorgster, dat zij
nooit iets van de mishandelingen aan derden
hebben durven vertellen.

IJ
De Ossche strafzaken

Einde dezer maand behandeling. "
In hooger beroep

Wij vernemen uit goede bron, dat nog voor
het einde dezer maand een begin z~l worden

Igemaakt met. de berechting der Ossche straf-
zaken in hooger beroep voor het Gerechtshof
te 's HertogenbosCh.

De bekende Ossche wachtmeester der Kon..
Marechaussee de heer A. v. d. Weerd, gaat Oss
verlaten, daar l:iij in gelijke functie is overge-
plaatst naar de Brigade Geffen. De wachtmees-
te~ h~eft een niet gering aandeel gehad in de
ZUlVermgvan Oss en was bij de leden van het
~Oevengilde zeer gevreesd. Om zijn Herculische
ltichaamskracht had hij in de Ossche onder-
~~reld den bijnaam van King Kong gekregen.
.1Jn werk werd door de regeering gewaardeerd,

die hem onlangs de gouden medaille met de
zwaarden heeft toegekend. . i

. .Le> ;.dA 'iI

I E.EN DUBBEL WOONHUIS 1
. IN VLAMMEN' - 'I

I Door onbekende oorzaak is een felle brand
uitgebroken in een dubbel woonhuis, bewoond
door de famîlies de Boer en FeIling aan den Dijk
te Boven Leeuwen. Het vuur greep zoo snel
om zich heen, dat de brandweer er niet meer I
in slaagde het pand te behouden. Ook de in-
boedels der beide bewoners gingen in het vuur
verloren. Verzekering dekt de schade.
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BOERENHOEVE AFGEBRAND I
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is te \

Schijndel een hevige brand ontstaan in de öbe-
renbehuizing van A. Br., op het gehucht Vos-
senberg. In een minimum van tijd stond de hoe-
ve in lichter laaie en aan blusschen viel niet te
denken. Daar de brand groot gevaar opleverde
voor een naastgelegen woonhuis, werd met man
en rnaebt gewerkt, om het vuur, te stuiten, hét-
geen inderdaad gelukte. Het perceel van B.· is
echter geheel in vlammen opgegaan, terwijLde
geheele inboedel eveneens door het vuur werd
vernield. Een geit en eenige kippen zijn in de
vuurzee omgekomen. Het verbrande was slechts
ten deele verzekerd. :

~.

Dronken chauffeur rijdt
meisje aan

Slachtoffer kort na het ongeval
overleden

Maandagavond werd door voorbijgangers op
den Rijksstraatweg ter hoogte van het dorp
Liessel, gemeente Deurne, een zwaar gewond
meisje aangetroffen, dat door een auto was
aangereden. 'De chauffeur had zich niet om
het slachtoffer bekommerd en was met onver-
minderde snelheid doorgereden. Onmiddellijk
waarschuwde men dr. B. Wiegersma. alsmede
den majoor der rijksveldwacht, terwijl tevens
een geestelijke werd ontboden, die het meisje
van de H.H. Sacramenten der stervenden voor-
zag. Het slachtoffer bleek de 21-jarige mej.
Meu1endijk uit Deurne te zijn, Zij had, behalve
andere kwetsuren, ook een schedelbreuk opge-
loopen. Hulp mocht helaas niet meer baten en
kort na de aanrijding stierf het slachtoffer aan
de gevolgen van de bekomen blessures. De po-
litie slaagde er weldra in den vrachtauto aan
te houden. Hierin zaten drie personen, ·die allen
zwaar beschonken waren. De bestuurder was
de 45-jarige G. de K. uit Uden, in dienst bij
de boterfabriek aldaar. De beide andere inzit-
tenden waren eveneens uit Uden afkomstig. Het
waren V. en M. Allen werden gearresteerd en
in het politiebureau ingesloten.

De vrachtauto toonde duidelijke sporen van
de aanrijding en werd in beslag genomen.
De chauffeur de K. is Dinsdag gevankelijk

naar Roermond overgebracht, waar hij, na door
I den officier van justitie te zijn gehoord, in het
Huis van Bewaring is ingesloten.
Ook de bekende schilder-dokter Wiegersma

is bijna het slachtoffer geworden van de woes-
telingen. Toen hij zich per auto naar de plaats
des onheils begaf, om hulp te bieden, kwam hij
den bewusten vrachtauto tegen. Deze reed met
een angstwekkende snelheid. Door vlug zijn
wagen op den berm van den weg te brengen,
ontsnapte de dokter ternauwernood aan een
botsing. In het voorbijrijden zag+dr. Wiegersma
dat van den vrachtauto slechts één koplamp
brandde.
Heden zal dr. Hulst uit Leiden sectie op het

door de justitie in beslag genomen lijk V!Ul I

I
mej. Meulendijk, dat naar het ziekenhuis te
Deurne is overgebracht, verrichten.

I

J
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OVERY.AiL OP KOOPMAN·

Vermoedelijke daders gearresteerd I
De gemeente-politie te Boekel, in samenwer-

king met de Kon. Marechaussee te Veghel, is

I
·tot arres.tatie overgegaan van den arbeider
Van L. uit Boekel. Voorts heeft de gemeente-

j
politie te Gemert aangehouden zekeren Van C.
aldaar. De politie meent met zekerheid te kun-

; nen vaststellen, dat zij thans de daders van den

brutalen overval in handen heeft, welke is ge-
schied op den koopman Meulenpas, die van
f 900.- werd beroofd.
De beide arrestanten legden evenwel een on-.

verschillige houding aan den dag en ontken-
nen het hun ten laste gelegde. Er zijn echter
zooveel bezwarende aanwijzingen tegen hen
verzameld, dat ontkennen wel niet zal baten .
. Zij zijn in het politie-bureau te Boekel inge-I sloten.

OY Fd".
(/~1~' ~de. 4'00-:_I~
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mder de gemeente Herpen den rijweg wilde
rversteken, werd hij door een achteropkomen-
len personenauto gegrepen. Met een hersen-
rchudding en inwendige blessures is de man
opgenomen en per auto naar zijn woonplaats
vervoerd. Zijn fiets was vernield.
Den autobestuurder treft 'geen schuld, daar

v. S. geen teekénen had g'egéveîÇdarhij',,6ór:
nemeris was, over te steken. .

\

\

I
I
\
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Brandstichting
Het is den laatsten tijd te Den Dungen ver-

scheidene keeren voorgekomen, dat branden
zijn ontstaan, welke vermoedens opwekten, dat
hier brandstichting in het spel zou zijn. De
politie heeft een uitgebreid onderzoek daar-
~aar ingesteld, met het resultaat, dat zij heden
IS kunnen overgaan, tot arrestatte van een
circa tWintigjarigen inwoner van Den Dungen.
De jongeman woedt er in ernstige mate van
verdacht, dat hij uit kwaadwilligheid het ge_/
noemde onheil heeft aangericht. Hij is op het
politie-bureau ingesloten, waar hij danïg aan
den tand zal worden gevoeld, omtrent het hem
ten laste gelegde.

.,/

Jeugdig lid van Ossche bende

KOLENDIEF BETRAPT

Te Oss ontdekten eenige surveilleerende
manschappen der Kon. Marechaussee op het
spoorwegemplacement een jongmensch, dat
zich daar op verdachte wijze ophield. Zij slaag-
den er in den jongen op heeterdaad te betrap-
pen, terwijl hij bezig was met het stelen van
kolen uit de zich daar bevindende kolenwa-
gens. Men bleek te doen te hebben met den
zeventienjarigen J. H. (bijgenaamd "de soep".

'

een jeugdig familielid van de beruchte os-
senaren ,.de Soep"). H. werd naar de ma-
rechausseekazerne geleid en daar aan een ver-
hoor onderworpen. Hij zal ter beschikkingwor-
den gesteld van de Justitie te 's Hertogenbosch.

//

//
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BOERDERIJ TE DREUMEL
IN ASCH GELEGD

Terwijl de bewoners de Hoogmis bijwoonden,
ontstond Zondagmorgen omstreeks half elf
brand in de boerderij van den landbouwer
J. J!>nssen aan den Nieuwen Dijk te Dreumel.
Het vuur werd door de politie ontdekt, die on-
middellijk bewoners en brandweer waarschuw-I
de. Het b'Clukte nog het vee uit de brandende
stalling te drljven en eenig huisraad in veilig-
heid te brengen. De vlammen werden echter'
aangewakkerd door den wind en het duurde
niet lang of de hotstede stond in lichter laaie.
Omstreeks twaalf uur was het perceel in een
rookenden puinhoop veranderd. Aan de omstan-
digheid, dat de wind gunstig was, is het te dan-
ken, dat niet meerdere gebouwen door het vuur
zijn aangetast. De landbouwwerktuigen en de
hooi- en stroovoorraad zijn eveneens een prooi
der'vlammen geworden. Een aantal kippen is
in de vuurzee omgekomen. Men veronderstelt.
dat de oorzaak van den brand te wijten zou
zijn aan een lek in den schoorsteen. Verzeke-
rinb' dekt de schade.

FRAUDULEUS VARKENS
GESLACHT

Slager te Berlicum op heeter-
daad betrapt

De ambtenaren der Crisisopsporingsdienst zijn
dezer dagen een overtreding van de crisiswetten
te Berlicum (N.-B.) op het spoor gekomen, ter-
wijl zij er in slaagden beslag te leggen op een
groote partij frauduleus geslacht, varkensvleesch.
Reeds lang was het den ambtenaren opgevallen,
dat de slager A. J. C., aldaar, meer vleesch voor-
radig had dan hij rechtens mocht slachten. De
vleeschhouwer, die zooals gebleken is, regelma-
tig 5 à 6 varkens per week slachtte, deed bij
den Keuringsdienst aangifte, dat hij slechts twee
krulstaarten te slachten had. Bij een inval te
zijnen huize, betrapten de ambtenaren den sla-
ger op heeterdaad bij het stempelen van frau-
duleus geslachte varkens, met een valsch goed-
keuringsstempel. Onmiddellijk werd overgegaan
tot in beslagname van circa 600 K.G. versch
vleesch, terwijl even later nog meer dan 1000
K.G. gerookt en bewerkt spek in beslag werd ge-
nomen. Deze fraude dateert reeds van langeren
datum. De slager heeft den Staat niet alleen
voor keurgelden benadeeld, doch tevens cr1S1S-
heffing en omzetbelasting op deze wijze ontdo-
ken. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Macht over het stuur
verloren

Maandagmiddag omstreeks drie uur passeer-
de een zware vrachtauto van de Petroleum-
maatschappij Purfina, geladen met ruwe olie
den Dijk te Lithoyen. Toen de bestuurder voo;
een anderen auto moest uitwijken, begon zijn
wagen te slippen, met het gevolg, dat hij de
macht over zijn stuur verloor. De auto stortte
van den dijk en kwam terecht tegen de achter-
zijde van het woonhuis van den heer C. v. d.
Heyden, waar het vehikel: bleef hangen. De
botsing was zoo hevig, dat de achtergevel van
het huis zwàar werd gehavend.
De autobestuurder liep huid- en schaafwon-

den op; welke echter niet van ernstigen aard
bleken te zijn. De auto was beschadigd.
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:I AUTO OVER DEN KOP

Alle pasagiers gewond'
Op de Beukelaar te Veghel is een luxe-auto;

waarin vier personen uit Eindhoven waren ge-
zeten, tusschen de tramrails geslipt en over den
kop geslagen. Een der inzittende dames bekwam
een hersenschudding, terwijl de drie andere
passagiers allen min of meer ernstig werden

! gewond. Zij zijn met een anderen auto naar
hun woonplaats vervoerd. De verongelukte auto
was ernstig gehavend en moest per kraanwagen
worden weggesleept,

lI Toen de arbeider W. R. te Berghem in een
kuil bezig was met het uitgraven van grind,
begon eensklaps de' grindlaag te verschuiven,
met het gevolg, dat de ongelukkige onder de
neerstortende massa bedolven geraakte. Ge-
lukkig werd het ongeval direct door medear-
beiders opgemerkt, die er vrij spoedig in slaag-
den het kermende slachtoffer uit zijn benarde
positie te verlossen. R. bleek inwendige kneu-
\ zingen en een gebroken been te hebben opge-
. loopen en is, nadat eerste hulp was verleend.
per auto naar het st, Annaziekenhuis te Oss
vervoerd.

O,NDER GRIND BEDOLVEN
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Oude roofmoord
opgehelderd?

IJverige nasporingen leidden tot
arreetatie van verdachten

van een misdrijf, in
1923 gepleegd

1 9 3 assenaren er
betrokken

bij

De Koninklijke Marechau.i.\;e te Oss heeft,
op verzoek van tie brigade te'Hoensbroek (Zuid-
Limburg) opnieuw gearresteerd zekeren Van O.

In verband met de arrestatle te Oss heeft de I
Koninklijke marechaussee in samenwerking met
de gemeente-politie van Eindhoven 'op verzoek'
van de brigade te Hoensbroek Dinsdag gear-
resteerd twee zeer beruchte individuen, n.l. den
40-jarigen oud-Ossenaar J. v, d. B., bijgenaamd
"Harrie de Pop" en den 35-jarigen G. V., bij-
genaamd "De Zwarte van Semijntjes", gedo-
micilieerd te Eindhoven en geboortig uit Heesch
bij Oss. Er zijn thans zeer veel bewijzen van I
schuld tegen deze verdachten verzameld. I

De drie arrestanten worden verdacht van
roofmoord op de 78-jarige weduwe H. te
Hoensbroek en mishandeling van haar
dochter.

In den nacht van 22 op 23 Juni in 1923 werd'
te Hoensbroek een afgrijselijf misdrijf gepleegd.1
Eenige gemaskerdet mannen overvielen de we-
duwe H., die daar tezamen met haar ongeveer
50-jarige dochter een eenvoudig huisje in de
Kouwenderstraat bewoonde.

De onverlaten hebben de beide vrouwen ern-
stig mishandeld en van het in de woning aan-
wezige geld ten bedrage van f 500.- beroofd.
Den volgenden morgen verschaften de omwo-

nenden zich toegang tot het huis, waar zij een
verschrikkelijk schouwspelontwaarden.

De oude moeder lag dood op bed. Zij was
met touwen gebonden en bleek door wurging
om het leven te zijn gebracht. De dochter was I

eveneens met touwen gebonden. Zij verkeerde
in bewusteloozen toestand en was er zeer ern- I

stig aan toe.
Toen de ongelukkige weer tot bewustzijn

kwam, bleek de angst, welken zij had doorstaan,
haar zoodanig te hebben aangegrepen, dat zij
baar geheugen had verloren. ,
In de woning heerschte een onbeschrijflijke

chaos. Alles was overhoop gehaald, terwijl, zoo-
als gezegd, een bedrag van f 500.- was buitge-
maakt.
De indringers hadden echter geen sporen

achtergelaten.
Wachtmeester Aartsen van de brigade der

Kon. Marechaussee te Hoensbroek stelde on-
middellijk een intensief onderzoek in. Direct
viel de verdenking op een aantalOssenaren,
die te Hoensbroek werkzaam waren. De politie,
die op de hoogte was dat vier van deze man-
nen een zeer ongunstig verleden hadden en ter
plaatse een losbandig leven leidden, werd in
haar vermoeden, dat deze mannen meer van
de zaak moesten weten, versterkt, toen bekend
werd, dat de Ossenaren wel eens bij de vrou-I
wen hadden koffie gedronken en zoodoende
met de situatie in het huis op de hoogte moes- 1
ten zijn.
Onmiddellijk werd overgegaan tot arrestatie J

van v. d. B., O. en V., doch door het ontbreken
van bewijzen van schuld, moesten de verdach-
ten 0 vrije voeten worden gesteld. '
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Nog zeven malen daarna werden deze one
personen .in verband met den roofmoord ge-

e te d doch mede door hun ontkennendearrser, "Ithouding moesten zij worden V~IJ_gea en. ~
Verleden jaar, toen de polltie over m~e_

aanwijzingen beschikte, gelu~te het haar met
de verdachten aan de JustitIe ~ver te !everen.
Totdat wachtmeester De Gier uit OSS zich met

I het geval begon te bemoeien. .. ., ._
Deze wist van verschillende zIjden tnltchtin

gen te verkrijgen, die er op .wezen, dat de
politie reeds de juiste daders ill handen had

gehad. ' \
Thans kan rechtsingang tegen deze verdach-

ten worden verleend. Ontkennen zal hen niet ,
meer baten. De aangehoudenen zullen op trans-
port worden gesteld naar 's-Hertogenbosch.

:.1,93
Burgemeester F. Hochstenbach

overleden
Woensdagmorgen is te zijnen huize, na een

langdurig ziekbed, voorzien van de H.H. Sa-
eramenten der Stervenden, overleden de heer
F. J. Th. Hochstenbach, burgemeester der
gemeente Nistelrode.
De heer Hochstenbach werd in 1871 te Bug-

genurn (L.) geboren en na vele jaren den
Jande als officier te hebben gediend, vestigde
hij zich te Beuningen, waar hij op de secre-
tarie werkzaam was. In 1929 werd hij tot burge-
meester van Nistelrode benoemd, waar hij tot
zijn dood met grooten ijver en plichtsbetrach-
ting z.ijn ambt vervulde.
De solemneele uitvaart zal geschieden Za-

terdag 14 Maart des v.m. 10 uur in de Parochie-
kerk van den H. Lambertus ter plaatse.
;Daarna is de teraardebestelling.

Ij~~.
Zijn kleinkind

gewurgd

Ontaarde grootvader heelt vol-
ledige bekentenis algelegd

\

\

Eenige weken geleden is de Kon. Marechaus-
see te Well tot arrestatie overgegaan van den
ca. vijftig-jarigen B. W. en diens dochter, wo-
nende te Weller-Looi. Tegen W. was namelijk.
ernstige verdenking gerezen, dat hij het pas-
geboren kind van zijn dochter op gewelddadige
Wijze van het leven zou hebben beroofd, terwijl
de moeder van medeplichtigheid werd ver-
dacht. Beiden werden naar het Huis van Be-
waring te 's-Hertogenbosch overgebracht, waar
B. werd ingesloten, terwijl de ongehuwde moe-
.der na verhoor in vrijheid werd gesteld. W.
bleef evenwel hardnekkig het hem ten laste
gelegda ontkennen en verklaarde van mets te
weten.

!

Thans vernemen Wij, dat de man zijn hart
voor de Justitie heeft uitgestort en een vol-
ledige bekentenis heeft afgelegd. Hij verklaarde,
dat hij het pasgeboren kindje eigenhandig door
wurging om het leven had gebracht en het
lijkje daarna onder den grond, in de nabijheid
van het kippenhok achter zijn, woning had be-

graven.

De Kon. Marechaussee heeft onmiddellijk ee~
onderzoek ter plaatse ingesteld en indcrd~
Werd het kinderlijkje dat van het mannell,lk

, geeI'd plaats aevon-geslacht was, op de aan UI e .. <> "ter
den. Verder verklaarde hij, dat zl,lnd dOCgrOO.'t-
onbekend van zijn daad was. De entaar e
vader zal vervolgd worden wegens moord.
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BRAND TE OEF'FELT
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Door onbekende oorzaak is een felle brand
ontstaan in de boerderij van den landbouwer I

Janssen te Oeffelt, tengevolge waarvan het ge-
bouw geheel in de asch werd gelegd.
De landbouwinventàris en het meubilair gin-j

gen grootendeeIs verloren. Verzekering dekt de
schade.

-
Woonhuis afgebrand

Door onbekende oorzaak is een felle brand
ontstaan in het woonhuis van den heer G. v.

1
Ingen te Bokhoven. Ofschoon de brandweer
spoedig ter plaatse was, kon zij niet verhinde-
ren, dat het perceel een prooi der vlammen werd.
Ook het huisraad en een vrij aanzienlijk be-
drag aan geld, gingen verloren. De omliggende
huizen konden gespaard blijven, doch liepen
waterschade op.
Het verbrande was verzekerd.

}
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Wageh met geheel gezin uit
Tilburg onder Heesch

tegen een boom
gereden

Droevig Paaschreisje
Zondagochtend omstreeks acht

uur heeft op den ,weg •s Hertogen-
bosch-Nijmegen, onder de gemeen-
te Heesch bij Oss, een ernstig auto-
ongeval plaats gehad" waarbij drie
dooden, te betreuren zijn, terwijl
drie personen zwaar en twee perso-
nen licht gewond we~den.

De familie Willems, uit Tilburg, was op weg
van ,Tilburg naar Zwolle. In den auto zaten de
'heer en mevrouw Willems en hun zes kin-
deren. De auto werd bestuurd door den 20-
jarigen zoon, milicien-korporaal, die met
Paasch-verloî was.

'Door het springen van een achterband
vloog+de auto met 'het achtergedeelte tegen
een boom. TWee dochtertjes, resp. 12 en
13 jaar, die achterin zaten, kwamen hier-
bij, om het leven, terwijl de heer en mevr.
Willems en twee dochters van 11 en 25 jaar,
Louise en Lamberdina, zwaar gewond wer-
den. De bestuurder en een andere zoon
worden licht gewond.
De gewonden en de stoffelijke over-

schotten van de slachtoffers zijn naar het
st. Ludovicus-gesticht te Heesch overge-
bracht, alwaar dr. Boumann de eerste hulp
verleende.
De auto is totaal vernield.

Ontzettende aanMik
Nader wordt gemeld: .
De heer K. J. H., wütoms, .vethandelaar uit I

Tilburg, begaf zich met zijn gezin, bestaande
uit man, vrouw, twee zoons en vier dochters,
per luxe-bestelwagen op familiebezoek naar de j
Veluwe. be auto werd bestuurd door deft oud-
sten zoon van den heer Willems, die milteten-
korporaal is.

Toen men aan de kom van het dorp geko-
men was verloor plotseling de chauffeur de
macht over zijn stuur. De wagen begon te
slingeren, maakte een zwenking naar links, en
kwam vervolgens met groote kracht tegen een
langs den weg staanden boom terecht, waarna
de wagen kantelde en in den boom drong. Door
de geweldige kracht waarmede het vehikel te-

Igen den boom werd gedrukt werden de oud~rt,
en hun oudsten dochter uit den auto geslm
gerd.

••

Bij de 12-jarige Agnes Willems, mocht
geen geneeskundige hulp meer baten en wa-
ren de levensgeesten reeds geweken. Verder
Waren ernstig gewond de beide zusjes Louise
en Josefine. De laatste, die 15 jaar oud is,
overleed eenigen tijd nadat zij in het zieken-
huis was binnengebracht. Het andere meis-
je verkeert in levensgevaar.
Ook de oudste uit het huisgezin Willems,

een 25-jarige dochter, was ernstig gekwetst.
Dr. Boumann constateerde inwendige ver-
Wondingen en een bloedende hoofdwonde.
Met de andere inzittenden van den auto

is het mlnder ernstig gesteld. De vader heeft
een bloedende verwonding aan het hoofd,
terwijl de moeder, de oudste zoon en het
jongetje slechts lichte schaafwonden aan
armen en beenen hebben verkregen.

Omtrent de oorzaak 'van het ongeval verne-
men wij nog, dat de bestuurder niets heeft

gemerkt van het springen van een band, waar-
:ean 't .ong~luk te wijten zou zijn. Ook de audi-
. ur-mlhtalr, mr, Aghina uit 's-Hertogenbosch
I~ te, Heesch geweest, in verband met het feit,
Qat de bestuurder in militairen dienst is.
Z De sec~ie op de lijken van de slachtoffers is
7 Ondagmlddag verricht door de doktoren Met-

tropp en Nieuwenhuyzen, resp. uit Den Booéh~~
Utrecht. Het politieonderzoek in deze zaak duurt
Voort, daar nog zal moeten worden uitgemaakt,
Of hier schuld van den bestuurder aanwezig is.

Auto vrijgegeven
Omtrent' het auto-ongeluk te Heesch verne-

men wii nog, dat het oarket uit 's Hertol!:en-
b?Sch, dat door burgemeester Offermans telere-
lllsch van het gebeurde in kenrite was gesteld,
In den loop van den ochtend op de plaats van
het onheil verschenen is en een grondig onder-
zOek heeft ingesteld, waarna de lijken van de
~lachtoffers en de zwaar gehavende auto, welke
lin beslag genomen waren, zijn vrijgegeven.

I Derde slachtoller overleden
Nader vernemen wij nog, dat Maandagmorgen

in het st. Ludovicus Gesticht te Heesch aan de'
bekomen verwondingen ~k het derde slachtof-
fer van het droevig auto-ongeluk van Zondag-
morgen, het ll-jarig dochtertje LOuise van den
.._h:erWillems is overleden.

/I

II

Een Auto-ramp .nder Heesch
-------- ..--Z-ij-<w_n Iangs den berm van den w~ 19 ~ ti

DID II:' DOOIn I:''N EN TTzrIF:' terecht waar zij bewusteloos en hevig bloedend
, ,RIL V£.I,. , , ,j J r ~~even'liggen. Inmiddels warerr voorbijgangers;GEWONDEN S~:ld~et auto-ongeluk zagen gebeuren, toege-

De aanblik van den verongelukten wagen
W.as ontzettend. Het voertuig was geheel ver-
nIeld en uit de brokstukken stegen de kreten
op van de inzittenden. De bestuurder, die we-
zenloos achter zijn stuurrad lag, herstelde zich
SPoedIg en gaf aan de omstanders aanwijzin-
gen, ~oe, Zij hem konden bevrijden. I
d InmIddels -hadden zich eerrige personen naar
Te P~stOrie te Heesch begeven, waar zij kapelaan
d eUl!,ngsWaarschuwden, die zich onverwijld naar
e plaats des onheils begaf om hulp te verlee-

lien. Onder zijn Ielding werd het 'reddingswerk
energiek ter hand genomen en na veel moeite
gelUkte het hun de lichamen van drie meisjes en

I~n .~egenjarig jongetje uit de wrakstukken te
teVrlJden. Helaas gaven zij allen slechts weinig
eekenen van leven.
N.Toen de ontboden doktoren Boumann uit
lstelrQde en Janssen uit Geffen ter .plaatse

v~rschenen, achtten zij overbrenging van alle
~achtoffers naar het st. Ludovicus-Gesticht te
eesch nOOdzakelijk. '

I
I
I
I
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Het zoo diep beprotefda.gezw is Maall!ill_gnaar

Tilburg teruggekeerd, waar de oudste dochter
onmîddellijk in het ziekenhuis werd opgenomen
en nog dienzelfden dag operatief moest worden
behandeld. Haar toestand, die aanvankelijk vrij
gunstig scheen, blijkt niet zonder levensgevaar
te Zijn.
De begrafenis van de drie slachtoffers, wier

lijken naar Tilburg zijn overgebracht, zal op de
Prot. begraafplaats plaats vinden.

III . I
NA DE OSSCHE SCHOONMAAK
, .De bezetting van de brigade der Kon. Mare-
chaussée te Oss zal met ingang van 1 Mei a.s.,'I een verandering ondergaan, doordat de bezet-
ting van het detachement OP de hoeve "De

EIzenburg" zal worden opgeheven. Dit deta-I··
chement heeft bij de zuivering van Oss goede 1
diensten bewezen daar de manschappen hier-
van tot taak hadden de ongure elementen van
Oss te schaduwen. De brigade Oss zal na deze
verandering nog bestaan uit tien manschappen.

I~

I
Pater Cam.tw O.F.M. jubileert II

Pater Callistus O.F.M. in de wereld vi. J. H. II
Beckers te Megen ,viert heden 24 April een I
zeldzaam Jubileum. Het is niet minder dan 40
jaren geleden, dat pater Callistus benoemd werd
tot leeraar aan het St. Antonius Gymnasium
a~da~r. Sinds 10 December 1935 vervult de ju-
bilarts tevens het ambt van rector van de
Zustel:s Klarissen te Megen. Pater Oallistus
~~rd. in 1887 tot priester gewijd en na' eeni§:.'en I
tiJd In .het Klooster te Weert te zijn geweest II
werd hlJ op 24 April 1896 benoemd tot leeraar
~an het gymnasium te Megen. Onder zijn leer-
Iingen heeft hij velen geteld die thans een I

I ~rootE' vermaardheid bezitten. Een Zijner leer- I
Imgen was pater 1:3orromeusde Greeve, J

VEERTIG JAREN LEERAAR
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CIJSEN WINT DE RONDE
VANOSS 36:1

Weersomstandig heden vormden
een ernstige handicap voor de

prestaties der renners

Wedstrijd ook nu weer
een succes

Ten aanschouwe van een talrijk publiek
is Zondag te Oss de groote internationale
wegwedstrijd, genaamd "De Ronde van
Oss", verreden. In weerwil van het feit, dat
het regenachtig weer was, is deze wegwed-
strijd, welke telkenjare wordt georgani-
seerd door de plaatselijke wtelrenvereeni-
ging "Ard'iti", een volledig succes geworden.

De koers had een sportief en vlot verloop en
valpartijen hebben zich bijna niet voorgedaan.
De route, welke 18 K.M. lang was, ging over
Oss, Macharen, Megen, Haren, Berghem, Oss.
Het parcours moest door de amateurs drie-
maal, door de nieuwelingen tweemaal en door
de profs en onafhankelijken vijfmaal worden
gereden.
Om elf uur !oste burgemeester Ploegmakers

het startschot. Het verkeer was uitstekend
geregeld onder leiding van opperwachtmeester
Mintjes en hoofdagent Keultjens. De wegen
van het parcours verkeerden, dank zij de goe-
de zorgen van den Provincialen Waterstaat, in
perfecte ~onditie.

lOngeveer 125 nieuwelingen verschenen aan
den start. De Wedstrijd kenmerkte zich door
een uiterst fellen strijd. Dit blijkt wel uit den
korten tijd, waarin de ronden werden afge-
legd.
Reeds bij den wedstrijd der nieuwelingen

ontbrak het niet aan spanning en de Rotter-
dammer J.,E. Demmenie Wist in 1,uur 2 nil-
nuten :;l0.sec. als overwinnaar uit het strijd1!>
perk te treden. _
De amateurs, die om half 1 aan den start

verschenen, moesten de route driemaal afleg-
gen, zoodat hen een rit van 54 K.M. wachtte.
128 deelnemers stelden zich op en onmiddellijk
nadat het startsein was gegeven, ontspon zich
een felle strijd. Schippers uit Hoogerheide wist
de eerste ronde te winnen in 31 min. 4/5 sec.,
terwijl van Voort uit Utrecht de tweede ronde

I in den tijd van 30 min. 2 3/5 sec. wist af te
leggen, direct gevolgd door Saarloos uit Rot-
terdam. die zich voornamelijk tin de derde

Ironde naar voren wist te werken. Met een tijd
van 1 uur 30 min. en 4 sec. ging Saarloos als
eerste over de finish, met op een halve leng-
te achter hem Schipper uit Hoogerheide en
Schulte uit Amsterdam. Het druilerige weer
werkte niet mede en vormde een ernstige
handicap voor de prestaties der renners. Ge-
heel bedekt met modder bereikten verschillen-
den van hen de eindstreep, terwijl meer dan
vijftig deelnemers den strijd moesten stak~n.
Na een pauze van ongeveer drie kwartier

stelden zich 65 profs en onafhankelijken aall
de startlijn op, om de course van 90 K.M. door
den nog steeds neerplassenden regen te gaan
afdraaien. Vol moed werd om precies drie uur
aangevangen en aanvankelijk bleef men ~ele-
tonsgewijze bijeen, totdat even voor de em~~
streep Gammers uit Dongen met MarkUS:tle
Amsterdam zich van het peleton losmaa. h
en de anderen ongeveer tien meter achter zie
liet.
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-De eerste- ronde werd-; afgelegd in 29
min. 55 sec., zoodat met een gemiddelde ge-
draaid is van 36 K.M. per uur. De tweede
ronde echter zou verrassingen opleveren, want
uit het peleton, dat aangevoerd werd door R.
Reynen uit Tilburg, wist de bekende wegren-
ner A. Gijsen uit Putte (N.B.) zich los te
maken, 'om hierna de Ielding niet meer af te
staan. Gijsen, die verleden week in Purmerend I
zulk een schitterende prestatie leverde en daar
den eerepalm in zijn afdeeling wist te behalen
was in zulk een uitstekende. conditie, dat het
enthousiaste publiek hem reeds bij de. derde
ronde als overwinnaar qualificeerde. Inderdaad
wist Gijsen, evenals verleden jaar, de over-
winning in de wacht te sleepen. zoodat hij nu
reeds twee jaar. in sucessie de ronde van Oss I
heeft gewonnen.

./'

De uitslag is als volgt:
Nieuwelingen (36 K.M.): 1. J. J. Demmenle,

Rotterdam, 1 uur :2 min. 30 sec.: 2. Eemans,
Amsterdam; 3. Vis, IJmuiden; 4. Overbeek,
Rotterdam; 5. Koning, Amsterdam; 6. Geerling,
Wieringen; 7. van Pruisen, Rotterdam; 8. van
Tiggel, Zundert;_ 9. Wijdens, Ouderkerk; 10.
Pampen, Rotterdam; 11. Nack, Rotterdam; 12.
De Kort, Oisterwijk; 13. De Korver, Willems-
dorp; 14. De Groot, Nijmegen; 15. De Wild,
Enschede; 16. Nan Buren, Koog aan de Zaan;
17. Gijsbers, Zundert; 18. Staal, 's-Gravenhage;
19. Hanegraaf, Zundert; 20. Mijs, Tilburg; 21.
Pijnenburg. Tilburg; 22. Haansbergen, Tilburg.
Amateurs (54 K.M.): 1. J. Saarloos, R'dam, 1

u.. 30 min. 4 sec.; 2. Schipper, Hoogerheide; 3.
Schulte, Amsterdam; 4. van Swelm, Nijmegen;
5. Medik, Amsterdam; 6. Kleine, Nijmegen; 7.
van Gennep, Eindhoven; 8. Overdijk, Vlijmen;
9. Jansen, Breda; 10 Langerijke SCheveningen;
11. Leeuwenburg. Rotterdam; 12. Poppe-s,
Utrecht; 13. De Ruiter, Amsterdam; 14. Nijs,
Amsterdam; 15. van Tiggelen, Rotterdam 16.
van Dam, Amsterdam; 17. van Baren, Veenen-
daal; 18. Van Tilburg, Helmond; 19. Burbach,
Den Haag; 20. Dijkstra, Rotterdam 21. van
Engelen, Amsterdam; 22. De Hooge, Eindho-
ven; 23. van 't Hoff, Klaaswaal.
Profs en Onafhankelijken (90 K.M.): 1'. A.

Gijsen, Putte (2 uur 27 min. 41 3/5 sec.ï ; 2.
Roeken, Pette; 3. Rijers, België; 4. van de Ruit,
Capelle; 5. Dictus, België; 6. Martens, Tilburg;
7. Gommers, Dongen; 8. Clarijs, Eïndhoven; 9.
Hellemons, Eindhoven; It}. Lijssen, België; 11.
Veldhoven, België; 12. Schoolmeester, België;
ra, de Reus, Halfweg.
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DE R_OOFOVERVAL ONDER- -
GEMERT

Twee personen geaTTesteerd
De gemeent€'POIitie te Gemert, onder lelding

van den chef veldwachter Van Kerkhoven, is
Zaterda~ tot arrestatle overgegaan van 2 per-
s«;menUIt Gemert tegen wien ernstige verden-
kmg bestond, dat zij zich hebben, schuldig ge-
maakt aa.n den roerovervat op den arbeider
r. d. C. UIt Gemert, in den nacht van Vrijdag
)P 'Zater.d?,g omstreeks half twee gepleegd.
De pohtle kreeg zooveel aanWijZingen tegen

;ekeren J., dat hij in verzekerde bewaring werd
,esteld. J. werd naar Beek en Donk {>ver""e-
oracht, waar hij op het politiebureau werd in-
5esloten. Naar verluidt zou hij reeds een be-
kentenis hebben afgelegd. H. werd evenwel
Weer in vrijheid gesteld. Het vermoeden be-
st~~t, dat nog meerdere personen aan dit mis-
dl'lJf debet zijn. Het onderzoek in deze zaak
duurt voort.

.1

ONGEV.AIL BIJ VOETBAIL. I
, WEDSTRIJD

'Zondagmiddag is tijdens den voetbalwedstrijd
roP 3-UDI te Oss een tragisch ongeluk ge-
beurd. Zooals gewoonlijk was een groot aantal
jongens op de banken langs de lijn geklom-
men, om het verloop van den wedstrijd beter
te kunnen zien. De knapen begonnen al spoe-
äig te stoeien, met het gevolg, dat een van
hen, het tienjarig zoontje van de familie Kéi·
zers, van de bank werd geduwd en op het
grasveld terecht kwam. Het ventje kon echter
niet weer opstaan en bleef bewusteloos liggen.
Aanstonds werd geestelijke en geneeskundige
hulp ingeroepen. Dr. Verbeek uit Oss arriveer-
de spoedig 'op de plaats des onheils, doch het
was reeds te laat. De jongen was reeds over-
leden tengevolge van hartverlamming. Onmid-
dellijk werd de voetbalwedstrijd afgelast. Het
lijk van het knaapje is per brancard naar hetI St. Anna-ztekenhuts ter plaatse overgebracht.

BOERDERIJ IN VLAMMEN
OPGEGAAN

Zondagavond' is een hevige brand uitgebro-
ken in de boerderij van den landbouwer L. Hol
aan den Dijk te, Lithoyen aan de Maas. Het
Vuur was in het' achterhuis ontstaan en breid-
de zich snel uit. De dochter des- huizes, die

I alleen thuis was, slaagde er nog in het vee te
. redden, doch de vlammen grepen zoo snel om
, zich heen, dat de geheele inboedel verloren
ging. De brandweer stond machteloos tegen-
over de vuurzee en kon niet verhinderen dat de
hofstede geheel in vlammen opging. Een aan-
tal kippen vond een jammerlijken dood in de
vlammen. Een naastgelegen woonhuis van den
'landbouwer van Waardenburg dreigde even-
eens in vlammen op te gaan, doch kon nog be-
houden blijven. De oorzaak van den brand is
onbekend. Verzekering dekt de schade,
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uitgeroeid?

Onveiligheid In Oostelijk Noord.
Brabant neemt weer toe

Het blijkt thans meer en meer, dat de mis-
daad in Oostelijk Noord-Brabant wel geslui-
merd heeft, .docn nog niet is uitgeroeid. Voor-
namelijk in de omgeving van Uden zijn inbra-'
ken en diefstallen weer aan de orde van den
dag en de onveiligheid ten plattelande neemt
weer toe.

In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn
te Uden niet minder dan vier inbraken ge-
pleegd. Bij twee bewoners van de Schaftstraat
werd een som geld gestolen. Ofschoon onmid-
dellijk aangifte bij de politie is gedaan, bleven
de daders onvindbaar.
In den nacht van Zondag op Maandag was

het naburige dom Wanrooy aan de beurt,

Hier werd op vijf plaatsen ingebroken en wel
in het hulppostkantoor, in de woning van den
kantoorhouder, bij de winkeliers P. en v. S. en
bij den oud-gemeentesecretaris.

De postkantoorhouder werd 's nachts door
gestommel in de keuken gewekt. Hij maakte
alarm, waarna de inbrekers het hazenpad ko-
zen. Het ~leek, dat zij zich te goed hadden ge-
daan aan etenswaren. Verder hadden de in-
dringers zich door middel van een valsehen
sleutel toegang verschaft tot het hulppostkan-
toor. Hier was alles overhoop gehaald. Doch
geldswaarden waren niet aanwezig. Er wordt
niets vermist.
Bij de andere families wordt slechts weinig

vermist, zoodat de buit voor de langvingeren
van weinig beteekenis is geweest.
Verder is ook in het naburige Volkei bij den

landbouwer v. d. Z. ingebroken, bij wien een
bedrag aan contant geld is gestolen.
De politie van genoemde dorpen in samen-

werking met de marechaussee van Boxmeer en
Uden, is ijverig in de weer om de daders op
te sporen.
Tot dusverre heeft dit onderzoek nog geen re-

sultaat gehad.

De roofoverval te
Gemert

Verdachte in zlJn uiotung
gearresteerd

De gemeente-politie van Beek en Donk, in
samenwerking met den chef-veldwachter Van
Kerkhoven uit Gemert, is er thans in geslaagd,
volledig licht te brengen in den brutalen roof-
overval op den arbeider v. d. C. uit Gemert.
Men heeft het spoor van den hoofddader, ze-
keren P. uit Deurne weten te vinden. P. was
voortvluchtig, doch werd Maandag in zijn wo-
ning, waar hij zich verborgen had gehouden,
gearresteerd. Er zijn zooveel bewijzen tegen
hem verzameld, dat ontkennen niet meer kan
baten. Zooals gemeld, werden reeds twee per-
sonen in deze zaak aangehouden. Zij bleken
echter weinig met het misdrijf uitstaande te
hebben. De gearresteerde P. is naar Roermond
overgebracht.

•
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1\ Ziekteverlof
De inspecteur van Politie van Kempe.n .uit

10SS die mede heeft geholpen aan de suivenns
van Oss is met ziekteverlof gegaan.
Het gemeentelijk politiecorps staat thans on-

der leiding van den hoofdagent van politie den
I heel' Keultje_n_s_. ----

7 r193~
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RECTOR S. VAN MILL t
In het klooster der eerw. zusters Brigiti:p.essen

in zijn geboorteplaats Uden, is plotseling over-
leden de zeereerw.-heer S. M. van Mill, rector
van genoemd klooster. \
Rector Van Mill werd in 1858 te Uden gebo-

ren. Hij is o.a. werkzaam geweest als professor
in het St. Michaelscollege te Bree, als dire~~eur I
I
van het Pensionaat der eerw. z~~ters der Vlslta-j
tie te Leopoldsburg, waarna hlJ in 1931 be-
noemd werd tot rector te Uden.

INBRAKEN TE BEUGEN
. De inbrakenserie in Oostelijk Noord-Brabant
13 vervolgd met een reeks van drie inbraken te
Beugeh.
De langvingers wisten zich door verbreking

van een ruit toegang te verschaffen tot het
Woonhuis van de familie Verharen aldaar, waar
zij evenwel door de bewoners werden verjaagd
en ijlings het hazenpad moesten kiezen. Ten
huize van de familie v. d. Bosch werd eveneens
een ongewenscht bezoek gebracht. Daar werden
kasten en laden geïnspecteerd en een bedrag
van circa f 30 werd buitgemaakt. Eveneens
door uitsnijding van ruiten wisten de inbrekers
daarop de woning binnen te dringen van de fa-
milie Van Vonderen. Nadat men brutaalweg uit
het Slaapvertrek den sleutel had weggenomen,
werd de geldkast geopend en een bedrag van
ruim f 500 ontvreemd. Met dezen aanzienlijken
buit wisten de daders ongestoord te ontkomen.

EPIiD'EM'IE TE NISTELRODE

Twee kinderen tengevolge van
"roode hond" overleden

}-c
/
/

Naar wij vernemen heeft zich te Nistell'odf'
(~. B.) een ziekte onder de jeugd voorgedaan.
die door haar grooten omvang ontaard is in
een epidemie.
Er heerscht namelijk de zgn. roode hond
.Reec!s twee kinderen zijn tengevolge van deze

ziekte overleden .
.Het betreft een drie-jarig meisje uit het ge-
zin v. Herpen en het vijf-jarig dochtertje van
ei€: familie Eksters.
Meer dan 150 kinderen zijn door de ziekte

aangetast. Verleden week heeft de plaatselijke.
geneesheer, dr, Bouman, sluiting der scholen .
gelast. Ondanks het feit dat deze ziekte over
het algemeen een normaal verloop heeft is de
toestand ter plaatse zéér ernstig, doordat zich'
complicaties voordoen in den vorm van noose
koortsen en bronchitis. Huis aan huis zijn kin- II

I'deren die door de ziekte zijn aangetast. Het
schijnt evenwel, dat de ziekte thans tot staan,
is gebracht. I

I
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DOOR BEN PAARD GETRAPT

i

Jongen levensgevaarlijk gewond
,

Te Heesch is dezer dagen een ernstig on-
geluk geschied. De 18-jarige zoen van den
landbouwer v. Houthem wilde een paard naar

I·de welde brengen, toen het dier onverwachts
schichtig werd en achteruit begon te trappen.

De jongen werd aan het hoofd getroffen en
viel hevig bloedend op den grond. Toegesnelde
ooggetuigen vonden den ongelukkige ernstig
verminkt aan het hoofd liggen. Onrrïîddellijk
werd geestelijke en geneeskundige hulp inge-
I roepen, Het slachtoffer is van de H.H. Sacra-
"menten der stervenden voorzien. Maandag-
middag was het, bëwustzijn nog steeds niet
weergekeerd, zoodat het ergste wordt gevreesd.

li4u:[193--
Van den hooizolder gevallen

en overleden
De zeventigjarige landbouwer W. Thomassen

te Beers wilde zich naar den hooizolder begeven,
toen hij het ongeluk had uit te glijden. De
ongelukkige stortte naar beneden en kwam met
het achterhoofd op den betonnen vloer van
den stal terecht.
Toegesnelde huisgenooten vonden den ouden

man bewusteloos op den grond liggen. Genees-
kundige hulp mocht niet meer baten. Het
slachtoffer, was zoo ernstig aan het hoofd ver-
wond, dat hij een half uur later aan de ge-
VOlgenvan het opgeloopen letsel is overleden.

di
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EEN SLUWE OPLICHTER
AAN HET WERf.,

t1
Pseud a-inspecteur- journalist

maakt weer eenige
slachtoffers

Dezer dagen heeft een sluwe oplichter kans
gezien eenige hotelhouders en een garagehou-
der in eenige plaatsen in het land tot zijn
slachtoffers te maken.

Eenige dagen geleden stapte in een hotel te
Oss een chique gekleede heer af, die verklaarde
een broer te zijn van een bekend Nijmeegsch
medicus. VOlgensZijn zeggen was hij als weten-
schappelijk medewerker aan een RotterdamscH
dagblad verbonden, voor welk blad hij een
serie artikelen moest schrijven over Oss en
omgeving. Te dien einde zou hij eenlge dagen
in het hotel te Oss logeeren. De nieuwe logeer-
gast toonde zich een gul en vriendelijk man.
Reeds aanstonds was hij in den kring der stam-
gasten van het hotelopgenomen, die. hij be-
fuifde op de door hen verlangde dranken.
Het behoeft dan ook geen betoog, dat zoowel

de hotelier als de cafébeZoekers niet weinig in-
genomen waren met dezen royalen journalist.
De gast bestelde bij een garagehouder te- OSS

een luxe-auto dam- hij VOlgens zijn zegg-en,
voor zijn blad' een reis moest maken door het
land.
Allereerst werd naar Arnhem gereden. De

passagier bestelde voor zich en voor den chauf-
feUr in een restaurant een diner. Vervolgens
ging de tocht naar Amersfoort, waar zij in een
eerste rangs-hoteï hun Intrek namen.
De pseudo-journalist had zich tegenover den

chauffeur uitgegeven voor inspecteur van het
dagblad. Om zijn verklaringen kracht bij te
zetten toonde hÜ den autobestuurder een Iegi-
timatiekaart, teTwijl bij een aantal kiosken
moest worden gestopt, waar de .,inspecteur"
met belangstelling informeerde of het vlotte
met den verkoop van het blad.
Den volgenden morgen om acht uur verscheen

de chauffeur met zijn wagen voor het bewuste
hotel, waar zij beiden hun intrek hadden ge--
nomen.
De passagier liet echter op zich wachten ...•
De pseudo-inspecteur-joumalist was reeds

des morgens vroeg zonder te betalen met de
stille trom vertrokken.
Den verbouwereerden chauffeur werd het dui-

delijk, dat hij met een qplichter te doen had
gehad. Er zat voor hem niet anders op dan voor
zich zelf de hotelrekening te betalen!
.Vervolgens deed hij aangifte bij de politie.

Nu kwam aan het licht, dat de oplichter wegens
dezelfde praktijken reeds in het politieblad
Was g'esignaleerd.
Men meent te doen te hebben met A. C.

v.d. S., afkomstig uit Tilburg.
~ politie speurt thans ijverig naar de ver-

blrJfplaats van dezen sIuwen oplichter.
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Wielerwedstrijde;;- te....Oss-

Voor een talrijk publiek heeft de Wielr.:nver-
eeniging Arditi te Oss Zondagmiddag wedstrij-
den gehouden op de wielerbaan in 't Gemeen-
telijk Sportpark. De resultaten luiden als volgt:
Sprintwedstrijd voor onafhankelijken en ama-

teurs: 1e serie: 1. Van Hees (Nijmegen); 2. Rus-
sens (Sc.hijndel). 2e serie: 1. Boeyen (Oss); 2.
De Grauw Cs-Hertogenbosch) . 3e serie: 1. De
Haan (Nijmegen); ~. De Grauw C's-Hertogen-
bosch).
Koppelachtervolging voor onafhankelijken <en

amateurs: Het koppel v. Gennep (Eindhoven)-
Swinkels (Boxtel) wordt na 13 ronden inge-,

haa1d door het koppel Tillieu (Tilburg)-van
Geenen (Waalwijk), Tijd 3 min. 47,3/5,sec,
Finale sprint voor onafhankelijkelIl en ama-

teurs: 1. Boeyen (Oss); 2. Russens (Schijndel); 1
3. De Haan (Nijmegen).
Afvalwedstrijd voor nieuwelingen: 1. Van

Rooy (Nijmegen); 2. v. d. Biggelaar <Nijmegen);
3. V. Vlij1nen (Oss); 4. Oeelen (Oss); 5. Keu-
kens (Boxtel). •.
Persoonlijke achtervolging voor ',:onafhanke-ll

lijken en amateurs over 15 ronden:' Van Os
. (Oss) wordt ingehaald door Van Haren (Oss)
na 4 min. 27 sec. met 45 meter. ,
Koppelwedstrijd voor nieuwelingen: 1. Pijnen-

burg-Van Rooy (Tilburg) 6 pnt.; :iI. Ceelen-
Van Vlijmen (Oss) 0 pnt.; 3. Op 1 ronde: v.
d, Biggelaar-Nooyens (Tilburg); ,4. Op 1 ronde
Sannen-Keukens (Boxtel).
Vijfkwartierskoppelwedstrijd voor onafhanke-

lijken en amateurs: 1. Tillieu (Tilburg)-Van
Geenen (Waalwijk) 3 pnt.; 2. Op 1, ronde Van
Hees-De Haan (Nijmegen) 4 pnt.; 3. Overdijk
(Vlijmen)-De Grauw (Den Bosch) 3 pnt.; 4.
Op 2 ronden Van Gennep (Eindhoven)-Swin-
kels (Boxtel) 0 pnt.; 5. Op 3 ronden Van Os
(Oss) 2 pnt. .'
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Prachtig geslaagde folklore-dag
in Brabant

.....
DE SCHUTTERSGILDEN TE
- .- BOXMEER BIJEEN

Op Hemelvaartsdag zijn meer dan vijftig gil-
den naar Boxmeer opgetrokken om daar hun
wal_:)endagte houden en er getuigenis van af te
leggen, dat de tijd der gilden en schutterijen
nog niet tot het verleden behoort De federatie
van SChuttersgilden in Nederland komt de eer
toe den gilden nieuw leven te hebben ingeblazen
en gezien het groot aantal deelnemende gilden
op dezen eersten federatie-gildendag mag ge-
zegd worden Qat haar lofwaardig streven vol-
komen is gelukt, Uit alle deelen van Brabant en
Limburg zijn de gilden en schutterijen opgeko-Imen.
Omstreeks half een vereenigden zich de

SChuttersgilden bij het gtldehuis in de Stations-
straat te Boxmeer, om gezamenlijk op te trek-
ken naar het Marktplein, waar burgemeester
Verkuyl op het raadhuis de gildebroeders offi-
cieel namens het gemeentebestuur ontving. Bij
de oude H. Bloedkerk stelden de gildebroeders
zich op, terwijl de besturen van Pederatle en
Schuttersgilden zich in de raadzaal vereenigden.
Hier waren o.m, aanwezig de Minister van
Landbouwen Visscherij, mr. dr. L. N. Deckers,
jhr. mr, A. F. O. van Sasse van Ysselt, lid der
Eerste Kamer, Th. F. M. Schaepman, lid der

~Tweede Kamer, en vele andere autoriteiten.
, Een kleurige optocht werd geformeerd en de
I vendels trokken voort onder het geroffel der
1 eeuwenoude trommen, bazuingeschal en de
vroolijke tonen van de in den stoet medetrekken-
de muziekcorpsen.
In den schitterenden historisehen optocht trok-

ken voornamelijk de aandacht de z.g. Bie1e-
mennekes van het st. AnnagiIde uit Venray,
die op hun schouders houten bijlen torsten,
zooals de beulen in den ouden tijtl. Dan zag
men :b.:etSt. Sebastiaangilde uit Mierlo met het
500 jaren oude beeld van den Beschermheilige.
De 80-jarige Dekkers uit Lieshout, die reeds
52 j,aren als tamboer-gildebroeder fungeert,
roerde met jeugdig elan zijn trom uit het jaar
1641.
Op het feestterrein aangekomen, verklaarde

de voorzitter van het Feestcomité, de heer
Schoth, de wedstrijden voor geopend.
Hierna nam Minister Deckers het woord en

wees op de groote rol, welke het gildewezen in
Ihet Brabahtsche en Limburgsene volksleven
heeft gespeeld. Z. Exc. prees de initiatiefne-
mers van de' Federatie van Schuttersgilden,
waardoor het gildewezen niet is ingeslapen,
maar zooals wij heden zien, tot nieuw leven is
gewekt. Met een driewerf hoera voor de Konin-
gin besloot de minister zijn rede.
Vervolgens namen de wedstrijden een aan-

vang, Vv'aarbijvoornamelijk het vendelzwaa~en
zeer in den smaak van het talrijke publiek viel,
Het feest is met een schitterend vuurwerl~

besloten.
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POlSTBODE VlEJRDRONKEN

Men zag zIJn uniformpet in de
Zuid-Willemsvaart drijven

Zaterdag heeft te Veghel een tragisch ongeval
plaats gehad. De 30-jarige postbeambte D., die

I op weg was naar het postkantoor, is op onver-
klaarbare wijze tusschen sluis 4 en 5 in de Zuid-
Willemsvaart geraakt. Daar niemand in de na-
bijheid was om hulp te bieden, is de ongelukkige
jammerlijk verdronken. Het ongeluk werd ont- I

dekt, toen de sluiswachter een uniformpet op
het water zag drijven. Onmiddellijk vermoedde
men, dat D., die niet op het postkantoor was
aangekomen, verongelukt was. Na eenige uren
dreggen is het lijk van den drenkeling gevon-
den. De ongelukkige was gehuwd en vader van
een kind.

'#19~6
i

In de hartstreek
gestoken

.. Land bouwer bij ruzie
ernstig gewond

Dinsdagavond is de kermsspret, te Nisbel-
rode op ruwe wijze verstoord door een moord-
aanslag, waarvan een 21-jarige landbouwer het
slachtoffer is geworden.
Een groepje personen had den avond op

vroolijke wijze op het kermisterrein en in ver-.
schillende' café's doorgebracht en keerde, na
sluiting der herbergen, naar hun .woningen
terug.
Het schijnt, dat onderweg ruzie is ontstaan,

want plotseling viel een man van het groepje,
de !iI1-jarige De Laat, hevig bloedend op den
grond neer, waar hij bewusteloos bleef liggen.
Het voorval verwekte groote eonsternatte onder
de kermisgangers.
Eenigen van hen droegen het slachtoffer,

dat veel bloed verloor uit een wonde aan de
borst, naar het nabij gelegen huis van den gP.-
neesheer dr. Bouwman, waar hem onmiddellijk
medische hulp werd verleend.
Ook geestelijke hulp werd ingeroepen.
De arts constateerde, da.t De Laat een steek-

wonde in de hartstreek had opgeloopen, welke
met een groet mes moet zijn toegebracht.
Inmiddels had men de Koninklijke Mare-

chaussee te Uden van het gebeurde in kennis
gesteld, die inmiddels een onderzoek instelde.
Zij ging over tot de arrestatie van een drietal

inwoners van Nistelrode. zekeren G. en de
gebroeders H., die nog denzelfden nacht van
hun bed werden gelicht. Zij werden gevanke-
lijk naar Uden overgebracht en in de mare-
chaussee-kazerne in verzekerde bewaring ge-
steld, terwijl de mare chausse het Uitgebreid
onderzoek voortzet.
Op de plaats van het misdrijf heeft men het

I mes gevonden, waarmede de misdaad moet
zijn gepleegd. Het is door de marechaussee in
beslag genomen.
De toestand van het' slachtoffer, dat bij ge-

brek aan een ziekenhuis ter plaatse, naar zijn
wOning moest worden vervoerd, is ernstig.I

I ~



De moordaan slag te
Nistelrode

Een der aangehoudenen bekent

Betreffende den moordaanslag op de kermis
te Nistelrode vernemen wij nader, dat één der
aangehoudenen, J. H., tegenover de Kon. Ma-
rechaussee te Uden een volledige bekentenis
heeft afgelegd.

Volgens zijn verklaringen moet het gebeurde
zich als volgt hebben toegedragen:
H. had zijn zinnen gezet op een Nistelro-

desch meisje, dat evenwel de voorkeur gaf
aan een ander. Hij beraamde plannen om zijn
medeminnaar uit den weg te ruimen en vond
de kermis hiervoor de meest geschikte gelegen-
heid. ID.'c.cemeening verkeerend. dat zijl1mede-
minnaaf bij het groepje mannen was. dat op
het sluitingsuur in vroolijke stemming een her-
berg verliet, viel hij op de kermisvierders aan
en bracht de Laat met een mes een steek in Ge
borst toe. Hij heeft evenwel den verkeerde ge-
troffen daar de L. met de liefdesaffaire niets
uitstaande had.
De dader, een timmerman uit Nistelrode. is

verleden jaar reeds voor een soortgelijk teit
'met de Justitie in aanraking geweest, doch
daar geen wettige bewijzen tegen hem konden
worden geleverd, moest hij worden vrijgespro-
ken.
De twee andere verdachten H. en G., zullen

,in vrijheid worden gesteld. 'ne toestand van
den getroffene. die gehuwd is. blijft nog zorg-
lijk.
H. zal ter beschikking worden gesteld vanI de Justitie te 's Hertogenbosch.

I

I _~
RECTOR URBANUS v, ERP

Viering van zijn zilveren
priesterfeest

ZOndag heeft Pater Urbanus van Erp O. C.,
, Rector van het Oarmelietenklooster te Oss zijn

1
25-jari~ priesterfeest geVierd. Na een plechtige

I
Hoogmts, welke door den jubilaris In de Recto-
rale Paterskerk werd gecelebreerd vond een
receptie plaats, welke druk was be~ocht. Vele

i geestelijke en wereldlijke autoriteiten gaven
door hun aanwezigheid blijk van hun mede-

I even met den sympathieken Retor. Ficitaties, in
lden vorm van bloemstukken, brieven en tele-
grammen, mocht de jubilaris in groeten getale
ontvangen. Des avonds om zeven uur had in het
Vereenigingsgebouw van het Rectoraat een bij-
eenkomstp Iaats, waar Pater v, Erp door K.J.V.,
K.J.M., Jonge Werkman en andere corporatres
werd gehuldigd voor zijn sehoone :werk in het
Rectoraat. '

BOEROERIJ AFGEBRAND
Zondagmorgen te ruim zeven uur is de boer-

derij van' Jan 'VanOrsouw in de Bos.schestraat {}
te Oss, tot den grond toe afgebrand. De geheele II I
inboedel werd een prooi der vlammen.
Het vee kon nog tijdig uit de stallen worden

losgesneden en naar buiten worden gedreven.
De brandweer verscheen wel ter plaatse, doch
toen had het vuur reeds zoo ver om zich heen
gegrepen, dat geen behoud meer mogelijk was.
Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
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WEDSTR:lJD

35-ja.rige speler overleden

I

,
Tijdens een veteranenvoetbalwedstrijd Zon-

dag te Schijndel is een ongeluk geschi_, dat
een der spelers het leven heeft gekost.
In het vuur van den wedstrijd kwam de 35-

jarige A. v. d. Wetering uit Schijndel te vallen.
De ongelukkige bleek ernstig te zijn gekwetst en
werd per auto naar huis vervoerd. Maandag-
avond werd de toestand van het slachtoffer ZÓÓ

jernstig, dat hij van de H.H. Sacramenten der'
Stervenden moest worden voorzien. SPOediitl
daarna is hij aan de gevolgen van de opgeloo-
pen kwetsuren overleden.
Van de W. was gehuwd en laat een '.=In met

vier kinderen achter.

II

Zestigjarig huwelijksfeest
Zondag 21 Juni hopen de echtelieden H.

Bongaerts-Jansen te Boxmeer het zeldzaam
'feit te vieren, dat zij voor zestig jaren in den
echt werden verbonden.

Arbeidsongeval II

Donderdagmorgen heeft in de Veevoeder- I
fabriek der Fa. Vervoort te Oss een ernstig ar- .
beidsongeval plaats gehad. De lil-jarige arbei-I
der P. v. d. L. geraakte door nog niet opge-
helderde oorzaak, met de hand tusschen een
machine bekneld. Ofschoon de stroom onmid-
dellijk werd afgezet, bleek het getroffen li-
chaamsdeel ernstig te zijn verminkt. Drie vin-
gers waren afgerukt. Dr. Wassman verleende

BOERDERIJ IN VLAMMEN

Kinderen stookten een vuurtje
Tengevolgè van het vuurtje stoken do~r kin-

deren is een felle brand Uitgebroken 111 een
hooimijt naast de boerderij van den landbouwer
M. v. d. Doelen te Geffen, welk~.w~ldra ook de
boederij aantastte. In korten tlJd IS de hoe~e
geheel in vlammen opgegaan. Slechts een klem
gedeelte van het meubilair kon worden gered.
Een groote partij hooi is eveneens verbr~nd. De
schade wordt gedeeltelijk door verzekering ge-
dekt.
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ERNSTIGE VAL BIJ EEN

HIPPISCH FEEST

Na het beëindigen van hun wandaad sloegen
de aanranders op de vlucht, 'zonder zich om het
slachtoffer, dat uit verschillende wonden hevig
bloedde, te bekommeren. S. moest zich onmid-
dellijk onder behandeling van een geneesheer
stellen, waarna hij aangifte van het geval deed /
bij de Kon. Marechaussee te Geffen. Deze heeft 4.~
de zaak in onderzoek. I . <.; I (

Ruiter zwaar gewond

Tijdens het hindernisspringen bij het Con-
cours Hippique, dat Zondag te Berlicum (N.B.)
is gehouden, kwam een der' ruiters, de heer A.
van Uden uit Berlicum, zoo ernstig te vallen,
dat hij bewusteloos bleef liggen. Het paard viel
eveneens en kwam op den berijder terecht. v :U.,
werd zwaar gewond opgenomen en moest, na-
dat hem op het terrein het H. Oliesel was toe-
gediend, in zorglijken toestand per brancard

In~ai' het ziekenhuis worden vervoerd. Het hip-
pisch feest werd onmiddellijk afgelast .

..;~.~~c-

Brutale overval

Spoorwegarbeider onder Geffen
tot bloedene toe mishandeld

De spoorwegarbeider S. uit Geffen is in
den nacht van Zondag op Maandag' het
slachtoffer geworden van een brutalen
overval.

De man, die tot 12 uur had dienst gsdaan
op het st::l.lionsemplacement te Oss, fietste om-
streeks half een naar Geffen toen hij op dl:
grens dezer gemeente, op den ·z.g.Oostenak;,~t
door eenige mannen werd aangehouden en van
zijn fiets geworpen.

Eensklaps sprongen vier mannen op den
verbluften spooewegbeambte en zonder dat
hij zich kon verweren, werden hem door de
onverlaten eenige slagen met een hard
voorwerp op het hoofd toegebracht. Ook !Ie
bril van het slachtoffer werd vernidd dl

de glasscherven drongen hem in het gr-laat,

/_____ ,.
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De overval te Geffen

Dader te OS8 aangehouden
De Kon. Marechaussee te Geffen heeft haar

onderzoek naar de daders van den lafhartigen
overval op den spoorwegarbeider S. aldaar met I
kracht voortgezet. Woensdag heeft zij de hand
weten te leggen op den vermoedelijken hoofd-
cïader. Het bleek v, B. uit Oss te zijn. De man
werd naar Geffen getransporteerd, waar hij in
de marechausseekazerne aan een streng ver- I

hoor werd onderworpen. Hij viel door de mand
en legde een volledige bekentenis af. Het motief
tot oe laffe daad nleek een wraakneming te
zijn.
Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

UIT EEN BOOM GEVALLEN

jJ

ZÖfiÛägn10rgen beging het 12-jarig zoontje
van den landbouwer v. d. Heuvel op het ge-
hucht Vorstenbosch onder de gemeente
Dinther, de onvoorzichtigheid in een hoogen
kersenboom te klimmen, teneinde eenige vruch-
ten te bemachtigen. Op een gegeven moment
gleed de knaap uit en viel naar beneden.
Hij kwam op een haag terecht, welke aan den
bovenkant van rrrikkeldraad is voorzien. Toe-
gesnelde familieleden vonden den knaap hevig
bloedend en bewusteloos liggen. Dr. Lebeau uit
Dinther verscheen spoedig ter plaatse en ver-
'le'ende hulp. De jongen bleek een zware her-
senschudding te hebben bekomen, terwijl hij
behalve bloedende verwondingen, tengevolge van
den val in het prikkeldraad, nog een polsbreuk
had opgeloopen. Zijn toestand is zorglijk.

i Aan gevolgen van val bezweken

I Het slachtoffer van het ongeval tijdens het
Zondag' 21 Juni j.l, gehouden concours-hippique
te Berlicum (N.B.), de heer A. v. Uden, is na
voorzien te zijn van de genademiddelen der
H. Kerk Zaterdagavond aan zijn bekomen ver-
wondingen bezweken.
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POLIT,IECORPS TE OSS

UITGEBREID

I Voorstel "" b~noeming van Com-
missarts verworpen

De Raad der gemeente Oss heeft Dinsdag be-

I
sloten tot uitbreiding van het gemeentelijk
politiecorps over te gaan. De bedoeling is een

I
adjunct-inspecteur te benoemen, die in de toe-
Komst de functie van politie-inspecteur van
Kempen zalovernemen, welke laatste wegens
gezondheidsredenen vervroegd pensioen > heeft

l aangevraagn, - en de aanstelling van drie I

nieuwe agenten van politie. II

Mr. Pulles hield een warm pleidooi voor de
invoering van een Commissariaat van Politie
te Oss, hetgeen in deze gemeente z.i, onont- I

I beerlijk is. Hij deed een voorstel in dien IIUl,
hetgeen evenwel door den raad werd verwor-
pen, evenals een voorstel van den heer v. Hoorn
om de politieverordening in dier voege te wij-
ztgen, dat een te benoemen adjunct-inspecteur 'I
een inspecteursdiploma moet bezitten. Thans
behoeft de te benoemen functionaris dus Diet I
in het bezit te zijn van het inspecteursdiploma. I
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Op onbewaakten overweg tegen

trein gebotst

Laffe moordaanslag bij Oss

II
Op den onbewaakten overweg tusschen Box-

tel en Liempde is Zaterdagavond te omstreeks
7 uur een vrachtauto van de stoomwasscherij

. "De Sluisweicte" tegen een pas.seerenden trein
Opgereden. De auto werd totaal vernield, ter-
Wijl de chauffeur wonderlijk genoeg geen enkel
letselopliep.

I
I'

Landbouwer door een onverlaat uit wraak
ernstig met een mes gewond

Dinsdagavond is na afloop der kermis te toestand aantroffen. De jongeman was zoo-
Gemert een moordaanslag gepleegd. De 30- ~anig toegetakeld, dat zelfs zijn tong door mes-
jarige landbouwer Koning had den laatsten ~~~~n was getroffen, terwijl hij veel bloed ver-

avond van de kermis op v.roolijke wijze met I"Onmiddellijk werd geneeskundige en geeste-
zijn verloofde op het kermisterrem doorgebracht IJke hulp ingeroepen. Dr. Pannekoek uit Ge-
.en nadat de vermakelijkheden waren gesloten, ~ert liet het slachtoffer, nadat ter plaatse eer-

s e hulp was verleend, naar het ziekenhuis
keerde het tweetal per rijwiel welgemoed naar Overbrengen. De gemeente-politie, die van het
huis terug .. Toen ·zij den. ProvincIalen weg pas- r?korgeVallene was verwittigd, stelde onmiddel-
seerden, drong plotseling een man, wiens ge- IJ een intensief onderzoek in.
la:at zij in het donk~r niet konden onderschel- .
den, naar voren en wierp z~ch, met een ~eorend er; chef-veldwachter van Kerkhoven slaagde
mes in de hand op den niets kwaads vermoe- n nog denzeliden nacht op het spoor van

, den d d
denden Koning. a er, te komen. Als verdacht van dezen

moordaanslag werd de 29-Jarige landbouwers-
soon Z. in zijn woning gearresteerd en naar
net Politiebureau overgebracht. Het bleek, dat
de Politie inderdaad den dader in handen had,
want na een streng verhoor viel Z. door de
mand en bekende het hem ten laste gelegde.
Het .:mes,waarmee hij het misdrijf had gepleegd,
neerj hij weggeworpen. Als motief noemde hij
een wraakneming in verband met een oude
feete.

WoenSdag is Z. gevankelijk naar Roermond
~:v~rgebracht en, na door den Officier van Jus-

Op het hulpgeroep van de hevig. ontstelde ptIe te zijn gehoord in het Huis van Bewaring
verloofde van K. waren eenige mannen toe- ,ldaar ingesl t '
geijld, die den g~troffene in deerniswekken::J.ell 0 en.

I===---n-\I -

.De onverlaat gaf zijn slachtoffer eenige

II
II
II

i/

I

I

steken met 'het mes in het gelaat, tenge-
volge waarvan de aangevallene hevig bloed-
de en bew~teloos neerviel. Hierna wierp de
aanvaller zich opnieuw op het weerlooze
slachtoffer en bracht hem een groot aantal
steken in beenen en onderlichaam toe.
Na het bedrijven van zijn wandaad nam

de aanvaller de' vlucht en verdween in de
duisternis.

-----AUTO TOTAAL VERNIELD
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,Verkeersongeluk'
bij Heesch

Commiescris van politie te
Groningen behoorde tot

de slachtoffers
Zaterdagavond zijn OP den Rijksstraatweg

'sHerto.genbosch-Nijmegen nog een tweetal
auto-ongelukken gebeurd, waarbij verschillende
personen meer of mlnder ernstig zijn gewond
en veel materieele schade is aangericht.
De heer M., commissaris van politie te Gro-

ningen, bevond zich in een open twee-persoons
wagentje met zj,jn echtgenoote op dezen weg,
teneinde zijn vacantie in Zeeland te gaan door-
brengen. Toen het tweetal de gemeente Heesch
naderde. wilde de bestuurder een zware vracht-
wagen voorbijrijden. Op het laatste oogenelik
zag hij echter, dat van de andere zijde een
andere auto naderbijkwam.

Teneinde een aanrijding te voorkomen, week
de heer M. zooveel mogelijk naar rechts uit,
doch de twoseater, begon op het door den regen
nat geworden wegdek, te slippen en botste met
geweldige kracht tegen een boom, welke in
den auto drong en het portter indrukte. Het.
was dezelfde boom, die op Tweeden Paaschdag
in den bestelauto van een Tilbtjrgsche familie
was gedrongen, waarbij drie jonge meisjes wer-
den gedood.

De beide inzittenden van den Groningschen
auto geraakten bekneld en verkeerden in een
netelige positie. Een passeerend geneesheer uit
Geffen, verleende onmiddellijk eerste hulp en
liet beide slachtoffers naar het St. Ludovicus
Liefdegesticht te Heesch vervoeren. Daar wer-
den zij ter verpleging opgenomen. De neer M.
,bleek ernstige inwendige kwetsuren te hebben '
bekomen terwijl zijn vrouweveneens inwendige
"kneuzing~n heeft opgeloopen. De vernielde auto
moest per takelwagen naar een garage worcjen

.)- gebracht.

Nog een slipparty
Ter zelfder tijd gebeurde onder de gemeente

Heesch een tweede auto-ongeval, dat mlnder
ernstige gevolgen met zich heeft gesleept.
De vrachtrijder de H. uit Rosmalen bestuurde

een zwaren vrachtauto. Onverhoeds begon het
voertuig in een bocht te slippen, hetgeen tot I~

.t
gevolg had, dat de chauffeur de macht over 1
;:;ijn stuur verloor. Hij reed met zulk een ge- I
weldige kracht tegen een langs den weg staan-
den boom op, dat de laadbak van den auto werd
afgerukt en op den weg terecht kwam. Gelukkig
bevond zich op dit tijdstip niemand ter plaai\:e.
De auto reed Dog een eind verder en kwam ver-
volgens tegen een tweeden boom tot stilstand.
De chauffeur en de naast hem zittende twee
passagiers, die zich in de cabine bevonden, wa-
ren er naar omstandigheden goed afgekomen.
Zij hadden slechts letsel van weinig betee-
kenis opgeloopen. De auto was evenwel geheel
vernield, terwijlook de lading zwaar was ge-
havend. Van het gebeurde werd door de politie
proces-verbaalopgemaakt.

6
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Kind afschuwelijk
mishandeld
Treurige ontdekking

te Mill (N.-Br.)

Op de st. Hubertushelde in de gemeen-
te Mill en St. Hubert (N.-Br.l is doUr om-
wonenden een geval van ernstige kinder-
mishandeling ontdekt, waarbij een 3y,-jarig
kind het hulpelooze slachtoffer was van
een ontaarde moeder.

'i'

Uit het onderzoek, dat de gemeente-veld- I

wachter 'ian l\,l£illen de marechaussee te Grave
instelden, bleek, dat het 3Y.-jarig zoontje
Henk van de familie v. G. sedert geruimen tijd
bloot stond aan de gruwelijkste mishandelingen 1
door zijn moeder. Zoover ging de wreedheid van
de vrouw, dat zij haar andere kinderen dwong I

aan dte 'Kwellingen mee te doen. Zoo preste zij
een 14~jarigen jongen, om met een gloeienden ,
pook de nandjes van den kleine te bewerken.

Het kind werd in een ontzettend vervuilden
toestand aangetroffen. Den geheelen dag, weer
of geen weer moest het kind buiten rond-
zwerven. Te drinken kreeg het niet. Met water
uit sloeten en plassen moest het zijn dorst les-
scnen, Eten kreeg het kind slechts weinig:
bet voedde zich met veldvruchten en rauwe
aardappelen, die het buiten vond.
De vader, die in de werkverschaffing ver-

bleef, heeft van dit alles nooit iets gemerkt.
Wanneer hij thuis was, deed de vrouw tegen-
over dit kind normaal.

De justitie is in deze zaak gemengd, die een
vezyolging tegen de vrouw zal instellen.

I'

;1~3 5
I

IJSCOVEiNTEiR .AAJNGE,REOEN

IOnder Schayk door autobus
gegrepen

Zondagmiddag heeft op den Rijksweg 's Her-
togenbosch-Nijmegen onder Schayk een ern-
stige a~~rijding. plaats gehad. De 20-jarige ijsco-
man Tljnen uit Schayk stond rechts van den
straatweg ijs te verkoopen, toen achter hem een
groote autobus van de fa. V. d. Rijdt uit Grave
naderde. Eensklaps werd de ijscoventer door den :
autobus .. gegrepen en tegen den weg geslingerd,
waar hIJ gewond bleef liggen.
De chauffeur van den bus haastte zich hulp te I

verleen.en. Hij droeg het slachtoffer, dat ernstig
aan belde beenen gewond was in den autobus en I

vervoe,rde hem naar zijn woning, waar dr. Sluy-
ters UIt Ravenstein geneeskundige hulp verleen-
de. De oorzaak van het, ongeval is nog niet opge- i
helderd, De ijscowagen werd vernield. :

'II
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P De kindermishandeling
te Mill

De
ih

kleine kon zyn leed \n'~t
zün vader klagen

àan

Omtrent het afschuwelijke geval van kinder-
mishandeling te Mill meldt men ons nog:
In het uitgestrekte Peelgebied op de st.

Hubertsche heide onder de gemeente Mill en
st. Hubert gingen sinds lang geruchten, over
een ernstig geval van kindermishandeling en
verwaarloozing, dat daar bij voortduring werd
gepleegd, Bewoners van de buurtschap bemerk-
ten, dat een ruim 3-jarig zoontje van de fa-
milie v. G. den gansehen dag, geheel vervuild
en uitgehongerd rondzwierf. Het kind behoort
tot een gezin van elf kinderen, waarvan de
jongste één jaar en de oudste 18 jaar is. Op
onverklaarbare wijze koestert de moeder, die
voor haar andere kinderen niet slecht is, een
haat tegen dit ventje, dat de zondenbok in huis
is. Het lot van dit kind is dan ook allortreu-
rigst. Het knaapje wordt nooit in den familie-
kring geduld. De ontaarde moeder heeft zich
niet ontzien, den armen kleine zelfs in de meest
bittere koude op de vliering op te sluiten, waar
het stumpertje den geheelen dag moest door-
brengen,

De deur uit
Werd het kereltje niet op den zolder opge-

sloten, dan werd het reeds des morgens vroeg
de deur uitgezet, met de boodschap, dat het den
geheelen dag' niet meer terug mocht komen.
Zelfs water werd het onthouden en de arme
kleine zag zich daarom genoodzaakt het water
uit slooten en plassen te drinken, Bovendien
kreeg het kind bijna geen eten en omwonenden
constateerden tot hun verontwaardiging, dat
het ventje rauwe aardappels van den akker
opat. Toen hij eens om meer brood vroeg, werd
hij met een gloeienden pook mishandeld. Deze
marteling' moest zijn 14-jarig broertje op bevel
van de moeder uitvoerèn. De handen van het
kind waren na deze wreede bewerking geheel'
met brandwonden overdekt.
Het is ongelooflijk, met welk een duivelsch

genoegen deze vrouw haar eigen kind pijnigde
en van zich afstootte. En toch, de feiten heb-
ben het bewezen en de politie heeft geconsta-
teerd, dat de geruchten geenszins overdreven
zijn geweest.
De 3-jarige kleine .werd zelfs door de vrouw

op het land aan het werk gezet, waar hij zijn
broertjes moest helpen onkruid wieden. Ge-

• schiedde dit niet goed genoeg naar den zin van

Y de moeder, dan bleef de gebruikelijke tuchti-
t ging niet uit.

Vader wist oan niets

71 ~
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ZakkeMolIer gepakt
De gemeentepolitie van Oss heeft Dinsdag-

middag de hand weten te leggen op den 29-
jarigen arbeider J. B., uit Oss, verdacht van
zakkenrollerij op de Ossche weekmarkt. De man
ontfutselde aan een marktbezoekster een por-
temonnaie, inhoudende een som gelds. Door
omstanders, die den diefstal hadden bemerkt,
werd getracht den dief te achterhalen, doch
deze wist zich door een overhaaste vlucht uit
de voeten te maken. De verdachte is naar het
politiebureau overgebracht, waar hij is inge-Isloten, .

DE' KINDERMISHANDELING
TE MILL

Voor den 3y. -jarigen H. van G" het slacht-
-oïfertje van de ernstige kindermishandeling te
Mill, is thans zorg gedragen. De voogdijraad
heeft zich over het kind ontfermd. Hendrik is
overgebracht naar Venlo, waar hij in het R.K.
ISt. Jozefgesticht "Nazareth" een liefderijk on-
derkomen heeft gevonden.

I
\

I
I BRANDSTICHTING TE OSS?

\
\

I
\

{

Toen Dinsdagavond bewoners aan den
Heeschenweg te Oss zich te omstreeks elf uur
naar bed begaven, bemerkten zij vlammen
achter de ramen van het tegenover hun huis
gelegen heerenhuis der familie S. Toen men een
cnclerzoek instelde bleek, dat er in de huis-
kamer een binnenbrandje 'woedde, dat echter
spoedig door verschillende buurtbewoners was
geblusent.
Toen de buren zich echter een uur later op-

nieuw naar bed begaven en nog eens naar bet
heerenhuis keken, zagen zIJ tot hun verbazing,I dat nu de bovenverdieping in brand stond!
Mevr. S. en haar dochter, die alleen thuis

waren, werden gewaarschuwd. De brand was
ditmaal op een slaapkamer ontstaan en het
brandende beddegoed ontwikkelde een dikken
rook, De br.andweer slaagde er in spoedig den
brand te blusschen. .
I De marechausseè stelde onmiddellijk een
londerzoek in. De heer S. werd, toen hij thuis

kwam, aan een verhoor onderworpen, waarna II
de marechaussee termen aanwezig vond tot'
arrestatte over te gaan. Ook de echtgenoote en
dochter van den heer S. zijn in arrest gesteld.
Het onderzoek wordt voortgezet.
Betreffende den brand, welke DinS<'!agavond

onder verdachte omstandigheden te Oss is uit,
gebroken, vernemen wij nader, dat de officier I
van justitie te Den Bosch zich gistermorgen
naar Oss heeft begeven, waar hij het huis

I van de familie S. bezocht heeft.
De familie S. blijft in arrest. De 17-jarige

dochter is gistermorgen na verhoor op vrije
voeten gesteld.
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TAXI IN EEN WETERING

GERAAKT

Passagier met moeite gered , '
'Voensdagmorgen passeerde een taxi uit Oss,

IIwaarin behalve de chauffeur een pass~giru;ge-
zeten was, de 'Vetering aan den Mac.pärenSshen
weg, toen de wagen plotseling slipte. 'De chauf-
feur verloor de macht over zijn stuur, met het
gevolg. dat de taxi van den weg gleed en in het
diepe water terecht kwam. De autobestuurder
Sloeg de ruiten van den auto stuk en wist zich
aldus uit het vehikel te bevrijden en aan den
kant te komen. De passagier slaagde hierin niet.
Het personeel van de nabijgelegen gemeente-
lijke bad, en zweminrichting snelde echter toe
en met veel moeite gelukte het den kranigen

helpers den passagier van een wissen dood te
redden. De drenkeling had bloedende verwon-
dingen aan hoofd en handen opgeloopen, De J

taxi was ernstig gehavend en is later per takel-
wagen gelicht en op den weg gebracht.

Q'(~
=:====-----=
IDrie ministers in Noord-

Brabant

Dr. Deckers bezichtigde ver-
schillende aanplantingen

De provincie Noord-Brabant is Donderdag
door niet mlnder dan drie ministers bezocht.

De minister van Landbouwen Visscherij, mr.
dl' L. N. Deckers, wilde zich persoonlijk over-
tuigen van de groote aanwinsten in Brabant
van jong dennenhout. Na eerst des morgens
in de omgeving van Eindhoven en Valkens-
waard de aar.plantingen te hebben bezichtigd,
is Z. Exc. des middags om een uur te Uden
gearriveerd, waar hij de aanplantingen, gelegen
langs den provmctalen weg Uden-Zeeland, in I
oogenschouw nam. Deze aanplantingen zijn on-
geveer 200 H.A. groet en werden in ongeveer
acht jaar door de zorgen van het gemeente-
bestuur van Uden in bewerking genomen,
De minister was vergezeld van zijn secreta-

ris, dr. Peters, en eeni~ambtella.ren van het
Staatsboschbeheer. '\

Na de lunch in hotel "De Korenbeurs" te
Uden te hebben gebruikt, is de minister per
auto verder gereisd naar Venray, om aldaar
en. in de omgeving zich van den stand van de i
aanplantingen van dennenbossenen op de hoog-
te te stellen
Verder is. 'geheelonverwacht, een bezoek ge-

braent aan de stuw te Lithoyen door den mi-
nister van Waterstaat, jhr. ir. van Lidth de
JCl.'deen den minister van Sociale Zaken mr.
Slingenberg'. '
Hoofdingenieur De Vries van den Rijkswater-

staat heeft het gezelschap, dat verder uit Eer-
ste en Tweede Kamerleden bestond, rondgeleid
en van voorüchting gediend.
Na bezichtiging van de Maaswerken werd de

tocht voortgezet langs de versterkte Maasdijken
in de richting Oyen.



Donderdag kwam de 70-jarige P. van Z. te
Oss, die arbeiu verrichtte op een trap, zoodanigj
te vallen, dat een gedeelte van zijn tong werd
afg-ebeten. Het slachtoffer werd in ernstigen
toestand naar het st. Annaziekenhuis overge-
bracht, waar hij ter verpleging is opgenomen.

~~.~ .

GEVAARLIJK S,PEELGOEO

I Zaterdagavond is te Megen een ongeluk ge-
beurd, waarbij een twaalfjarige jongen ernstig
, werd gewond.

I
De jongen had gevaarlijk speelgoed uitgeko-

zen. Hij had nl. een ledige carbidbus met wa-
ter gevuld en wilde eens zien, wat er zou ge-I
beuren wanneer hij een brandende lucifer in
de bus gooide. De in de bus ontwikkelde gas-
sen kwamen onmiddellijk tot ontploffing en

, met een hevigen knal sprongae'e bus uit elkaar,
terwijl de vlammen hoog opstegen. Met deer-
lijke brandwonden aan het gelaat werd de on-
voorzichtige jongen opgenomen en bij dr.
Baptist te Megen binnengedragen, waar ge-
neeskundige hulp werd verleend. Men vreest
voor het behoud der oogen van het slacht-
offer.

Tong afgebeten

\

\

\

\

I
\

Jongen ernstig gewond

\

\

I
\

Kampioenschap van Oss
Onder groote belangstelling werden Zondag

de wedstrijden gehouden om het tenniSkam-jIpioenschap vall Oss. De uitslagen waren:
Dames-enkelspel, klasse A, finale: Mevr.

Boenders-.Mej. Verkerk 3-6, 4-6.
Dames-enkelspel, klasse B, finale: Mej. T.

Knape-Mej, B. v. Susanten 6-3, ',6-3.
Heeren-enkelspel, klasse A: Dl'. Snethlage--

J. den Hartog 4-6, 3-6; D. Hu!Jertus-R. de
de Groot 5-7, 6---.1,B-3.

I Finale r D. Hubertus-J. den Hartog 6-3,
4-6, 6-4.
Heeren-enkelspel, klasse B: Sj. van Loos-

hoek-Drs. Spanhof 6-2, 6-2.
Finale: Sj. van ·Looobroek,-Dr. Klinkenberg

8-6, 6-0.
Heeran-dubbelspel, finale: A. den Hartog en

J. -Schepers-Dr. Snethlage en D. Hubertus
6-2, 4-6, 6- -2.
Gemengd dubbelspel: Mej. A. Hubertus en

D. Hubertus=-Mef. C. Zwegers en Dessaux
6-1, B-3; Mevr. Boenders en Schepers-Mej.
A. Hubertus en D. Hubertus 6-2, 6-2.
Finale: Mevr. Boenders en Schepers-Mej.

I
T. Knape en J. den Hartog 8-6, 8~.
Dames-dubbelspel, finale: Mej. Verbeek en

Mevr. Boenders-Mej. Ol. den Hartog en
Mej. T. Knape 6-4, 6-3.

JZ_~ ,
-~~.

I
Tengevolge van aloverleden

I
Donderdagnacht is in het st. Annaziekenhuis

te Oss overleden de heer P. v. Zon, die vorige
week, bij het verrichten van werkzaamheden op I
een trap zoo ernstig kwam te vallen, dab. een
gedeelte van zijn tong werd afgebeten.

~' rr

f,'
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'PAARDENSPORTl
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Concours hippique te
Oss.

Ook hier een succes van
.Piccolo Amore

De vereeniging Concours Hippique te
heeft Zondagmiddag op het voor dit doel zoo
zeer geschikte terrein van het GemeenJtel.ijklit
Sportpárk aldaar een welgeslaagxi, groot natie- I
naal concours hippique gehouden.

De ideale weersomstandigheden werkten niet
weinig mede, om het hippisch sportfeest geheel
te doen slagen, Het bestuur der vereeniging had
zich alle moeite gegeven om het terrein er op
zijn voordeeligst te doen uitzien en de mooie
bloembedden bij de hindernis<;en verhoogden
niet weinig het aspect van het veld. Van heinde
en verre waren deelnemers en belangstellenden
opgekomen en alle rangen waren overvol bezet.
Het feit, dat Minister Deckers het concours

bijwoonde, bewijst wel de groote belangstellingI die er voor het Ossche concours hippique be-
staat. .
Er waren talrijke prijzen brochikbaar gesteld,

w.o. medailles van H. M. de Koningin en H.
K. H. Prinses Juliana, Minister Deckers, het
Tweede Kamerlid Schaepman en vele anderen.
De jury bestond uit de heeren H. de Bruyn

Tengbergen, Oosterbeek; Luit. Kolonel J. M. de
Kruyff, Breda; A. Kooy, Kedichem, en Jhr. K.
Quarles van Ufford, Breda.
Het bestuur van de vereenj,gingConcours Hip-

pique had de goede gedachte gehad, ditmaal, I
in afwijking van vorige jaren, het springcon-
cours L. des morgens te laten verrijden, opdat
het programma des middags niet overladen zou
zijn.
Om elf uur des morgens ving dit concours I

aan, begunstigd door stralend zomerweer.
Het parcours had een lengte van 480 Mtr.,

terwijl de maximum tijd was vastgesteld op 1
min. 22 sec. Op het veld waren veertien hinder-
nissen opgesteld en het bleek al spoedig, dat het
geen gemakkelijke taak was, het parcours fout-
loos door te komen. De meeste ruiters struikel-
den in hun voornemen bij de vijfde hindernis,
n.l. een muur, waarboven een boom, ter hoogte
van 1.20 M. Het duurde dan ook geruimen tijd,
voordat een derdeelnemers foutloos rondkwam.
De eerste prijs werd gewennen door BObby, be-
reden door P. Vos van A. Vos, Valkensweard,
die een tijd maakte van 64 sec. Daarna volgde
L. J. Uytendaal, Rijen, in 66 seconden op Aller-

I
stoltz, waarna luit. van Nijnatten, Tilburg, op

. Flou Flou een goede derde was. Na afloop van
dit springconcours werd gepauzeerd tot twee
uur.

Inmiddels was Minister Deckers om half twee
te Oss gearriveerd, waar hij werd begroet door
het Tweede Kamerlid Schaepmann, den heer
Kipp, lid van Ged. Staten en notaris mr. Bij-
voet, voorzitter van de Vereeniging Concours I
Hippique. j
Om twee uur werd het programma voortgezet

i en toen kwamen de koudbloedpaarden in den
ring. Terstond trok de aandacht, dat Makkie
van H. van Wanrooy uit Vinkei in alle op-
zichten uitblonk en de eerste prijs viel dit paard
ten deel. Minister Deckers reikte eigenhandig
de door hem geschonken medaille aan den
prijswinnaar uit.
In het concours nieuwelingenklasse won Orie

van H. Hoejenbos, Utrecht, de medaille van
H. M. de Koningin.
,. In de -afdeeltng schoonste rijpaard Wist luit.
Greter uit. Amersfoort met oartna beslag te
leggen op" de medaille van H. K. H. Prinses I

Juliana.
De hoofdschotel van het htppisej; menu

vormde het groot sprmaconcours ijj

Het parcours had een lengte van' 51(1M. en
slde veertien hindernissen met een maximum;

r oogte van 1.30 M.

II
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! Voor de B-klasse werden vier hindernissen met
,I 10 e.M. verhoogd. De maximum-tijd, waarin
bet parcou.rs moest worden' afgelegd, was vast- \
geg~·eldop 1 mÎI'.. 28 sec.

I Als een bijzonderheid was hier een nieuwe'
hindernis ingelegd, de z.g. Ossche wal, die een 1

lengte van meer dan tien meter had. Deze I

hindernis bestond uit twee wallen, resp. van
6 en 5 meter, waartusschen een sloot met een
boom van 1 meter hoog en een afsprong over
een boom van 40 e.M. hooger,
Op deze hindernis zijn veel ruiters gestrand.
Luit. Greter maakte met Carina het eerste

foutlooze parcours in 1 min. 18 sec. De laatste
rulter K. Hensen, die Piccolo Amore bereed
van den stal v. d. Eynden uit Arnhem, wist den
tijdsduur te bekorten tot 1 min. 12 sec. Piccolo
Amore, die Zaterdag in De Steeg eveneens in
het zware springconcours met den eerenalm
ging strijken, heeft dus twee dagan aaneen
dê'n eersten prijs gewonnen. .. ,
Het programma werd op waardige wijze be-

sloten -met' een [achtrit met eindwedloop, ge-
reden door amateurs en professionals. Jager-
meester. was de heer 1. van Zwanenbe-g. Na
een spannenden strijd van drie ronden werd
de rit gewonnen door G. G. C. de Bruin uit
Utrecht op Little Tommy. gevolgd dooj- kapi-
tein de Man uit Ede op Dudu.
De fanfare van N.V. Hartog'S Fabrieken

zorgde voor de muzikale opluistertng.
De' Uitslagen waren:

Schoonste rijpaard.I. Carina, Luit Greter,
Amersfoort; 2 Brunhilde, C. Handelsstal 's Gra-
venhage; 3. Alderman II, H. v. d. Bergh,
's Gravenhage.I Eervolle vermelding: Miss Ulster. EIg. Stuf-

I kes, ber. Mevr. v. R.eede-v. d. Goes.
, Carina van Luit. Greter wint de zilveren
medaille van H. K. H. prinses Juliana.

Groot Springconcours H: 1. Piccolo Amore,
J. H. v. d. Eynden, Arnhem (Ber. K. Hensen),
o ftn. 1 min. lZ sec., 2. Carina, Luit. Greter,
Amersfoort, 0 ftn. 1 min. 18 sec.; 3. O. K. II,
J. H. v. d. Eynden, Arnhem' (Ber. K. Hensen),
o fnt. 1 min. 19 sec.; 4. Burgfritzchen, Mevr.
LIlly Rosen, Den Haag, 0 ftn. 1 min, 20 sec.;
5. Isare, C. F. Baron Sirtena v. Grovestins,
Den Haag, 0 rtn, 1 min. 22 sec.; 6. Tiddely
Wings.." Not. Klaassen (ber, Mej. Matthos) 11/0
ft. 1 min. 34 sec.; 7. Rose Marie, Luit. Kol J.
M:. de Kruyff, Ede, 3 rtn, 1 min. 25 sec.; 8. Tom
III, Luit. Baron v. Heeckeren v. Brandenburg
(Amersfoort), 4 ftn. 1 min. 10 sec.; 9. Feld-
blume, D. H. Pasman, Scheveningen, 4 !tn. I '
min. 12 sec., 10. Aranka, C. J. O. Dietrich
(Scheveningen) 4 ftn. 1 min. 17 sec.; 11 Ma.
ritza, Mej. K. v. Stokkum, Princenhage, 4 ftn.
1 min. 18 sec., lZ. Lilliput, Tattersall-Manege
('s Gravenhage) 4 ftn. 1 min. 19 sec.; 13. Gloria.
Luit. Kol. J. M. de Kruyff, Ede, 4 ftn. 1 min.
19 sec.; 14. Oktober, C. Handelsstal Cs Çiraven-
hage) , ber. W. Sauerraff, 4 ftn. 1 min. 19. sec.:
15. Cocktail, Luit. Gruytelaar Ede, 4 ftn. 1 min.
20 sec.; idem Flugpost, Mevr. Lilly Rosen (Den I
Haag) 4 ftn. 1 min. 20 sec.

Jachtrit met elndwedloop: 1. Little Tommy,
G. G. C. de Bruin, Utrecht; 2. Dudu, kapt.
de Man, Ede; 3. JUlian, Jac. Rijks, Nijmegen.

Springconcours L.: 1. Bobby, A. Vos, Val-
kenswa.ard 0 rtn. 1 min. 4 sec.; 2.' Allerstolz,
L. J. Uytendaal, Rijen 0 ftn. 1 min. 6 sec.; 3.
Flou-Flou, luit. v. Nijnatten, Tilburg 0 ftn. 1
min. 12 sec.; 4. Isare (C.F.), Baron Sirtema v.
Grovestins, 's-Gravenhage 0 ftn. 1 min. 16 sec.;
5, Trasère, luit. Baron v. Lijnden, Breda 0 ftn.
1 mln 111 SP".: fl. BnrQ"frit".r.hpn. mavr. Lillv
-l1313ldazap laUl IPIZ 'uaAa'} l'luor 'uaAoquooqJS
.M. ua PUlll!0H 'S')noqUlo'H 'V ·ds.3.I 'S.I13llUUTA\
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pliq UClÄooH}joo uoop -uouuna u!'!z .roox 'nald I
apl'l1313ISUlald'6)I l13a 'uapoqal'l plaA\ SUll}juaa
o'll'looq apJIazClpdo SI13'6uUlouuaq 13Ul'613A\-uap
-taq uaPI'il13Jolalaw o~n:oo -uotrtradsraao 11l1lÄO.I
ilUQU.:r.'PlA'6Q uaÄooH 'd ua la}jflh\olaAaHuap
zoop polaA\'W 017'& ocr ·lq:J13olQal'll'luIUuVdolaAo

l>ll13plapU! tnaq ula'ldll)I 'M UllA sunncr
lool2 op Uatlq ual'lmolds2ooq}jO'lSSIOd'1aq fla:. -uar--r-.....~-,.----.._......._...,.,,--~....,..._~.,..cw~ t:r:AA.r?JL 1

I
I
\

I

\

\

I
I
\

I

I
I
I



S ~--t.--(._Q u_A/ ~=«:
Ernstige botsing

Op den Heuvel, in de kom der gemeente G~-
mert kwam Zaterdagavond de heer M. uit
Lieshout met zijn motorrijwiel, waarop een 12-
jarig' meisje als duopassagiere was gezeten:, ~et
flinke vaart aanrijden, toen het motorruwtel
slipte en tegen een personen.auto botste, De
botsing was zoo hevig, dat belde personen" te-
den weg werden geslingerd. De m?tornJder
werd met ernstige inwendige verwondmgen en
een gebroken arm opgenomen, terwijl het meis-
je inwendige kneuzingen en een beenbreuk op-
l\~p. Beiden zijn naar het ziekenhuis ter plaat-
se. overgebracht.

/

",

Oneerlij'k prijswinnaar
Onder de leden van de Alg. Ned. Ver. voor

duivensportliefhebbers te Oss is een hevige ver-
ontwaardiging ontstaan door een onsportieve
daad van een der mede-leden. De landbouwer
J. J. te Oss, die regelmatig zijn duiven aan de
uitgeschreven wedvluchten liet mededingen,
wist vrij geregeld beslag te leggen op de ko-
ningspoule of een der eerste prijzen. Het be-
stuur vond dit wel eigenaardig en besloot een
oogje in het zeil te houden. Inderdaad is ge-
bleken, dat J. met den constateur heeft geknoeid,
waardoor het mogelijk was prijzen, varieerende
van 15 tot 25 gulden, in de wacht te sleepen.
Het onsportieve lid is door het bestuur geroy-
eerd, terwijl hem in overweging werd gegeven
'de door hem gewonnen(?) geldprijzen in de kas
terug te storten. Dit is inmiddels door hem ge-
schied.

'II

O:n,rechtmatig steungelden geïnd
I

De burgemeeste rvan Heesch heeft Zaterdag
viel' trekkers van steungelden doen verbalisee-
ren, wegens het onrechtmatig innen van steun-
gelden. Dit viertal had verzuimd de extra bij-
verdiensten aan het gemeentebestuur op te ge-
ven. Zij hadeen reeds gedurende vele weken
een verdienste gehad, varieerende van zeven
tot tien gulden. Het onderzoek, dat nu is inge-
steld, moet nog uitmaken voor welk een bedrag
zij Rijk en Gemeente hebben benadeeld.

II
I
Door electrischen stroom getroffen

De timmerman D. te Oss had Dinsdagmiddag
het ongeluk bij het aanzetten van eeu motor
in aanraking 'te komen met den electrischen

I stroom. De stroom ging' den ongelukkige door
het lichaam. In ernstigen toestand is de jonge,
man naar het st. Anllaziekenhuis ter plaatse
vervoerd.

"
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Ook commandant Mintjes vertrekt,
, De Brigade der Kon. Marechaussee te OSs
i zal binnen korten tijd op ingrijpende wijze
worden gereorganiseerd. Tot dusverre was de
Brigade Oss een z.g; Briga.d~.te ·pà:ar.d, d<>?h
thans zal zij worden omgezet in een brigade te
voet. Dit heeft tot gevolg dat de bereden man-
schappen naar elders zullen worden over-
geplaatst. De sterkte blijft echter 10 man.
Ook de Brigade-commandant Mintjes is bij

de bereden politiemannen ingedeeld, zoodat
ook deze de standplaats. waar h~i zooveel sue-
cessen heeft mogen boeken, vaarwel zal moe-
ten zeggen. Het is immers een qewezen feit,
dat sinds de komst van Brigade-commandant
Mintjes de misdadigheid in Oss en omgeving
werd uitgeroeid. Zijn. buitengewone politie-
neele kwaliteiten bleven in den' Iande 'niet on- i·1
opgemerkt en mede door het verdienstelijke
werjc .zijner ondergeschikten was het hem mo-

.\

gelijk de mtsdaad op de juiste wijze te bestrij-.
den. Het behoeft geen betoog, dat het ver-
trek van den Brigade-commandant door velen
zal worden betreurd. .

Hevige vechtpartij1
te Oss

Jongeman liep steekwonden op

\

\

\

Maandagavond omstreeks tien uur heeft in
de Arendsvlucht te Oss een ernstige vechtpartij
plaats gehad tusschen de familie S. en Van G.
Er was ruzie ontstaan door het uitJeenen van
een dekkleed, dat door de familie' Van G. was
ter leen gegeven. Toen mej. Van G. zich naar
den heer S. begaf om het kleed terug te krij-
gen, werd niet onmiddellijk aan haar verzoek
voldaan. Een korte woordenwisseling volgde,
waarna mej. Van G. naar huis terugkeerde.
Niet lang daarna kwam de heer S. persoonlijk
bij Van G. de zaak bespreken. Hierbij kwam het
weer-tot.woorden, nu tusscnenden heer Van G.
en den heer S. en aldra waren zoo goed als de
beide heele families aan het krakeelen. Het
bleef niet bij woorden; er ontstond een hand-
gemeen, waarin -zoowet tusschen het zwakke als
het sterke geslacht rake klappen werden uitge-
deeld. De 22-jarige zoon van den heer S. merkte
plotseling, dat hij door een senere voorwerp in
de borst was getroffen en hij vluchtte daarop
zijn woning binnen. Kort hierna trokken beide
families zich terug in hun woningen. De 20-
jarige S. had intusschen het bewustzijn verlo-
ren. Telefonisch werd de gemeentepolitie ge-
'waarschuwd, die reel' spoedig ter plaatse was en
een onderzoek naar het voorgevallene instelde.
De politie vond termen om over te gaan tot
aanhouding van den 21-jarigen Van G.• die
naar het politiebureau werd overgebracht. Hier
werd hem een verhoor afgenomen; hij ontkent
echter alle schuld.

De dochter van S. kreeg ook een snijwonde.
Dr. Wassmann, die den jongen S. geneeskun-

dige hulp verleende, constateerde een steek-
wond in de borst en een steek in den arm.

II
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Jon.getje zeer ernstig gewond
Het 7-jarig zoontje van de familie van O. te

Oss was voor de ouderlijke woning OP een
I i nooge ladder geklommen, toen het knaapje

plotseling zijn evenwicht verloor en op den "
grond neerviel. De jongen bleef zwaar gewond
en bewusteloos liggen. In ernstigen toestand
werd het kind naar het St. Anna-ziekenhuis
ter 'plaatse vervoerd, waar het onmiddellijk van
. de H. H. SaCl'amenten der Stervenden werd
voorzien. Hij bleek een gevaarlijke hersen-
schudding te hebben bekomen. Zijn toestand
is hoogst zorgwekkend.

\1
Winkelhuis afgebrand \1

Door onbekende oorzaak is het winkel-
h G te Leeuwen-Bene. ,',

woonhuis van den eer ' t OOk del
(Geld) geheel door brand verwoes '.. . \
voorr~ad koloniale waren en het meubüair gm~ I
gen in de vuurzee verloren. De schade word 1
doorverzekering gedekt.

\

I

I Wraakneming
spel?

in bet

Lijk van oerdronken rentmeeeter
nog niet gevonden

Den geheelen Zaterdag en Zondag heeft de
politie te Oyen gedregd naar het lijk van den
rentmeester, die op zulk een tragische wijze op
de Maas moet zijn verdronken. Het feit echter,
dat men noch van den drenkeling noch van de
roeiboot of roeispanen een spoor heeft kunnen
ontdekken, geeft voedsel aan de steeds sterker
wordende geruchten, dat hier niet van een ge-
woon verdrinkingsgeval kan worden gesproken.
De bewoners van het rustige Maasdorpje zijn
er stellig van overtuigd, dat de heer B., die
seer 'gunstig bekend staat, het slachtoffer moet
zijn geworden van een duister misdrijf. De
volksmond beweert, dat er te Maasbommel
ontstemming was gewekt, over het feit, dat
een inwoner van Oyen verkeering had met een
meisjs uit Maasbommel. Zooals men weet,·
keerde B. Vrijdagavond -per roeiboot van een
bezoek aan zijn verloofde te Maasbommel naar
Oyen terug, -waar hij echter niet is aange-
komen. Men acht het daarom niet Uitgesloten,
dat hier aan een wraakneming moet worden
gedacht. Het is tot dusverre nog niet tot klaar-
heid gekomen, in poeverre deze geruchten
waarheid bevatten, doch de politie stelt hier-
naar een uitgebreid onderzoek. in.
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Kantoorhouder van poststation
gearresteerd

De POlitie te Heesch heeft Zaterdag voldoende
term~n aanwezig gevonden, om tot arrestatie
over te gaan Van H. v. H" houder van het kan-
toor van het poststation aldaar, op vermoeden
~a~ gepleegde onregelmatigheden. Nadat de jus-
tItIe. van het voorgevallene op de hoogte was
geblacht, begaf het parket uit 's-Hertogenbosch ~
onder leldlllg van den Officier van JUstitie zich /,6.
na:r Heesch, teneinde zich van den stand van
~~ ~n op de hoogte te stellen, De verdachte
wa: ~aar. het raadhuis te Heesch overgebracht
bu r IJ III tegenWoordigheid van parket e~

rgemeester danig ct t •
Tenslotte beken a~n e~ and, gevoeld werd,
het onderzoek ,de dhI] eerngo retten. Teneinde
kan de Justit' In eze zaak niet te schaden,
deelingen d ie vOOrlooplg geen nadere mede-
stee"'~ . , oen. Het onderzoek is echter nog

"'" III vollen gang Va H 'rechaussee_k . n ,IS naar de Ma-
hij is ingeSlo~:~~ne te Oss overgebracht, waar

F'RAUOE GEPLEEGD? t

/" ~ 7<--<--?~
EEN GECOMPLICEERD
VERKEERSONGELUK

"!
f

Oude man aan de bekomen
verwondingen overleden

lIedenavond is op den Rijksweg Den Bosch-
Grave een gecompliceerd verkeersui., Juk ge-
SChied, waarbij een oude man doodel:jk werd
gewond.

Omstreeks acht UUr wilde de S3-jarige ge-
pensionneerde postbode Wouters uit Reek uit
een zijweg den groeten verkeersweg oprijden,
toen met groote snelheid een luxe auto uit de
richting 's Hertogenbosch naderde.
De grijsaard beging de onvoorzichtigheld

jUist voor den auto den weg over te steken,
zender daarbij een sein te geven wat hij van
Plan was, De autobestuurder trachtte nog op
het laatste oogenblik door krachtig remmen
een aanrijding të voorkomen. Dit gelukte even-
Wel niet meer
De auto slin:gerde over den weg, maakte een

Zwenking naar links, waardoor twee van de
andere zijde naderende wielrijders in het ge, !

I
drang kwamen. Deze wielrijders, de heer v. d.
E uit Oss en Zijn echtgenoote, die drie kin-
deren op hUn fietsen medevoerden. werden in
.(1 drogen sloot langs den weg geworpen. Hier-
door ontkwamen zij aan een aanrfjdinc. Een
der kinderen was echter nog door den auto
geraakt. De kleine had slechts onbeteekenend
letsel opgeloopen.
De oude man werd door den auto gegrepen

en met groote kracht tegen het wegdek ge·
slingerd, waar hij hevig bloedend uit een ern-
stige hoofdwonde en met een sehedelbreuk

, bleef liggen.
Een toevallig passeerende geestelijke gaf hem

de H. Absolutie en waarschuwde pastoor
Xavier Smits, die den ongelukkige tijdig het ,
H. Oliesel toediende. Nog voordat dr. Kanters
uit Grave, die spoedig na het bekend worden
van het ongeval ter plaatse arrtveerde, was
aangekomen. is het slachtoffer aan eie gevoI...
gen overleden.

De vier inzittenden van den auto bleven on-
gedeerd, Het stoffelijk overschot van het
slachtoffer is naar zijn woning te Reek over-
gebracht.

~~V -:»



De fraude te Heesch
Gelijk reeds gemeld hebben aan het post- 1

station der P.T.T. te Heesch ernstige onre~el-
matigheden plaats gevonden. In verband hier-
mede werd de kantoorhouder H. ge.arresteerd
en naar de marechaussee-kazerne' te Oss over-
gebracht. Heden zal de aangehoudene gevan;
kelijk naar Den Bosch worden overgebrachJ, I

waar hij ter beschikking van den Officier van
Justitie zal worden gesteld. Zooals bekend heeft
v: H. reeds een gedeeltelijke bekentenis afge-
legd en zou zijn aanhouding in verb~nd .staa+n
met het yerduisteren van poststukken In dienst-
betrekking.
Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort.

l193
Ernstige botsing te

Grave

Motorrijder Ieuensgeuaarlij k
gewond

Donderdagavond is op de Maasbrug te Grave
een ernstig- verkeersongeval gebeurd, dat waar-
schijnlijk aan een motorrijder het leven zal
kosten,

Omstreeks vijf uur bevond zich de 32-jarige
M. uit Mrerveldhoven per motor op de Maas-
brug, toen hij plotseling VOOreen passeerenden
auto mozst stoppen. DOOrdathij zijn rempedaal
miste, moest de jongeman, em een aanrijding
te voorkernen, het stuur naar links omgooien.
Op hetzelfde oogenblik naderde uit de richting
Grave een groote vrachtwagen. De motorrijder.
trachtte tusschen de beide vrachtwagens door
te glippen. doch deze manoeuvre mislukte. HIJ
botste met groote kracht tegen de beide voer-
tuigen op. M. werd van zijn motorrijwiel geslin-
gerd en kwam met kracht tegen het brugdek
terecht.

Dr. Kampers uit Grave, die snoedig ter pl8,a:-
se was, constateerde een ernstige schedel-
breuk, inwendige kneuzingen en een gebroken
been. Op de plaats van het ongeluk werd de
motorrijder- voorzien van de laatste H.H. Sacra-
menten. Het slachtoffer, dat veel bloed had
verloren, is per auto naar het St. JOSephzieken-
huis vervoerd. Zijn toestand is Ievensgevaarnjk.

Jongen uit een schommel gevallen
Toen het .H-jarig zoontje van de familie van

Dijk te Schayk op een schommel aan het spe-
len was, viel hij plotseling van een aanzienlijke
hoogte naar beneden, Zwaar gewond en bewus-
teloos bleef het slachtoffer liggen. Een ontbo-
den geneesheer achtte den toestand zoo ern-
stig, dat toediening van de H.H. Sacramenten
der Stervenden wenschelijk werd geacht. Na-

\

dien iS.de knaap, die zeer ernstig aan het hoofd
was gewond, naar het St. Canisius-ziekenhuL8
te Nijmegen overgebracht. Men vreest voor ~\in
leven,



Tragisch

-
Het tweejarig zoontje van de familie Roo-

vers te Heesch geraakte Vrijdag in een onbe-
waakt oogenblik in een tobbe met water. Toen
de moeder het ongeluk ontdekte, bleken de le-
vensgeesten van het ventje reeds te zijn ge-
weken.

/ ~.

Athletiekwedstri] den
De R.K. Sportvereeniging O. S. S. heeft als

sen der' punten van het programma der Ko-
ntngtnnereestsn te Oss een athletiekdag ge-
aouden, welke een volledig succes is geworden.
De verschillende nummers werden vlot afge-
werkt en het laat zich wel i aanzien, dat de
)rganiseerende vereentging .telken jare zulk
~en sportdag zalorganiseeren. . Verschillende
prijzen waren beschikbaar gesteld, w. o. een
wisselbeker van het gemeentebestuur van Oss,
welke ~erd toegekend aan de winnende . plgeg
van het nummer 4 x 100 Meter estafette. De
wedstrijd trok veel belangstelling, .vcoral het
nummer Singelloop door Oss, .hetgeen bijz,onder
in den smaak van het publiek vier. '
De uitslagen' der wedstrijden- zijn als, volgt:
100 Meter hardloooen: 1. Lombarts, Waal-

Wijk, 1~,1 sec.; 2, G. van Bergen, -oss, 12.2 sec.;
3. G. van Uden, Oss, 12,6 sec.; 4. ;A. J. van
Bergen, Oss, 12.7 sec.; 5. J:' Smits; Oss, 13.1
sec.
Hoogspringen: 1. J. Smits, T. O. P., Oss,

1.50 Meter; 2. H. Lombarts, 1{imst en 'Kl'a'cht,
Waalwijk 1.50 Meter' 3. W. Stoltz, T. O. F.,
Oss, 1.45 'Meter. '

400 Meter hardloooen: 1. J. Pos, Waalwijk,
~2.4 sec.; 2. W. van-Leur, Oss, 65.2 sec.; 3. A.
oen Brok, Oss, 67.4 sec.; 4. G. de Kleyn, Oss,
72.:;:' sec.
Kogelstooten: 1. Pos, Waalwijk, 9.85 Meter, 2.

Bos, Oss, 8.75 Meter; 3. Jansen, ..oss, 8.56 'Meter.
Hardloopen voor Juniores 80' Meter: 1. Koe-

nen, 11 sec.; 2 Hensen, 11.2 sec.: 3. v. d. Lin-
den, 11.3 sec.; 4. Van Daal, 11.5 sec.
Speerwerpen: 1. F. H.essling, Oss 27.40 Meter;

:;:'. L. v. d. Bosch, Oss, 26.11 Met~r; 3. G. van
Errring, Oss, 26.10 Meter.
Estafette 4 x 100 Meter: 1. Organon Boys,

Oss, 52 sec.; 2. T. O. P., OSS~'53:2 sec.; 3.
o S. S., Oss; 53.9 sec.: 4 " D. 0.' T., Oss, 56.2
sec. . ., .
Singelloop 50(\1) Meter: 1. Th. woïters, Uden,

2<:' min. 21 sec.; 2. v. d, Linden, Oss; 23 min. 19
sec.; 3. De Ruyter, Oss, 23 min.r'Sü sec.; 4. Van
der Pûlr, Oss, 24 min. 19 sec.; 5 Van Vlijmen,
Oss, 24 min. 23 séc.; 6. Van del: Loop, oss, 24
mm. 43 sec.; 7. Van Uden, OSs, ~3 min .. 25 sec.;
8. P. van Hemert, Oss, 27 min.; 9. A. Sewarte,
Oss, 27 min. 1 seé. ,.','
Touwtrekken: Ó.S. S., Oss, 2.O. S. S. H, Oss:

3. D. V. C., 9SS . .. .' ,
Verspringen: 1. Lombarts Waalwijk,. 5.n

Meter; 2. v. d .. Bosch, oss,' 5:0fi,. Meter; .a M.
van Bergen,' Oss' 5 Meter. ' , ." .
Verspringel:).. '<I;Uniores:1. {)o~pen, .ÜSl5, 4.40

Meter; ~. Van DaalOss, 4.33 ,::~ter.; .3 .. Van
Orsouw, Oss.. 3.22 M~ter. ., :
Discuswerpen: 1. \N. van Nlstelfooy, Oss, 28.40

Meter; 2. W. Stoltz Oss, 24.35 Meter; 3. Van
Amstel, Oss, Zl.44 Meter.



I
WIELRIJDER VERONGELUKT

Bij het ooersteken onder een
auto gekomen

Onder de gemeente Heesch is Vrijdag-
avond op den druk1ten Rijksstraatweg we-
derom een ernstig verkeersongeluk gebeurd,
waarvan de 52-jarige gEhuwde kolenhande-
laar L. Brands uit Berghem het slachtoffer
is geworden,

De man kwam per fiets van het dorp Heesch ~
en keerde langs het ter rechterzijde van den ~\
weg gelegen fietspad huiswaarts. Ter hoogte
van het woonwagenkamp stak hij plotseling, ~
zonder eenig teeken te geven of om te kijken,
den weg over, waarbij hij door een hem achter-
op komenden personenauto werd gegrepen.
Zwaar gewond werd de wielrijder tegen den
grond geworpen en kort daarop gaf hij den
geest. Een ontboden geneesheer uit Oss kon
slechts den dood constateeren. ~
De burgemeester van Heesch en de motor-

brigade der Koninklijke marechaussee uit Oss
stelden ter plaatse een onderzoek in naar de
schuldvraag. Hiertij kwam vast te staan, dat
den automobilist geen schuld trof. Duidelijk
was op den weg het remspoor te zien, waaruit
bleek dat de bestuurder van den auto. de heer
De G. uit Groenlo, getracht heeft door krach-
ltig remmen een aanrijding te voorkomen, wat
hem helaas niet gelukt is.
Het slachtoffer was vader van een groot

gezin. Het stoffelijk overschot is naar het

kloosterte ",,,h= OV:""'~hC ti 9 I 6
ONVOORZICHTIG DEN WEG

OVERGESTOKEN

Wielrijder door auto gegrepen
Vrijdagmorgen is op den Rijksstraatweg

Boxtel-Eindlloven t-en ernstig verkeersongeluk
gebeurd. Omstreeks half 11 passeerde de 43-
I jarige bl'.dbouwer N. A. uit Liernpde gcnoem-
I den verkeersweg, De wielrijder, die rechts van
den weg op het fietspad reed. beging de on-
voorzientigheld. zonder voldoende op het ver-
keer te letten, ter hoogte van het landgoed
Profidentia te Liempde den rijweg over te ste-
ken. Juist op dit oogenblik naderde in volle
vaart een luxe-auto, Een aanrijding was niet
te voorkomen. De landbouwer werd gegrepen
en een eind weegs meegesleurd. Zwaar gewond
en bewusteloos bleef hij op het wegxïek liggen.
Geneeskundige en geestelijke hulp was spoedig
aanwezig.
De ongelukkige liep een hoofdwonde op en

brak zijn beide beenen, Hij is onmiddellijk
naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toe-
stand is zorgelijk.

II
Frame van motor gebroken

Zondagavond is op den weg van Wanroy
naar Mill een ernstig verkeersongeval gebeurd.
De motorrijder 1. uit Nijmegen passeerde met
vrij groote snelheid den overweg ter plaatse.
toen plotseling het frame van zijn motorrijwiel
brak. De motorrijder werd tegen den grond ge-
slingerd, terwijl zijn duopassagiere, mej. V..
eveneens uit Nijmegen, onder het motorrijwiel
terecht kwam. Beide slachtoffers liepen ver-
wondingen aan gelaat en handen op. terwijl
bij mej. V. bovendien een hersenschudding
werd geconstateerd.
Zij werden de garage van den heer Moors

binnengedragen, waar ter plaatse geneeskun-
dige hulp werd verleend. Het motorrijwiel was
geheel vernield.

J
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DE FRAUDE TE HEESCH

Postbeambte uit voorloopige
hechtenis ontslagen

6

De Arrondissementsrechtbank te 's Hertogen-
bosch heeft Zaterdag uit de voorlooptge hech-
tenis ontslagen den 28-jarigen H. v. H. uit
Heesch, kantoorhouder van het Poststation der
P.T.T. aldaar. Zoo,als men weet, was avn H.
aangehouden wegens gepleegde onregelmazig-
heden in zijn dienstbetrekking. De 'verdachte
heeft echter een borg'S1ellinggestort en is onder
bepaalde voorwaarden (hij blijft n.l. nog onder
toezichj der justitie) in vrij'iltlli gesteld.

PATER ANDREAS v. d. HURK.

/1

H. Mis volgens Byzantijnschen
Ritus opgedragen te Heesch

De bekende Pater dr. Andreas van de~
Hurk O.M. Cap., geboortig uit Heesch,' heeft
Zondag in de parochiekerk' St. Petrus Banden
in zijn geboorteplaats een H. Mis gecelebreerd
volgens den Byzantijnsche Ritus. Pater
Andreas v. d. Hurk, die door zijn overheid is
opgedragen om in de Oost-Poolscha Missie
werkzaam te zijn, heeft daar uit den aard der
zaak te maken met den Oostersehen Ritus. De
Oostersene gezangen werden onder H. Dunsk
op verdienstleijke wijze Uitgevoerd door de
Broeders van St. Jean Baptiste de la Salle,
onder leiding van Broeder Cansius. De ceremo-
nieën werden aan de geloovigen, die tot in de
uiterste hoe kenhet kerkgebouw vulden, Uitge-
legd. Pater Andreas zal aenstdaags naar zijn
mlssiegebied vertrekken om daar in ooct-
Pole?, de hereeniging der kerken' te~, - '7
vestigen. , U.;J

Jo/~.
WegWedstrijd te Uss

Zondagmiddag heeft de wtelrenvereemgmg
"Steeds Sneller" te Oss onder groote belang-
stelling van het publiek, een wegwedstrijd ge-

Ir/: organiseerd. De route welke de deelnemers
f91 moesten afleggen gin'g over Oss, Macharen,

Megen, Haren, Berghem. Oss. Het traject, dat 18
K.M. lang is, moest door de renners drie maal
Worden gereden.
De wedstrijd, welke door fraai weer werd be-

gunstigd had een uiterst vlot verloop. Valpar-
tijen deden zich niet voor.
De uitslag luidde als volgt: 1 Ceelen; 2

Van Haaren· 3 Giesbers; 4 Teunissen; 5 Vreden;
6 De Haas.'

In haakpen gevallen

(~
Zaterdagmiddag had het 14_jarig zoontje van

de familie v. d. B. te Oss het ongeluk te vallen,
met het gevolg, dat hij met den rug in de punt
Van een haakpen terecht kwam. Het scherpe
Voorwerp drong diep in zijn rug en brak ver-
Volgens af.
Onder hevige pijnen is de jongen op advies

van den behandelenden geneesheer naar het st.
Annaziekenhuis ter plaatse overgebracht, waar,
de haakpen langs operatieven weg verwijderd 1
moest worden.



WOONHUIS UITGEBRAND

Daken van twee andere perceelen
werden vernield

: 011
Door nog onopgehelderde oorzaak is een felle

brand uitgebroken in de middenstandswoning,
bewoond door de familie P. te Cuyk.
Het vuur breidde zich snel uit en in een mfni-

mum van tijd was het pand in vlammen ge-
huld, De brandweer tastte energiek de vuurze€
aan, doch kon niet beletten, dat het vuur ziet II
eveneens mededeelde aan twee naastgeleger
woonhuizen, waarvan de daken geheel werdei I
vernield, terwijl de benedenverdiepingen aan I
zienlijke waterschade bekwamen. Het woonhui
van P. is geheel Uitgebrand. Ook het meubilai
werd een prooi der vlammen. De schade wor
door assurantie gedekt.

I,

fl936~/~
-----:-

Ontvangst te Oss

Het gemeentebestuur van Oss heeft Woensdag-
avond bericht ontvangen dat H. M. de Konin-
gin, Prinses Juliana en Prins Bernhard heden I
te 1.33 uur te Oss zullen arriveeren.
Tijdens het oponthoud aldaar zal de Ko-

ntnklljke Familie worden begroet door het ge-
meente bestuur, waarna een muzlekvereerugmg
een aubade zal brengen.

SUCCESSEN VAN WALS
TE MILL

Loncke wint klassementswedstrijd
I

Ter gelegenheid van de kermis te Mill zijn
daar Dinsdagavond op de wielerbaan groote
internationale wielerwedstrijden gehouden,
waarvan de resultaten luiden:
Sprintwedstrijd voor profs en onafhankelij-

ken over 5 ronden: 1. Oor Wals, 2. oszmella'i
3. v. d. Broek, 4. Jazet.
Achtervolgingsrace over 30 baanronden: 1.

W. Kleine loopt met 15 meter voorsprong in op
Braspenninx Sr.
Achtervolging over 30 ronden: Wim Schot-

man loopt na 8 ronden in op Van Schijndel.
Klassementswedstrijd over 50 ronden: 1.

Loncke 18 punten, 2. Ungethum 14 punten, 3'j
Bakker 10 punten, 4. Hofmes 8 punten.
Sprint over:3 ronden met vliegenden start:

1. Cor Wals in 30 2/5 sec.: 2. V. d. Broek 30 :3/5
sec.; 3. JaZ€t. 32 2/5 sec.; 4. Oszmella 34 sec.

BEKNELD GERArAKT

Vinger moest geamputeerd
wordein

op de kermis te Mill h ft . I

ongeluk voorgedaan. Het z:nt· zich een ernstig;I
v. D. vermaakte zich in h Je van den heer
hij met de hand tusschen et ~unapark, toe
raakte. Ernstig een u.em bekneld g'e-
h t . gewond aan ZIJn hand dle , Jongetje opgenomen en naar ' wel'
nlSlUsziekenhuis te NI'J' het St. Ca~megen vervoerd Dmoest onmiddell"k .' aarea t IJ een der VIng'ers worden
g mpu eerd, terwijl men voor het bI'
twee andere ving'ers van dezelfde heldoud van

an vreest.

II

II
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I VROUWELIJK PERSONEEL?
I In verband met een oproep van B. en W.
van OSs om in een vacature aan de gemeente-
secretarie een vrouwelijke kracht te plaatsen.

i hebben vijf leden van de R. K. Raadsfractie
zich tot den burgemeester gewend, om een
spoedeischende raadsvergadering uit te schrij-
ven.

Oplichting?
De politie te Oss heeft gearresteerd P. de

B., verdacht van oplichting. De man is in het
POlijJiebureau te lOss opgesloten em ter be-
sChikking van. den officier van justitie te Den
BosCh gesteld.

In een kuip met water gevallen
In een onbewaakt oogenblik had het twee-

jarig dochtertje van den landbouwer W. v".~.
Wielerï te Berghem. het ongeluk, spelenderwijs
in een kuip met water te vallen. Toen het on-
geval hemerkt werd, trachtte men onmiddel-
lijk door toepassing van kunstmatige ademh~-
ling de levensgeesten weder op te wekken. Dit
mocht evenwel niet meer baten daar de arme
kleine reeds was overleden.

Van verduistering verdacht
De politie te Megen heeft voldoende termen

aanwezig geacht om tot arrestatie over te
gaan van den 29-jarigen O. aldaar, op ve~-
denking van verduistering. De jongeman IS

naar de Marechausseekazerne te Oss overge-
. bracht, waar hij is ingesloten.

BOERDERIJ IN VLAMMEN
Door nog niet opgehelderde oorzaak is brand

uitgebroken in de boerderij van den landbouwer
Van Os te Kerkdriel. De brandweer kon niet
verhinderen, dat het perceel geheel in vlam-
men opging. Ook de inboedel en de landbouw-
inventaris gingen in de vuurzee verloren, Ver-
zekering dekt de schade.

1936
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Een urn blootgelegd
Opnieuw is in de heide te Oss een belangrijke

oudheidkundige vondst gedaan. Men is er n.l,
in geslaagd een geheel gave urn bloot te leggen
van Gallo Oermaanschen oorsprong. Het voor-
werp, dat dateert van 400 jaar voor Chr.' is ge-
schonken aan het Oemeentelijk museum ter
.plaatse.

~)
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IBoerderijbrand te Berlicum
In de kapitale boerderij van den landbouwer

Smits v. Bedel te Berlicum is door onbekende
oorzaak. brand ontstaan, Het vuur greep zco
snel om zich heen, dat de plaatselijke brand-
weer met haar primitief materiaal niet veel
kon uitrichten. Het was onmogelijk van den
inboedel nog maar iets te redden. Ook een var-
ken met elf biggen en'n aantal kippen zijn in de
vlammen omgekomen, Verzekering dt)kt de
schade.

Lijk gevonden
Onder de gemeente Megen is Zaterdag~·

dag in de Maas drijvende gevonden het lUk
van den 35-jarigen B. V. die sedert eenigcn
tijd werd vermist. Men vermoedt, dat de on..

lgelU,kkige, die uit Schayk afkomstig is~ dOOl!
,de duisternis is misleid .en v.erdronken !s,

".~ .,'\
'.'

EEN KOE OVERREDEN

I Verschrikt dier loopt zijn ongeluk
tegemoet

Zaterdagmiddag passeerde de automobilist
Van B., uit Nijmegen, den rijksstraatweg
's-Hertogenbosch-Nijmegen, toen onder de

I
gemeente Heesch een boerenmeisje naderde,
dat drie koeien aan een touw leidde. Een der
koebeesten maakte zich bij het gezicht van den
snel naderenden auto zoo angstig, dat het zich
losrukte en aan den haal ging. Ongelukkiger-
wijze kwam het verschrikte dier juist voor 4~n
auto terecht en werd overreden. De automo-
bilist, die n~g tevergeefs getracht had een
aanrijding te voorkomen, verloor de macht over
zijn stuur en kwam in een droge sloot te-
recht. Hij liep lichte huid- en schaafwonden op.
De auto was beschadigd.
Aanstonds was de Motorbrigade der Kon.

Marechaussee, uit Oss, ter plaatse en stelde een
onderzoek in.
Aangezien geconstateerd werd, dat de

men van den auto niet in orde waren,
tegen den autobestuurder proces-verbaal
gemaakt.

A/vrvt. / 6 )[~i~'
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Toen het zes-jarig zoontje van den heer v. O.
te Boxtelç.spelenderwijze den rjjweg wilde over-
steken. werd het door 'n naderenden personen-
auto gegrepen en tegen den grond geslingerd.
Met zware verwondingen aan het hoofd en ern-
stige inwendige kneuzingen is het kind naar het
St. Lidwinaziekenhuis ter plaatse overgebracht.
Zijn toestand is levensgevaarlijk. De politie nam 1
den auto in beslag. _ I I

;6 Óe/~ f1' 3 6
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Autodiefstallen in I I
Brabant

It.(£)~~
-------__-
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- Auto gestolen

onbekend gebleven personen hebben zich met I
den auto van den heer A. Willemsen te Ge- ~

\

mert welke voor diens woning was geparkee~d"
uit de voeten gemaakt. De politie stelt een uit- ,
gebreid onderzoek in, teneinde öezen brutalen 'I
diefstal op te helderen. • I

\
Door een auto gegrepen

Drie verdachten aangehouden

I
\

\

\

Onder den rook van Eîndhoven zijn den
laatsten tijd verschillende auto's gestolen. On-
danks de ijverige nasporingen van de politie
kon men er niet achter komen wie daar de I

'Ihand in had.
,I Thans echter is door de activiteit van den I
'Ichef-veldwachter van Kerkhoven te Gemert
licht gekomen in deze zaak.
Kort na elkaar waren auto's gestolen te

Waalre, Son, Eindhoven, Schijndel en Vught. I
Toen op 11 October j.l. te Gemert een auto
werd gestolen, .is onmiddellijk cloor de politie I

een onderzoek mgesteld.
Woensdag is het gelukt van S. uit Eindhoven,

die op weg was van Nijmegen naar .Gemert, te
Boxtel aan te houden. Bij het verhoor ontkende
de man echter
Nog denzelfden nacht heeft de politie te

Eindhoven B., een bekend smokkelaar, aange-
houden. Ook deze ontkende. De politie kreeg
echter zulke sterke bewijzen in handen, dat zij
Overging tot de arrestatte van een derden, v. B.,
eveneens te Eindhoven.
Het is niet uitgesloten, dat meerdere arres-

taties zullen volgen.
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DE AUTODIEFSTALLEN
IN BRABANT

In Gemert had het trio pech

Het onderzoek betreffende de autodiefstallen I
in Oostelijk Noord-Brabant heeft aanfiet licht
gebracht, dat de bende reeds geruimen tijd'
haar practijken in delle streek uitoefent. Er iSIn.l, gebleken, dat het beruchte trio ook in Sep-
tember 1.1. getracht heeft te Gemert zijn slag
te 'slaan. Men slaagöe er in de garage van den
aannemer van Eupen open te breken, waarna

I de luxe-auto naar buiten werd gebracht. Na-
dat de wagen een eindweegs was voortgeduwd,
trachtte men het vehikel te starten, doch de
motor weigerde, zoodat het plan mislukte en II
men den auto moest achterlaten.
Van B. en S. zullen heden op transport wor-

I
den gesteld naar R.oermonc), waar zij ter be-I
schikking van den Officier van Justitie zullen
worden gesteld.

I I
RONDSPATTENDE VONKEN

STICHTTEN BRAND

Boerderij, schuur en hooimijten
brandden af; levende have

kwam om

Vrijdagmiddag omstreeks twaalf uur is, ten-
gevolge van eenige uit een passeerende goe-
derentram spattende vonken, brand ontstaan
in het rieten dak van een boerderij van den
landbouwer J. Hoevenaars te Uden.
Het vuur deelde zich weldra aan de geheele

boerderij mede.
De brandweer tastte het vuur met twee

stralen aan, doch, aangewakkerd door 'den
krachtigen wind, viel aan blusschen niet te
denken. Het vuur, dat snel om zich heen greep,
sloeg over naar .een achter de boerderij gelegen
landbouwersschuur, terwijl tevens twee hooi-
bergen en twee stroomijten in de vlammen op-
gingen.
Eveneens werden inboedel en oogst een prooi

der vlammen, terwijl tevens een hond en een
vijftigtal kippen den dood in het vuur vonden.
Dank zij het krachtig optreden der brand-

weer kon de nabijgelegen boerderf van den
landbouwer Langens, welke groote waterschade
bekwam, behouden blijven. Verzekering dekt
de schade.

IJP::!_~
JEUGDIGE DIEVEGGE

l3-jarig meisje plunderde
fietstasschen

Te Heesch kwam het den laatsten tijd her-II
haaldelijk voor, dat kerkgangers die hun rij-
wielen voor het kerkgebouw lieten staan, voor-
werpen vermisten uit hun fietstasch. De politie II
stelde een uitgebreid onderzoek in en al spoe-
dig bleek, dat een 13-jarig meisje zich aan
deze diefstallen schuldig maakte. Tijdens een
huiszoeking bij haar ouders, de familie M. te
Heesch, werd een deel van het gestolene terug-
gevonden en in beslag genomen. Tegen de
jeugdige dievegge is heden proces-verbaal op-
gemaakt, terwijl het onderzoek in deze zaak
nog voortduurt.

P:I
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INSPECT£UR VAN POLITIE

TE OSS

De heer D. Kniepstra uit Nijmegen
benoemd

In de Maandagavond gehouden raadsverga-
dering deelde burgemeester J. F. Ploegmakers
van Oss mede. dat tot inspecteur van politie
is benoemd de heer D. Kniepstra, te Nijme ,
en.

De nieuwe functionaris is geboren te Den
Bosch op 5 Januari 19û5. Na, het eindexamen
5-jarige H. B. S. behaald te hebben, heeft de
heer Kniepstra met goed gevolg examen ge-
daan voor candidaat-notaris, Hij was in Nij-
megen bij de politie verbonden aan de afdee-
ling recherche en heeft het inspecteursdiploma
van den R,K. Bond van Hooger Politiepersoneel
behaald.
Burgemeester Ploegmakers zeide nog in een

officieel communiqué, dat hij meende, dat hier
de juiste man op de juiste plaats gekozen is.

Zijn kostbaas met een mes
_ te lijf gegaan " 1
. Donderdag is va?r den O~fi~ier van Justüle \
In Den Bosch geleld de 62-Jange Ossenaar K.
wegens poging tot doodslag.
K. woonde in bij de familie Van I. op het

Ämsteleind te oss als kostganger. Eenige dagen I
geleden kwam hij in benevelden toestand thuis.
Zijn kostbaas was daarover verontwaardigd en
gaf zijn meening tegenover K. duchtig te ken-
nen. K. werd daarop kwaad en nam een brood-
mes van de tafel, waarmede hij als een dolleman
om zich heen sloeg.
. Hij stormde op Van 1. af, doch deze verdedig-
'de zich met een stoel. Oe vrouw van Van 1.
liep naar bulten om hulp bij de buren te halen.
Toen K. dat bemerkte, ging hij weg en ging
zich in care's te goed doen aan drank. Toen hij
later naar huis wilde gaan, werd hij wegens
dronkenschap gearresteerd.
~ Juist was echter tegen hem een aanklacht
wegens poging' tot doodslag ingediend. K. be-
kende zijn kostbaas te lijf gegaan te zijn met
een broodmes,

Woning uitgebrand
Door nog onopgehelderde oorzaak is een felh

i?rand uitgebroken in de Iandbouwerswonint
van M. de Klein te st. Anthonis. In een oog- I
wenk stond het rieten dak in lichter laaie, zoo'
dat aan blusschen niet viel te denken. Het per-
ceel is geheel uitgebrand, terwijlook de inboe-]
del een prooi der vlammen werd. Dank zij ~E I
gunstige windrichting konden de naburige hUl-I
zen gespaard blijven. De oorzaak van der:I
brand is nog niet opgehelderd. De schade wordt
gedeeltelijk door verzekering gedekt. I
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BRANDSTICHTING -TE~ Ij \

HURWENEN

De brand was tevoren
aangekondigd

Zaterdagmorgen ontstond een felle brand in
de woning van de familie van Osch aan den
Waaldijk te Hurwenen. Het vuur, dat in het
achterhuis was ontstaan, greep met groote
snelheid om zich heen en weldra brandde de
. woning als een fakkel. De bewoners, vader,
moeder en zes kinderen werden dool' het gekef
van hun hondje gewekt en toen de vader een
onderwek ging instellen, stond het achterhuis
reeds geheel in vlammen. De huisgenooten
konden slechts met groote moeite en in nacht-
gewaad de brandende woning ontvluchten.
Het hondje dat hen zoo van een wissen dood
had gered vond echter, den dood in de vlam-
men.

Toen de dorpsbrandweer op het terrein van ~
den brand verscheen kon huln niet meer baten.
Het geheele huis met inboedel is tot den grond
toe afgebrand.

Wie schetst echter de verbazing van den
burgemeester van Hurwenen, toen een buur-

man, Slager, hem kwam vertellen, dat deze
. brand reeds tevoren was aangekondigd.
Vrijdagmorgen toen hij zijn vensterluiken
opende, vond hij daar met kriJt opge-
schreven: Wij steken vlug de geheele buurt
af met ....

Hierop had hij Vrijdagmorgen geen acht ge-
slagen, De majoor der Rijksveldwacht uit Zalt-
Bommel neemt aan, dat hier van misdaad moet
worden gesproken. Onafgebroken zet de politie
het onderzoek voort, en gelooft wel deze ge-
heimzinnige zaak tot opheldering te kunnen
brengen. Intusschen is het talrijke gezin bij
hulpvaardige buren ondergebracht. Het ver-
brande huis was verzekerd.

JfJtY~
KERKDlIEFSTAL TE SCHAYK

/
Een offerblok gelicht

I Toen de Pastoor van Schayk Donderdagmor-
gen de kerk betrad, kwam hij tot de mlnder i
aangename ontdekking, dat een kerkdief aan
het werk was geweest. Een offerblok achter in
de kerk was opengebroken en de inhoud buit
gemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Arme kleine
In een onbewaakt oogenblik had het drie-

jarig zoontje van de familie van Orsouw te
Berghem het ongeluk, spelenderwijze in een
teil met kokend water te vallen, Toen de ouders
op het gegil van het kind kwamen toegesneld,
verkeerde de kleine reeds in deerniswekken-
den toestand. Het lichaampje was geheel met
ernstige brandwonden overdekt, Men vreest
voor het Ieven van het knaapje.

\1
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Ernstige steekpartij te
Nistelrode

I
\
I

I

Man levensgevaarlijk gewond

In het dorpje Nistelrode heeft Woensdag-
avond een vechtpartij plaats gehad, waarbij 'n
man met een mes zwaar gewond is.

De kastelein Van den Akker in de Dorpsstraat
had een luidruchtig gezelschap zijn café uit-
gewerkt, omdat er te veel werd gedronken en I
het tot vechtpartijen kwam. Toen de burge-
meester, de heer Van Hout, om elf uur door de
verlaten Dorpsstraat reed, zag hij daar een man
liggen, die in bewusteloczen toestand verkeer-
de en levensgevaarlijk gewond was. Dr. Bouw-
man, die spoedig ter plaatse was, constateerde,
dat de man een steek had gekregen in zijn
Iinkerbovenarm, waardoor een slagader was
doorgesneden. Het was de 50-jarige L. P., die I

. ongunstig bekend staat. '

Daar de gemeente niet over politie beschikt,
nam de burgemeester het onderzoek zelf ter
hand, wat tot gevolg had, dat Donderdagmorgen I

gearresteerd werd P. v: dW., oud 63 jaar en
landbouwer van beroep. V'erdachte ontkent iets
met het gebeurde te maken te hebben.
Het onderzoek is nog in vollen gang. Ver-

scheidene personen zijn reeds gehoord.

9
.Woonhuis in asch gelegd

Waarschijnlijk tengevolge van kortsluiting is
een felle brand uitgebroken in het woonhuis
van den heer H van Teeffelen te Wamel. Het
vuur werd aangewakkerd door den krachtigen
wind, zoodat het perceel spoedig in lichter laaie
stond en tot den grond afbrandde. Ook ot meu-
bilair ging in de vuurzee verloren. Verzekering
l dekt de schade
I

Aan zijn verwondingen bezweken
Zooals gemeld is dezer dagen bet driejarig

zoontje van de familie van Orsouw te Berghem
spelenderwijze in een teil met kokend water ge-
vallen In deerniswekkenden toestand werd het
arme knaapje opgenomen. Donderdagmorgen is
de kleine, onder hevige pijnen, aan de gevolgen
van de bekomen brandwonden overleden.

Autobus in een sloot

De inzittenden kwamen er met den
schrik en lichte ver-

wondingen af
Dinsdagavond is tengevolge van de gladheid

van den weg een groote autobus van de B.B.A.
onder de gemeente Uden geslipt. De bus begon
te slingeren, kantelde en kwam in een sloot
langs den weg terech t,
In den bus bevonden zich circa acht passagiers.
die vrij onzacht dooreen werden geschud. Ver-

i schiüênden van hen liepen verwondingen op.
tengevolge van het breken der glasruiten. Nie-

I mand werd evenwel ernstig gewond.
Met een anderen bus konden de hevig ge-

Ischrokken passagiers hun reis vervolgen. .

\

De bus, welke den geheelen weg versperde, IS

per takelwagen gelicht moeten worden. Het
vehikel was beschadigd.
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Woonhuis ingestort

Geen persoonlijke ongelukkén

Donderdagavond is een woonhuis te Geffen,11
toebehoorend aan de gemeente en bewoond doorI
het gezin van Herpen, eensklaps ingestort. De

I bewoners slaagden er nog op het laatste oogen-
blik in, zich in veiligheid te stellen. Persoonlijke
ongelukken deden zich dientengevolge niet voor.
Het ongeval werd veroorzaakt, doordat het

perceel tengevolge van het stormweer van de
laatst~ dagen ernstig had geleden. .De schade
voor het .getroffen gezin is groet.

Boerderij afgebrand
Door onopgehelderde oorzaak is te Beek en

Donk een onbewoonde boerderij, toebehoorend
aan den heer v, T., aldaar, geheel. afb<ebrand.
Een groote partij landbouwproducten, welke
door den eigenaar in het gebouw waren opge-
slagen, zijn eveneens verloren gegaan. Verzeke·
ring dekt de schade,

I

f1936
II

II

OFFERBLOK GESTOLEN

De dader aangehouden
Zondagmiddag heeft een brutale dief zijn slag

geslagen in het Moederhuis der eerw. Zusters
te Veghel. on dit tijdstip vervoegde zich aan
het klooster een zwerver, die een aalmoes vroeg.
Toen de zuster-portier zich even uit de vesti-
bule verwijderde, poe'tstè de m~\ haastig Oe
plaat met medeneming van een gevuld offer-
blok.
be politie slaagde er in, den zwerver op te

sporen. Men bleek te doen te hebben met L. Hij
is op het politiebureau ingesloten. Het offer-
blok werd echter niet op hem bevonden.

Boefjes gepakt
De P9litie' te Veghel is een complot boefjes

van 12 tot 14 jaar op het spoor gekomen die
zich herhaaldelijk aan winkeldiefstallen hebben
schuldig gemaakt. Reeds zijn drie jongens aan-
gehouden, die een volledige bekentenis hebben
afgelegd. Groote voorraden gestolen goederen,
voornamelijk sigaren en sigaretten, zijn in be-
slag genomen. Het politie-onderzoek wordt
voortgezet.

I



AUTO IN DE SLOOT
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Tengevolge van gladheid van den weg is een
auto met zes arbeiders uit Oss onder Nistel-
rode geslipt en in een sloot terecht gekomen.
De inzittenden konden met moeite uit hun
netelige positie worden bevrijd. De chauffeur
bekwam wonden aan hoofd en handen, terwijl
een der inzittenden, zekere R. uit Oss, in
ernstigen toestand naar het st. Anna-Zieken-
huis ter plaatse moest worden vervoerd.
De auto was geheel vernield en moest -wor- I

den weggesleept.

I
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I
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I
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VEERBOOT AANGEVAREN

Stagnatie in het verkeer

Zaterdagmorgen half acht is de veerboot tus-
schen Nifterik en Ravestein door een passee-
rend motorschip aangevaren en ernstig bescha-
digd. De motorschipper, welke uit den koers
was geraakt, botste met zijn boot tegen 't veer,
dat daarop losraakte van den kettme en met

groote snelheid afdreef naar de spoorbrug. De
motorschipper deed alsof er niets gebeurde en
voer verder, Eenige in de nabijheid verkeerende
motorbooten voeren daarop het veer achterna
en wisten het te enteren.
'tVerkeer was echter bijna den geheelen dag

stilgelegd en de automobilisten moesten over de
brug bij Grave omrijden om den anderen oever

I te bereiken. De politie stelt een onderzoek in.
Een reserve-veer is des middags in gebruik

\gesteld.

II
j}~_ Ii
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Automaten geplunderd ~

De politie te Oss heeft de hand weten te leg- I
gen op den arbeider U. aldaar, die er zijn werk I
van maakte, automaten leeg te plunderen. De
man, die het hem ten laste gelegde bekende, is I
op het pclitiebureau ingesloten en zal ter be-

lschikking van c"le justitie te 's-Hertogenboscn
worden gesteld.

I:
Iii

: II
Woonhuis in vlammen

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak
Dinsdagavond een felle brand uitgebrok~n
Kerkdriel tengevolge waarvan het woonhu~svan I

, l' n IS ge- II
den heer de R. een prooi der v amme
worden. Het meubilair ging eveneens verloren.
Verzekering dekt de schade.
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Leelijke val

De landbouwer J. v. d. Wielen, die met een
zak rogge op den rug den hooizolder wilde ver-
laten; had het ongeluk uit te glijden, met het
noodlottig gevolg, dat de ongelukkige van een
aanzienlijke hoogte kwam te vallen en met het
achterhoofd op den steenen vloer van den 'I

sta} terecht kwam. Met een ernstige schedel-
breuk en inwendige kneuzingen werd het
slachtoffer opgenomen. De man moest onmid-
dellijk van de H.H. Sacramenten der Sterven-
den worden voorzien.

Boerderij in de asch gelegd
Te Schijndel is de boerderij van den land-

bouwer H. v. d. Burg tot den grond afgebrand j,. I/'
Ook het meubilair en de landbouwwerktuigen
werden een prooi der vlammen. Eenige in de
onmiddellijke nabijheid gelegen met stroo be-
dekte boerderijen konden met moeite behouden]
blijven. De oorzaak is onbekend. De schade]
wordt door verzekering gedekt.

Stationschef ernstig
gewond

Bekneld geraakt tusschen ran·
geerende goederenwagens

Dinsdagmorgen is op het tramstation te
Veghel een ernstig ongeluk gebeurd. waarbij
de stationschef zwaar werd gekwetst.
Men was bezig met het rangeeren van gqe- Ja I~

derenwagens, toen de chef, de ongeveer 50- f'"
jarige Heer Gerbrands, de lijn over wilde ste-
ken. Op het moment; dat hij zich tusschen
twee wagons bevond, kwamen de wagens on-
gelukkigerwijze in beweging, met het droevig
gevolg, dat hij hiertusschen bekneld geraakte.
Het duurde eenigen tijd, voordat men het
slachtoffer uit zijn netelige positie kon bevrij-
den. Een spoedig ontboden geneesheer consta-
teerde dat de ongelukkige zwaar aan beide
beenen was gewond, terwijl hij bovendien een
der beenen op verschillende plaatsen had ge-
broken. ..~:) . \
De heer G. is naar het gasthuis ter plaatse

overgebracht, waar hij ter' verpleging is opge-
nomen.

//·2~~
HET'VRACHTVERVOER IN

BRABANT_--
Vijftig man overbodig geworden

De Brabantsçhe; Buurtspoorwegen te Veghel
zijn voornemens' het bestaande goederentram-
vervoer nagenoeg geheel te veranderen in
vrachtautodiensten. Alleen de dienst Veghel--
Oss zal gehandhaafd blijven. Deze wijziging zal
1 Januari a.s, in werking treden. Aangezien het
grootste deel van het personeel nu overbodig
wordt is aan het geheele personeel van het
rayon Veghel, dat meer dan vijftig personen
omvat, ontslag aangezegd.

6



Vechtpartij te 0$,',819. l 36
Een geheele buurt raakf slaags

over een kwestie van de
hoedenmode

Een in den aanvang onbeteekenende eneenig-
heid over 'n hoedje is Zondagmorgen te Oss uit-
gegroeid tot zulk een heftigen familietwist, dat
de politie niet minder dan 10 processen-verbaal
moest opmaken wegens mishandeling, huisvrede-
breuk, vernieling enz.
Twee Ossche jongedames lieten zich smalend

uit over het hoedje van een hunner buurmeis-
jes. Het bewuste buurmeisje vatte onmiddel-
'Ilijk vuur, terwijl een haar begeleidende vrien-
din haar partij opnam, zoodat het in den aan-
vang een ruzie was tusschen vier jonge meisjes.
Het bleef niet bij hooge woorden en men ging
weldra tot handtastelijkheid over, daarbij ge-
bruik makend van paraplules en scherpe nagels.
Een ander buurmeisje dat met de geheele zaak
niets uitstaande had, wilde de vechtenden schei-
den, doch haar goede bedoelingen werden met
ondank beloond. Zij werd met stokslagen ont-
vangen en haar Zondagsche kleeren moesten
het danig ontgelden. Al vechtende en schel-
dende trokken de lieflijke jongedames naar de
Varkensmarkt, waar zij allen woonachtig zijn.
De ruzie zou hiermede zijn beëindigd als de

wederzijdsche ouders zich niet in het geval had-
den gemengd. Een der moeders, mej. v. d. L.,
maakte zich zoo kwaad, dat zij naar het huis
van de' tegenpartij rende en met den klomp in
de hand genoegdoening eischte. Dit was het
sein voor een algemeenen aanval. Verschillende
familieleden van beide kanten gingen elkaar te
lijk met klompen, stokken, knuppels enz., terWijl
zelfs de haarspelden niet werden vergeten. Vrouw
v. d. L., de moeder van een der meisjes, werd
deerlijk toegetageld, en op haar hulpgeroep
kwam haar man toegeloopen, om haar te ont-
zetten. De echtvriend nam op zijn beurt wraak:
en takelde eenige andere in de vechtpartij be-
trokken vrouwen zoodanig toe, dat hun klee-
ren aan flarden werden getrokken. Toen tracht-
te de aangevallen familie zich in haar woning
terug te trekken, doch vrouw v. d. L. snelde
hen als een tune na en wilde het huis van de
tegenpartij binnendringen. Dit werd haar ech-
ter belet, doordat de deur op zulk een hard-
handige wijze werd dichtgesmeten, dat zij ver-
wondingen aan het hoofd' opliep.
Op dit moment verscheen de Kon. Mare-

chaussee ten tooneele. Na een grondig onder-
zoek werden niet minder dan tien processen-
verbaal opgemaakt. En dat alles om een hoedje.

I'

1 /i~ II
Bij het oversteken aangereden I

Dinsdagmiddag is op den Heeschen weg te
Oss een ernstig verkeersongeluk gebeurd. De
82-jarige heer Van Grunsven stak den weg 1
over, doch bemerkte te laat, dat met vrij groote
snelheid, een luxe-auto naderde. De chauffeur I
trachtte nog een aanrijding te voorkomen, het-
geen evenwel niet gelukte. De oude heer werd
aangereden en tegen het wegdek geslingerd.
Hij bleek er ernstig aan toe te zijn. Behalve

Inwendige kneuzingen had hij een beenfractuur
bekomen, Nadat ter plaatse eerste hulp was
verleend, is het slachtoffer naar het st. Anna-
Ziekenhuis vervoerd. In verband met zijn hoo-
gen leeftijd wordt voor 'zijn Ieven gevreesd.
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1Tusschen de kamraderen van een

molen bekneld

Dinsdagmiddag verrichtte de molenaar v. d.
H. te Oss eenige werkzaamheden in zijn molen,
teen hij het ongeluk had te vallen. v. d. H.
kwam tusschen de kamraderen van den molen

~Iterecht, waar hij bekneld geraakte. Met moeite
slaagde men er in den ongelukkige uit zijn
netelige positie te bevrijden. Hij bleek er ern-
stig aan toe te zijn. Een der onderbeenen was
verbrijzeld. Per ziekenauto is het slachtoffer,
dat hevige pijnen leed, naar het grootzieken-
huis te 's Hertogenbosch overgebracht, waar hij
ter verpleging is opgenomen.

Oneerlijke ontvanger

In drie jaar tijds duizenden
guldens verduisterd

De gemeente-polittg te Gemert heeft Dins-
dagavond een opzienbarende arrestatie verricht.
Nadat de gemeente-administratie aan een ac-
countantsonderzoek was onderworpen, werd de
45-jarige gemeente-ontvanger M. J. P. aange- li.1

houden en ingesloten.
De heer P., die ter plaatse zeer goed bekend

staat, wordt verdacht zich schuldig te hebben II
gemaakt aan het plegen van valschheid in ge- , I
schrifte .. Uit een onderzoek der boeken, welke
op een zeer Slordige wijze zijn bijgehouden, I:
bleek, dat er een kastekort was van eenige dui-
zenden guldens, terwijl de onregelmatigheden
over een tijdvak van drie jaren moeten zijn ge-
pleegd.
De gemeente-ontvanger, die gedurende vijf J

jaren deze functie vervult, is ter beschikking
van den Officier van Justitie te Roermond ge
steld.
Het onderzoek, dat in vollen gang is, wordt

met groote activiteit voortgezet.

Na de arrestatie van den gemeente-ontvanger
te Gemert is de raad Woensdagmiddag in
spoedeischende vergadering bijeen gekomen.
Op de agenda stond slechts één punt ter be-

handeling en wel een voorstel van B. en W. tot
ontslag van den gemeente-ontvanger met ingang III
van 16 December.
De burgemeester deelde mede, dat de ontvan-

ger M. J. P. ongeveer f 6.000 had verduisterd II
door vervalsehing van mandaten. Wegens ver-
duistering en vervalsehing in geschrifte is hij
ter beschikking van den Officier van Justitie te I
Roermond gesteld. I
De accountant van de Vereeniging van Ne-

derlandsche Gemeenten heeft een onderzoek in-
gesteld, waaruit bleek, dat de verduisteringen ~ I
van dit jaar en vorig jaar waren. Het is niet
onmogelijk dat het verduisterde bedrag hooger
is dan f 6.000.
De gemeente zal echter hierdoor geen schade

lijden, daar er een borg is van f 5500 en zij
tegen fraude is verzekerd.
Met algemeene stemmen is daarop het voor-

stel aangenomen.

\
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STROOPERS AANGEHOUDEN

1

\

Na achtervolging door
marechaussees

In de gemeentebosschen te Nistelrode heeft
zich een stroopersdrama afgespeeld, dat nog
betrekkelijk goed is afgeloopen.

Twee bekende stroopérs, V. en V. uit Uden,
waren er met den lichtbak op uitgetrokken, toen
zij in de gemeentebossenen te Nistelrode plotse-
ling op eenige marechaussees stieten. Aan het
haltgeroep der politiemannen werd geen gevolg I
gegeven, doch de marechaussees snelden de I
vluchtelingen achterna en vuurden een aantal I
schoten af in de richting van de stroopers. Di- i
rect daarna weerklonk. een scherpe kreet, maar I
in weerwil hiervan bleken de vogels gevlogen te I
zijn, toen de marechaussees nader kwamen. De
vluchtelingen waren echter herkend en weldra \
werden zij beiden aangehouden en in de kazerne
te Uden ingesloten. Toen kwam tevens aan het
licht, dat een der beide V.'s door een schot in I

het been was getroffen. Zijn toestand is echter I
bevredigend , ---

Te Gemert is men zeer begaan met het lOt :
van de familie P, I

I De heer P. die gehuwd is en vader van acht I
kinderen, was algemeen geacht. Het gezin leef- I
de zeer zuinig en eenvoudig. Voor zijn benoe- II
rning tot gemeente-ontvanger in 1931 had P.
echter een zaak gedreven, waardoor hij in fi- I'
nancieelen nood is gekomen. Om hem te helpen,
is P. toen tot gemeente-ontvanger benoemd.
Ook na zijn benoeming dreigden de schuld-

eischers met een faillissement. Men vermoedt
, dat P. toen de verduisteringen he~ft gepleegd.

\

I
I

I
\
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JONGEN AANGEREDEN

Ernstige wonden aan hoofd
:,. en beenen.

Zondagmorgen stak het 7-jarig zoontje VItl1
den heer v, d. Linden te Nîstelrode, dat met zijn
ouders uit de kerk .kwam, zonder om zich heen
te zien eensklaps den rijweg over. Juist op dit
moment kwam een auto, afkomstig uit Helmond
met kalme vaart aangereden. Hoewel de chauf-
feur nog een aanrijding poogde te vermijden,
kon hij niet verhinderen, dat de jongen werd
gegrepen. Het kind kwam onder den auto te-
recht en werd ernstig gewond opgenomen. ,Het
bleek behalve inwendige kneuzingen, een em-
stlge hoofdwonde en verwondingen aan de bee-
nen te hebben bekomen. Dr. Bouman uit Nistel-
rode verleende eerste hulp. De politie, die ter
plaatse een onderzoek instelde, constateerde dat
de autobestuurder geen schuld had.

[I-;Ia--, O~d.

Arm.e kleine
T?én het vier-jarlg dochtertje van de familie

B. te: Uden .in de keuken aan het s~elen was
had de kleine 'het ongeluk een ketel melk o~
te st_ooten. Het meisje kreeg den inhoud over
het Iichaam en werd deerlijk met hevige brand- I

wonden overdekt. In ernstigen toestand is zij r
naar het st. Jansziekenhuis ter plaatse ver-
voerd, waar zij Zondag na hevig lijden is be-
zweken.

b)" a--.-. .A!) kA". \

CAF~HOUDER EN ZIJN ZOON
MISHANDELD

De beide aanranders achter slot
, ....

De Kon. Marechaussee te Veghel heeft de
hand weten te leggen op twee jongelieden af-
komstig uit Eerde, die zich aan ergerlijke 'mis':

• handeling zouden hebben schuldig gemaakt. De

f belde personen, die sterk onder den invloed van 1

t 1 I). s~€tken drank verkeerden, zwaaiden omstreeks
IJ tien uur, zondagavond het café van den heer

V. te Eerde binnen. Daar kwam het al spoedig I
tot hooge woorden tusschen hen en den café- .
h?uder. De woestelingen gingen den herbergier,
die bijgestaan werd door diens zoon, met bil-
[artqueus te lijf en brachten hun zulke hevige
slagen toe, dat de slachtoffers bewusteloos en

\ bloedend op den vloer van het café bleven Eg-
gen.
Inmiddels hadden buurtbewoners de mare-

chaussee te Veghel' gewaarschuwd, terwijl SpG~-
dig een dokter op de plaats des onheils arri-
veerde. De aanranders hadden van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om in de duisternis het
hazenpad te kiezen en waren verdwenen, voor-
dat de vechtpartij werd opgemerkt. De ontbo-
den dokter achtte den toestand der gewonden
zoo ernstig, dat beiden per auto naar het zie-
kenhuis ter plaatse moesten worden vervoerd.
De verdachten zijn ingesloten en zullen - op
transport gesteld worden naar 's Hertogenbosch,
ten einde ter beschikking van de Justitie al-
daar te worden gesteld.



Verblind door een
tegenligger

Éen gecompliceerd verkeers-
ongeluk hef gevolg

Op den Kanaaldijk te Den Dungen is
Donderdagavond een gecompliceerd auto-
ongeluk gebeurd, waarbij drie personen zijn
gewond en veel materieele schade werd
aangericht.

De heer De G. en zijn echtgenoote bevon-
den zich ter plaatse toen een vrachtauto

van den heer V. uit Berlicum met groote
snelheid naderde. Plotseling slipte de auto,

waardoor het fietsende echtpaar werd gegrepen
en van den dijk geslingerd. De chauffeur
trachtte door krachtig remmen het ongeluk te
voorkomen, doch de auto begon hierdoor te
slingeren en kantelde van den dijk.

De chauffeur van den vrachtauto en mevi .
De G. bekwamen bloedende verwondingen aan
hoofd en handen. De heer De G. was er echter
erger aan toe. Met ernstige kwetsuren ' aan
schouder, beenen en armen werd hij bij een
dokter binnengedragen.

'

De zwaar gehavende vrachtauto moest pel
takelwagen worden gelicht. De fietsen wareu
totaal vernield.
Een .luxe.auto, welke door felle lichten dell

chauffeur van den vrachtauto had verblind ell
hierdoor het ongeluk had veroorzaakt, was
doorgereden.

Jy~~""''''.'
Fietser door auto aangereden r

I
\, Maandagavond reed de 40-jarige hulp-brie- 'I
venbesteller K. uit st. Michielsgestel op den
Rijksweg naar den Bosch. Onder het gehucht
IHemelrijk werd hij aangereden door een luxe
i auto. K. werd tegen het wegdek gesmakt en

l ~ I zeer ernstig gewond. Een spoedig ontboden ge-
/' ' neesheer vei-ieende eerste hulp en achtte over- ,

/ brenging naar het Groot Ziekengasthuis te Den
Bosch noodzakelijk. De autobestuurder bleef
ongedeerd. Auto en fiets werden geheel ver-,
nield. De politie stelt een onderzoek in naar
de schuldvraag.
Naar wij vernemen is de toestand van het

slachtoffer zorgwekkend.

/v~
Boerderij afgebrand

Door tot nu toe onopgehelderde oorZaak is de
boerderij van de Wed. v. d. S. te Liempde ge-
heel in vlammen opgegaan. Het vee kon nog
bijtijds worden gered, doch de inboedel en de
landbouwvoorraad gingen verloren. Verzekering
de~t de schade.

\
I
I
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I MGR. G. VAN DEN BOlER
Heden, 14 Januari, herdenkt de Hoogeerw.

Heer Mgr. G. v. d. Boer, Deken en Pastoor te
Oss zijn 86sten geboortedag.
Mgr. v. d. Boer, die nog met groote opgewekt-

heid zijn herderlijk ambt waarneemt, hoopt nog
dit jaar. zijn 60-jarig priesterfeest en zijn 40-
jarig pastoraat te herdenken.
Het heeft den grijzen herder zeker op deZen

niet ~n belangstelliili QIltbrok.en.



BENOEMINGEN

Bisdom Den Bosch I
Z.H. Exc. Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van

's-Hertogenbosch heeft benoemd tot Pastoor te
Gemert den zeereerw. heer A. Kuyten, thans
rector van het M:oederhuis der Zusters Fran-
ciscanessen te Veghel.
De zeereerw. heer A. J. E. Vissers Rector der

Eerw. Zusters Ursulinen te .Boxtel, 'is benoemd
tot Rector van het Moederhuis der Eerw: Zus-
ters Franciscanessen te Veghel.

0'~ ~
Woning ingestort

De bewoner wist zich het veege
lijf te redden

Door onbekende oorzaak is de landbou-
werswoning van W. V. Duinhoven -te Ber-
ghem met donderend geraas ingestort. De
bewoner slaagde er in op 'het laatste oogen-
blik te vluchten en zich aldus het veege lijf
te redden. Het geheele meubilair is mede
verloren gegaan.

~3~.~d

Mgr. G. v, d. Boer
Mgr. G. v. d. 13<Jer,Deken en Pastoor van

Oss, heeft den wensch te kennen gegeven, dat
in verband met zijn hoogen leeftijd en de
slechte tijdsomstandigheden zijn zestig-jarig
priesterfeest (29 Oct. a.s.) en zijn veertig-jarig
pastoraat (26 Juli á.s.) zonder openbare feeste-
lijkheden en slechts kerkelijk op één dag, en
Wel op 26 Juli e.k., zullen worden gevierd.
Naar aanleiding hiervan is onder voorzitter-

schap van kapelaan van Kemenade een druk-
bezochte vergadering gehouden ter bespreking
van de plannen. Daar de inwoners van Oss
echter een bedrag willen bijeenbrengen, dat de
jubilaris zelf zal kunnen bestemmen ter ver-
fraaiing of verbetering van zijn kerk, werd uit ,
de vergadering een comité gevormd, dat de

gelden zal inzamelen. Dit stoffelijk blijk van
hulde en dankbaarheid zal door den jubilaris
gaarne worden aanvaard. Tevens zal een eere-
comité worden samengesteld.

Anne kleine
In een onbewaakt oogenblik kwam het vier-

jarig dochtertje van den landbouwer A. v. d.
Crommen te Dinther in aanraking met de
brandende kachel. Het kind stond in een oog-
wenk in lichter laaie. De ouders slaagden er in
de vlammen te dooven, doch de arme kleine
bleek zulke ernstige brandwonden te hebben be-
komen, dat het thans aan de gevolgen is over-
leden.
t • --.
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Kolendampvergiftiging

Bejaard echtpaar verkeert in
levensgevaar

Te Deursen bij Ravenstein is vanmorgen
een ernstig geval van kolendampvergiftiging
geconstateerd, waarvan twee oude menschen
het slachtoffer zijn geworden.

- I

Toen de bejaarde ouders van den landbou- '\
wer van Aar zich niet op den gewonen tijd naar
beneden hadden begeven, werd de zoon ongerust.
Het bleek, dat in de slaapkamer der ouders 'n
verraderlijke kolendamp hing. Beide oude men ...
schen waren bewusteloos. Aanstonds werden de
ramen opengeworpen. terwijlonmiddellijk gees-
telijke en geneeskundige hulp werd gehaald. Na
geruimen tijd kunstmatige ademhaling te heb-
ben toegepast, begon de moeder weer teekenen
van leven te geven.
Erger was het met den 70-jarigen vader ge-

steld. Het gelukte niet hem tot bewustzijn te
brengen en men v:r;eestvoor zijn leven. Ook de
toestand van de vrouw is nog zorgwekkend.

.:--30/~
ZAKKENFABRIEK IN

VLAMMEN
Vrijdagmiddag is een zware brand uitgebro-

Iken in de zakkenfabriek van de firma Max.
Wolf te Veghel.

De vlammen grepen met groote ~nelheid om
zich heen en vonden gretig voedsel in het
licht brandbare zakkenmateriaal, qat daar is
opgeslagen.

De plaatselijke brandweer rukte onmiddellijk
Uit. De motorbrandspuit bleek echter defect
te zijn, zoodat de brand tot dusver op onvol-
doende wijze bestreden kon worden, temeer,

I daar de felle wind het vuur -aanwakkerde.

II
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Kerkgewelf te Den Dungen
gedeeltelijk Ingestcrt

'Verschillende geestelijke en wereldlijke auto-
riteiten waren op' de plaats des onheils aan-
wezig , ten einde zich van den stand van zaken
op d~ hoogte te stellen. De kerk, mocht echter

Van de kerkgangers, die in de meening ver- niet worden betreden, Burgemeester v, d. Broek
van, Den Dungen kon wegens ziekte niet aan-

keerden, dat weldra het geheele gebouw ZOU Wezigzijn. De parochie is door het gebeurde be-
instorten, maakte zich een panische schrik grijpelijkerwijze ten. zeerste gedupeerd, daar de
m=ester. Er ontstond dan ook spoedig een ver- kerk buiten gebruik is gesteld. De kerkgangers
warring, die elke beschrijving' tart en 'waarin voor de Hoogmis \lOnden de kerk gesloten en
alle aanwezigen werden betrokken. De doode- moesten zich naar st, Michie:sge~tel. begeven.

De schade welke .Qieeraanzlenlljk IS, kan nog
lijk verschrikte menschen trachtten zoo spoe- niet worden' geschat. Naar de oorzaak wordt
dig als mogelijk was de uitga~gen te bereiken, Ieen diepgaand onderzoek ingesteld. ,(

PANIEK ONDER DE
KERKGANGERS

De stilte der Consecratie werd ver-
stoord door het geraas der

instorting

Slechts enkele licht-
gewonden

Zondagmorgen is de parochiekerk van
den H. Jacobus den Ouden te Den Dun-
gen nabij Den Bosch het tooneel ge-
weest van een instorting, welke een he-
vige paniek tot gevolg had. Als door een
wonder is een groot aantal der kerkbe-
zoekers :;tan den dood ontsnapt.

Omstreeks half negen was het kerkge-
bouw ,tot in de uiterste hoeken gevuld
met geloovigen, die de H. Mis kwamen bij-
wonen, welke werd opgedragen door den
Assistant, den Eerw. Pater Mattheus uit st.
Oedenrode.
Tijdens de stilte van de Consecratie, werd

een gekraak hoorbaar, dat eensklaps over-
ging in een donderend geraas, Zware stuk-
ken steen en gips lieten van het plafond
los en kwamen met zulk een geraas oprien
steenen vloer van de kerk neer, dat hooren
en zien verging. Het puin hoopte zich op
in een gang langs de banken en een stof-
wolk dwarrelde neer, waardoor het zicht
op de bedreigde plek werd ontnomen.

doch daar allen hetzelfde wilden, ging' dit alles-
behalve gemakkelijk en verschillenden, .die niet
Zoo vlug ter been, waren raakten onder den
voet. Een drietal meisjes kwam door het ,ge-
drang tegen de brandende kachel, met, het ge-
VOlg,dat het achtjarige dochtertje van, den heer
Van Grunsven' en het 12-jarig dochtertde van
clen heer, Groenendaal uit Den Dungeri brand-
Wonden opliepen aan handen, envarmen. ,Ten-
Slotte hadden allen, de Uitgangen bereikt" doch
Velen, waxen zoo overstuur, dat het geruimen'
tijd duurde, alvorens 'zij weer op verhaal wa-
ren gekomen.

Deze panische schrik onder de kerkgangers
Wordt gemakkelijk verklaard door l}et feit; dat,
eenige jaren geleden in het naburige St. Mi-
chielsgestel een soortgelijk ongeluk is gebeurd,
dat echter ernstiger in zijn gevolgen is geweest.
Ook daar stortte des Zondags tijdens een kerk-
<Uenst een gewelf in, tengevolge waarvan drie I
lllenschen werden gewond, waarbij de organist
levensgevaarlijk. Het behoeft geen betoog, dat
alle kerkgangers onmiddellijk aan dit ongeluk
terugdachten.

'De instorting is geschied in de Mariakapel. In
1926 n.l, is de kerk uitgebreid met twee zijvleu-,
gels de Mariakapel en de st. Jozefkapel. Ter
Pla~tse vertelde men, dat de muren van -de Ma-
riakapel zouden zijn gescheurd, hetgeen op een
Verzakking wijst. De monumentale in Gothischen
stijl gebouwde kerk is in 1791 opgericht en !,s
nog zeer hecht en sterk. De teren werd in 1860
bijgebouwd. De Zeer Eerw. Pastoor P. J. l... M,
Goulmy heeft onmiddellijk last gegeven het
kerkgebouw te sluiten, opdat verdere ongeluk-
ken zouden worden voorkomen. De instortin-
gen hebben zich echter niet herhaald.

~ r-; J7- •
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Nog twee slachtolIeTs

Te Oyen werden Zondagmiddag een veer-
tien-jarig zoontje en een negen-jarig dochter-
tje van den landbouwer Van Orsow vermist. Zij
waren sinds den morgen verdwenen. De ge_
meente-yeldwachter ontdekte sporen van de
kinderen nabij een ouden arm van de Maas.
Na urenlangen vergeefschen arbeid is men

er in geslaagd de lijkjes boven water te brengen.
Het medeleven van de inwoners is zeer groot,

Het nieuwe gemeentehuis
te Boxtel

Nadat het nieuwe gemeentehuis benevens
het Kruisbeeld in de Raadzaal te Boxtel des
morgens door Deken Spierings ple~htlg was
ingezegend, heeft Jhr. Mr. Dr. van RlJCkeVorse:,
Commissaris der Koningin in Noord-Braban"
het gebouwofficieel geopend. . .'
Vele geestelijke en wereld.lijke autoriteiten

hebben deze plechtigheden blJgewoond.

Aan de gevolgen overleden

Dezer dagen kwam het 13,·jarig dochtertje van
den landbouwer H.. Arts te Oyen aan de Maas
te vallen. Aanvankelijk dacht men, dat het
meisje zich niet ernstig had bezeerd, doch het
tegendeel bleek waar te zijn. Zij had gevaarlijke
inwendige kneuzingen opgeloopen, aan de ge-
volgen waarvan zij thans is overleden.

-r ~.eJP~ II
BROE:D'ER zwAAR GEWOND

Met zijn motor tegen vrachtauto
gebotst

Maandag is op den provincialen weg Uden-
Volkei een zeer ernstig ongeluk gebeurd.
Omstreeks drie uur wilde broeder Dominicus,

van het Missiehuis van de paters van het H.
Hart te Steyl-Uden zich per motorrijwiel oIJ
den provincialen weg begeven, toen juist een
vrachtauto van de firma v. d. G. uit Zaltbom-

I mel passeerde.
Waarschijnlijk heeft de broeder den vracht-

auto te laat bemerkt, waardoor een botsing on-
vermijdelijk was.
De bestuurder trachtte het ongeluk nog te

voorkomen, door het stuur naar links om te
gooien, doch de motor botste toch met een flin-
ke vaart tegen den vrachtauto, waardoor de be- ,
rijder van den motor geslingerd werd en hevig
bloedend bleef liggen.

I
' Zusters van het naburige retraitehuis bevrijd-
den den broeder uit zijn benarde positie. Dr.
Peters uit Uden verleende eerste hulp en achtte
den toestand zoo ernstig, dat ter plaatse de
H.H. Sacramenten der Stervenden moesten toe- I

gediend worden. Daarna werd het slachtoffer
naar het St. Jansziekenhuis te Uden overge-
bracht. ,
Hier bleek, dat broeder Dominicus een sche-

delfractuur en inwendige kneuzingen had opge-
loopen. Zijn toestand is levensgevaarlijk.
, Het motorrijwiel werd geheel vernield. De
auto was door de botsing in een sloot terecht
gekomen en zwaar beschadigd. De bestuurder
bleef echter ongedeerd. Beide voertuigen zijn in
beslag genomen.
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Auto rijdt in op

wielrijders
[1937'
~ Een van de drie jongemannen werd

op slag gedood en een ander
liep zware verwondingen op

Chauffeur in arrest
In den afgeloopen nacht om één uur
is nabij het buitengoed Hemelrijk on-
der St. Michielsgestel een auto op een
drietal wielrijders ingereden, waardoor
een persoon gedood werd en een an-
der zware verwondingen opliep.

Op genoemd tijdstip reden drie jongemannen
per rijwiel van 's-Hertogenbosch naar hun
woning in. St. Michielsgestel, Ter hoogte van
het buitengoed Hemelrijk naderde uit tegen-
overgestelde richting een personen-auto. De
chauffeur reed links van den weg, terwijl slechts
één lamp brandde. Hij reed recht op het groep-
je in.

De gevolgen waren ontzettend. Een der
jongemannen, Van der Berselaar genaamd.
werd op slag' gedood, terwijl M. van der
Groenendaat ernstig gewond bleef liggen.
De derde wielrijder - een broer van van der
Groenendaal - liep slechts enkele schram-
men op. Hij begaf zich onmiddellijk naar
de nabij gelegen woning van den landbou-
wer Visschers, die op zijn beurt geestelijke
en geneeskundige hulp inriep en de ~litie
van het gebeurde in kennis stelde.
Toen een dokter op de plaats van het

ongeluk arriveerde, was Van der Berselaar
reeds overleden. M. van der Groenendaal
bleek zwaar gewond te zijn. Hij had o.m, een
hersenschudding opgeloopen.

Het stoffelijk overschot van Van der Ber-
selaar werd naar het lijkenhuisje te st. Mi-
chielsgestel overgebracht; de zwaargewonde
werd naar de ouderlijke woning vervoerd. Zijn
toestand is redelijk.
De burgemeester van st. Michielsgestel heeft

onmiddellijk na het ongeluk de aanhouding
van den chauffeur van den personen-auto, die
na het ongeluk was doorgereden, verzocht.
De politie van 's-Hertogenbosch vond vrij

spoedig in een garage aldaar een auto, die spo-
ren van een aanrijding vertoonde. De chauf-
feur was echter met een anderen auto vertrok-
ken. Toen hij terug kwam, werd hij aan een
streng verhoor onderworpen. De man - H. uit
Den Bosch - bekende de aanrijding te hebben
veroorzaakt. Hij werd hierna in arrest gesteld.



DROEVIG EINDE VAN
HET FEEST

Landbouwer op den thuisweg door I

auto gegrepen
De circa 38-jarige landbouwer Van der V.

uit Heesch, die op vroolijke wijze carnaval had.
gevierd, keerde in den afgeloopen nacht in be-
schonken toestand huiswaarts. Toen de man
den rijksstraatweg overstak, werd hij gegrepen
door een auto, komende uit de richting Nij-
megen.
Hij werd. tegen den grond gesmakt en kwam

onder de wielen van den wagen terecht. Zwaar
gewond bleef het slachtoffer liggen.
Bij onderzoek in het st. Ludovicus-gesticht,

waarheen de man was vervoerd, bleek, dat zijn
linkerbeen geheel verbrijzeld was, zoodat am-
putatie wordt gevreesd. De toestand van het
slachtoffer is zorgwekkend.

--- '1937I

Rupsenplaag onder Heesch

Het gemeentebestuur van Heesch heeft be-
richt ontvangen, dat de vernietiging der rup-
senplaag als werkverschaffingsobject zal mo-
gen worden gebezigd. Nog steeds zijn de boo-
men langs den rijksstraatweg's Hertogenbosch,
voornamelijk in de gemeente Heesch, met on-
telbare rupsennesten bedekt, hetgeen opnieuw
in een rupsenplaag dreigt te ontaarden.
De werkzaamheden zullen thans met groote

voortvarendheid ter hand worden genomen.

1.• ./ l ), I

AUTOBOTSING TiE'HINTHAM

Twee ernstig gewonden

Zaterdagmiddag te onzeveer vier uur is op
den rijksweg 's-Hertogenbosch-Nijmegen, te
Hintham onder de gemeente Rosmalen, een
.personenauto door onopgehelderde oorzaak met
kracht ingereden op een stilstaanden, met steen-
kolen geladen vrachtauto van den heer J van
Orey uit Ros)nalen. De vrachtauto werd' een
eindweegs voortgestooten en kwam naast den
weg in het bouwtand terecht. De personenauto
werd zwaar beschadigd.
Een zesjarig voogdijkind dat achter in den

auto had gezeten, werd door den schok tegen
het dak geSlingerd en. ernstig gewond. Zijn be-
geleidster bekwam eveneens ernstige kwets- III
uren. De chauffeur bekwam slechts lichte ver-
wondingen.
Het kind en de- dame zijn vervoerd naar het

Groot ZiekengasthUis te 's-Hertogenbosch.
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LANDBOUWERSWONING

IN VLAMMEN

Het talrijke gezin kon zich nauwe-
lijks in veiligheid stellen

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is 'n
felle brand uitgebroken in de landbouwerswo-
ning van N. Gloudemans te Geffen. Het vuurIbreidde zich zoo snel uit, dat het talrijke gezin
zich nauwelijks in veiligheid kon stellen. Het
perceel is geheel in vlammen opgegaan. De in-
boedel werd eveneens een prooi der vlammen.
Een partij kippen en een hond zijn jammerlijk
verbrand.
De schade wordt door verzekering gedekt.

9~
BOERDERIJ AFGEBRAND

Vee kwam in de vlammen om

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is
brand ontstaan in de boerderij Het Molenhuis
van den landbouwer Van Z., te Schijndel Het
vuur greep zoo snel om zich heen, dat de be-
woners met achterlating van have en goed moes-
ten vluchten.
De boertn, die bedlegerig was, kon slechts

met moeite door omwonenden uit het branden-
de perceel werden gered. Inmiddels hadden de
vlammen zich zoo snel uitgebreid, dat aan blus-
scher; niet viel te denken en al het vee niet
meer uit de brandende stallen kon worden ge-
red. Vijf varkens, een kalf en een honderdtal
kippen kwamen jammerlijk in de vuurzee om.
De boerderij is totaal afgebrand, terwijl de
landbouwvoorraden en de inboedel eveneens een
prooi der vlammen werden. Verzekering dekt
de schade,

-,

VRACHTSCHIP IN LAST

Op "overstro'omde uiterwaarden
gestrand

Waarschijnlijk tengevolge van den straffen
wind geraakte Vrijdag OP de Maas bij Raven-
stein een met vrachtgoederen geladen vracht-
schip, De Koopvaart. No. 22 van de N.V. Kool?-
vaart te Veghel, uit de vaargeul. Het SChIP
kwam op de overstroomde uiterwaarden terecht
en geraakte aan den grond" Onmiddellijk is

I men met man en macht aan het werk gegaan,
om het vaartuig te lichten, doch des namid-

I dags was het nog niet gelukt het gestrande
schip vtlot te krijgen.



Bestelauto reed een
huis binnen

I
II

Vader en zoon wisten zich tijdig
te redden

Hedenmorgen is een groote bestelauto van
de expeditie-onderneming B. te Den Bosch op I
den rijksweg nabij Orthen door de gladheid I
van dim weg geslipt en tegen het woonhuis
van de familie De B. opgereden.
De wagen reed met groote vaart dwars door

den voorgevel heen en kwam in de woonka-
mer terecht, waar de heer De B. en zijn zoon-
tje juist aan, tafel zaten. Op het' -_geraas en
gerinkel waren beiden onmiddellijk ~' kamer
Ultgesne].p"waaraan zij hun '~'e:venhebben te •
danken,
De chauffeur van den auto werd slechts

licht gewond.
De voorgevel van het huis sbortte geheel

in. De woonkamer is geheel vernield. De fa-
milie De B. is niet verzekerd, zoodat zij wel,
zeer gedupeerd is.

BOERDERIJ AFGEBRAND
Woensdagavond is de boerderij van de wed.

v. d. Bogert te Hedel geheel door het vuur
vernield. Eenige aangrenzende schuren wer-
den eveneens verwoest. Alle landbouwwerktui-
gen en de inboedel gingen verloren, terwijl
eenig pluimvee in de vlammen omkwam.
Verzekering dekt de schade.

Tegen het hoofd getrapt
Bij het voetbalspel is het achtjarig zoontje

van den heer v. d. V. te Gemert gevallen, met
het droevig gevolg, dat een speelmakkertje
hem hevig tegen het hoofd trapte. De kleine
jongen bleek zoo ernstig te zijn gewond, dat
toediening der H. H. acramenten noodzakelijk
werd geacht. Zijn toestand is zoo zorgwekkend,
dat voor zijn leven wordt gevreesd.

Pater M. Truyen O. Carm.
• 1$ Jbediend

De Zeereerw. Pater Modestus Truyen 0,
Carm., oprichter en onder-directeur van' de
R.K. H.B.S. te Oss, is Donderdagavond in het
st. Anna-ziekenhuis aldaar uit voorzorg van de
'H.H. Sacramenten der Stervenden voorzien.

I/b Ut:AAd ~~.

fb Van zijn fiets gevallen

Maandagavond is de 15-jarige v, d. Lee Uitl\
Oss die in woeste vaart per rijwiel het Wal-
pleii.-taldaar kwam oprijden, van zijn fiets ge
vallen. De jongen kwam zoo hevig op de straat-I
steenen terecht, dat een geneesheer een ern-
stige schedelbreuk en een hersenschudding
constateerde. De jongen is naar het st. Anna.!
ziekenhuis overgebracht, waar hem de laatste
H. H. Sacramenten werden toegediend. De toe-
stand van het slachtoffer is hopeloos. I

,
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UIT EEN 1100GEN BOOM

,·GEVALLEN

Bejaarde landbouwer verkeert in
levensgevaar

Bij het verwijderen van rupsennesten, is de

I 64-jarige landbouwer T. te Uden uit een hoo-
gen boom gevallen. Met zware inwendige

I
,kwetsuren werd het slachtoffer opgenomen.

Zijn toestand is hopeloos.

I
937

OSS LEEFT WEER OP
Gedurende geruimen tijd werden uit de ge-

meentelijke bosschen op de Ossche heide op
regelmatige tijden dennen ontvreemd. Zaterdag
gelukte het de gemeentepolitie te Oss de daders
van deze houtdiefstallen te arresteeren. Het
bleken te zijn de ongehuwde arbeider van B.
er. de gehuwde de R.-V., huisvrouw van M. de
R., die thans in de gevangenis vertoeft, waar
hij een straf ondergaat van 7 jaar. Beide aan-
gehoudenen zijn leden van het beruchte Ossche
milieu. Zij zijn in het politiebureau ingesloten J
in afwachting van hun transport naar het
Huis van Bewaring te 's Bosch.
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Rijksveldwachter moet door zijn
zoon ontzet worden

Zaterdagavond is het dorp Berghem bij
Oss in rep en roer gebracht door een
dronkemansrelletje, dat ontaard is in een
hevig verzet tegen de politie, met als' ge-
volg, een aantal gewonden en arrestaties.

In café Loeffen ontstond omstreeks half negen
des avonds ruzie tusschen een aantal beschonken
cafébezoekers. Een van hen, de arbeider Th. uit
Berghem keerde zich tegen den kastelein en
sleeg in zijn ,"woede het meubilair van de 'her-
berg kort en klein.'
Na het bedrijven van deze wandaad wilde hij

-zich ijlings uit Ii:::: voeten maken doch stuitte
buiten op den rijksveldwachter, Parlevliet. Deze
.wilde den onruststoker arresteeren, doch de be-
schonkene weigerde goedschiks mede te gaan
en pleegde hevig verzet. De politieman riep
hierop de hulp van een burger, den arbeider C.
uit Berghem in, die inderdaad zich beschikbaar
stelde. Het gelukte hun beiden, den dronken man
naar het nabije raadhuis over te brengen, waar
de arrestant ter ontnuchtering in een cel zou
worden opgesloten.

Toen men in de donkere gang van het
gemeentehuis was aangekomen werd de
veldwachter onverhoeds en door den ar-
restant en door C. aangevallen. Zij drongen
P. in een hoek, en terwijl de een den veld-
wachter trachtte te ontwapenen, poogde de
ander het slachtoffer de keel dicht te knij-
pen, zoodat de veldwachter gewurgd dreigde
te worden.

Toen hij zich in deze netelige positie bevond,
ging plotseling de deur open en het jongste
zoontje van P. trad binnen. De jongen knipte
het Jicht aan en toen hij bemerkte in welk een
gevaar zijn vader verkeerde, snelde hij heen
Om zijn oudsten broer ter hulp te roepen. Toen
de politieman zich niet Ianger in het donker
bevond, kon hij handelend optreden. Hij sloeg
zich zijn aanvallers van het lijf en een ver-
woede vechtpartij ontstond. De veldwachter trok
zijn klewang en braent zijn aanvallers hevige sla-
gen op hoofd en lichaam toe. Toen werd 't den bel-
hamels blijkbaar te heet onder de voeten. Zij
namen ijlings de vlucht en juist op dit oogen-
blik kwam de milicien korporaal H. Parlevliet
toegesneld, om zijn vader te ontzetten. Hij ijlde
de vluchtelingen na en slaagde er in C. te grij-
pen. Opnieuwontstond een hevige vechtpartij,
waarbij van weerszijden rake klappen vielen.
Ten slotte gelukte het Parlevliet Jr. zijn tegen-
stander aan zijn vader over te leveren. C. werd
in arrest gesteld. Toen bleek evenwel, dat ge-
neeskundige hulp voor allen dringend nood-
zakelijk was. Dr. Verbeek uit Oss werd ontbo-
den en constateerde bij den weerspannigen ar-
restant ernstige, doch niet levensgevaarlijke ver-
wondingen aan het hoofd. Ook de veldwachter,
wrens uniform door de woestelingen van het
lijf was gescheurdi en zijn zoon waren deerlljk
toegetakeld.
Th., die door het voorgevallene blijkbaar ge-

heel was ontnuchterd, had kans gezien te ont-
komen. Er werd een uitgebreid politie-onder-
zoek ingesteld, met als resultaat, dat de vluch-
teling in een schuur, waar hij zich des nachts i
verborgen had gehouden, werd aangetroffen. I
Hij bleek eveneens door klewangslagen te zijn
gewond. De beide onruststokers zijn naar de
Marechausseekazerne te Oss overgebracht en
zullen op transport worden gesteld, naar 's Her-
togenbosch, ten einde aldaar voor den Officier
van Justitie te worden geleid.
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IInbraak in een kerk

~aterdagmorgen kwam de koster bij het ont-
sluiten "an dê R.K. Parochiekerk st. Elisabeth
te Grave tot de minder aangename ontdekkina-
dat onbevoegden getracht hadden, zich toega;~
tot het kerkgebouw te verschaffen. Door middel
van uitsnijding van een gebrandschilderd raam
was men tot den kerktoren doorgedrongen ken-
nelij~ met het doel, om van daar uit de k~rk te
bereiken, Onmiddellijk werd aangifte van de
inbraak gedaan bij de Kon. Marechaussee ter
plaatse, die een Uitgebreid onderzoek instelde.
Voor zoover kon worden nagegaan zijn de in- 1
dringers in hun snood bedrijf gesto~rd. Er wordt I
dan ook niets vermist. Het onderzoek in deze I
zaak wordt voortgezet.

I

1

1\

\
I

1
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Arbeidsongeval
Woensdagmorgen is op de werkversch.aff~~g

der Maaswerken onder Demen een ernstIg .-
id H v Duren Uitg(;Juk gebeurd. De arbel er .' s-

IOverlauo-el gleed uit en geraakte bekneld tu
schen ~"en'kipkar en een tractor. Met zware
inwendige kwetsuren Is de man opgenonle~ e~
op advies van den behandelen,den gen.~es een

I naar het st. Canisius-ziekenhuis lte ~~~e~geiS

\

ve:rvoerd. De toestand van het Sac _
z.00 ernstig, dat voor zijn teven wordt ge
vree«d.

Felle brand te Alphen
aan de Maas

Vee in de vlammen omgekomen
Donderdagavond heeft een felle brand ge-

woed te Alphen aan de Maas, waarbij een groote
boerderij, woonhuis, café, schuren en stallen,
eigendom van den bewoner v. W., geheel in asch
zijn gelegd.
Omwonenden, die den brand bemerkt had-

den, waarschuwden -de ~wolilers -en , ··nielpen
hen het vee. in veiligheid te brengen. Dit mocht
slechts ten deele gèlukken. Zes- kalveren en t)

twaalf varkens, benevens een groot aantal kip- -
pen kwamen in de vlammen om.
Een felle vonkenregen, die voornamelijk ont-

stond, toen het hooi en stroo in brand geraak-
ten, deed ook brand ontstaan in de boerderijen
van de wed. D. en van J. D. De brandweer wist

1

echter hier het vuur in de kiem te smoren.
Bij den brand gingen vele landbouwwerktuI-

gen, w.o. zeer kostbare machines verloren. Van
het meubilair kon slechts 'zeer weinig worden
gered.
De schade, die zeer aanzienlijk is, wordt

slechts gedeeltelljk door verzekering gedekt.
De oorzaak van den brand is onbekend.

I~

In tobbe water verdronken
Terwijl de moeder even de keuken ~~ ver-

laten is het 1y:!-jarig kind van de famIlie v.~~
W. te Mill spelenderwijze in een tobbe wa
gevallen en verdronken.



De brandweer was intusschen ter .plaatse ver-
schenen, doch men kon weinig met de ouder-
wetsche brandspuit Uitrichten. Toen er boven-
dien gebrek aan water was, werd blusschen ge-
heelonmogelijk. Men moest daarom lijdelijk
toezien, dat de kapitale boerenhofstede, met
stallen en schuren een prooi der vlammen
werd. De geheele Iandbouwtnventaris, waaronder
verschillende landbouwmachines, groote partijen
hooi en stroo, de inboedel en een aantal kost-
bare gouden sieraden 6ingen in .de vuurzee ver-
loren. De motor-brigade der Kon. marechaussee
ui~ Oss, die de plaats des onheils passeerde
zette het terrein van den brand af. Dank zij de
gunstige windrichting, konden de naburige boer-
derijen behouden blijven.
De schade, welke een bedrag van f 20.000.-

vertegenwoo :ligt, wordt slechts voor een klein
gedeelte door verzekering gedekt, zoodat het
gebeurde voor den landbouwer een ramp be-
teekent. Omtrent de oorzaak van den brand
is nog niets bekend. Een onderzoek hiernaar .
wur!lt ~ng teld. ;....:L~,._---

/

/
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BOERDERIJBRAND TE ERP

Een aantal beesten omgekomen
Zaterdagmorgen is door tot nu toe onbeken-

de oorzaak brand ontstaan in de kapitale boer-
derij van den heer H. Rijkers te Erp. Het vuur ,
breidde zich zoo snel uit, dat de bewoners,
man, vrouwen vijf kleine kinderen zich in
nachtgewaad in veiligheid moesten stellen.
Buren kwamen aanstonds toesnellen om het

vee uit de schuren te halen. Echter kon men
niet verhinderen, dat een paard, een kalf, een
paar varkens en een honderdtal kippen jam-
merlijk in de vlammen omkwamen.
De boerderij en aangrenzende schuren wer-

den door het vuur geheel vernield. Het meubi-
lair, landbouwwerktuigen en een groote hoe- I

veelheid hooi en stroo gingen verloren.
Alles WIi1S zeer onvoldoende verzekerd,

IL/~_ n9 37
BOERDERIJ AFGEBRAND

Schade bedraagt f 20.000, waar-
van slechts een klein deel

verzekerd is

Veestapelomgekomen
Zondagmorgen, terwijl het gezin zich ter

Hoogmis bevond, is een hevige brand uitgebro-
ken in de kapitale boerderij, van den Iandoou-
wer E. Manders aan de Schay:{schestraat te
Schayk. Buren waarschuwden de echtgenoote
van den landbouwer, die met een oude, zieke
moeder- thuic was gebleven, dat vlammen op-
stegen uit de stallen, waar een groote veestapel
was geborgen. Reeds spoedig ontdekte men, dat
de brand zeer fel woedde en men haastte zich
de oude bedlegerige moeder naar buiten. te
brengen, waar zij ;'ij omwonenden liefderijk
werd opgenomen. .

Inmiddels hadden de vlammen met' een
geweldige kracht om zich heen gegrepe.i en
de hitte was zoo oritzettend, dat het Ievens- j~ 1..1 J
gevaarlijk was' geworden, de stallen binnen r
te dringen. Toen het .rieten dak van de stal-
ling instortte werd de geheele veestapel
daaronder bedolven. Dertien koeien, een
paard, een kalf en vijftien varkens kwamen
in de vlammen om. Geen enkel beest kon
van den vuurdood worden gered.
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JEUGDIGE'METSELAAR

GEDOOD

Droevig ongeval te Schijndel
BT~en de 19-jarige metselaar V., afkomstig uit
erlicum (N. B.), werkzaamheden verrichtte op

het, dak der.~.K. Kleuterschool aan den Busch-
weg te ~~hIJndel, kwam hij in aanraking met
een electnschen draad. De jona-en riep I id
hulp en b ill om. greep. dB~ draad vast. Voordat men
hem evenwel utt zijn netelige positie had ku
nen verlossen, stortte de ongelukkige naar t!:
I~eden. Geneeskundige hulp kon niet meer baten
caar de Jongen op slag was gedood. '

VAN LADDER GEVALLEN

Landbo IUwer evensgevaarlijk
gewond .

.,To~n de landbouwer .
biJ znn werkzaamhed A. v. d. Tillaart te Erp
~en hooge ladder, bra~nPl~:r~ik maakte van
en, met het droevi lmg een der spor-
een aanzienlijke hoogt gevolg, dat de boer van
kwam met het hoofJ e naar beneden viel. Hil

I
recht en werd zoo er:SP, den steenen vloer te-
dat hij onmiddelI' lk tig gewond opgenomen
der Stervenden r:;oes~an de H.H. Sacramente~
toestand van h t worden voorzien De
voor Zijn leven eW~;daCthtofferis zoo ernstig dat

gevreesd. '

_ l'i!p<-P ~.
JEUGDIGE BOEFJES GEPAKT

9 j
/

Dinsdagavond heeft de politie te Oss de hand
weten te leggen op een vijftal jongens van 14
tot 16 jaar, die er hun werk van maakten lood te/.
en zink van in aanbouw zijnde huizen te ont-
vreemden.
Men verdenkt hen verder van nog meer

kleine diefstallen.
De jeugdige boosdoeners zijn in het politie-

bureau ingesloten.

Offerblok opengebroken
Woensdagmorgen kwam de pastoor te St.

Anthonis tot de minder aangename ontdekking,
dat onbevoegden kans badden gezien het slot
van een offerblok, dat achter in de kerk was
opgesteld, te forceeren. De inhoud, welke naar
schatting ongeveer f 50.- moet hebben bedra-
gen, was ontvreemd. Van de daders is nog
geen spoor ontdekt.

Diamanten bruidspaar
i

Op Vrijdag 16 April hopen de ecbtelieden J.
Hermans en Th. Hermans-V. d. Heuvel te
Boxmeer den dag te herd.enken, waarop zij voor
zestig [aren in den echt werden verbonden.
Beide jubilarissen, die resp. 87 en 89 jaar oud
zijn, genieten nog een uitstekende gezondheid
en zijn in weerwil van hun hocgen leeftijd nog
benijdenswaardig Inas.
Het zal dten dag het. diamanten bruidspaar

zeker niet aan hartelijke belangstelling ont-
Ibreken.

/'.



OPHELDERING MOORD OP
PASTOOR L/TIENS

Vier daders, gedetineerd te Roer-
mond, leggen bekentenis al

De vier verdachten van den moord,
welke in den nacht van 19 op 20
Januari _van het vorig jaar te Geys-
teren is gepleegd op pastoor G. J. J.
-Litjens, hebben een volledige b:-
kentenis afgelegd.
Het zijn J. J. en W. J. uit Belfeld,

C. D. en M. H. Beiden uit Venlo,
alle vier te Roermond gedetineerd.

I Zooals men zich nog zal herinneren, werd in
den morgen van Maandag 20' Januari van het

Ivorige jaar 'geheel Nederland opgeschrtkt door
den laaghartigen moord öp pastoor' Litjens.
Het was Zlondagavond reeds ver över tienen,

toen de pastoor met zijn hond een wandeling
maakte door den tuin, die achter zijn huis is
gelegen. In dezen tuin hebben de misdadigers
hem overvallen en gewurgd.
De daders sleepten het lichaam van

het slachtoffer daarna door de tuindeur naar
binnen. Zij moeten hem -vervolgens nog een ,
kogel door het hoofd geschoten hebben.
De pastoor was op het oogenblik van het

misdrijf niet alleen in huis. Zijn huishoudster,
die gehoord werd, heeft verklaard, dat zij reeds (
naar bed was gegaan en toen geschreeuw had (
gehoord, doch zij durfde haar kamer niet te
verlaten. Ook de koster, die in de onmiddel-
lijke nabijheid woont, had rumoer gehoord. Hij
snelde naar de pastorie, en toen hij de deur
gesloten vond, haalde hij asslstentde om de (
deur te forceeren. Toen men het huis binnen- I

drong, vond men het lijk van den pastoor in
de gang. Bij een nader onderzoek bleek, dat
in de werkkamer alles overhoop gehaald was
en het bureau was geforceerd. Een tijd lang
vermoedde men, dat roofzucht het motief
van de daad is geweest.
Kort daarop werden door de politie verschil-

lende arrestaties verricht, doch men kon niet
bewijzen, dat de gearresteerde personen de
daders waren. Ook heeft het gerucht geloopen,
dat de daders uit. Duitschland afkomstig zou-
den zijn en dat zij in den nacht over de grens
waren gevlucht. _
Door de bekentents der vier gedetineerden

,te Roermond is thans aan de onzekerheid in
deze zaak een einde gekomen.

Boefjes te Oss
De politie te Oss heeft opnieuween lid van

de jeugdige dievenbende, B. gearresteerd, op
verdenking van diefstal van lood en ijzer. De
jongeman is ingesloten en heeft een bekentenis
afgelegd. Er bevinden zich thans wegens dit
feit reeds zes jongelieden in arrest. Het onder-
zoek wordt nog voortgezet.

r
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VROUW GEARRESTEERb -

Wegens het bezit van weldadige
olie en te veel naastenliefde

Zaterdag is de Kon. Marechaussee te Oss
overgegaan tot' -de arrestatte van de circa 30-
jarige vrouw R., zonder vaste woon- of verblijf-
plaats, die er haar werk van maakte, goedgeloo-
vige mensenen over te halen tot het afgeven
van geld. Zij wist haar slachtoffers wijs te ma-
ken, dat zij met een soort olie, welke volgens
haar zeggen buitengewone geneeskracht zou be-
vatten, Zieken kon genezen. Uit menschlievend-
heid gaf zij dan de olie gratis, doch zij zamelde
~elden in voor het lezen van H.H. Missep., ter

I tntentte van de Zieken. De KQll. Mar~aussee
stelde de vrouw in arrest en onderwierp haar
aan een-streng verhoor. Spoedig bleek, dat de

I gelden niet voor kerkelijke doeleinden doch ten
eigen bate werden aangewend. De' verdachte
heeft een VOlledigebekentenis afgelegd en zal
ter beschikking van de Justitie te 's Hertogen-
, bosch worden gesteld.
I

"\.

Verkooper van waardelooze
obligaties gearresteerd

DUISTERE EFFECTENZAKEN

Reeds langen tijd werd door de politie-auto-
riteiten gewaarachuwd tegen de praktijken van
z.g. effecten- en obligatlekantoren Brabantia,
Fortuna en De Hoop, gevestigd te Eindhoven.
Thans 1s het de politie te Oeffelt gelukt, een der
medewerkers hiervan te arresteeren. De aange-
houdene, de 34-jarige H. C. uit Deurne, maakte
er zijn werk van, eenvoudigen lieden waardeloo~
obligaties te verkoopen. Op deze wijze heeft hI]
in Oostelijk Noord-Brabant vele s~achtoffers ge-
maakt; Ongeveer 30 goedgeloovige menschen
heeft hij op deze wijze ontlast van bedragen
van circa f 25 tot f 65. De verdachte legde een
volledige bekentenis af en zal ter beschikking
'van den Officier van Justitie te 's Hertogen-
bosch worden gesteld.
Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Zaterdagavond is onder de gemeente Venray
een ernstig auto-ongeluk gebeurd. De heer Th.
R., confectdefabrtkant te Eindhoven, passeerde
met zijn wagen den Rijksweg Venlo-Eindho-
yen, toen hij plotseling op den glibbertgen weg
slipte. De autobestuurder verloor hierdoor de
macht over zijn stuur, met het gevolg, dat de
auto tegen een drietal boomen opreed en ver-
volgens over den kop sloeg.
De heer R. werd' op den weg geslingerd, waar

hij later door voorbijgangers bewusteloos en in
deerniswekkenden toestand werd aangetroffen.
Met een ernstige schedelbreuk en zwaar Inwen-
dig letsel is het slachtoffer :in hopeloozen toe-
stand naar het st. Elisabeth-gasthuis te Ven-
ray vervoerd. De auto werd totaal vernield.

MACHT OVER HET STUUR
VERLOREN

Autobestuurder levensgevaarlijk
gewond
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Ook in Wanroy

/

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is
een felle brand uitgebroken in de boerderij
van den 'landbouwer T. Derks te wanrov. Het
vuur greep zoo snel om zich heen, dat 't perceel
spoedig in lichter laaie stond. De boerderij met
stalling en schuur is geheel in vlammen op- I
gegaan. Ook de oogst, de landbouwwerktuigen,
en de inboedel werden door het vuur vernield. I
I
Eenige varkens en kippen zijn in de vuurzee I
omgekomen. De schade wordt gedeeltelijk door
verzekering gedekt.

I .It _
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. Boerderij uitgebrand \
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is een

felle brand uitgebroken in de woning van de
wed. W. Merks, aan de Achterstraat te I
Dreumel.
Het vuur breidde zich zoo snel uit, dat het

perceel weldra in lichter laaie stond. Met uit-1
.zondering van een vrachtauto, kon van den

I inboedel niets worden gered. Het woonhuis is I
geheel uitgebrand.
De omliggende perceelen hebben, dank zij

de gunstige windrichting, geen gevaar geleopen.
Verzekering dekt de schade •

.-
Kerkbouw te VolkeI

Te Volkel is de bouw van een nieuwe Paro-
chiekerk aanbesteed. Het werk werd opgedra-
gen aan den laagsten inschrijver, den heer J.
versteegde te Volkel, voor f 68.680.

),
Boerderij afgebrand

Tijdens afwezigheid der bewoners is ZonOag
brand .uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer H. Jonker te Schijndel. Het vuur
was in het achterhuis ontstaan, waar het gre-
tiQ voedsel vond in het hooi. Toen omwonen-
den den brand bemerkten, had het vuur reecs
zoover om zich heen gegrepen, dat blusschen
niet meer mogelijk was. Het perceel is dan
ook geheel afgebrand. Ook inboedel en lana-
bouwwerktuigen zijn een prooi der vlammen
geworden. De oorzaak van den brand is niet
bekend. verzekering dekt de seriade.
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VIJFTIG JAAR WETHOUDER

Zeldza~m jubileum gevierd
Zondag hebben de echtelieden L. Zegers~

Noy~n~te Reek 't heuglijk feit herdacht, dat zij
zestlg Jaren geleden in den echt werden verbon-
den. Tevens is de heer Zegers gehuldigd ter
gelegenheid van zijn vijftigjarig jUbileum ' als
wethouder der gemeente Reek. Dit zeldzame en
:dubbele jUbileum heeft het geheele dorp op
grootsche en waardige wijze gevierd. Des mor«
gens om elf uur werd het diamanten echtpaar
door bruidjes voorafgegaan, van huis gehaald e~
naar de parochiekerk geleid, waar hun zoon, de
Zeereerw. heer Pastoor M. Zegers Uit Karspel
(B.) d.e H. Mis celebreerde. Na de H. Mis werd
rec~ptle gehouden, waarvan een overdruk ge-
bruik werd gemaakt. Burgemeester Van der
Heyden huldigde den jubilaris, die gedurende
e~n halve eeuw zijn beste krachten aan het wel...
zijn der gemeente heeft gewijd. Namens den
raad bood hij den jubilaris diens geschilderd
portret aan. Des avonds werd het diamanten
eChtpaar, dat Zich nog in een uitstekende ge-
zondheid mag verheugen, een serenade ge-
bracht.

IN HET WATER GEVALLEN

Vrouw verdrinkt onder de oogen
van haar man

Woensdagavond heeft l1óichte st. Michiels-I
gestel, een noodlottig ongeval voorgedaan, dat
een jonge vrouw het leven heeft gekost.
Omstreeks half tien had de landbouwer Goos-
sens zich naar den Dommel begeven, om daar
fuiken uit te zetten. Zijn echtgenoote was hem

.. hierbij behulpzaam. Plotseling gleed de vrouw
uit en stortte achterover in den Dommel, waar I
zij weldra door den stroom werd meegevoerd. G. I
sprong onmiddellijk zijn echtgenoote na en
trachtte haar door toereiking van een stok te
redden. Deze pogingen faalden evenwel en de
wanhopige man moest aanzien, dat de drenke-
linge in de diepte verdween.De juist passeerende
veldwachter Aarts trachtte eveneens de vrouw
op het droge te krijgen, doch slaagde evenmin.
Onmlddelltjk ving men aan met dreggen, doch
Jas Donderdagochtend om elf uur werd het lijk
van de ongelukkige opgehaald, waarna het on-
;n.iddellijk door de politie in beslag werd geno-
:nen. Later op den dag is het stoffelijk over-
schot naar het R. K. Liefdegesticht ter plaatse
overgebracht, Mej. G. was 23 jaar oud en pas
tne maanden gehuwd.

/~
IN DE MAAS VERDRONKEN
Maandag is bij de Maaswerken onder de

gemeents Ravenstein een ernstig ongeluk ge-
beurd, dat den 44-jarigen Snoeks het leven
he-eft gekost.
De arbeider Snoeks, wonende te Berchem, bij

Oss, was bij de Maaswerken werkzaam en be-

I
last met het vervoeren van het opgegraven
zand in de kipkarren. Plotseling zakten de rails
weg, waardoor de karren omsloegen en met den
arbeider Snoeks in de Maas terecht kwamen.

De arbeider Bol uit Oss, die het ongeluk zag
gebeuren, sprong direct den drenkeling na,
doch het mocht hem niet gelukken, het slacht-

I offer te redden. Twintig minuten later werd het
[lijk ópgehaa_ld_o ----

II
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Iff IErnstig ongeval I

I

1
Toen de landbouwer U. te oven op den akker II

een zaairol bestuurde, welke door een paard

I werd voortgetrokken, begon het beest plotse-
ling te steigeren en sloeg op hol. De voerman I
werd op den grond geslingerd en kwam onge-
lukkigerwijze vlak voor de ijzeren rol terecht,
met het gevolg, dat hij het gevaarte over het
lichaam kreeg. In hoogst ernstigen toestand is
het slachtoffer zijn woning binnengedragen'l
Men vreest voor Zijn leven.

Ir~- . Ir

NOODLANDING MILITAIR \,,\
VLIEGTUIG

Heidebrand te MDI
•

Drie hectaren een prooi der
vlammen

Door nog onopgehelderde oorzaak is een felle
heidebrand uitgebroken in de Nieuw Milsche

I heide te Mill. Onmiddellijk nadat het vuur
werd ontdekt begon de brandweer met blus-
schen, doch het duurde geruimen tijd, alvorens
men de vlammen meester was. Ongeveer 3 H.A.
heide en dennenbosch zijn door het vuur ver-
nield.

HOENDERPARK iN VLAMMEN

250 stuks pluimvee omgekomen

Wanl'schijnIijk tengevolge van kortsluiting is
een felle brand uitgebroken in het hoenderpark
Ivan den landbouwer A. te Veenhorst onder de
gemeente Boekel, Het gebouw, met de geheele

I·lewmde have, bestaande uit ruim 250 stuks
pluimvee, is in vlammen opgegaan. VerzekeringIdekt gedeeltelijk de schade.

Benzine-Ieiding was defect
geraakt

Donderdagmiddag is een militair vliegtuig uit
Soesterberg boven de gemeente Oss in ernstige
moeilijk komen, omdat onverhoeds de ben-
zineleiding defect geraakte. De vliegers achtten
het raadzaam zoo spoedig mogelijk te landen
en vonden een weiland bij de gemeentelijke
bad- en zweminrichting ter plaatse hiervoor ot
meest geschikt. De noodlanding op het hobbe-
lige terrein verliep naar wensch.
Het toestel zal, na gedemonteerd te zijn, naar

het vliegveld' te Soesterberg worden getrans-
porteerd. .

/f::,



Felle brand te Uden----
Twee perceelen in de asch gelegd

Maandagavond heeft te Uden een felle brand
gewoed tengevolge waarvan twee perceelen, be-
staande uit een woon- en winkelhuis, geheel in
de asch zijn gelegd.
Omstreeks 9 uur werd ontdekt, dat brand was

ontstaan in de woning van v, d. Lee, op het
Veld. De bewoners moesten in allerijl het bran-
dende perceel verlaten. Het huis ging geheel in
vlammen op. Ook de inboedel ging verloren.
Inmiddels waren de vlammen overgeslagen

naar het naburige winkelhuis van den heer van
Grinsven, dat eveneens een prooi der vlammen
werd. Ook het meubilair, de voorraad koloniale
waren en de winkelinventaris wet-den door het
vuur verteerd.
De familie v. Grinsven is er slechts met de

grootste moeite in geslaagd de vijf kinderen in
veiligheid te brengen.

De brandweer stond vrijwel machteloos, doch
wist verdere uitbreiding te voorkomen.

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is
een groote voorraadschuur met aangrenzenden
hooiberg van den landbouwer S. te Venhorst.
geheel in vlammen opgegaan. Twee mestkalve-
ren, een aantal varkens en kippen vonden een
[ammerlijken dood in de vlammen. Een partij
landbouwproduntar, werd eveneens door het
vuur verteerd.
Verzekering dekt de schade.

\

\

VUURZEE TE BOXMEER

.
Opslagplaats van stroo een proor

der vlammen
i Te Boxmeer is een zware brand uitgebroken
I in een stroo-pakhuis van den Bond van Ver-
I koopvereenigingen aldaar. Het vuur breidde
I zich met razende snelheid uit en weldra was
het gebouw in een laaiende vuurzee veranderd .
.De brandweer moest zich bepalen tot het nat-
houden der omliggende perceelen oen kon niet
verhinderen, dat de opslagplaats een prooi der
vlammen werd.
100.000 pond stroo, een stroopers met toe-

behooren, een tractor en een aantal wagens
gingen eveneens verloren.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men II

in het duister. De schade wordt door assurantie
gedekt. \

I
I
\

I
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Boerderij in vlammen :I
Door tot nu toe onopgehelderde oorz~~k ts

een hevige brand ontstaan in de boerderlj van
den landbouwer W. v. d. Donk te Vinkei (NB).
Het vuur vond gretig voedsel in den hOO~Voo~-
raad en aan blusschen viel dan ook met te
denken. De vlammen deelden zich mede aar: eer;,
aangrenzende landbouwschuur, welke spoedig .ab
een fakkel brandde. De boerderij met stalling
en schuur is geheel in de asch gelegd. Dank
zij de gunstige windrichtin~. konden de nabu-
rige boerderijen behouden blijven. 1?e.landbouw-
voorraad werktuigen en het meubIlaIr van v. d.
D. zijn ~en prooi der vlammen geworden. De
schade wordt door verzekering gedekt.

I

Kind verdronken
Woensdagavond was een aantal kinderen uit

Oss naar de heide te Heesch gegaan, om daar
te spelen. Zij hadden het n,,-jarig dochtertje
van de familie Schuurman uit Oss medegene-
men. Bij hun spel begingen zij de onvoorzich-
tigheid de kleins aan den kant van een sloot
neer te zetten. Op een onbewaakt oogenblik
viel de kleine in het water. Het kindje werd

. \ spoedig uit de sloot gehaald, doch hoewel mten
met kunstmatige ademhaling de levensgees en
trachtte 01') te wekken, kon de inmiddels ge-

I arriveerde -geneesheer slechts den dood consta-
teeren. Het lijkje is later naar het OUderlijkhuis
overgebracht.

Kapitale boerderij in asch gelegd
Vrijdag is een felle brand uitgebroken in de

kapitale boerderij van den landbouwer M. Ko-
.mngs, in de Peperstraat te Oyen. Het vuur was
in het achterhuis ontstaan, waar het gretig
voedsel vond in het daar opgeslagen hoot en
stroo. In een oogwenk stond de hofstede in
Iichter laaie. Men slaagde er niet meer in, iets
te redden. Voornamelijk omdat er wegens ge-
brek aan water geen blusschingswerk kon wor-
den verricht, is de kapitale boerderij tot den
grond afgebrand. Een aantal kippen is in de
vuurzee omgekomen, terwijl de geheele inboa-
èe; en de landbouwinventaris verloren Zijn ge-
gaan. De oorzaak van den brand is onbekend.
Verzekering dekt de schade.

In een wiel geraakt
Zondagmorgen Was de IS-jarige boerenzoon

M. Bouw te Erp met eenige vrienden ~'aan
wandelen. Toen de jongelui het riviertje de Aa
ter plaatse passeerden, besloten zij zich wat te
verfrissehen en te gaan baden. Plotsellng k.wam
Bouw in een wiel terecht en zonk weg. De
vrienden poogden den drenkeling op het droge
te brengen, noch daar geen hunner kon zwem-
men slaagde men hierin niet. Onder leiding van
Burgemeester Verheyen werd met .het dreg-
gingswerk begonnen en omstreeks vier uur
werd het lichaam van den jongen opgehaald.
De levensgeesten waren geweken. Het slacht-
offer Was de oudste ZOonvan een gezin van elf
kinderen. .

II
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7 van Oss
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Van Amsterdam boekt wederom
een Iraai succes

De belangstelling voor de Zondag gehouden
Ronde van' Oss was niet alleen van de zijde
van het publiek, doch ook van die der
renners buitengewoon groot.

De route ging van het clublokaal der organi-
seerende wielrenvereeniging "Arditi" te Oss
over Macharen, Megen, Haren, Berghem, Oss
(18 K.M.) Dit traject moest door de nieuwelin-
gen twee maal, door de amateurs driemaal en
door de profs en onafhankelijken vijf maal wor-
den afgelegd.
Om vier uur kwamen niet minder dan 108

profs aan den start, die ten zeerste gehandicapt
werden door de hitte, welke steeds drukkender
werd. Na de eerste ronde gingen onmiddellijk de
Belg Schillemans en de Ossenaar Gerrit Boe-
yen aan den kop. om gedurende den geheelen
wedstrijd de leiding te blijven behouden. Ook
kenmerkte Van Amsterdam zich weer als een
wegrenner van klasse, die zich steeds in het

I hoofdpeleton bevond. Van Nek en Braspenning
gaven ook geen krimp en er werd regelmatig met
een sterk tempo gereden, zeer ten nadeele van
de zwakkere broeders, die met bosjes uitvielen.
Bij den aanvang van de 4e ronde was het veld
sterk gedund en slechts de helft van het aantal
renners overgebleven. Toen de Belg Schillemans
bij de vierde ronde nog steeds aan den kop zat,
wist van Amsterdam zich los te werken en met
een geweldige vaart, schoot deze renner, die
Zaterdag in de ronde van Hoensbroek ook zulk
een kranig figuur heeft geslagen en daar wm-
naar wist te worden, er tusschen uit. De Belg I

Dictus volgde hem op den voet, doch Van Am-
sterdam wist eenige K.M. voor de finish zulk een
fiksche spurt in te zetten, dat hij 27 sec. eer-
der dan zijn rivalen de eindstreep bereikte. -
Hij had het traject afgelegd in 2 uur 23 min.
Ook Gerrit Boeyen en Lagerak slaagden er in
zich van het hoofdpeleton los te maken en den
winnaar te volgen, resp. als no. 4 en 3 aanko-
mend, direct gevolgd door Heeren en Schille-
mans. De wedstrijd had een sportief verloop en
is in alle opzichten geslaagd,
De uitslagen zijn als volgt:

Nieuwelingen: 1. M. J. Janssen, Eindhoven; 2.
G. Saas, Weert; 3. P. v. d. Dungen, Valkens-
waard; 4 J. v. d. Buscher, Rotterdam; 5. S. v. d.
Berg, Valkenburg; 6 Haaksbergen, Tilburg;
7 Maas, Roosendaal; 8. C. Uitert, Amers-
foort; 9. H. Kors, Amsterdam; 10. P.
C. Kors, Amsterdam; 11 J. W. Mel-
ten, Amstelveen; 12. W. de Jong, Schie-
dam; 13. J. Heemskerk, Amsterdam; 14. B.
Maasdam, Purmerend;. 15. L. Ceelen, Oss; 16,
H. Koelemij, Haarlem; 17. J. Sender, Purme-
rend; 18. C. v. Egmond, Haarlem; 19. H. v.
Arendsbergen, Gennep; 20. M. Timmermans,
WaalWijk.
Amateurs: 1. P. Joossen, Breda; 2.H. Anneese,

Amsterdam; 3. Moeken, Weesperkarspel; 4. H.
Kooper, Rotterdam; 5. B. Koekkoek, Rotter-
dam; 6. A. Steenbakkers, st. Michielsgestel; 7.
H. de Hoog, Amsterdam; 8. K. van Noort, Den
Haag; 9. B. Hordijk, Rotterdam; 10. C. Hofman,
Roermond; 11. P. Koels, Amsterdam;. 12. H.
Poppe, Utrecht; 13. H. Montfrooij, Arnhem; 14.
T. Pijnenburg, Tilburg; 15. Tim Goosen, Eind-
hoven; 16. H. Nigten, 's Gravenhage; 17. C.
Pruyssen, Rotterdam; 18. L. van Ligtgaarde,

!Zevenbergen; 19. P. Gruyters; Haarlem; 20. J.
E. de Jong, Gouda; 21. A. Schuurkens, Tilburg.
I Profs en öi1afllankelijken; 1. ,A. van. Amster-
'dam, 'Leiderdorp; 2'-Dictus, België; 3. S. Lange-
rak Scheveningen; '4. G. Boeyen, Oss; 5. M.
IHe~ren, Breda; 6. Schillemans, België; 7. A.
Hellemons, Bleiswijk; 8. Alph. stuyts, Hooger-
heide; 9. J. Martens, Tilburg; 10.J. Koppelmans
Dorst; 11. A. de Korver, Willemsdorp; 12. A. v.
Es, Scheveningen; 13. J. v. Rossum, 's Graven-
hage; 14.B. Lauwens, Rotterdam; 15. L. Mokke,

\

utrecht; 16. L. Kats, Rotter~am; 17. J: v. Klin-
ken, Eindhoven; 18. K. v. Gmderen, Emdhoven.

J
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PSEUDO-OPZICHTER IN
ARREST

Oude bekende van de politie
De politie te Escharen is overgegaan tot ar-

restatie van den 35-jarigen J. S. uit OssJ die zich
bij herhaling aan oplichting heeft schuldig ge-
maakt. De man gaf zich uit als opzichter van
een wegenbouwmaat.schappij en wist onder val-
sche voorwendsels goederen te betrekken, met
als gevolg, dat verschillende winkeliers wirden
benadeeld. Dit is reeds de derde maal, dat hij
voor een dergelijk feit met de politie in aan-
raking komt. De verdachte is voor den Officier
van Justit.ie te 's Hertogenbosch geleid en in
het Huis van Bewaring aldaar ingesloten.

/ ' 1-,
Hoeve in asch gelegd

TengeVOlge van een defect aan den schoor-
steen is brand ontstaan in de boerderij van den
landbouwer A. Bijvelds te Böekel. Het vuur
vond €,Tetigvoedsel in het kurkdroge rieten dak
en de vlammen breidden zich met zulk een ra-
zende snelheid uit, dat aan blusschen niet viel I
te denken.
In korten tijd ~s de hoeve met den grond

gelijk gemaakt. Behalve de Iandbouwinventaris
is ook het meubilair in de vuurzee verloren
gegaan. De schade wordt door assurantie ge-
dekt.

Vijf kloosterzusters
ernstig gewond

Bij een autobotsing tusschen
Veghel en Udenhout

Donderdagmiddag is op den Vughtsehen
straatweg tusschen Udenhout en veghel een
ernstig ongeluk. gebeurd, waarbij vijf zusters
Franciscanessen uit Veghel min of meer

ernstig werden gewond.

De zusters waren in een grooten luxe-aut~,1
bestuurd door den chauffeur G. de G. uit
Veghel, naar Udenhout ge~eest om de school
voor buitengewoon onderwils te bezoeken. OP
den terugweg werd de auto aangereden door een
in snelle vaart uit een zijlaan komenden .luxe-
auto.

De schok was zoo hevig,dat zuster Clothil-
de uit den auto werd geslingerd en bewuste-
loos op den straatweg bleef hggen..
Zuster Fidela kreeg een gapende hoofd-

wonde, terwijl de andere drie zusters even-
eens tamelijk ernstige verwo.ndingen bekwa-
men.
De chauffeur bleef ongedeerd.

De zusters werden naar een naburig zuster-
huis te Oirschot overgebràe~"c,waar geneeskun-
dige hulp werd verleend.
De auto is totaal vernield.
Donderdagavond vernamen wij, dat de toe-

stand der beide 'ernstig gewonde zusters gun-
stig WBS.
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Vermoedelijk doordat een kind met lucifers
had gespeeld is een felle brand uitgebroken in
de boerderij van den landbouwer Pittens, te
Veghel. Het vuur was op den hooizolder ont-
staan, waar 't gretig voedsel vond in den hooi-
voorraad. In een minimum van tijd is de hoeve I
een prooi der vlammen geworden. De geheele
landbouwinventaris, de machines en de voor-
raad zijn eveneens verloren gegaan. De geheele
wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt.

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is
brand ontstaan in het woonhuis van den heer
J. Beck te Leeuwen. De brandweer slaagde er
niet in het vuur meester te worden. Het per-
ceel is tot den grond afgebrand. Ook het meu-
bilair werd een prooi der vlammen. Verzekering
dektsde schade.

I
Donderdagavond omstreeks acht uur brak

brand uit in 'n grooten hooiberg nabij de boerde-
rij v. d. heer Verhoeven te Veghel. De brand-
weer slaagde erin de boerderij voor brand te be-
veiligen. De hooiberg is geheel in de asch ge-
legd. De oorzaak van den brand is onbekend.
Verzekering dekt de schade. De boerderij had I
veel van waterschade te lijden.

-.t19
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Branden
\~....
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HEETHOOFDIG WOON-
WAGENBEWONER

Met een zeis zIJn tegenstander
opgewacht

Wegens poging tot doodslag is te Nistelrodo
aangehouden de woonwagenbewoner v. E., tij-
delijk gedomicilieerd te Schijndel. De man, die
in beschonken toestand verkeerde, had om een
onbeteekenend geval ruzie gezocht met den
expediteur D. te Nistelrode, dien hij des avonds
'cp een eenzamen weg, gewapend met een ge-
opende zeis, opwachtte. D. echter, die voor
'geen kleintje ."ervaard is, slaagde er in Zijll
aanvaller van het gevaarlijke wapen te ont-
doen en aan de politie over te leveren. De
zeis is in beslag genomen. De heethoofdige
woonwagenbewoner zal ter beschikking worden I

gesteld van de justitie te 's Hertogenbosch.

Achtjarig meisje in
brand geraakt

Toestand der arme kleine
hopeloos geacht

Vrijdagmorgen wilde het achtjarig dochtertje
van de landbouwersfamilie v. d. H. te Volkel.
stroo op een brandend keukenfornuis werpen,
toen haar kleeren plotseling in brand vlogen.
Doodelijk verschrikt rende het kleine meisje
naar buiten, waar zich haar moeder bevond. De
vlammen worden daar echter aangewakkerd
door den wind ~n de arme kleine stond weldra
geheel in lichterlaaie. De moeder slaagde er in
de vlammen te dooven, doch het IDelSJewas
over het geheele lichaam met deerlijke brand-
wonden bedekt. Op medisch advies is het kind
onmiddellijk van de H.H. Sacramenten der Ster-
venden voorzien. Haar toestand wordt hopeloos
geacht
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ZWARE BRAND TE OSS

Bakkerij met voorraadschuur
verwoest

Zondagavond omstreeks zeven uur is brand
ontstaan in de bakkerij van de firma J. van
Lier van den Akker in de Ridderstraat te Oss.
De bewoners werden door buren gewaarschuwd,
dat er vlammen uit het dak van de naast het
woonhuis liggende bakkerij sloegen.
Het vuur was op de bovenverdieping van de

'bakkerij ontstaan en plantte zich naar beneden
voort. Spoedig stond de heele bakkerij in lich-
ter laaie. De brandweer uit Oss was inmiddels
gearriveerd.
Zij heeft het woonhuis weten te sparen, doch

de aan den anderen kant van de bakkerij gele-
gen voorraadschuur, waarin een hoeveelheid
meel was opgeslagen, werd door het vuur ver-
teerd, evenals de bakkerij zelf, welke een jaar
geleden is gebouwd.
De oorzaak is onbekend.
De schade is aanzienlijk, zij wordt slechts ge-

deeltelijk door verzekering gedekt.

II

Woonhuis met winkel
afgebrand

-Vrouwen kind met moeite uit het
brandende perceel gered

In den nacht van Zaterdag op Zondag is te
?oss':lm (Gelderland) een felle brand uitgebro-
en In het Woonhuis met winkel van den heer

H. van Beers.

Te ongeveer half twee werd de brand ont-
dekt en het vuur had toen reeds zoo snel
om zich heen gegrepen, dat de vrouw van
den heer van B., die alleen met haar jongste
kind thuis was, met groote moeite gered kon
worden, door het huis door een klein koepel-
raam te verlaten.

Het geheele pand brandde af.
f De brandweer kon met moeite de belendende
I' woonhuizen behouden. De vrouw van den heer
B. liep ·eenige brandwonden op.
De schade wordt gedeeltelijk door verzekering

gedekt. De oorzaak van den brand is onbekend.

Taxi-chauifeur ernstig
gekwetst

Bij het uitwijken voor een tandem is in den
nacht van zonc}ag op Maandag een taxi van
den garagehouder H. te Oss, op den weg te
Turnhout (B.) geslipt en in volle vaart tegen
de boomen gereden. De taxi werd totaal ver-
nield, terwijl de chauffeur v. S. uit Oss ernstig
gewond werd opgenomen. Met ernstige inwen-
dige kneuzingen en een gebroken arm is hij
naar het ziekenhuis te Oss vervoerd .

. _...:.a..~)
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Terreur in Nuland

Werklooze sleekt huis van wet-
houder in brand

De Kon. marechaussee te Geffen is tot
arrestatte overgegaan van den 32-jarigen
arbeider P. H. uit Nuland, verdacht van
brandstichting. Deze arrestatte houdt ver-
band met een brand, welke Zondagavond 13
Juni in de voorraadschuren van den land-

• b?uwer van Santvoort heeft gewoed, die
wethouder der gemeente Nuland is.

In een dezer dagen gehouden raadsvergade-
ring legde de wethouder een opzienbarende ver-
klaring af, waa-rin hij de overtuiging uitsprak
ds.t de brand, welke in Zijn schuren was uit-
gebroken aan kwaadwilligheid zou zijn te wij-
ten. De wethouder was de. stellige meening toe-
gedaan, dat de één of ander uit wraak zijn be-
zittingen in brand had gestoken en hij ver-
klaarde dat hij om verdere onaangenaamheden
te vermijden besloten had zijn ontslag te ne-
men als wethouder en raadslid. In de gemeen-
te heerschte n.l. groote ontevredenheid over een
besluit, dat voortaan slechts acht personen in
r'e werkverschaffing mogen worden geplaatst.
De politie heeft een nauwkeurig onderzoek naar
een en ander ingesteld en weldra kwam aan
het licht, dat zekere P. H. in een café verdachte
tutlatingen had gedaan. Hij zou o.a, gezegd
hebben dat voor 12 uur de roode haan zou
kraaien in de boerderij van den wethouder,
hetgeen inderdaad geschied is.
Er werden zooveel aanwijzingen tegen den

verdachte verzameld, dat zijn gevangenneming
kon worden gelast. Hij is naar 's Hertogenbosch
overgebracht en ter beschikking gesteld van
öen Officier van' Justitie aldaar. Inmiddels
cuurt het onderzoek in deze zaak voort.

DOOR AUTO GEGREPEN

Meisje levensgevaarlijk gewond
Bij het. oversteken van den weg, "Is het acht-

jarig dochtertje van de afmilie B. te Oeffelt
door een luxe-auto gegrepen. Het kind is met
ernstig inwendig letsel, een hersenschudding en
een gebroken arm de ouderlijke woning binnen-
gedragen. De behandelende geneesheer achtte
den toestand van dien aard, dat de kleine on-
middellijk van de H.H. Sacramenten der Ster-
yenden moest worden voorzien. Men vreest voor
haar leven.

DOOR EEN DOLLEN STIER
AANGEV ALLEN

Veehouder zwaar gekwetst
I De veehouder H. te Overlangel is in de weide
plotseling door een dollen stier aangevallen. Het
woedende beest bewerkte den boer zoodanig met
zijn horens, dat het slachtoffer zwaar gewond
en bewusteloos neerviel. De ongelukkige die be-
halve een aantal gebroken ribben nog z~are in-I~endige kwetsuren. had op.geloopez:is per zie-
eenauto naar het ziekenhuts te Nijmegen over-
sbracht. Zijn toestand is zorgelijk. De stier is
xemaast.

-



Dreumels raad blijft
"staken"

Maandag kwam slechts één lid
ter vergadering

De raad der gemeente Dreumel was in gewo-
ne vergadering bijeengeroepen voor Vrijdag 25
dezer. Wegens onvoltalligheid - er waren
slechts drie van de zeven leden opgekomen -
kon deze vergadering niet doorgaan. Een nieuwe
oproeping volgde voor Zaterdag 26 Juni. Aan-
wezig waren wederom dezelfde drie leden, zoo-
da t ook deze vergadering geen doorgang kon
vinden. Voor de derde rilaal werd een vergade-
ring belegd, thans op Maandagmorgen, om tien
uur.
Deze vergadering werd ingevolge art. 54 der

gemeentewet gehouden, ongeacht het aantal
leden dat is opgekomen. I
Het resultaat dezer oproeping was, dat slechts

één raadslid aanwezig was. Een lid had bericht
van verhindering gezonden. De agenda werd
vlot afgewerkt.
De oorzaak van het niet-opkomen der raads-

leden is vermoedelijk het voeren van oppositie
tegen de leiding van den voorzitter.

DROEVIG ONGEVAL

I Donderdag zag het 17~-jarig zoontje van de
familie Schel te Oss kans in een onbewaakt

Ioogenblik een kan kokende koffie van de tafel
te tre+ken. De arme kleine kreeg den inhoud
I over het lichaam en werd met deerlijke brand-
wonden over het geheele lichaam opgenomen.

I In levensgevaarlijken toestand is het kindje
naar het st. Anna-ziekenhuis ter plaatse over-
gebracht.

FELLE BRAND TE LITH

De brandweer kon wegens gebrek
aan water niets uitrichten

Zondagavond is een zware brand uitgebro-
ken in de woning van den zandschipper J. v.
Uden aan den Achterhoek te Lith. In een
minimum van tijd stond het perceel in lichter
laaie. De brandweer stond wegens gebrek aan
water machteloos tegenover de vuurzee en kon
niet verhinderen, dat ook een nabijgelegen
eenuur van den landbouwer Van Kessel vlam
vatte en met den grond gelijk werd gemaakt.
Vervolgens sloegen de vlammen over naar de
boerderij van Van Lith, welke met de grootste
moeite door het krachtdadig optreden del'
buurtbewoners behouden kon blijven.
Het woonhuis van Van Uden is geheel afge-

brand. Ook de inboedel is in de vuurzee ver-
loren gegaan. De oorzaak van den brand is'
onbekend. Verzekering dekt de schade.

7
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GEZIN VERGIFTIGD I
Er zat onkruid, tusschen de

groenten
Nadat het gezin K. te Boekel, bestaande uit

man, vrouw 'en vier kinderen, het middagmaal
bad verorberd, werden allen ernstig ongesteld.
Een in allerijlontboden dokter kwam tot de
conclusie, dat het gezin moest zijn vergtftrgd.
Na onderzoek bleêk, dat dit inderdaad het geval
was. Tusschen de groenten had zich vergiftig
onkruid bevonden. Bij twee zoontjes was levens-
gevaar aanwezig, terwijl de toestand van de
anderen van dien aard was, dat de geheele
familie in het ziekenhuis ter verpleging moest
worden opgenomen.

VOORWERKER BIJ TWIST
ERNSTIG GEWOND

Tewerkgestelde in arrest
Bij de werkverschaffing aan de Maaskanall-

satiewerken te Dieden, gemeente Ravenstein,
'heeft zich een ernstig incident voorgedaan. Er
ontstond een woordenwisseling tusschen den
voorwerker v. d. O. uit Oss en den tewerkge-
stelde P. H., eveneens uit Oss. De twist liep zoo
hoog, dat H. zich niet meer kon beheerschen
en v. d. O. met een schop te lijf ging. Hij braent
den voorwerker met de schop eenige forsene
Slagen op het hoofd toe. Toen het slachtoffer
bewusteloos ineenzakte bemerkte de tewerkge-
stelde, tot zijn ontsteltenis, welk onheil hij in
Zijn drift had aangericht. Hij wierp de schop ,I
weg en ijlde zelf naar den dokter. Dr. Baptist
uit Megen verscheen spoedig ter plaatse en
eonstateerde ernstige verwondingen aan het I
achterhoofd. Nadat eerste hulp was verleend, II
liet hij het slachtoffer per auto naar Oss over- U
brengen.
De politie stelt naar het gebeurde een onder-

zoek in, dat nog in vollen gang is. H. is direct
na het gebeurde geschorst.

Ofschoon dertoestand van v. d. O. zich aan-
vankelijk niet ernstig liet aanzien, trad later
op den avond een verslechtering in. De behan- I
delende geneesheer achtte het dientengevolge
wenschelijk. het slachtoffer, dat direct na het II
gebeurde naar zijn woning was overgebracht,
naar het st. Anna-Ziekenhuis te Oss te laten I
vervoeren. De toestand van den getroffene is
momenteel zeer' zorglijk. '
De Kon. Marechaussee te Oss, die naar de

toedracht van de zaak een uitgebreid onderzoek
instelde, is tot arrestatle van den dader P. H.
overgegaan. Deze is in de Marechaussee-kazerne
te Oss ingesloten en zal voor den officier van
Justitie te Den Bosch worden geleid.

Eindexamen H.B.S. III
oss. (R. K. H. B. S., Carmel-College). Ge. I

slaagd : J. Z. M. Bastings, Oss; E. N. M. Boel~rs,
D n Bosch' E. P. G. Bouwens, Llthoyen, A.
e , S"d n F H Was-Ruys, Vorstenbosch, L.M. mj ers e . .

mann, Oss. Afgewezen 3.

b~~'
Arme kleine

een onbewaakt oogenblik is het tw~ejarig
Int· van den landbouwer v. d. Wetermg te

zoon Je t II n DeVolkel in een tobbe kokend 'Waer geva e. _.
kline werd zoo' ernstig gewond, dat :::

d- aan de bekomen brandwonden 18,spoe 19
I zweken.

II



Een wraakneming?
In de gemeente Overloon heeft zich oezer

dagen een duister misdrijf voorgedaan, dat tot
dusverre nog niet is opgehelderd. H. v. B., die
zich in gezelschap van eenige onbekende per-
sonen moet hebben bevonden, werd ernstig mis-
handeld op den weg aangetroffen. De man was
niet in staat opheldering te geven, daar hij be-
wusteloos was. In levensgevaarlijken toestand is
het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd..
Men vermoedt, dat hier een wraakneming in 't
spel is. De politie stelt een Uitgebreid onder-
zoek in.

/3~~<'

Onvoorzichtig overgestoken

Toen de arbeider v. d. L. uit Oss Maandags,
avond den Heeschen weg aldaar per rijwiel wil..
de oversteken, werd hij plotseling door een na-
derenden auto gegrepen. De man werd met
groote kracht tegen het wegdek geslingerd en
werd bewusteloos opgenomen. Met zwaar in-
wendig letsel is de ongelukkige in zorgwekken-
.de!~~oestand naar het ziekenhuis vervoerd. De
pohtre. stelt. een onderzoek naar de schuld-
vraag 111.

It;A II
J:SUER&RIJÉN "INBRAND

Een vijftigtal kippen omgekomen
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is

brand uitgebroken in de boerdierij van den
landbouwer H. v. d. Berg, te Uden. Het vuur
greep zoo snel om zich heen, dat de hoeve
weldra in Iichter laaie stond, De vlammen
. sloegen over naar een nabijgelegen schuur,
.welke met de hotstede in de asch werd ge-
Iegd, De geheela inboedel en de hooivoorraad
Zijn verloren gegaan, terwijl een vijftigtal kip-
pen in de vlammen 1S omgekomen. Verzeke-
ring dekt de schade.
Waarschijnlijk tengevolge van hooibroei is

brand ontstaan in' de boerderij van den land-
bouwer M. Ar1:6te Mill. De hofstede is geheel
atgebrand, terwijlOOk de landbouwinventaris
en de bootvoorraad door het vuur werden ver-
teerd. Verzekering dekt de sohade.

/y/~. II
Vierduizend gulden
onder den grond

Doodgraver had zijn schat ver-
borgen onder den vloer van

hef lijkenhuisje
Te Oss overleed in het st. Leenardusgesticht

een der verpleegden, die tijdens zijn leven de
functie van doodgraver had waargenomen. Hij
had steeds in armoedige omstandigheden ver-
keerd en had een+rusttgen levensavond in ge.:-
noemd klooster genoten. Kort voor Zijn dood
deelde de stervende tot groote verwondering van
zijn verzorgers mede, dat hij niet zoo arm was
als men vermoedde, daar hij een spaarsommetje
bezat, dat hij onder den vloer van het lijken-
huisje op het kerkhof in den Eikenboomgaard
had verstopt. Inderdaad bleek de man waar-
heid te hebben gesproken. Toen men op de aan-
geduide plaats een onderzoek instelde, bleek een
kapitaaltje van vierduizend gulden aan zilver-
geld in een hoek van het lijkenhuisje onder den
li:rOndverborgen.



Je~gdig Oss aan het
werk

Boeljesbende onder leiding van
een vijftienjarige

De Kon. Marechaussée te Oss heeft Zondag-
middag op heeterdaad een jongen betrapt, die
zich schuldig maakte aan diefstal van sigaret-
ten uit het si-garenmagazijn der fa. S. op het
Walplein aldaar, De jongen werd naar de Ma-
rechaussee-kazerne gebracht en daar danig aan
den tand 'gevoeld. Het bleek, dat hij met een
aantal jeugdige vriendjes zich herhaaldelijk
schuldig had gemaakt aan winkeldiefstallen. De
kleine jongens wisten ook op geraffineerde
wijze de offerbus te ledigen, die aan het hek
van: het H. Hartbeeld op het Walplein is be-
vestigd. De "bendeleider", die de plannen ont-
wierp, was de 15-jarige v, S. Vier jongens van
9 tot 15 jaar werden aangehouden en op de
Marechaussee-kazerne ingesloten. Waarschijn-
lijk zijn nog meer jongeuli in het complot.

Het onderzoek ill deze zaak duurt voort.

Gouden kloosterfeest
In het st. Leonardusgestrcht te Oss heeft de

eerw. Zuster Cunera (mej. A. van Thiel) on-
der groote belangstelling haar vijftig-jarig
kloosterfeest gevierd. De gouden jubilaresse, die
aan het hoofd staat van de verzorging der da-
mes pensiongasten en reeds 34 jaren in Oss
"..erkzaam is, werd zoowel door de pensiongas-
ten als door de eerw. Zusters van het_Convent
op hartelijke wijze gehuldigd. ~ -[1937~·t;U_,-'1/<;1'

In een onbewaakt oogenblik heeft' het vier-
jarig dochtertje van de familie v. B. te Oss
kans gezien, een pan met kokende pap van
Cletafel te trekken. De arme kleine kreeg den
geheelen inhoud over hoofd en lichaam en werd
met zware brandwonden overdekt. In Ievens- I

gevaarlijken toestand is het kind naar het st.
Annaziekenhuis ter plaatse vervoerd.

Ouders, past op uw kleinen!

TE VEEL AAN BACCHUS
GEOFFERD

Ernstige verkeersongelukken
het gevolg

Dinsdagavond omstreeks zes uur is OP, den
weg van Schijndel naar st. Michielsges+vel een
vrachtauto uit Tilburg in volle vaart t~egen een
boom gebotst. De vrachtwagen kWII_mvervol-
gens tegen een telefoonpaal terr.lcht, die af-
knapte, en belandde ten slotte O'ver een sloot in
een weiland. Het vehikel werd totaal vernield,
terwijl de bestuurder P. v. O. ernstig aan het
hoofd werd verwond.
Toen de Kon. Marechauss~;e ter. plaatse een



onderzoek wilde instellen, was zoowel de be-
stuurder als zijn medepassagier verdwenen. Op
den weg naar den Dungen trof de marechaus-
see beiden langs den weg aan .. Zij bleken in
sterk beschonken toestand te verkeeren. Bei-
den werden gearresteerd en in het arrestanten-
lokaal te Schijndel ingesloten.

Dinsdagavond is in de gevaarlijke bocht na-
bij de Heeswijksche brug een tweede ernstig
verkeersongeluk geschied. Twee inwoners van
Boxtel, H. en v. d. P., kwamen van Schijndel
en hadden, zooals later gebleken is, op de ker-
mis aldaar aan Bacchus geofferd. Toen de
chauffeur de Heeswijksche brug was gepasseerd
en de bocht wilde nemen, viel plotseling zijn
metgezel op hem, waardoor hij de macht over
zijn'stuur verloor en in volle vaart tegen een
boom botste. De auto Werd totaal vernield. De

i beide inzittenden warden zwaar gewond opge-
nomen en, nadat geneeskundige hulp was ver-
leend, per auto naar het ziekenhuis te Boxtel
vervoerd. De politie heeft 'proces-verbaal tegen
hen opgemaakt.

~

I Û~
I JUBILEUM MGR. G. v. d. BOER

,,,~~s~j~ J~~,r.;,pricrs~~r ellOYf7ertig
.. .jaar pastoor te ss

Op grootsche en waardige wijze heeft Oss
heden zijn deken, den hoogeerw. heer Mgr. G.
v. d. Boer ter gelegenheid van zijn diamanten
priesterjubileum en veertigjarig pastoraat ge-
vierd.

Het feest, dat op verlangen van den hoogen
Jubilaris alleen kerkelijk wordt gevierd, werd
hedenmorgen te 10 uur ingezet met een H. Mis.
van dankbaarheid in de parochiekerk Maria On-
bevlekt Ontvangen:
Voor den aanvang der H. Mis, welke door den

Jubilaris werd opgedragen met assistentie van
de parochiegeestelijken, werden verschlllende ge-
zangen uitgevoerd.
In zijn feestrede memoreerde mgr. v. d. Boer

de vele gebeurtenissen uit zijn. lange prlester-
loopbaan. HIJ achtte het een voorrecht, dat hij
van 1877 af, toen hij priester werd gewiid. tot
heden iederen dag zonder onderbreking het H.
Misoffer had kunnen opdragen.
In zijn verdere rede bedankte spreker de leden

van het feestcomité voor het inzamelen van
gelden, waardoor het mogelijk was geworden dat
aan de kerk de zoo hoog noodige: ingang aan de
Zuidzijde kan worden aangebouwd.

c(~'

Jubilé Mgr. G. v, d. Boer
-t Aan den vooravond der herdenking van het
diamanten Priesterfeest en het 40-jarig pas-
toraat van den Hoogeerw. Heer Mgr. G. v.d'llBoer, Deken en Pastoor van Oss, werd denIgriJzen herder Zondagavond een serenade ge-
bracht door het muziekgezelschap der Hartog's I
\Fabrieken. De voorzitter van het muztekge-
zelschap wenschte den grijzen jubilaris van
harte' geluk, waarna Mgr. v. d. Boer, die in
het st. Leonardusgesticht vertoefde, op zijn
oeurt dankte voor de spontane hulde.
Op verlangen van den hoogbejaarden jubilaris

vordt het dubbele jUbileum Maandag alleen
wrkelijk gevierd.

I·
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DOODELIJKE VAL

Dezer dagen had de 22-jarige landbouwer M.
J., te Reek, het ongeluk van een hooiwagen te
vallen. Met gebroken halswervels werd de jonge-
man opgenomen en naar het ziekenhuis ver-
voerd, waar hij aan de gevolgen van het be-
kcmen letsel is overleden. Het slachtoffer was
ongehuwd,

De dood langs d,en weg

Weer twee personen bij een aan·
rijding zwaar gewond

Op den nrovtncialen weg te Boxmeer is een
ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij twee
personen levensgevaarlijk zijn gewond. De mo-
torrijder S. uit Boxmeer slipte plotseling, ten
gevolge van vochtigheid van het wegdek, met
het gevolg, dat hij naar links zwenkte en op
het fietspad een wielrijàster omver reed. De
botsing geschiedde met zulk een - kracht, dat
zoowel de motorrijder als de wielrijdster een
eind werden weggeslingerd en bloedend en be-
wusteloos bleven liggen.
Met zwaar inwendig letsel zijn beiden opge-

nomen en naar het ziekenhuis te Boxmeer ver-
voerd, waar de toestand van dien aard werd
geacht, dat beiden onmiddellijk van. het H.
Oliesel moesten worden voorzien. Men vreest
voor hun leven.

UIT EEN ZOLDERRAAM
GEVALLEN

Toen de kinderen van den landbouwer S. tel
, Heesch zich op den hooizolder vermaakten, had
het oudste zoontje het ongeluk uit te glijden
met het gevolg, dat hij uit het zolderraam naar
beneden tuimelde. Met gebroken ledematen isIhet ventje naar het ziekenhuis vervoerd

INBRAAK IN BOERDERIJ
Terwijl de bewoners afwezig' waren is een in-

braak gepleegd in de boerderij van den land-
Ibouwer v. B. te st. Mtchlelsgestel. Een bedras
aan contant geld bleek gestolen te zijn. Van de
daders is nog geen spoor ontdekt.

I



/

GROOT RUITERFEEST TE OSS

Fraai succes van den heer D.
Pasman met Prince Igor

Het jaarlijksch concours htppique te Oss is
Zondag onder groote belangstelling in het ge-
meentelijk Sportpark aldaar gehouden.
De uitslagen. waren als volgt:
Concours Koudbloedpaarden: 1. Liza van J.

Beerends, Langenboom. 2. Fulfina van J. Ver-
schure-Sloots, Nederwetten. 3., Bertha, van J.
v. Laarhoven, Haaren. 4. Rozalina, van P. Bre-
kelmans, Alem.
Eervolle vermeldingen: N. van N., van H.

Janssen, Wanroy en Mirra van Th. v. d. Schan.s
Reek.
Concours Eenspannen (Type landbouwtuig-

paarden in Nederland geboren): 1. Piet van
R. K. Veldstra, Marssum (F'r.) 2. Kwiria van
W. Raaymakers, Steenbergen. 3. Johan van Dr.
Grcienhart, Dirkshorn. 4. Buziau, van G. J.
Poer ink, Enschede.
Eervolle vermeldirsgen: Ulatra I van C. van

Kuyk, Bave!.
Concours Eenspannen (Tuigpaarden). Open

klasse, (hengsten uitgesloten); 1. GeJria van R.
K. Veldstra, Marssum. 2. Haddon Philipine, v.
H. G. van Straten, Utrecht. 3. Lady Love; van
C. G. H. otjens Dongen.
Eervolle vermeldingen: Lord Ably van W. V.

d. Wilden.berg, Endhoven en Westerfeld Char-
lemagne van R. J. Addink, Velp.
Concours Tweespannen (Type Landbouw-

tuigpaarden) : 1. Piet en Lucas van R. K. Veld-
stra, Marssum. 2. Buziau en Harras, van G. J.
Poerink, Enschede. 3. Kwiria en Nulisa, van
W. Raaymakers, Steenbergen. 4. Clara en We-
tron van G. J. Poerink, Enschede.
Groot Sprin.gconcours. 1. D. H. Pasrnan,

's Gravenhage op Prince Igor, 0 f. 72 sec. 2. R.
van Puyenbroek, 'i'i.Iburg (bel'. luitenant de
Bruine) op "Milord", 0 ft. 75 sec. 3. R. van
Puyenbroek, (ber . .It. de Brune) op Arrow, 0 ft.
79 sec.; 4. D. H. Pasman, (ber. Dietrich) op Sir
But 3 ft. 78 sec.; 5. J. v. d. Eynden, tArnhem
(ber. K. Henssen) op Piccolo Amore 3 ft. 84
sec.; 6. Oranje Manege, (ber. mej. Pauptit) op
Gondola 3 ft. 91 sec.; 7. D. H. Pasman (ber,
Leeuwenberg) op Rudianski 4 ft. 67 sec.; 7. D.
H. Pasman, (ber. Leeuwenburg) op Rudianski
4 ft. 67 sec.: 8. D. H. Pasman, (ber. Dietrich)
op Lottka 4 ft. 74 sec.; 9. J. v: d. Eynden,
Arnhem (ber. K. Henssen) op Shaggie 4 ft. 75
sec.: 10. L. J. Uytendaal Rijen op Clou de Fel'
4 ft. 81 sec.; 11. P. 'de Gruyter, 'a-Hertogen-
bosch op Gamecock 4 ft. 83 sec.; 12. Luit. Ba-
ron v. Lynden, Breda op Wim (RP.)' 4 ft. 87
sec.; 13. Luit. Baron de Bruine, Tilburg op
Forward 8 ft., 70 sec.; 14. Eindhovensche Ma-
nege met Mauthy Boy 8 ft. 70 sec.; 15. J. v.
d. Eynden (ber. K.· Henssen) op O. K. II 8 ft.,
76 sec.; 16. Mej. van Btokkum, Breda op Mau-
ritza 8 ft., 80 sec.: 17. Luit. Le Fèvre de Mon-
ttgny, Ede op Kronos 8 ft., 83 sec.
Jachtrit met Eindwedloop: Jagermeester 1.

van Zwanenberg Nijmegen. L Walthie ber.
door P. J. v. d. Berg, Ginniken. 2. Little Tom-
my ber. door G. G. C. de Bruin, Utrecht. 3.
Sancha, bereden door Jkvr. van Vredenburch,
Breda. .

11937

"I9 ~j ~.



"I

r> ~~L.. . .)?
DOOR BLIKSEM GETROFFEN 1

Nieuwe boerderij met stallen
I en schuur afgebrand
I Tijdens een hevig onweer, dat zich Dinsdag-
middag boven de gemeente Liempde (N.-BJ ont-
lastte, is de bliksem geslagen in het achterhuis
van' de kapitale nieuwe boerderij van den heer
J. van Haaren. In een oogwenk stond het ach-
terhuis in lichter laaie, daar het vuur gretig
voedsel vond in het aldaar opgeslagen hooi. De
brandweer stond vrijwel machteloos en moest
toezien, dat de geheele boerderij met stallen en
schuren in de asch gelegd werd. Ook de geheele
oogst ging verloren. De schade wordt door ver-
zekering gedekt. .

Nog een boerderijbrand \
Door tot nu toe Onopgehelderde oorzaak is

leen hevige brand uitgebroken in de boerderij .
IVÇtl1 den landbouwer M. Lamers te Mill. De
'Vlammen sloegen over naar de landbouw-
I"chuur, welke met de boerderij weldra in Iich-
ter laaie stond. Wegens gebrek aan water kon
de brandweer niets uitrichten, zoodat de boer-
derij met stalling en schuur een prooi der vlam-
men is geworden. Ook het meubilair, de land-
bouwinventaris en de oogst zijn door het vuur~t~"d:::~::~:D:~k"mggeI
Ernstig verkeersongeval te Veghel
(

Op het gevaarlijke kruispunt nabij Sluis IV te
Veghel is een ernstig verkeersongeluk gebeurd,
waarbij drie gewonden zijn te betreuren. Door
nog niet geheelopgehelderde oorzaak kwamen
de tandemrijders Van Eisendoorn uit Zetten en
zijn zoontje in botsing met den motorrijder Vo-
gels uit Amsterdam, wiens echtgenoote op de
duo zat. Het zoontje van den heer E. slaagde
er nog in, zich te redden, door van de tandem
te springen en kwam aldus met den schrik vrij.
De anderen werden allen op den weg geslin-
gerd en gewond door voorbijgangers opgeno-
men. De heer V. had kwetsuren aan het hoofd
opgeloopen, terwijl zijn echtgenoote dermate
aan lichaam en beenen was gewond, dat zij
naar het ziekenhuis te Veghel moest worden
vervoerd. De tandemrijder E. uit Zetten was er
het ergst aan toe. Met een zware hersenschud-
ding is het slachtoffer bewusteloos en in
hoogst ernstigen toestand naar het ziekenhuis
te Veghelovergebracht. De tandem en het
motorrijwiel waren geheel vernield.

1

.J

VAN DEN HOOIZOLDER
GEVALLEN

Bij het verrichten van werkzaamheden op
den hooizolder is de 70-jarige landbouwer A. J.
te Berghem van een hoogte van vijf meter naar

[

beneden gevallen. De man kwam met het hoofd
op den steenen vloer terecht en werd met
zwaar lichamelijk letsel aan het hoofd in le-
vensgevaarlijken toestand opgenomen.

Lysol gedronken

1

I
I

In een gesticht te Mill is een tragisch voor-

\
val gebeurd. bOO . 'n"E 75-jarige verpleegde nam 1J vergissi ..,

~n o uit een Hesch lysol. De mall
een1ge ~e~"~~Chlimonade in de flesch bevona.
Idacht, am'ddelliJ'k ontboden geneesheer slaag-

Een on 1 dd Weldra, t in den grijsaard te re en,de er rueIoverleed hij,



De paardenhandelaar H. v. V. uit Oss heeft
een vreemd en hachelijk avontuur beleefd, dat
gelukkig betrekkelijk goed is afgeloopen.
Hij had een paard, dat vervoerd moest wor-

den, in een vrachtauto geladen. Plotseling werd
het dier in den wagen schichtig en zocht een
uitweg. Met kracht trapte het de cabine, waar- I

in naast den chauffeur, de paardenhandelaar
en .zijn zoontje zaten, stuk, sprong over da
cabine en de motorkap de straat op, Daar viel
het paard neer en brak den nek.
De heer v. V. die in zijn angst uit den wagen

was gesprongen, kwam in' een naastgelegen
sloot terecht, waaruit enkele voorbijgangers
hem geltllikig bijtijds konden redden. Hij was
niet ernstig gewond.
Zijn zoontje, dat eveneens uit den wagen

was gesprongen, had enkele huid- en schaaf-
wonden bekomen.

De chauffeur, die zijn tegenwoordigheid van ~'
geest had behouden, kon den wagen tijdig tot
stilstand brengen en kwam met den' schrik vrij.
De auto was echter grootendeels vernield.
Het paard moest worden afgemaakt.

/t~f'~ --'
IHACHELIJK ÁVONTUUR VAN

EEN PAARDENHANDELAAR

Schichtige rossinant uit vrachtauto
gesprongen

".1 /éI~~

Echtelijk drama
te Oss

)

Het was reeds meermalen voorgekomen, dat
er in het geZin van den arbeider K. oneenig-
heid was tusschen de beider echtelieden: Ook
Dinsdagavond was er om een kleinigheid hoog-
loopende ruzie ontstaan. Aangezien dat meer-
malen voorkwam, schonken de buren er geen
aandacht aan. Plotse~oorde Cl\I:.n evenwel
eenige schoten ~ ~in~ de'\\'oli'ing}waf-
den gelost. Eenige bürêÏÏ verschaften Zich toe-
gang tot de woning, waarna de man zich uit
de voeten maakte. Inmiddels was de politie ge-
waarschuwd, die na aankomst K. in arrest
stelde.

Man lost reooluerschoten op ZlJn
vrouw zonder haar te treffen

Dinsdagavond heeft zich in de l\'likkeldonk-
sche straat te Oss een echtelijk drama af-
gespeeld, dat dank zij de tusschenaomst
van buren geen ernstige gevolgen heeft ge-.
had.

/

De vrouw, die hevig overstuur was, ver-
klaarde, dat er een ernstige ruzie was ont-
staan. De man maakte zich zoo driftig, dat
hij haar te lijf ging en plotseling een revol-
ver te voorschijn haalde. De schoten, die hij
loste, 'hebben gelukkig geen doel getroffen.

K. werd naar het lrureau overgebracht enI ingesloten. De revolver werd in beslag genomen.
Het is niet de eerste keer, dat K. voor een der-
gelijk feit wordt gearresteerd. Kort geleden

Iheeft K. een kostganger met een mes bedreigd,
waarvoor hij voorwaardelijk was veroordeeld.

Cl)
11
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OPLICHTERS QNTMASKERD

Kloosters tot hun slachtoffer
gemaakt

De politie te Boxmeer is er in geslaagd twee
oplichters te ontmaskeren. Het waren B. en
~. d. H., zonder vaste woon- of verblijfplaats,
die voornamelijk kloosters tot hun slachtoffer
hebben gemaakt. Zij vervoegden zich onder be-
drieglijke voorwendsels aan kloosters en ver-
schillende malen is het hun gelukt op deze wij-
ze geld of goederen los te krijgen.

Beiden zijn thans in arrest gesteld en zul-
len in het Huis van Bewaring te 's-Hertogen-
bosch worden ingesloten.

Op heeterdaad betrapt

De politie te Oss slaagde er Dinsdagmorgen
m, op heeterdaad twee marktbezoeksters te
betrappen bij het stelen van goederen uit een
manufacturenkraam op de weekmarkt, aldaar.
De beide dieveggen werden naar het politie-

bureau ter plaatse overgebracht., .
SPELEN Ot>'SPOORRAILS

Jongetje ternauwernood aan den
dood ontsnapt

Bij het spelen langs de spoorbaan is het
twee-jarig zoontje van de familie Van Liempt,
te Schijndel ternauwernood aan den dood ont-
snapt. Eenige kinderen van v. L., die langs de
spoorbaan woont, waren daar aan het spelen
Em bevonden zich nu' en dan op de rails. Plot-
seling naderde met vrij groote snelheid een
z.g. Loco-motor. De kinderen wisten zich nog
juist tijdig uit de voeten te maken, doch in
de consternatie lieten zij een twee-jarig broertje
aan zijn lot over. De arme kleine werd door de
machine gegrepen en een eindweegs meege-
sleurd, waarna het hevig bloedend op de spoor-
baan bleef liggen.
De machinist, die vergeefs getracht had de

aanrijding te voorkomen, heeft het zwaarge-
wonde kind bij de ouders binnengebracht. Be-
halve een gapende hoofdwonde, had het slacht-
offertje ernstige kwetsuren aan heup en bee-
nen opgeloopen, De politie stelt naar het ge-

\ beurde een onderzoek in.

0L0~~
FELLE BRAND TE OSS

Schoenmakerswerkplaats in de
asch gelegd

Donderdagmorgen is een hevige brand ont-
staan in de schoenmakerswerkplaats van den
heer J. van Grunsven in de Kruisstraat te ·OSs.
De brandweer was spoedig met groot mate-
riaal ter plaatse en wist uitbreiding te voor-
komen. De schoenmakerswerkplaats is echter
geheel afgebrand, terwijlook het woonhuis,
dat aanzienlijke waterschade kreeg, gedeeltelijk
uitbrandde. Omtrent de oorzaak van den brand
tast men in het duister. Verzekering dekt de
schade.



Enorme rookontwikkeling trok
veel publiek

Bij de N.V. Hartog's fabrieken te Oss heeft \
Woensdagavond een brand gewoed, die zich
aanvankelijk ernstig liet aanzien door de ge-
weldige rcokontwtkkelmg.
Omstreeks half zeven werd de fabrleksbrand-

weer gealarmeerd voor een brand, die ontstaan
was in een partij kurkplaten. Deze kurkplaten
lagen opgestapeld in een gedeelte van de fa-
briek, dat ontruimd was wegens een aanstaande
verbouwing. Aanstonds werd de brand met ver-
schillende stralen aangetast. Na een uur blus-
schen is men er in geslaagd verdere uitbreiding
van den brand te voorkomen.

De schade is niet aanzienlijk. Het bedrijf on-
dervindt van den brand geen stagnatie. De ge-

Imeentelijke brandweer, die op het terrein aan-j
wezig was, behoefde geen dienat te doen.

I
Door de enorme rookontwikkeling, die zeer

ver: zichtbaar was, waren duizenden menschen ;
op de been gekomen. t

~- .
J I ~ 3/£ <! L~
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FABRIEKSBRAND TE OSS

Ernstige steekpartij
te Berchem

Dader in arrest gesteld

In den afgeloopen nacht is de kermis 'te
Berchem besloten met een ernstige steekpartij,
waarbij de 40~jarige van S. het slachtoffer is
geworden: v. S. had met een vriend verschil-
lende. vermakelijkheden bezocht, waarbij een
stevig glaasje was gedronken. T~n het café
te één uw' middernacht werd gesloten, ging
het gezelschap, onder- wie ook B. zich bevond,
huiswaarts. Allen verkeerden in een opgewon.,
den stemming, hetgeen tot gevolg had, dat eT
,spoedig oneemgheid ontstond, voornamelijk
tusschen B. en van S., welke spoedig in een
vechtpártij ontaardde. .
De beide mannen rolden vechtend over den

weg, totdat van S. hevig bloedend bleef liggen.
Bij dezen aanblik zette B. het ijlings op een
loopen en wist in de duisternis te ontkomen.
Een geneesheer, die spoedig ter plaatse ver-

scheen, constateerde, dat het slachtoffer door
eenige diepe messteken, welke met een scherp
mes waren toegebracht, in het hoofd was ge-
troffen. Hoewel de toestand van het slacht-
offer, dat vader is van een gezin, ernstig moet
worden genoemd, is geen direct levensgevaar
aanwezig..
De Rijksveldwacht uit Berchem, in samen-

werking met de Kon. Marechaussee uit Oss,
slaagde er spoedig in B. op te sporen. De
verdachte werd naar' de Marechausseekazerne
te Óss overgebracht, waar hij in arrest is ge
steld,

_I
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NATIONALE WEDSTRIJDEN
VAN O.S.S.

De R.K. S]è~rt- en Athletiekvereeniging O.S.S.
tè Oss heeft Zondagmiddag op het terrein van
het Gemeentelijk Sportpark nationale athletiek-
wedstrijden georganiseerd, welke, dank zij het
gunstige. weder, een succes zijn geworden.
De uitslagen der diverse nummers luiden:
lOG Meter hardloopen: 1. A. v. Bergen (DAW)

12.1 sec.; 2. G. v. Uden (DAW) 12.1 sec.; 3.
Tb. v. Amstel (OSS) 12.2 sec.; 4. H. Stoltz

I (OSS) 12.3 sec.; 5. A. v. Bergen (OSS) 13.3 sec.;
J. v. Bergen (OSS) 13.4 sec.
Kogelstooten: 1. G. v. Amstel 10.13 Meter; 2.

H. Stoltz 9.80 Meter; 3. G. Stavast 8.80 Meter.
Verspringen Junioren: 1. M. v. Berkel 4.90

Meter; 2. P. Verhoeven 4.72M.; 3. K. v. d. Eert-
wegh 4.47 M. .
Hoogspringen: 1. A. v. K2J1.thoven (DAW) \

1.57 M.; 2. J. Morsink (OSS) 1.:t5M.; 3. H. v.
Mechelen (DAW) 1.35 Meter; 3. F. Hesseling
(OSS) 1.35 Meter.
400 Meter hardloopen: 1. G. v. Uden (DAW)

63 sec.; 2. D. Levithicus (Wilhelmina) 63.2 sec.;
3. A. v. Bergen (OSS) 63.6 sec.
Hinkstapsprong: 1. G. v. Amstel (OSS) 10.29

Meter; 2. Th. v. Amstel (OSS) 10.24 Meter; 3.
J. Morsink (OSS) 10.20 Meter. \
Speerwerpen: 1. F. Hesseling (OSS) 31.44 Me- I

ter; 2. J. HesseHng (OSS) 30.44 Meter; 3. G. v.1
~ Uden (DAW) 29.03 Meter. \
II" ti l Verspringen: 1. A. V. Kaathoven (DAW) 5.04

Meter; 2. W. v. Leur (DAW) 5 Meter; 3. J. Mbr-0') fink (OSS) 4.47 Meter. \
Touwtrekken: Waalwijk I wint van Waalwijk

II, nadat Datos Oss door loting is uitgevallen .•
4 Discuswerpen: 1. G. v. Amtsel 29.85 Meter;
2. H. Stoltz 29.25 Meter; 3. v. Nistelrooy 27.03
Meter. .
Singelloop over 5000 Meter:. 1. D. de Ruyter

(DAW) 22 min. 10 sec.; 2. G. Lubsen, Weert, 22
min. 21 sec.; 3. J. Wiardi (Rood-Wit Venlo),
22 min. 36 sec.; 4. Tb. Wolters, Uden, 22 min. 44
sec.
4x 100 Meter estafette: 1. DAW, Oss, 52.5 sec.;

2. OSS (B) 55 sec.
80 Meter hardlocpen juniores: 1. K. v. d. Eert-

wegh 10.3 sec.; 2. P. Verhoeven 11 sec.; 3. R. V.
Berkel ILl sec.
Clubkampioenschap: OSS, Oss, 78 punten;

DAW, Oss, 59 punten. .
Individueel kampioen: G. v. Amstel, Oss.

Het drama te Oss

De man heeft bekend op zijn
vrouw geschoten te hebben

De arbeider J. K. te Oss, die Dinsdagavond
werd gearresteerd wegens poging tot doodslag
op zijn echtgenoote en die tot dusverre was
blijven ontkennen, heeft thans bekend, dat hij
eenige schoten uit een revolver op zijn vrouw
heeft afgevuurd. De verdachte zal op transpors
worden gesteld naar 's-Hertogenbosch, waar hij I·

in het Huis van Bewaring zal worden ingesloten.I
1
~



Landbouwer zwaar
gewond

Met zgn beenen tusBclten een
maaimachine geraakt

Maandagmiddag was de landbouwer Loeffen
in de nabijheid van Oss op het land aan het
werken met een maarmachtne, die voortgetrok-
ken werd door een paard. De man gleed plot-
seling uit en kwam met zijn beenen tusschen I
de messen van de machine terecht. Met moei-
te kon hij zich nog hieruit bevrijden, maar I

raakte dan door het groote bloedverlies en de
vreeselijke pijn bewusteloos. Een zoontje van
L. wilde zijn vader helpen, doch toen hi] de
machine naderde, sloeg het paard, dat schich-
tig was geworden door het gebeurde, op hol
en liep den jongen omver. Deze werd nog een I

eind meegesleurd en toen in een sloot geslin-
gerd, terwijl vlak daarop het paard met de
machine boven op hem neerkwam. De jongen
kreeg lichte verwondingen. De vader moest on-
middellijk in het st. Anna-zieke.nhuis worden I
opgenomen. Eén der beenen is zwaar verminkt
en zal moeten worden geamputeerd. De toe-
stand van Loeffen Is zeer zorgenlijk._-

VECHTPARTIJ OP EEN
KERMIS

Dader stak zijn tegenstander
in het hoofd

Op de kermis te Boxtel is een vechtpartij
ontstaan tusschen zekeren B. en Van B. al-
daar, die beiden danig aan Bacchus hadden
g~offerd. Plotseling trok B. een mes en stak
zijn. tegenstander In het hoofd. Het slachtoffer
bloedde hevig en moest onder geneeskundige
behandeling worden gesteld. De Kon. Mare-
chaussee stelde ter plaatse een onderzoek in
en stelde den dader in verzekerde bewaring.

DOOR EEN VARKEN GEBETEN
Tijdens zijn werkzaamheden in een stalling is

de ve'everloskundigeL. v, E. onverhoeds door een
varken aangevallen en zoo ernstig in het been
gebeten, dat hij onmiddellijk op doktersadvies
naar het St. Annaziekenhuis te Oss moest wor-
den overgebracht, waar hi,i ter verpleging is
opgenomen.
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MEN WILDE ONGEWENSCHTE

BUREN KWIJT

Het huis werd belegerd en men
weigerde hun den toegang

In de Bagijnenstraat te Oss was Zaterdag-
avond een typisch "volksgericht", waarbij men
getracht heeft een ongewenschten buurtbewo-
ner tot verhuizen te dwingen, I
Het echtpaar V. uit Berghem had zich daar

gevestigd en al spoedig was het water en vuur
met de buurtbewoners. Men beduidde de V.'s,
dat men hen gaarne zou zien verhuizen er. toen
dat rlÏet hielp, werden de ruiten door onbeken-
den ingeworpen. Joen het gekrakeel niet op-
hield, besloot de Ouurt wraak te nemen.
Zaterdagavond begaven de V.'s zich naar de

kermis en toen zij tegen middernacht naar huis
wilden gaan, vonden zij hun woning "belegerd"
door een groote menigte. Men weigerde opzij te
gaan, zoodat V. en zijn vrouw hun woonhuis
niet konden betreden. 'ren einde raad begaven
zij zich naar de Kon. Marechaussee .
.In allerijl verschenen eenige manschappen
per motor, die ruim baan maakten en den
volksoploop verspreidden. Toen pas konden de
ong.ewellilchte buurtgenooten hun woning bin-
nengaan, waarna de rust in de straat terug-
keerde.

1
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VRACHTAUTO TEGEN EEN
PAAL GEBOTST

Bestuurder was in slaap gevallen
Dinsdagnacht is een vrachtauto, geladen met

fruit en groenten, onder de gemeente Dreumel
in volle vaart tegen een paal van de
radio-centrale gebotst, waarna het vehikel
kantelde en in een sloot terecht kwam.
De bestuurder, van D., die een oogenblik

achter het stuur in slaap was gevallen, is met
een ernstige hoofdwonde en hersenschudding
naar het ziekenhuis vervoerd. De auto werd
grootendeels vernield, terwijl de lading onbruik-
baar is geworden. De paal was afgeknapt.

EEN GOEDE VANGST

Zwerver bekent eenige inbraken
gepleegd te hebben

De politie te Veghel heeft een goede vangst
gedaan, toen zij dezer dagen tot arrestatie over-
ging van den zwerver P., die er van verdacht
werd op twee plaatsen te Veghel een poging tot
inbraak te hebben gedaan.
Bij het verhoor kwam aan het licht, dat P.

eveneens schuldig was aan een inbraak bij jhr.
Van Nispen tot Sevenaer te Vught, welke twee
jaar geleden werd gepleegd. De verdachte, die
een volledige bekentenis heeft afgelegd, zal op
.transport worden gesteld naar 's-Hertogenbosch,
waar hij in het Huis van Bewaring zal
worden ingesloten.

VOLKSGERICHT TE OSS

Echtpaar heeft zich elders
gevestigd

De bewoners van de Bagijnestraat te Oss, die
dezer dagen door een z.g. volksgericht op touw
te zetten, een medebewoner van de straat op
ondubbelzinnige wij,zeblijk hebben gegeven, dat
zij ziJ'n aanwezigheid niet lange- wensenten.
hebben het 'pleit gewonnen. Het echtpaar V.,
wiens leven in de bewuste buurt ondraaglijk was
geworden, is thans uit Oss vertrokken en heeft
zich elders gevestigd.

I

I

De steekpartij te Oss

De dader heeit zich hedenmorgen
bij de politie gemeld'

Hedenmorgen heeft de kolenhandelaar G.,
die Dinsdagavond zijn buurman Verbruggen te
Oss met een mes ernstig heeft gewond zich-
zelf bij de politie aangemeld. De verda~hte is
onmiddellijk in arrest gesteld.
De toestand van het slachtoffer kan, naar

omstandigheáen, vrij gunstig worden genoemd.
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Met mes gestoken \

Vader van twaalf kinderen te Oss
levensgevaarlijk gewond

Nadat het Koninginnefeest te Oss vrij
rustig was verloopen, is des avonds de feest-
vreugde op ruwe wijze verstoord door een
laaghartigen moordaanslag, waarvan 'n op-
passende huisvader het slachtoffer is ge-
worden.

De 33-jarige ongehuwde kolenhandelaar G.
had den geheelen dag op de kermis doorge-
bracht en had daar een ver familielid, v . d. B.,
die tegenover hem woont, ontmoet. Tezamen
hadden zij daar verschillende vermakelijkheden
bezocht, zoodat zij toen ze 's avonds naar huis
gingen, niet geheel nuchter meer waren.
De vrouw van v. d. B. was ongerust geworden

en wachtte haar Irian vóór de woning in. de
Kruisstraat op. Daar ontbrandde een hevige
twist waarbij v. d. B. de partij trok voor zijn
vrouw.
De stager Verbruggen, die naast van de S.

woont, wilde de twistenden scheiden en maande
beide partijen aan naar huis te gaan. v. d. B.
voldeed hieraan en ging met Zijn vrouwen
Verbruggen zijn woning binnen.

De doldriftige G. stelde zich als een razende
aan en liep naar de ouderlijke woning, waar
hij een groot broodmes in de keuken wist te
bemachtigen. Hierna ging hij weer naar de

.. 'woning van v. d. B. en wilde binnen gaan, doch
kon de gegrendelde voordeur niet openen. Hij

i, ging hierop naar de achterzijde van het huis
en kon daar de deur gemakkelijk openen.

Binnen begon de hevige twist opnieuw. Ver-
bruggen trachtte opnieuw de ruzie te sussen,
doch G. werd hierover zoo èriftig, dat hij plot-
seling het broodmes uit zijn zak haalde en
Verbruggen eenige malen in den rug stak,
waarop het slachtoffer hevig bloedend ineen-
zeeg.

G. nam hierop de vlucht en wist in de duïs-
I ternis te ontkomen. Dr. Stoltz, die door buren
gewaarschuwd was, verleende eerste hulp en
. liet het slachtoffer naar het St. 'Annazieken-
I huis te Oss overbrengen. De politie en mare-

\

chaussee namen onmiddelhjk de zaak in han-
den. De dader is echter nog voortvluchtig, G.
staat als een opvliegend persoon bekend, doch
is nog nooit in aanraking met de politie ge- 1
weest. .
Verbrugge"!l, die gehuwd is, en vader van

twaalf kinderen, staat als zeer oppassend be-
kend. Wij vernemen, dat hij door drie steken
onder de schouderbladen getroffen is. Een
steek heeft een der longen doorboord. Zijn I

toestand is levensgevaarlijk !
I

\ II

Arme kleine
I Het l2-jarige zoontje van den heer K..'h~

k en DQnk had bij het slootjesPringen e
:~:eluk in het prikkeldraad terecht te komexr
1 ti gewond aan beide oogen is het knaap e
:: ~et ziekenhuis vervoerd, waar m~st wor~

\

den geconstate~rd, dat de jongen het ééne oog
zal moeten mlssen.

I
\
II



WIELRIJDSTER GEWpND

Door een vrachtauto gegrepen

Door onbekende oorzaak slipte te Beek en
Donk een zware vrachtauto, met het gevolg,
dat een passeerende wielrijdster, mej. v. d. L.,
aldaar, Werd gegrepen en tegen den weg ge-
slingerd. Met een gevaarlijke hoofdwonde en
een zware hersenschudding is het slachtoffer
opgenomen en in levensgevaarlijken toestand
naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelt
een onderzoek in naar de schuldvraag.

HOFSTEDE AFGEBRAND
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is

een hevige brand uitgebroken in de boerderij
van de Wed. P. Schoonenberg aan den Dijk te
Lith. Het vuur was in het achterhuis ontstaan,
waar het gretig voedsel vond in het rieten dak.
In een minimum van tijd stond de hofstede in
lichter laaie en brandde tot den grond toe af.
Ook een schuur en eenige hooi- en stroomijten
gingen in vlammen op. De inboedel en de land-
bouwwerktuigen gingen eveneens verloren, ter-
wijl eenige kippen in de vlammen omkwamen

I De schade wordt 'door verzekering gedekt.
!

DOOR TREIN GEGREPEN

Spoorwegarbeider zwaar gewond
Op het spoorwegemplacement der Ned.

Spoorwegen te Boxtel is Donderdagmorgen een
ernstig ongeluk gebeurd, De spoorwegarbeider
J. v. D. verrichtte daar werkzaamheden, doch
bemerkte niet dat een trein naderde. De onge-l
lukkige werd gegrepen en bleef zwaar gewond
liggen. In ernstigen toestand is hij naar het

t st. Lidwinaziekenhuis vervoerd.

Die steekpartij te' Oss

Dader legt een bekentenis al
\

De kolenhandelaar G. te Oss, die aanvanke-
lijk bleef ontkennen een aanslag op zijn buur-
man te hebben gepleegd, heeft thans een be-
kentenis afgelegd. Het met bloed bevlekte mes,
waarmede de daad is gepleegd, is door de po-
litie teruggevonden. Hoewel het levensgevaar
bij het slachtoffer nog niet als geweken kan
worden beschouwd, is zijn toestand toch
omstandigheden vrij gunstig. naar I

I6:&Z.
DOOR EEN PAARD GETRAPT
Bij het verhandelen van paarden op de paar-

I
denmarkt te Oss werd de landbouwer Kanters
uit Erp, plotseling door een paard hevig tegen
de borst getrapt. De landbouwer stortte neer

I
en kwam met het hoofd tegen het wegdek te-
recht, waar hij bewusteloos bleef liggen. Met

i inwendig letsel, een gapende hoofdwonde en
een hersenschudding is het slachtoffer opgeno-
taen en nllar zijn woonplaats vervoerd.

;~ .
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Kokende koffie over het lichaam
In een onbewaakt oogenblik heeft het zoon-

tje van den landbouwer v, M., te Uden, den in-
houd van een kan kokende koffie over het Ii-
ehaam gekregen. Het ventje is met ernstige
brandwonden opgenomen en in zorgwekkenden
toestand' naar het ziekenhuis vervoerd.

!J ::/q,/. -_....
Boerderij afgebrand

Woensdagmorgen is een hevige, brand uit-
g~broken in de boerderij, bewoond door J.
TimIn:ers te Oeffeit. Het vuur, dat in het ach-
terhuts was ontstaan, greep zoo snel om zich
heen, dat het perceel weldra in lichter laaie
stond. Bovendien was er gebrek aan water
zoodat de brandweer volkomen machteloos te~
genover de vuurzee stond. In korten tijd is
de hotstede dan ook geheel uitgebrand. De in-
boedel en de landbouwwerktuigen werden
eveneens een prooi der vlammen. Omtrent de
oorzaak van den brand tast men in het
duister. De schade wordt door verzekering ge-
dekt.

I Motorrijder aangereden
Toen de motorrijder J. B. te Erp den rijweg

I aldaar wilde oversteken, is hij door een pas-
seerenden vrachtauto gegrepen en tegen het
wegdek geslingerd. Met inwendig letsel en een
zware hersenschudding is het slachtoffer III

ernstigen toestand opgenomen. De autobestuur-
der was zonder om te zien doorgereden.

IJtwenter verdronken
Maandagavond is de ijsventer C. J. v. Offe-

ren uit Schijndel, die zich per rijwiel naar
Heeswijk wilde begeven, door dEtduisternis mis-
leid in de Zuid-Willemsvaart geraakt en jam-
merlijk verdronken. Nadat eenige dagen was
\gedregd, is het lijk van den ongelukkige thans
\uit het kanaalopgehaald.

IS'~ ___ .
DOOR AUTO GEGREPEN

Jongen levensgevaarlijk gewond
Bij het oversteken van den weg is 't zoontje

van den landbouwer J. v. AsSeldonk te Volkel
door een met steenen beladen vrachtauto ge-
grepen. Het knaapje kwam tusschen de. wielen
terecht en werd overreden. Met ernstige in-
wendige kwetsuren en, zwaar letsel aan b~ide
beenen is het slachtoffer in levensgevaarlijken
toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

ERGERLIJK VANDALISME
Te Zeeland (N.-B.) heeft zich een geval van

ergerlijk vandalisme voorgedaan. Toen eenige
leden van de Jonge Wacht een bezoek wilden
brengen aan de houten Veldkapel, welke door
hen onlangs is opgericht, bleek het gebouwtje
door schelmende handen geheel te zijn ver-
nield. Men had zich zelfs niet ontzien het
Mariabeeld, dat in de Kapel was geplaatst, in
stukken te slaan.
De politie stelt een uitgebreid onderzoek in,

doch tot dusverre is van de daders nog geen
spoor ontdèkt.

I
I
\
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Aan de gevolgen overleden

Het zoontje van den landbouwer v. Assel-
donk, te Volkel, dat dezer dagen door een i
vrachtauto werd aangereden, is na hevig lijden
aan de bekomen verwondingen overleden.

jt9~

FIETSER ZWAARGEWOND

Motorrijder reed door
Toen de heer P. uit Uden zich per rijwiel

naar het naburige Volkei wilde begeven, werd
hij op den Volkelschen weg plotseling door een
achteropkomenden, onbekend gebleven motor-
rijder- aangereden. De wielrijder werd in een
bermsloot geworpen, waar hij ernstig gewond
en bewusteloos bleef liggen. Voorbijganger:.;
hebben het slachtoffer daar gevonden, waarna
de man, die zware inwendige kwetsuren had
bekomen, naar het Ziekenhuis is vervoerd. De
motorrijder was, zonder zich om het slacht-
offer te bekommeren, doorgereden.

~,vw:~
~I.d.
~. ó.;;.e..,...

VAN EEN WAGEN GEVALLEN
EN OVERREDEN

Toen de landbouwersknecht J. de B. te st.
Oedenrode van een met melkbussen zwaar be-
laden wagen wilde springen, gleed hij uit en
kwam onder den wagen terecht, met het ge-
volg, dat de wielen hem over het lichaam gin.~
gen. Met ernstige inwendige kwetsuren werd hIJ
opgenomen en in levensgevaarlijken toestand
naar het st. Oda-gesticht ter plaatse vervoerd.

Ernstig gewond bij een aanrijding
Vrijdag is de metselaar S. P. te st. Oedenrode,

toen hij zich per motorrijwiel naar zijn werk
begaf, in volle .vaart tegen een autobus gebotst,
die uit een garage den weg wilde oprijden. P.
werd met kracht tegen het wegdek geslingerd,
waar hij zwaar gewond en bewusteloos bleef
liggen. Het slachtoffer werd naar het st. Oda-
gesticht vervoerd, waar bleek, dat de ..man be-
halve een ernstige hoofdwonde, zware inweridige, \
kneuzingen en een beenfractuur had bekomen.
ZIjn toestand is zoo ernstig, dat voor zijn leven
wordt gevreesd.

-
REEDS VIER MAANDEN

VERMIST

In handen van ronselaars
gevallen? 'I

Sedert 5 Juni, toen er kermis te Uden werd
gehouden, wordt daar vermist de 21-jarige sla-
ger F. G.
Na zijn verdwijning bemerkte men, dat ook

een spaarkas, die hij onder zijn beheer had en
die een bedrag van ongeveer f 125 bevat moet I
hebben, werd vermist.
De politie stelde onmiddellijk een Uitgebreid

onderzoek in en de familie van den vermiste
verzocht per radio diens opsporing, doch alle

-::;===;::;;:;~L-;:o=g:::ini:g~en2Ievenvruchteloos,
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maanden na de geheimzinnige verdwijning van
G., heeft men nog geen spoor van den ver,
miste kunnen ontdekken.
Uit het onderzoek is komen vast te staan,

dat G. voor zijn verdwijning een koffer heeft t. i
gepakt en zich van een bewijs van Nederlander- i r -I

1

schap heeft voorzien. In het dorp gaan thans
geruchten, dat G. in handen van ronselaars zou '
zijn gevallen en via België en Frankrijk naar (
Spanje' zou zijn uitgeweken.

oZf~
OUDE HEER SPOORLOOS

VERDWENEN

Geheimzinnige geschiedenis in
~et Brabantsche Peeldorp Bakel

. I:: het Brabantsche Peeldorp Bakel heeft
zie een geheimzinnig verdWijningsgeval
~~~~~~~~an, dat nog steeds niet is opga,

Het betreft hier de vermï .
heer van R., die sinds ee lSSmgv~n den ouden
Is verdwenen. Ondanks ~ half Jaa: spoorloos
rijks- en gemeentepolitie II; eh~aspormgen, v~n
gelukt zelfs het eri ,18 e nog steeds met
te ontdekken. g ngsta spoor van den grijsaard

De vermiste, die eenig eld b
als de volksmond than bg ezat, most, zoo-

s eweert, vermoord zijn.
Men fluistert zelfs in 't dorp d

den moordenaar H t en naam van
drijf in het s . e ~~r~Oeden, dat hier mis-
niet Voorbijg~~a~OUdZlJ~ l~ ook aan de politie
de eventueele ' h o,c . et onderzOek naar
heeft na I waar eid van deze geruchten
nen OPle~e~'~~ het gewenschte resultaat kun-

)./6

; I

OUDE MAN UIT EEN BOOM
GEVALLEN

Hij wilde eenige peren plukken

,
Op de boerderij van den heer E. v. d. Koe-

vering te Den Dungen heeft zich een tragisch
ongeval voorgedaan, waarvan een oude man 't
slachtoffer is. geworden.
, De 80-jarige vader wilde eenige peren van
een boom plukken en. was daartoe in den boom
geklommen. Plotseling gleed de grijsaard uit en
.kwam zoo ongelukkig terecht, dat hij zwaar ge-
'wond de woning moest worden binnengebracht.
'In den vortgen nacht is het slachtoffer, zonder
'tot bewustzijn te zijn gekomen, aan de gevolgen
bezweken.

~"'; .

Gevaarlijk kinderspel
Toen de kinderen van den heer Van Vugt te

st. Michielsgestel met een mes aan het spelen
waren, had een der jongens het ongeluk zijn
broertje in het oog te steken. De kleine jongen
bleek' ernstig gewond' te zijn. Hij is onmiddel-
lijk naar het ziekenhuis overgebracht, waar
bleek, dat het gekwetste oog zoo ernstig was
geraakt, dat de jongen het niet kan behouden.



De melenaar J. Potters te Dinther is het
slachtoffer geworden van een ernstig ongeval.
Hij bevond zich alleen in Zijn molen, toen hij
waarschijnlijk door de draaiende as der wieken j
is gegrepen en rondgeslingerd. Een knecht vond
den melenaar hevig bloedende uit een gapen-
de wonde aan het hoofd en in bewusteloozen V
toestand op den grond liggen. De ware toe- ,I
dracht van het ongeval kon niet worden vast- n
gesteld. In hopeloozen toestand is het slacht-
offer opgenomen en naar het ziekenhuis ver- I

--.~~~-.:. voerd

v

I

Overplaatsing naar Utrecht
Wegens re~rganisatie van het bedrijf zullen

de N. V. KlIpp's Metaalwarenfabrieken welke
tot dusver te Oss gevestigd waren, overg~plaatst
worden naar Utrecht.

WOONHUIS MET SCHUUR
UITGEBRAND

Door tot dusver onopgehelderde oorzaak is
een hevige brand Uitgebroken in het woonhuis
van den heer H.. v. d. S. te Grave. Het vuur
woedde zóó fel, dat het peroeel spoedig in Iich-
ter laaie stond. Door den vonkenregen werd ook
een achter gelegen schuur van v. d. S. aange-
tast. De brandweer kon weinig tegen de Vuurzee
uitrichten en moest zich bepalen tot het nat-
houden der nabijgelegen woningen, welke ern-,
stig gevaar liepen bij den brand betrokken te
Worden. De woning met schuur van v. d. S. is
een prooi der vlammen geworden. Ook het meu- ,
bilair werd door het vuur verteerd.
De schade wordt slechts gedeeltelijk door

verzekering gedekt. ,

BIJ AANRIJDING ERNSTIG
GEWOND?

Donderdagavond ontdekte een passeerende
automobilist op den weg naar Berlicum, dat
een zwaar gewonde man naast een geheel ver-
nielde fiets, op den weg lag. De automobilist
vervoerde den man naar het Grootziekengast-
huis te Den Bosch, waar geconstateerd werd,
dat hij inwendige kneuzingen, een armfractuur
en een hersenschudding had opgeloopen. Het
slachtoffer bleek de 75-jarige M. Peters uit
Hintham te zijn, die's avonds per rijwiel uit
zijn woning was vertrokken en waarschijnlijk
door een auto is gegrepen. Daar het slachtoffer,
dat in zorgwekkenden toestand verkeert, nog
bewustelees is, verkeert men over de toedracht
van het ongeluk nog in het duister.

Griezelige vondst
Bij de graafwerkzaamheden op de werkver-

schafifng te Empel heeft men 'n menschelijken
schedel en deelen van een menschelijk geraam-

Ite, benevens evenige hoefijzers en paardenbeen-
deren gevonden. Naar de herkomst wordt een
.onderzoek ingesteld.

MOLENAAR yERONGELUKT
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BOERDERIJBRANDEN
IN BRABANT

Te Mill en Beugen werden twee
hoeven een prooi der vlammen
Door onbekende oorzaak is een hevige brand

uitgebroken in de boerderij van den landbou-
wer G. Kremers te Mill. Het vuur, dat in het
achterhuis was ontstaan, greep zoo vlug Om
zich heen, dat de hofstede spoedig geheel in
vlammen was gehuld. Daar er in de geheele
omgeving geen water beschikbaar was, kon de I_
prandweer, die spoedig op het terrein van den y
brand was gearriveerd, geen blusschingswerk
verrichten en moest lijdelijk toezien, dat de I
geheele boerderij in de asch werd goeiegd.Ook
een groote voorraad hooi benevens de land-
bouwwerktuigen en de inboedel werden een
prooi der vlammen. De schade wordt door ver-
zekering gedekt.

Ook in de boerderij van den landbouwer W.
Fransen te Beugen is brand ontstaan. Het vuur
woedde zóó fel, dat de hoeve spoedig reddeloos
verloren was, terwijl doevonkenregen een nabij
staande landbouwschuur eveneens aantastte. De
boerderij met schuur zijn met den grond gelijk
gemaakt. Een aantal kippen is in de vlammen
omgekomen, terwijl de landbouwinventaris en
de oogst eveneens door het vuur werden ver-
teerd. Verzekering dekt de schade.

!O~~-.
PASTOOR F. A. o, d. HEUVEL t
Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten

der Stervenden is te Maren overleden de Zeer-
Eerw. Heer F_ A. v. d. Heuvel, Pastoor der pa-
rochie Maren sedert 1915.
Pastoor v. d. Heuvel werd in 1869 geborE:,tlte

Oirschot en in 1895priester gewijd. Hij was ach-
tereenvolgens kapelaan te Oerle, Afferden .en
Deurne. In 1935 vierde hij onder hartelijke
belangstelling zijn veertigjarig priesterfeest.

AUTO TE WATER GEREDEN

De beide inzittenden met
moeite gered

Toen de fabrikant v. d. K. uit St. Oedenrode
gisterenavond in gezelschap van zijn zoon per
auto het gehucht. Mariaheide passeerde, sprong
plotseling een autoband, met het gevolg, dat
de wagen begon te slippen en te water reed.
Daar de portieren van den auto niet geopend
konden worden, is men er slechts met de groot-
ste moeite in geslaagd, door opensnijding van
de autokap. de beide slachtoffers uit den auto
te halen en op het droge te brengen. Beiden
hadden ernstig letsel aan armen en beenen op-
geloopen en zijn naar het ziekenhuis vervoerd.
De auto was zwaar beschadigd en moest worden
gelicht.

RECTOR C. v. HOUT O.S.C. t
Na voorzien te zijn van de H.H. sa?~amenten

d stervenden is op 77-jarigen leeftIjd overle-
d~~ de zeereen~7.heer Chr. v. Hou~ O.S.Cr., ree-
t der Hulpkerk van de parochie van de H.
~uisVinding te st. Odiliapeel.
De ontslapene werd in 1860 geboren, .deed l~

1&82zijn Professie in de Orde d~r KrulShee:(e
en werd in 1886 tot priester gewIjd.

{
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PAARD SLOEG OP HOL

Zijn geleider zwaar gewond naar
het ziekenhuis

Toen de veekoopman A. de W. te Uden een
paard per rijwiel naar zijn woning wilde lei-
den, sloeg het beest plotseling op hol. Alvorens
zich los te rukken, trapte het dier de fiets van
zijn geleider in stukken en gaf W. vervolgens
eenige trappen tegen het onderlichaam. Met
ernstig inwendig letsel en een versplinterd been
is de ongelukkige opgenomen en naar het St.
Jal1sziekenhuis ter plaatse vervoerd. Het paard
Î$ gegrepen, alvorens het verder onheil kon
aanrichten.

GEVAARLIJK KINDER-
SPEELGOED

Zesjarig meisje verwondt zich
ernstig met een mes

Bij het spelen met een mes had een zes-jarig
dochtertje van den landbouwer v. H te Loos-
broek het ongeluk zich met de scherpe punt
van het mes in het oog te verwonden. Het
kind is onmiddellijk naar het ziekenhuis ver-
voerd, waar het zwaar getroffen oog verwij-
derd .moest worden,

KERKDIEF AANGEHOUDEN
De politie te Oss is tot arrestatte overgegaan

van den 55-jarigen zwerver J. C., die in het be-
zit was van een groot aantal religieuse artike-
len, welke van diefstal afkomstig bleken te zijn.
e., die zijn koopwaar langs de huizen hl Oss en
omgeving trachtte te slijten, bekende, dat hij
de kerkboeken, rozenkransen enz. ontvreemd
had in R. K. kerken in Overijsel, met het doel
deze in Brabant voor .een zacht prijsje van de
hand te doen. Er kwam aan het Iicht, dat men
lhet een beruehten kerkdief te doen had, wiens I

opsporing o.a. door den burgemeester Van En-
schede werd verzocht. Maandagmorgen is hij
daarheen' gevankelijk overgebracht. Het onder-
zoek in deze zaak duurt voort. 1

DOOR DUISTERNIS MISLEID

Vader van zeven'kinderen
omgekomen

Te Reek heeft zich een tragisch ongeval voor-
gedaan, waarvan een 53-jarig huisvader het
slachtoffer is geworden.
H. J. Morlog had zich per. rijwiel op weg be-

geven naar een naburig dorp, toen hij, door
de duisternis misleid, in een wiel geraakt moet
zijn. Daar niemand hulp kon verleenen, is de
ongelukkige, die vader was van een gezin van
zeven kinderen, jammerlijk verdronken.
Het lijk van het slachtoffer is Dinsdagmorgen

I uit het water opgehaald.

1'7--&~
Nieuwe ke~k te Volkei

Onder groote belangstelling van de geheele
bevolking heeft pastoor L. J. v. Vroonhoven te
Volkel op plechtige wijze de eerste steenlegging
verricht van de in aanbouw zijnde kerk.

(
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Pastoor G. Cox
Als opvolger van wijlen Pastoor F. A. v. d.

Heuvel is benoemd tot Pastoor te Maren de
weleerw. heer G. M. J. Cox, kapelaan te Tilburg
(Hasselt).

Pastoor C. van Tetering bediend
De zeereerw. heer Pastoor C. h. M. van Te-

tering, de hoogbejaarde herder der parochie te
Berchem (N.-B.), is zoo ernstig ziek, dat het
ergste wordt gevreesd. Zijn eerw. is bereids van
de H.H. Sacramenten der Stervenden voorzien.

I

I
I

I
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Moordaanslag te
Boxtel

Zaterdagavond werd de gemeente-politie
te Boxtel gewaarschuwd, dat op een der bui-
.tenwegen een moordaanslag was gepleegd.
Op dezen donkeren weg hadden wandelaars
den 40-jarigen metselaar H. aangetroffen,
die zwaar gewond was. Hij was per ~jwiel
van zijn werk gekomen en was op weg naar
huis. Toen de politie hem ondervroeg, kon
de man enkele woorden stamelen, waaruit
bleek, dat hij was aangevallen.

Vermoedelijke dader aangehouden

(I
I
I

Dr. Willems uit Boxtel, wiens hulp was inge-
roepen, liet het slachtoffer naar 't st. Lidwina-
gasthuis overbrengen, waar bij onderzoek bleek,
oat een aantal ribben gebroken waren en dat de
lIever was gescheurd. De man was niet in staat , v/ct
nadere verklaringen af te leggen. Hij was op
weg naar huis en was van achteren aangevallen, ,

De vermoedelijke dader, de 22-jarige R., even-
eens uit Boxtel, is reeds gearresteerd, doch hij
blijft ontkennen iets van dezen aanslag te we-
ten. Het motief van de daad is onbekend. H·I
Istaat bekend als een oppassend huisvader.

I
I
\

PASTOOR C. v. TETERING
OVERLEDEN

Zondagmorgen is pastoor C. A. M. v. Tetering,
der Parochie te Berghem (N.B.) overleden. De
•ontsiepene, d!e in da.geneele ,omgeving door zijn
groote beminnelijkheid en eenvoud de alge-
.meene, achting genoot, werd 8 SeP,tember 1853
gèboren en bêreikte dus den leeftijd van 84 jaar.
Na in 1878 tot priester te zijn geWijd, was hij

,19 jaar werkzaam als kapelaan te Aarle Rixtel,
I om vervolgens het herderschap te aanvaarden
over Berghem. Hier wachtte hem een zware taak,
want de kerk was kort voor zijn komst door
den bliksem getroffen en door brand vernield.
Onder zijn bestuur werd spoedig een nieuwe
kerk gebouwd.
De plechtige' uitvaart en de begrafenis zijn

.bepaald op Woensdag.
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Dinsdagavond is de brandweer te Dreumel
gealarmeerd voor een feIlen uitslaanden brand,
welke was uitgebroken in de kapitale boerderij
van den landbouwer J. van Lent aldaar.
Het vuur dreigde over te slaan naar de nabij-

gelegen boerderijen, welke met riet zijn gedekt. I
Dank zij het krachtdadig optreden van de . I tftJ

Ibrandweer, heeft men dit evenwel weten te -1;~.
voorkomen. De kapitale boerderij van Van Lent
kon evenwel niet meer behouden blijven en is
tot den grond afgebrand. Ook de inboedel werd
verteerd, terwijl een aantal kippen is omgeko-
men. Een belendende hooiperserij, welke tot de
nok was gevuld, kon gespaard blijven, doch liep
groote waterschade op. De oorzaak is onbe-
kend. De seriade wordt door verzekering gedekt

De moordaanslag te
Boxtel

Het slachtoller had zich vergist
in het huis van een vriend

Het politie-onderzoek inzake den geheim-
zinnigen moordaanslag te Boxtel, waarvan
de metselaar v. H. het slachtoffer is gewor-
den, heeft uitgewezen, dat men te doen had
met een zware mishandeling. Voorts heeft
het onderzoek uitgewezen, dat het geval
zich eenigzins anders had voorgedaan dan
men aanvankelijk vermoedde.

De metselaar had eenige biertjes gedronken
en was in benevelden toestand naar huis ge-
fietst. Toen hij op de Selissenwal reed, wilde
hij daar even aangaan bij een vriend. Deze
'Woonde daar echter niet meer. v. H. kwam nu
terecht op het erf van v. R., die meende dat
de man met mlnder goede bedoelingen geko-
men was en sommeerde v. H. weg te gaan. Met
,een knuppel heeft hij v. H. toen het erf afge-
gooid.
v. H. is toen even verder gestrompeld en

later ineengezakt. Een uur later vonden voor-
bijgangers den man.
De verdachte blijft hardnekkig ontkennen,

doch zijn schuld staat vrijwel vast. Het onder-
zoek wordt onder leiding van inspecteur Copier

r met kracht voortgezet. .

:0o~~,~~

FELLE BOERDERIJBRAND
TE DREUMEL

De aanslag te Boxtel

Verdachte heeft gedeeltelijk
, bekend

De 24-jarige houtbewerker P. uit Boxtel, die
verdacht van toebrenging van zwaar lichame-
lijk letsel in arrest was gesteld, heeft thans een
gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Hij is Woens-
dagmorgen gevankelijk naar 's-Hertogenbosch
gebracht, waar hij, na voor den Officier van
Justitie te zijn geleid, in het Huis van Be-
waring is ingesloten.
De toestand van het slachtoffer, den metse-

laar v. Hees, is nog zeer zorglijk. Er is nog
steeds levensgevaar aanwezig.
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WEER HET ONVOORZICHTIG

OVERSTEKEN

Drie gewonden bij een aanrijding

Op .den Litschen weg te Den Dungen is een
ernstige aanrijding geschied, waarbij drie ge-
wonden zijn te betreuren.

De heer J. P., uit Schijndel, passeerde per mo-
torrijwiel, met duopassagter, genoemden weg,
toen plotseling vlak voor hem de wielrijder W.
V. uit Den Dungen zonder een teeken te geven
den weg overstak. Het gevolg was, dat de mo-
torrijder en de wielrijder met groote kracht te-
gen elkaar botsten en op den weg werden ge-
slingerd. De wielrijder was het ernstigst ge-
wond. Hij werd met een zware hersenschudding
en een gapende hoofdwonde in bewusteloozen
toestand opgenomen en naar het ziekenhuis
vervoerd. De motorrijder werd eveneens hevig
bloedend uit een zware hoofdwonde aangetrof-
fen, terwijl de duorijder verschillende verwon-
dingen aan hoofd en handen had bekomen. Zij
zijn per auto naar hun woonplaats vervoerd. De'l
politie heeft van het gebeurde proces-verbaal
opgemaakt.

\ IN KOKEND WASCHW ATER
GEVALLEN

\

In een onbewaakt oogenblik is een driejarig
kindje van den heer v, d. M. te Kerkdriel in
.een ketel met kokend wa.schwater gevallen. In
deerniswekkenden toestand is de arme kleine

\

opgenomen. Voor het leven van het kind wordt
gevreesd. ~ -

LANDBOUWER AANGEV AL-
LEN DOOR EEN STIER

De landbouwer H. v. d. P. te Veghel, die een
stier naar den stal leidde, werd plotseling -door I

het beest aangevallen en zoodanig met de ho- r
rens toegetakeld, dat hij bewusteloos op den
weg bleef liggen. Voorbijgangers hebben het
slachtoffer een woning binnengedragen, waarna
hij naar het R. K. Ziekenhuis te Veghel is ver-
voerd. Zijn toestand is hoogst zorglijk.
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, Door tot nu t~e onopgehelderde oorzaak ï:;, ....._
brand ontstaan m het woonhuis van H. v. d. ' - \
Langenhuizen te Schijndel. Daar de brandweer ~
wegens ge.brek aar, water geen blusschingswerk \ ,.... ,
kon verrichten, duurde het niet lang, of het .~I· (
perceel was geheel in de asch gelegd. Ook het ....., "I
mel_1bilairwerd door het vuur verteerd.· Verze-
kering dekt de schade. ~

I

-
PROF. J. VAN WELlE

Benoemd tot pastoor te Berghem
Als opvolger van wijlen pastoor C. van Te-

tering is benoemd tot pastoor te Berghem de
weleerw..hooggel. heer J. H. B. van Welie, pro-
fessor aan het Groot-Seminarie te Haaren.
De nieuwbenoemde herder werd in 1892 te

Dreumel geboren en in 1918 tot priester ge-
wijd. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot
kapelaan te Drunen om in 1923 zijn broeder
op te volgen als Professor aan het Groot-Se-
minarie te Haaren.

Branden
Door onbekende oorzaak is een felle brand

uitgebr9ken in een dubbel winkelpand, be-
woorid door de winkeliers van Bussel en Mar-
tens, aan het Kruiseind te Gefnert. De brand
was bij v. Busselontstaan en weldra was de
winkel in vlammen gehuld. De brandweer nam
energiek het blusschingswerk ter hand en
mocht er in slagen het winkelhuis van Mar-
tens te behouden. Het perceel bekwam echter
aanzienlijke waterschade.
Het winkelpand van v. Bussel is geheel uit-

gebrand. De winkelvoorraad, de inventaris en

1
het meubilair zijn eveneens een prooi der
vlammen geworden. De schade wordt door ver-
zekering gedekt.

-Z!-O~

VAN ZES METER HOOGTE
GEVALLEN

Schoorsteen tijdens het vegen
ingestort

Terwijl de boerenknecht W. v. d. W. te wan..
royeen schoorsteen op het dalt van de boer-
derij veegde, stortte de schoorsteen in, met het
gevolg, dat de jongeman van een hoogte van
zee meter naar beneden viel. Met zwaar in-
wendig letsel en gebroken ledematen is de on.
gelukkige opgenomen en naar het stekenhuis
overgebracht.

DE ONREGELMATIGHEDEN
TE OSS

I De aangehouden leiders weer op
vrije voeten

Omtrent de arrestatie van de beide wegens
1 aan den dag getreden onregelmatigheden gear-
resteerde leiders van het ontwikkelingswerk
voor jeugdig,e werkloozen, te Oss, vernemen wij
nader, dat de twee mannen na verhoor door
den Officier van Justitie te 's Hertogenbosch op
¥rije voeten zijn gesteld.
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Gevaarlijk speelgoed
In een onbewaakt oogenblik wist het 2)/,-

jarig zoontje van de familie K., te Bakel, een
mes te bemachtigen, waarmede de kleine zich
in het oog stak. Het kind is direct naar het
ziekenhuis vervoerd, waar het gekwetste oogIverWij~erd moest worden.

Onrechtmatig steun getrokken
De politie te Boxtel heeft den 23-jarigen

ongehuwden werklooze R. aldaar gearresteerd,
wegens onrechtmatig steun trekken. De jonge-
man, die bij zijn ouders, wier kostwinner hij
was, inwaonde, bleek er warmpjes bij te zitten
en eenbedrag van circa f 5000.- op de spaar-
bank te hebben. Zijn ouedrs, die men zeer be-
hoeftig .waande, genoten sedert jaren onder-
steuning van het armbestuur ter plaatse.
De verdachte zal voor den officier van Jus-

titie te 's-Hertogenbosch worden geleid./
\

\

\

\

WONING IN VLAMMEN

Kindje met moeite gered
Waarschijnlijk doordat kinderen een vuurtje

hadden g~stOOkt,is een felle brand uitgebroken
In de wo::ung van A. L. in de' heide te Berghem
Er on~':"lk~elde zich zulk een dichte rook, dat
een een-Jarig kindje, dat in een slaap-

f ~vertrek ter ruste was gelegd en dat reeds
In bewusteloozen toestand verkeerde sleohts
met moeite kon worden gered. Het hu'is brand- j
de ~edeeltelijk uit, terwijl het meubilair een
prOOI der vlammen werd, L. was niet tegen
-brandschade verzekerd.

~/

I Burgemeester Jans gaat rusten

I

Wegens het bereiken van den pensioenge-
rechtigden leeftijd heeft Burgemeester A. Jans
van Oyen en Teeffelen, met ingang van 1 Ja-
nuari a.s. ontslag uit zijn ambt gevraagd. On-
langs heeft de burgemeester onder groote be-
langstelling zijn 25-jarig ambtsjubileum ge-I
vierd.

Benoemingen
Kapelaan W. J. M. Gerrits te Berghem is

benoemd tot kapelaan van de st. Lambertus-
parochie te Udenhout. In zijn plaats is te
Berghem benoemd de Weleerw. Heer A. H. Sig-
mans, tot dusverre assistent aldaar.
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VECHTPARTIJ TE OSS

Jongeman vrij ernstig gewond
Zondagavond, omstreeks middernacht, bevon-

den zich in café "De Schuur" te Oss een aan-
tal cafébezoekers, die in een woordenwisselins
geraakten. Het bleef niet bij hooge woorden
en weldra gingen de mannen elkaar te lijf. Tij-
dens deze vechtpartij werd de 24-jarige fa-
brieksarbeider H. B. op hardhandige wijze door
een ruit geworpen. De jongeman bleef hevig
bloedend en bewusteloos liggen, en bleek ern-
stig te zijn gewond. Hij was ni-et alleen met
bloedende snijwonden overdekt, doch ook beide
polsslagaders waren geraakt. Een spoedig ont-
boden geneesheer achtte onmiddellijke over-
brenging naar het Groot Ziekengasthuis te
's Hertogenbosch noodzakelijk, waar aanstonds

operatief ,moest worden ingegrepen. Zijn toe-'
stand is niet zonder gevaar.
Een persoon werd gearresteerd. ,
Hij blijft evenwel het hem ten laste gelegde'

entkennen.

BRAND 1'E OSS

Groot aantal dieren omgekomen
Door onbekende oorzaak is in de boerderij

van den heer v. d. Ven op het Kerkdorp te
Vinkei bij Heesch een hevige brand uitgebro-
ken. Boerderij en schuren brandden tot den
grond toe af. Een zestal kalveren, drie koeien,
vijf varkens en een honderdtal kippen kwamen
om. Ook de inboedel ging verloren. De schade 1
wordt slechts gedeeltelijk door verzekering ge-
dekt.

AUTO BOTST TEGEN
VRACHTWAGEN

Beide voertuigen geheel vernield

Ten gevolge van den zwaren mist is een luxe-
auto, bestuurd door den heer F. S. uit Tilburg,
op den Bosschen weg te Boxtel in volle vaart
tegen een vrachtwagen gebotst. De botsing was
zoo hevig, dat zoowel de auto als de wagen
geheel werden vernield.
De voorman T. uit Boxtel werd met groote

kracht op den weg geslingerd. Hij is met ern-
stige hoofdwonden naar het ziekenhuis ver-
voerd, Wonderlijk genoeg was de autobestuur-
der ongedeerd gebleven.
I De politie heeft van het gebeurde proces-ver-

I
baalopgemaakt en stelt een onderzoek in naar
de schuldvraag. I

Van hooizolder gevallen
Bij het verrichten van werkzaamheden op een

hooizolder is de landbouwer W. v. d. L. te Wan-
roy, van den 4 M. hocgen zolder naar beneden

Igevallen. De ongelukkige is met zware inwen-

l
dige kwetsuren opgenomen. Men vreest voor
zijn leven.

II



Dr. X. Smits bediend
De weleerw. zeergel. heer dr. X. Smits, pastoor

van Reek, is zoo ernstig ziek, dat hij Woens-
dagavond van de H.H. Sacramenten der Ster-
venden moest worden voorzien.
Pastoor Smits is Dinsdagnacht ongesteld ge-

worden. De toestand verergerde gestadig en
daar 'thans hartzwakte is opgetreden, wordt het
ergste gevreesd.

fc-3~~
--r

Dr. C. F. Xavier Smits of-

-Geschiedkundige van
grooten naam

In den ouderdom van 61 jaar is Vrijdag te
Reek overleden dr. C. F. Xavier Smits.
Dr. Smits, die als geschiedkundige grooten

naam heeft verworven, werd te Den Dungen
geboren en priester gewijd in 1902. 19 November
1907 promoveerde hij te Leuven tot doctor in
de archeologie op proefschrift: "De kathedraal
van' 's Hertogenbosch" en op -stellingen, Hij
werd 6 Augustus 1905 benoemd tot commies-
chartermeester aan het rijksarchief te Den
-Bosèh. Deze funcfie nam hij waar tot' 1913.
Verscheidene werken zijn van zijn hand ver-
schenen, o. a. schreef hij een werk over de
grafzerken in de st. Jan.
Als lid van het dagelijksch bestuur van het

Provinciaal Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen in Noord-Brabant had hij deel
,aan de leiding van het Genootschap.

Voor onderscheiden bisschoppen ontwierp hij
de wapens. Van het Bisschoppelijk Museum te
Den Bosch was hij conservator.
Voorts was dr. Xavier Smits lid der Koninklij-

ke Academie van wetenschappen in België. De
Kroon erkende zijn verdiensten door hem te
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.

Z. H. de Paus verleende hem het eerekruis
"Pro Ecclesia et Pontifice". In 1923 werd dr.
Smits benoemd tot pastoor te Reek. Tijdens zijn
pastoraat kwam in 1926 een Leurdesgrot tot
stand met een ruim processieterrein. De pro-
cessie naar deze grot werd door Z. H. den Paus
met 'n vollen aflaat en andere geestelijke gun-
sten verrijkt.
De plechtige UItvaart is Dinsdag a.s., des

i morgens te tien uur te Reek.

--
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ÖUDE MAN BEROOFI)~./

Brutale dievegge wilde zIJn
rheumatiek genezen

Te Hedel IS een oude gebrekkige man het
slachtoffer geworden van een brutale di~veg.ge.
De aUeenwonende grijsaard O. de B., die zich
slechts moeilijk op krukken kan v~ortbewegen, 1
had even zijn woning verlaten om lil de buurt i
ld te gaan wisselen. Toen de oude man. te-

ge keerde bemerkte hij tot zijn verwondering,
rug 'h'b ddat zich een onbe~end~ vrouw. lil UlS evon,
di van zijn afwezlgheld gebruik had gemaak
oi:i omnen te sluipen. De vrouw gaf voor den
bewoner van zijn rheumatiek te kunnen gene-
zen en wilde hem een middel aan de hand
doen. De B. ging hierop echter niet in, waarna
de vrouw vertrok. Later bemerkte de man ech-

I ter, dat de vrouw kans had gezien zijn geld-
kistje, waarin zich zijn spaarduitjes ten bedrage
van circa f 100.- bevonden, geheel te plunde-
ren. Ofschoon de politie onmiddellijk een ori-
derzoek instelde, is van de dievegge nog geen
5.000 ontdekt.



'1 ERGERLIJKE BALDADIGHEID

Geval van wraakneming?

Een geval van ergerlijke straatschenderij heeft
zich voorgedaan in het dorpje Esch bij Boxtel.
Daar hebben des nachts vandalen den kruide-
nierswinkel van den heer Konings geheel be-
smeurd met zwarte paraffineteer. Niet alleen is ~
de voorgevel door de dikke zwarte teer geheel /
ontsierd, doch op luiken en deuren heeft men
het woord "verrader" geklad, omgeven door
hakenkruisen. Men heeft niet het geringste ver-
moedèn, wie de bedrijvers zijn van deze laff@
baldadigheid, doch het geheel is een brutaal
stukje, want het winkelpand van K. grenst aan
de woning van den gemeenteveldwachter en is
gelegen tegenover het gemeentehuis. Er wordt
aan een wraakneming gedacht. De politie stelt
een nauwkeurig onderzoek ill.

BEGRAFENIS Dr. SMITS
Dinsdagmorgen heeft de plechtige uitvaart

en begrafenis plaats gehad van den zeereerV(.
heer dr. Smits, pastoor van Reek. De belang-
stelling voor deze plechtigheid was buitenge-
woon groot. In de tot in de uiterste hoeken ge-
vulde kerk werd de plechtige Requiemmis op-
gedragen door den hoogeerw. heer Deken Ver-
kuyl, van Herpen, met assistentie van de zeer-
eerw. heeren Rector Coppens van het St. Elisa-
bethgesticht te Reek en pater Mauritz van de
H. Familie van Grave. De Liturgische zangeh
werden uitgevoerd door het, parochiaal zang-
koor. Deken Verkuyl hield de lijkrede. Nadajt
de absoute op het kerkhof was verricht, bracht
het zangkoor eenige gewijde liederen ten ge- ~
hoore. I ._., ff

~ -{/ij;;".

KINDJ,E VERBRAND
--~--

Droevig ongeval te Gemert

Donderdag waren de kinderen van de familie
Van der Heiden in de Oudestraat te Gemert. in
de kamer aan het spelen, toen plotseling één I
van hen tegen de tafel viel. Door den schok
viel een pot kokende erwtensoep om, met het
noodlottig gevolg, dat een 3-jarig jongetje door
-den gloeienden inhoud werd getroffen. Toen de
moeder ter hulp snelde, was de arme kleine
reeds geheel met brandwonden overdekt. In
hoogst zorgwekkenden toestand is het ventje
naar het ziekenhuis overgebracht, waar het
Vrijdag aan de gevolgen is bezweken.

''''~yL. ..r'! o!-£.c.A ::-/../ p£ ~/-
U ~c.fY /' _..:.;

Kokende koffie o'~er het lichaam

Toen het achtjarig dochtertje van de familie
V. te Boxmeer in de keuken aan het spelen
was, trok zij een ketel kokende koffie om. De
arme kleine kreeg de kokende vloeistof over
borst en onderlichaam en werd met zware
brandwonden overdekt. In Ievensgevaarlijkers
toestand is het slachtoffer naar het ziekenhui

oerd.
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Moed.er van vijf jonge

kind.eren vermist

Op onverklaarbare wijze uit Oss
verdwenen

Sedert begin September. wordt te Oss ver-
mist de circa dertig-jarige gehuwde vrouw,
mej. Gijsbers-Van Bergen. De vrouw, die moe-
der r is van vijf jonge kinderen, is op onver-
klaarbare wijze verdwenen, zonder het gering-
ste spoor achter te laten.

Toen haar echtgenoot. bij zijn thuisko~st
in zijn woning op het Schayksveld ~aar met
vond en zij ook den volgenden dag ?:let terug-
keerde, heeft hij aangifte bij de poütie gedaan.
Noch het politie-onderzoek, noch ee~ verzoek
om opsporing in het Algemeen Pohtleblad le-
verde echter het minste resultaat op. Geen
spoor van de vermiste werd gevonden en t?t
op 'heden verkeert men omtrent haar lot m
het onzekere.

Aan de gevolgen overleden
Op den weg van Berlicum naar Den Dungen

werd 30 Sept. 1.1. een bejaarde wielrijder gevon-
, den, die ernstig gewond en bewusteloos naast
zijn gehavende fiets lag uitgestrekt. Het slacht-
offer, de circa 71-jarige Peters uit Hintham.
bleek door een passeerenden auto te zijn ge-
grepen. Thans is de ongelukkige, die destijds
,onmiddellijk naar het ziekenhuis werd overge-
bracht, aan de sevoisen van de bekomen zwareIkwetsuren overleden.----~~~~----II

Puistje opengekrabd'
Het elf-jarig dOChtertje van den landbouwer

v. R. op het gehucht Odiliapeel, onder de. ge-
meente Uden, krabde een puistje aan den arm
open, tengevolge waarvan bloedvergiftiging op-
trad. Geneeskundige, hulp mocht niet meer ba-
ten. Het meisje is aan de gevolgen overleden.

~ Ö _A'crt".

VECHTPARTIJ TE OSS

Landbouwer met een mes
ernstig gewond

Op den Rijksstraatweg 's-Hertogenbosch_
Grave, onder de gemeente Oss, heeft zich.' in
den nacht van Zondag op Maan.dag een hevige
vechtpartij voorgedaan, waarbij een jeugdige

I landbouwer ernstig werd gewond.
Een aantal jongelieden uit Heesch bij Oss,

dat den avond in een café langs den rijksweg
had doorgebracht, keerde omstreeks middernacht

I eenlgszins beschonken huiswaarts. Onderweg
ontstond een woordenwisseling tusschen twee
van hen, zekeren W. v. N. en B. De twist liep
zoo hoog,' dat de mannen elkander te lijf gin-
gen. Plotseling trok v. N. een mes en braent zijn
tegenstander eenige diepe steken toe. Een der
steken was ernstig aangekomen, daar de pols-
slagader van het slachtoffer was geraakt.
Toen v, N. zag, wat hij had gedaan, nam hij

ijlings de vlucht en wist in de duisternis te
ontkomen. De metgezellen van B. droegen het
hevig bloedende slachtoffer een naburige wo-
ning binnen, waar geneeskundige hulp wer.d
verleend. De toestand van ..den getroffene is
zorglijk. Inmiddels. stelden rlJks- en gemeente-

lT onder leidmg van burgemeester Offer-
po i le'te Heesch een uitgebreid onderzoek in.
mans ' dl't t anhouding van den da er eidde, DI'
dat. 0 a N werd onder het gemeentehuis te
33-lange v. esl~ten en zal Woensdag voor den
Hees~h Opg Justitie te 's-Hertogenbosch wor-orncier van
den geleid.
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RIJWIELDIEFSTALLEN
TE OSS

Slappe Toon van Mieneke de Soep
in arrest

De politie te Oss heeft den 21-jarigen A.
'v, d. W., aldaar, gearresteerd, wegens herhaal-
delijk gepleegde rijwieidiefstallen. v. d. W., biJ-
genaamd Slappe Toon van Mieneke de Soep,
was destijds bij de groote opruiming der ossene
misdadigers, tot gevangenisstraf veroordeeld en
was sedert kort in vrijheid gesteld. Rij maakte
deel uit van het beruchte Ossche milieu en
schijnt zijn leven bij zijn terugkomst te Oss
nog niet te hebben verbeterd.
v. d. W. heeft een bekentenis afgelegd en

zal ter beschikking van de Justitie te 's-Her-
togenbosch worden gesteld.

ZIJN ZUSTER BEDREIGD

De drank was in den man
De politie te Boxtel is overgegaan tot de

arrestatle van den 50-jarigen J. v. d. L. al-""""_ I

daar, wegens poging tot doodslag. De verdachte. ~
was dezer dagen in staat van dronkenschap bij
zijn zuster gekomen en had haar met een mës ~
bedreigd. De vrouw vluchtte de straat op én ...... "
gilde luidkeels om hulp. V. d. L. bedreigde
daarop een buurman, die ter hulp snelde,
eveneens met het mes. De verdachte is ter
beschtkking van de Justitie te 's Hertogenbosch
gesteld. .,

Lijk opgehaald
Uit de Maas te Cuyk Is het lijk opgehaald

van een naar schatting 60-jarige vrouw. De
identiteit is nog niet vastgesteld.

/ -3 ,Ó-e.c.,

DE ONREGELMATIGHEDEN
TEGEMERT

Postkantoorbediende was er reeds
lang mee bezig

Op het postkantoor te Gemert zijn, zooals ge-
meld, belangrijke verduisteringen ontdekt, welke
ongeveer f 2000bedragen.
Uit het politie-onderzoek, dat nog in vollen

gang is, is aan het licht gekomen, dat de kan-
toorbediende G. J. J. aldaar die inmiddels is ge-
arresteerd, zich reeds genrtmen tijd aan onre-
gelmatigheden' heeft schuldig gemaakt.
Daar hij met de afdeeling postkwitanties was

belast" viel het hem gemakkelijk, verschillende
wissels niet in te boeken en deze op eigen
houtje te incasseeren. De gemèentepolitie van
.Gemert veronderstelt, dat de aangehoudene nog
meer malversaties heeft gepleegd en richt daar- ,
om aan belanghebbenden, die postkwitanties
hebben afgegeven aan inwoners van Gemert, El-
sendorp. Mortel en Handel, welke nog niet zijn
verantwoord, het verzoek, hiervan aangifte te
doen, hetgeen kan geschieden bij den chef-veld-
wachter van Kerkhoven te Gemert, of bij de I
inspectie der P. T. T. te '8 Hertogenbosch.

1
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DOLLE STIER VEROORZAAKTE

OPSCHUDDING

Jacht op het beest duurde vijf uur
get· anders zoo rusttge dorpje Nistelrode îs

Maandag door een dollen stier in groote op-
schudding gebracht. Het beest, dat aan den
landbouwer v. d. H. aldaar toebehoort, werd'
eensklaps dol en Sloeg op de vlucht. Het richt-
te een groote ravage aan, door een aantal
schuttingen en hekken te vernielen en rende
In woeste vaart over de wegen, waar iedereen,
.die het gevaarlijke beest ontmoette, snel een
goed heenkomen zocht. Een aantal dorpelin-
gen had een achtervolging ingesteld en een
dolle jacht VOlgde,welke niet mlnder dan vijf
uren heeft geduurd. Op het gehucht De Loa
rende het dier tegen een paard en wagen op,
bestuurd door den landbouwer v. d. W. Het
was hierdoor echter niet uit het veld geslagen
en rende steeds voort. Het paard; dat voor den
wagen was gespannen was evenwel door het-
gebeurde zoo overstuur geraakt, dat het even-
eens op hol Sloeg. De landbouwer werd van de
kar geslingerd en met ernstig inwendig letsel
opgenomen. De wagen was totaal vernield en
kwam met het' paard in een droge sloot te-
recht, Inmiddels had men den stier te pakken
weten te krijgen, zoodat verdere ongelukken
konden worden voorkomen.

-,

PATIJ!NT WAS BANG VOOR
EEN OPERATIE

In nachtgewaad het ziekenhuis
ontvlucht

Te Boxtel heeft zich een vermakelijke histo-
rie afgespeeld, waarin een bange ziekenhuis-
patiënt de hoofdrol heeft vervuld. De 23-jarige
B., die in het St. Ludwina-ziekenhuis ter
plaatse ter verpleging was opgenomen, zag mei
angst en vreeze het oogenblik tegemoet dat hij
een operatie moest ondergaan. De jongeman
zag geen anderen uitweg, om aan het mes van
den chirurg te ontkomen, dan een overhaaste
vlucht, welk plan hij in een onbewaakt oogen-
blik ten uitvoer bracht. Hij zag kans een raam
te openen, sloeg een laken over zijn nachtstee-
ding heen en rende naar buiten. Op den Bos-
schen weg gekomen, verwekte de zonderling
toegetakelde verschijning groote opschudding.
De. jongeling werd gevat, van bovenkleeren
voorzien en per auto naar zijn woning gebracht.
De operatie is voor onbepaalden tijd Uitgesteld.
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Vrijdagmiddag wilde de heer F. v. C. te
Schayk zich per motorrijwiel naar Oss bege-
ven, ten einde daar het examen af te leggen,
noodig ter ver\l'ijging van een rijbewijs. De
aspirant-motorrijder bleek de rijkunst evenwel
nog niet al te best machtig te zijn. Toen hij
zich omdraaide om- zijn echtgenoote toe te
wuiven, verloer hij door deze beweging de macht
over zijn stuur, met het gevolg, dat hij over
den weg begon te slingeren. Juist op dit mo-
ment naderde met groote snelheid een vracht-
auto. De motorrijder kon een aanrijding niet
meer voorkomen en botste met groote kracht
tegen dèn vrachtauto op.

Tengevolge van deze hevige botsing werd
het motorrijwiel geheel vernield. terwijl de
heer v. C. eerst tegen den vrachtauto werd
gedrukt, om vervolgens een eindweegs te
worden weggeslingerd, waarna hij met het
hoofd op de straatsteenen terecht kwam.
De man bleek levensgevaarlijk te zijn ge-
wond. Behalve een gebroken arm, had hij
een schedelbasisfractuur en ernstige inwen-
dige kneuzingen opgeloopen. Nadat Dr. Lan-
gendijk uit Schayk ter plaatse eerste hulp
had verleend, is het slachtoffer naar het
ziekenhuis overgebracht, waar hij den eersten
Kerstdag aan de gevolgen van het bekomen
letsel is overleden. . '
De chauffeur vall den vrachtauto had geen

verwondingen bekomen, terwijl de auto sle9hts
licht was beschadigd.

'. :
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ERNSTIGE STEEKPA~TIJ

De dader is aangehouden
Te Velddriel heeft een hevige vechtpartij

plaats gehad tusschen een tweetal jongelieden,
die den avond in een café hadden doorgebracht
en lichtelijk aangeschoten naar huis ter.ugk~er-
den. Onderweg ontstond een woordenWlSS€lmg,
welke in een verwoede vechtpartij ontaardde.
plotseling ging v. E. zijn tegenstand~r V. met
een mes te lijf en bracht hem eemge steken
toe in heup en armen. Het Slachtoffer .~akte
bloedend ineen en is door omstanders bij een
dokter binnengedragen. Nadat eerste hulp was
verleend is V. naar het ziekenhuis vervoerd..
De dader was gevlucht, doch werd spoedig

door de politie gearresteerd. Hij werd o.I?~et
politiebreuau ingesloten en zal ter beschtkking
van de Justitie worden gesteld. De aangehou-
dene heeft een volledige bekentenis afgelegd.

b~~~~
SLACHTOFFERS VAN DE

':"GLADHEID
Het I3-jarig zoontje van de familie v. D. tè

Oss, is in de glibberige Ossche heide zoo ern-
stig komen te vallen, dat hij met een zware
hersenschadding moest worden opgenomen. Het
knaapje is van de H.H. Sacramenten der Ster-
venden voorzien. Men vreest voor zijn leven.

Bij het passeeren van de Hoofdstraat te
Veghel kwam de heer S. uit Mariaheide met
zijn rij~iel, tengevolge van de gladheid van
den weg te vallen. Ongelukkigerwijze naderde
juist met vrij groote snelheid een luxe auto,
waardoor' de onfortuinlijke wielrijder werd ge~
grepen. Met gevaarlijke verwondingen aan het
hoofd is het slachtoffer opgenomen en in 00-
denkelijken toestand naar het R.K. Ziekenhuis
te Veghel vervoerd.

Door een paard getrapt
'Toen de landbouwersknecht W. v.d. Broek

te Hintham een paard naar de weide wilde
brengen, werd het beest schichtig en trapte
zijn begeleider met groote kracht tegen de
borst. Met zwaar inwendig letsel is het slacht-
offer opgenomen. l\~adat ter plaatse eerste hulp
was verleend, is de ongelukkige in ernstigen
' toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

~.r
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Kindermishandeling?

Zestigjarige man in arrest

In de gemeente Mill hebben omwonenden een
geval van ernstige kindermishandeling ontdekt,
waarvan een 2-jarig meisje .het siachtoffer is
geworden.

Buren van de familie K. hadden opgemerkt,
dat het 2-jarig dochtertje van het bewuste ge-
zin slecht behandeld werd. En toen het kindje
plotseling overleed, deed men hiervan aangifte
bij de gemeentepolitie te Mill, die met de Ko-
ninklijke Marechaussee te Grave een onderzoek
instelde naar de waarheid dezer bewering:
K., die ongeveer zestig jaar is, en werkzaam

was in de gemeentelijke werkverschaffing, is ge-
huwd met een ongeveer 3D-jarige vrouw, die bij
haar huwelijk het bewuste meisje me!"iracht, De . /)
verhoudingen in het gezin waren zeer ~reurig, -tU. YP
vooralomdat de vrouwachterlijk is.
Het onderzoek der politie leidde tot arresta-

tie van K., die op het politiebureau werd inge-
sloten. Uit den aard der zaak kan de politie
omtrent deze affaire nog weinig positieve inlich-
tingen verschaffen, daar dit het onderzoek zou
bemoeilijken. Wel staat vast, dat het lijkje van
het meisje door de Justitie in -beslag is genomen.
Er zal sectie worden verricht, ten einde de
doodsoorzaak te kunnen vaststellen, De ()ff1~
cier van Justitie te 's-Hertogenbosch is vamhet '
gebeurde op de hoogte gesteld.
Ook de moeder is aan een verhoor onderwor-

pen. _
Ter plaatsè is' men van meening, dat de ,arme

kleine ernstig zou verwaarloosd zijn en ten slotte
van de koude is omgekomen. Politie en mare-
chaussee zetten hun onderzoek met kracht voort.

I'"

I

De kindermishandeling- ·
te Mill

Stiefvader heeft een volledige

PI' bekentenis afgelegd
/ I ~ Het vreeselijk drama, dat zich op de Nieuwe

Millsche helde onder Mill heeft afgespeeld, waar-
bij een tweejarig kindje zoo tragisch om het
leven kwam, heeft zijn ontknooping gevonden
in de bekentenis van den 60-jarigen stiefvader
K.,. die Maandagmiddag na een langdurig ver-
hoor door de gemeente-politie een volledige 'be-
kenten+ heeft afgelegd.

Eenigen tijd geleden meldden wij reeds, dat
men K. ervan verdacht :!lijn stiefdochtertje
mishandeld te hebben. mj ontzag zich niet het.
arme wichtje te schoppen en te slaan. Buren
hadden dit ook meermalen bemerkt, Het teere
gestel van het kind was hiertegen niet bestand
en verleden week bezweek de arme kleine. Haar
moeder bleek niet tegen haar echtgenoot op-
gewassen. Onmiddellijk na den dood van het.
kind gingen geruchten rond, dat het kleintje
geen normalen' dood had gehad. Dit kwam ook
de politie ter oore, De man nam echter een

lontkennende houding aan. Door' het speurders-
.. j werk van de marechaussee te Grave en de ge-

meente-politie van Mill is het ten slotte ge-
lukt, zooveel overtuigend bewijsmateriaal te
verzamelen, dat ontkennen K. niet meer baatte.

I
Nadat het lijk door de Justitie was Vrijgege-

ven, ,hebben buurtbewoners het Zaterdag ter
aarde besteld.

IK. is op transport gesteld naar Grave, waar
hij in de marechaussee-kazerne is opgesloten.
Heden zal hij naar Den Bosch worden vervoerd
om voor den Officier van Justitie te worden
g_deid,

___ .

/



In den nacht van Zaterdag op Zondag is in-
gebroken in de boerderij van den landbouwer
F. v. Zuilen te Herpen, waar' een 40-tal kippen
is gestolen.
Aangezien men wilde voorkomen, dat de kip-

pendiefstallen, welke de laatste jaren zoo veel-
vuldig zijn voorgekomen, zich weer zullen her-
halen, werden onmiddellijk de rijkS- en gemeen-
tepolitie uit de geheele streek gealarmeerd, om de
schuldigen op te sporen. De Kon. Marechaussee
te Oss, die haar mannetjes wel kent, koesterde I f ~d
onmiddellijk verdenking tegen zekeren J. v. d'I/·~.
B., bijgen. "De Pop" te Berghem en men bleek
niet mis-te zijn. Toen de politiemannen de wo-
ning tegen etenstijd binnendrongen, kwam hun
'n geur van versche kippensoep in den neus, ter-
wijl eenige gebraden kippen op den disch prijk-
ten. Bij de huiszoeking, die volgde, werden bo-
vendien nog een twintigtal kippen ontdekt, die
panklaar gereed lagen om van eigenaar te ver-
wisselen. De gemeenteveldwachter uit Herpen
deed bij zekeren v. B. aldaar eenzelfde ontdek-
king.
De Pop, die een bekende kippendief is, en v.

B. uit Herpen zijn op het politiebureau tngeslo-.
ten en zullen voor den Officier van Justitie te
's-Hertogenbosch worden geleid. De gestolen
kippetjes 2;i.inin beslag genomen.

. yl?__ .
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BIJ TWIST MET MES

GESTOKEN

De dader in arrest
Maandagavond ontstond tusschen den 22-

jarigen S. en den l8-jarigen Van 'E, te Geffen
ruzie over een mollenklem. De twist liep Z00

hoog; dat Van E, een mes trok, waarmede hij
S. een steek in de borst toebracht.
Aanvankeläk liet de toestand van S. zich niet

ernstig aanzien. Woensdagmorgen echter ver-
ergerde deze dermate, dat overbrenging naar
het Groot-ziekengasthuis te Den Bosch nood-
zakelijk was.
Van E, is door de marechaussee aangehouden,

Na door den officier van justitie in Den Bosch
te zijn verhoord is hij ingesloten.

~o/~~.,/...-.__ .
GEBREK AAN ORDERS

Personeel van vleeschconserven_
fabriek ontslagen

De N.V. Vleeschconservenfabriek OIida" te
Oss, heeft, wegens gebrek aan order;: haar ge-
heele personeel, thans nog bestaande uit circa
kzeventlgman, ontslagen. De fabriek zal binnen-
ort worden stilgelegd.r~'~q'

KIPPENDIEF GEPAKT

De marechaussee te Oss kent haar
mannetjes wel
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STEEKPARTij TE OSS

Familie-bijeenkomst met een
bloedig slot

Tijdens een bijeenkomst van de familie Z.
te Oss is het Zondagmiddag nu niet zoo fa-
miliair en vredig verloopen als verwacht had
mogen worden. Het gezellig samenzijn ont-
l:l~dde al spo~~ig in een fonneele :vechtpartij,

I waarbij het huisraad niet gespaard werd. I
Toen dit naar het oordeel van een der man-

nelijke familieleden lang 3enoeg geduurd had,
greep hij een broodmes van tafel en braebt
daarmee zijn 3l-jarige schoonzuster Z.-M. een
steek in den hals toe. >'"
Het slachtoffer ·werd naar het st. Anna-zie-

kenhuis ter plaatse overgebracht.
De dader is spoorloos verdwenen en nog

niet gevonden.

,'",
/&/~~

DE STEEKPARTIJ TE OSS

Dader opg_espoord,;,
'De 35-jarige J: Z. uit Oss. die zooals ge-

meld, Zondagavond bij een twist ten huize
zijner ouders, zijn schoonzuster met een mes
In den hals heeft gestoken, en die sindsdien
voortvluchtig was, is Maandagmorgen dpor de
Kon. Marechaussee opgespoord en in de Mare-
chausseekazerne ter plaatse opgesloten. De
toestand van het slachtoffer is bevredigend.

<j/---~'
FIETSER ZWAAR,GEWOND
Dinsdagavond is te Schijndel een ernstig I'

ongeluk gebeurd, waar?ij, een wiel.rijder zwaar
gewond werd. De 2l-Jange electricien J. van .
Rozendaal kwam in zeer snelle vaart de Groo-
testraat uitrijden en bemerkte te laat, dat juist
een luxe-auto den hoek omkwam. Met hevige
kracht botste de wielrijder tegen den auto. Het
slachtoffer werd een twintigtal meters mee- -w '/t)
gesleurd en bleef daarna bewusteloos en, hevig
bloedend op het wegdek liggen.
Nadat ter plaatse geneeskundige hulp ver-

leend was en het H. Oliesel was toegediend,
werd de man OP last van den dokter naar het
Groot-Ziekengasthuis te 's Hertogenbosch over-
gebracht, waar hij in hopeloczen toestand werd
opgenomen.

~o?~~ é>73.

PASMAN'S FABRIEKEN

De exportslagerij wordt naar Oss
overgebracht

De afdeeling. exportslagerij van de N.V. ;pas-
man's fabrieken, welke door de Unilever zijn
overgenomen, zal naar Oss worden overge-
bracht.

I
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DE STEEKPARTIJ TE OSS

In verband met de steekpartij, welke zich
Zondagavond op het Schayksveld te Oss heeft
afgespeeld en waarbij een vrouw door haar
zwager aan den hals werd verwond, vernemen
wij nader, dat de aangehoudene, de arbeider W.Z.,
pie tot-dusverre het hem ten laste gelegde hard-
nekkig ontkende, door de mand is gevallen en
een volledige bekentenis heeft afgelegd. De
daad heeft hij met een scheermes gepleegd. Het
mes, dat nog met bloed bevlekt was, is door
de Kon. Marechaussee in beslag genomen.

ul¥?,~·~·
.VAN SCHRIK GESTORVEN
Zaterdagavond kreeg de 64-jarige wed. v. d.

B. te Oss de tijding, dat haar getrouwde doch-
ter, die elders woont, het slachtoffer was ge-
worden van een ongeluk. Deze tijding maakte
zulk een. diepen indruk op de vrouw, dat zij be-
wusteloos inéénzeeg. Een ijlings ontboden ge-
neesheer kon slechts den dood constateeren.
De ongelukkige moeder bleek van schrik te zijn
gestorven.

$/~~_-_
VAN DE TRAP GEVALLEN

Gemeente-secretaris van Mook aan
de gevolgen overleden

Toen de secretaris der gemeente Mook, de
heer L. Rutten, Zondagnacht huiswaarts- keer-
de, had hij het ongeluk op de trap uit te glij-
den en naar beneden te vallen. De ongelukkige,
die een schedelbreuk had opgeloopen, overleed
eenige uren na het ongeval.
De secretaris zou dit jaar zijn zilveren ambts-

jubilé te vieren. Hij was 56 jaren oud en had in
de laatste raadsvergadering nog medegedeeld,
binnenkort zijn pensioen aan te zullen vragen.

~T/~~·
EM.-PASTOOR J. o, d. VEN t
Woensdag is, na voorzien te zijn van de H.H.

I Sacramenten der Stervenden, overleden de zeer-
eerw. heer J. v. d. Ven, emeritus-pastoor van
de st. Lambertus-parchie te Haren bij Me-
gen (N. Br.).
Eenige weken geleden had pastoor v. ~. Ven

als rustend-pastoor zijn intrek genomen m het
liefde-gesticht te Erp.
De thans overledene was in 1880 geboren en

in 1907 prtester gewijd.
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MOTORRIJDER- BOTST TEGEN I

WEGAFSLUITING

Twee zwaargewonden naar
het ziekenhuis

Zaterdagavond passeerde de motorrijder J. V.
I

D. afkomstig uit Beverwijk met zijn echtge-
noote in het zijspan, op weg naar Eindhoven.
den groeten verkeersweg 's-Hertogenbosch-
Eindhoven. Daar de motorrijder ter plaatse niet
bekend is, was hij er niet van op de hoogte, dat
de nieuwe weg onder de gemeente Boxtel, die
wel gereed is, doch nog niet voor het verkeer
is opengesteld, door een prikkeldraadversper-
ring is afgesloten.
In volle vaart reed de heer v. D. dientenge-

volge tegen 't prikkeldraad op. Door den gewel-
digen schok werden de motorrijder en zijn pas-
sagiere op den weg geslingerd, waar zij in be-
wusteloozen toestand werden gevonden. Beiden
bleken ernstig te zijn gewond. Zoowel de man
als de vrouw hadden een hersenschudding en
inwendig letsel opgeloopen. Nadat ter plaatse
geneeskundige hulp was verleend, zijn de ge-
wonden op advies van den dokter naar het st.
Lidwinagasthuis te Boxtel vervoerd, waar zij
ter verpleging zijn opgenomen.
Het motorrijwiel was geheel vernield.

~
BOERDERIJ IN ASCH GELEG~ I
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak IS

een hevige brand uitgebroken in de boerderijl
van W. Hubert in de Koesteeg te Berlicum. .
De wind wakkerde het vuur kraehtig aan, zoo-
dat het perceel spoedig in vlammen was gehuld
en tot den grond afbrandde. De twaalf kin-
deren uit het gezin, waarvan het jongste nog
slechts zes weken oud is, werden met moeite
door buren in veiligheid gebracht. Een paard,
een hond en een aantal kippen en varkens zijn
in de vuurzee omgekomen. Ook de ïnboedel werd
door het vuur verteerd. Daar huis noch inboe-
del tegen brandschade waren verzekerd, is de
bewoner, die zijn geheele bezit heeft verloren,
als 't ware tot den bedelstaf gebracht. Het dak-
looze gezin is voorloopig liefderijk door buren
opgenomen. Wegens gebrek aan water heeft de
brandweer geen blusschingswerk kunnen ver-
richten.

Tegelijk met de Prinses
geboren

Het gezin van den bezorger van ons blad te
Oss, de familie van Vught, is op 31 Januari ver"
blijd met de geboorte van een zoon, die Bernhard
i's genoemd. Eènige huizen verder in dezelfde
straat werd in het gezin van F. H. M. v. d. Big-
gelaar op denzelfden dag een dochter geboren,
die dezelfde namen zalontvangen als het jonge
Prinsesje.

\
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Weer een geheim rond
Os

Sterfgevalonder :zeer verdachte
omstandigheden

Een mysterieuze gebeurtenis, ten gevolge
waarvan Zaterdagavond een 42-jarige land-
bouwer onder verdachte omstandigheden is
overleden, heeft in het dorpje Berchem bij Os
het vermoeden doen ontstaan, dat hier in de
atgeloopen week 'n ernstig misdrijf- 1S geschied.

Op den nationalen feestdag had de 42-jarige
ongehuwde landbouwer J. R. uit Berchem zich
per rijwiel naar Os begeven, waar hij omstreeks
zes uur des avonds moet zijn aangekomen. Een
groot gedeelte van den avond heeft hij door-
gebracht in een herberg aan den eertijds zoo
beruchten Berchemsehen weg, waar hij gekaart
heeft en eenige :glazen bier gedronken. Om-
streeks één uur zou hij per rijwiel naar huis
zijn teruggekeerd, waar hij evenwel niet is aan-
gekomen. Wat er onderweg is gebeurd, is tot
dusverre een raadsel gebleven, doch eenige uren
later vonden twee marechaussees, die per rij-
wiel op patrouille waren, den man naast ztjn
rijwiel op den weg liggen. Daar hij uiterlijk
geen letsel vertoonde, dacht men met een be-
schonkene te doen te hebben. Zij legden den
man dientengevolge in een droge sloot langs
den weg neer en keerden spoedig per motor-
rijwiel met Zijspan terug om R. te transportee-
ren. Wie schetst evenwel de verbazing van de
politiemannen, toen bij hun aankomst de vo-
gel gevlogen was. Zij stelden een onderzoek in,
doch toen de man niet werd gevonden, veron-
derstelden zij, dat de politie uit Berchem, die
van het gebeurde in kennis was gesteld, den
man had medegenomen. Dit)s echter niet het
geval geweest. Den VOlgendenmorgen vond een
landbouwer R. in deerniswekkenden toestand
op zijn weiland. De ongelukkige was met slijk
besmeurd en had den geheelen nacht in de
koude buitenlucht doorgebracht. Daar de man
nog steeds niet in staat was 'n woord te uiten,
dacht de landbouwer op zijn beurt met een
beschonkene te doen te hebben en waarschuw-
de hij de familie, die R. ophaalde.

Toen geneeskundige hulp werd ingeroe-
pen, bleek de toestand van het slachtoffer
levensgevaarlijk te zijn. Hij had een ern-
stige verwonding aan den schedel en een
zware hersenschudding, terwijl de linker-
zijde van zijn lichaam was gekwetst en ver-
lamd en hij het spraakvermogen had ver-
loren; Zonder opheldering te hebben kunnen
geven is de ongelukkige Zaterdagavond, na
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten
der stervenden, aan de gevolgen overleden.
Men kan moeilijk aannemen, dat de man

is aangereden, omdat zijn fiets, noch zijn
kleeren zijn beschadigd. De marechaussee
heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld
naar de ware toedracht van deze gebetm-
zinnige zaak.

Het lijk is op bevel van de justitie te Den
Bosch in beslag genomen en overgebracht naar
het st. Anna-Ziekenhuis te Os.

~-
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Geen misdrijf in het
sp,el?

Het geheimzinnig ster/geval
te Berghem

In verband met het geheimzinnig sterfgeval in
Berghem bij Os hebben de politieautoriteiten een
diepgaand onderzoek ingesteld,
De Officier van Justitie uit Den Bosch, mr.

Dubois, heeft persoonlijk een onderzoek inge-
steld.

Ofschoon de uitslag van het sectieonderzoek I
van de doktoren Mettrop' en Pompe ge'h~m is,
kunnen wij toch uit bevoegde bron mede dee!en,
dat hier waarschijnlijk van een misdrij,fl niet
kan worden gesproken. Vermoedelijk is de 42-
jarige R. in dronkenschap met zijn fiets ge-
struikeld en met zijn hoofd tegen een steen te-
recht gekomen. Hij moet eenigen tijd bewusteloos
zijn geweest en zich daarna een eind hebben
voortgesleept naar de plek, waar hij dood werd
gevonden. Onder groote belangstelling is Dins-
dag het stoffelijk overschot begraven.

KOKEND WATER OVER HET
LICHAAM

In een onbewaakt oogenblik heeft het drie-
jarig dochtertje van de familie S. te Velp (NB)
kans gezien, een ketel kokend w~t~r van het
fornuis te trekken. Het kleine meisje kreeg de
gloeiende vloeistof over het lichaam en werd

\
met deerlijke brandwonden overdekt. opgeno-
men. Nadat ter plaatse geneeskundIge hulp

Iwas verleend, is de arme kleine in hopeloozen
toestand naar het ziekenhuis vervoerd.
I

1/ Y.fdb~.~4
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OUDERS, PAST OP UW
KINDEREN!

In kokend water gevallen
Dinsdagmiddag had het vijf-jarig dochtertje

van de familie Albers te Schaik het ongeluk in
een bak met kokend water te vallen. Het arme
kind is naar het ziekenhuis overgebracht, waar
het Woensdagmorgen, na hevig lijden, is be-
zweken.

In een onbewaakt oogenblik is het twee-
jarig zoontje van de Wed. v: Lanen te Beugen
voorover in een kuip met kokend water geval-
len. In hoogst ernstigen toestand is de arme
kleine opgenomen en onmiddellijk naar het
gasthuis vervoerd. Geneeskundige hulp mocht
echter niet meel' baten. Woensdagmorgen is
het kindje aan het bekomen letseloverleden.

I Gistermiddag heeft net 3-jarig dochtertje van
de familie G. te Rijkevoort haar handje in een
in volle werking zijnde worstmachine gesto-
ken, met het droevig gevolg, dat dit l~chaams-
deel zwaar werd verminkt en eenige vingerS
I,werden afgerukt.

II



I

l HOFSTEDE IN VLAMMEN
Door onbekende oorzaak is een zware brand

uitgebroken in de kapitale boerderij van den
landbouwer J. Hanegraaf te Nistelrode.
Het vuur vond gretig voedsel in den hooi-

voorraad en in een minimum van tijd stond het
perceel met stalling en schuur in lichter laaie.
De hofstede met bijgebouwen is een prooi
der vlammen geworden. Ook het meubilair en
de landbouwinventaris werden door het vuur
verteerd.

j
. Het vee kon grootendeels worden gered, doch
ongeveer 175 kiPpen. en eenige varkens en ko-
nijnen kwamen in de vlammen om.I De schade wordt door verzekering gedekt.

13 )~i.fb l-<-<_~

HOEVE IN ASCH GELEGD
Vrijdag is een hevige brand uitgebroken in de

kapitale boerderij van den landbouwer H. v.
Brakel te Herpen.
Het vuur was in het achterhuis ontstaan, waar

het gretig voedsel vond in hooi en stroo, In
korten tijd is de hoeve geheel in de asch gelegd.
Ook een nabijgelegen senuur met inhoud ging
in de vuurzee verloren. Van 't meubilair en den
landbouwtnventarts kon niets worden gered. Een
aantal Idppen vond den dood in de vlammen.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men
in het duister. De schade wordt door verzekering
gedekt.

DIEVENBENDE ACHTER SLOT
I\~

Zij maakte de omgeving van
Schijndelonveilig

De politie van Schijndel heeft de hand ge-
legd op een bende dieven, die meel en graan
bij verschillende boeren in den omtrek stalen.
Den laatsten tijd regende het aangiften bij

de politie, zoodat een ernstig onderzoek werd -tr #_
ingesteld. er_
Dezer dagen werd een inval gedaan bij v. d. ,_-------.

V. te Schijndel. Men ontdekte daar een opslag-
plaats die tot de nok gevuld was met ge-
stolen goederen. V. d. V. werd ingesloten en
ernstig aan den tand gevoeld. Hij bekende ten-
slotte, dat hij deel uitmaakte van een bende
dieven, zoodat korten tijd later een vijftal
dieven aangehouden kon worden, t.w. v
ei M., v. W., B. en v.. d. S. wegens diefstal en
K. wegens heling.
Het waren jongelui van 18 tot 22 jaar, dit>

nog meer op hun kerfstok hebben .
. Zij zijn ingesloten en zullen op transport

worden gesteld naar 's Hertogenbosch, waar zij
voor den Officier van Justitie zullen worden
geleid.
. Het onderzoek wordt nog voortgezet, daar
vermoed wordt, dat nog anderen in het com-
plot betrokken zijn.

/
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ZWARE BOSCH. EN HEIDE·
BRAND

Tien H.A. geheel door het vuur
verteerd

Zondagavond heeft te Mariahout, onder de
gemeente Lieshout (N. B.) een zware bosch en
heidebrand gewoed, tengevolge waarvan een
oppervlakte helde en dennenbosch van tien
H. A. geheel door het vuur verteerd.

Het vuur werd omstreeks zeven uur des
avonds bemerkt en üe brand breidde Zich zeer
snel uit, voornamelijk, omdat de vlammen gre-
tig voedsel vonden in de sparren en dennen,
benevens het riet, dat zich in de nabijheid der
vennen bevindt. Het liet zich dan ook reeds
spoedig aanzien, dat men weinig tegen de
vuurzee kon uitrichten. Het vuur was op groo-
ten afstand zichtbaar en de roode avondhemel
had de brandweren der omliggende gemeenten
in het geweer geroepen die meende, dat ter
plaatse een zware brand zou woeden. Dit bleek
I evenwel niet het geval te zijn. In den laten
avond kon het gevaar voor uitbreidlng als ge-
weken worden beschouwd, ofschoon de heide
nog blijft nasmeulen. Op de 10 H.A. helde, wel-
ke geheel aan het vuur zijn ten offer gevallen,
bevinden zich geen huizen.

PASTOOR A. VAN AKEN t
Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten

der Stervenden is Dinsdagavond in het zieken-
huis st. Joannes de Deo, te 's-Hertogenbosch,
waar hij ter observatie was opgenomen vrij
plotseling overleden de zeereerw, heer A.. van
Aken, sinds 1926 pastoor der parochie van st.
Jan te Vlijmen.
De thans overledene werd in 1876 geboren

en priester gewijd in 1900.

~ 6 y.=~~ a...t.c..

PASTOOR L. VAN AKEN t

Plechtige uitvaart te Vlijmen

Vrijdagmorgen heeft te Vlijmen de plechtige
uitvaartdienst en teraardebestelling plaats ge-
had van den Z.Eerw. heer L. H. van Aken
O. Praem., in leven pastoor te Vlijmen.
In de tot in de uiterste hoeken gevulde pa-

rochiekerk werd om tien uur de plechtige 1L
Requiemmis opgedragen door den Hoog-
eerw. heer Mgr. H. Stöcker, prelaat der Abdij
van Berne te Heeswijk met assistentie van de
Z.Eerw. heeren pastoor Serrarens van Engelen
en pastoor Versteeg van Bokhoven als troon-
diakens, kapelaan Breugelmans, als presbyter-
assistens, kapelaan v. d. Boom uit Berlicum,
als diaken en 'kapelaan Cooymans, als subdia-
ken.
De Z,Eerw. heer J. Willems uit Elshout hield

een indrukwekkende lijkrede.
Vervolgens had de teraardebestelling plaats

op het R. K. Kerkhof, waar burgemeester v. ct.
Ven aan de geopende groeve pastoor van Aken
dank bracht, voor het vele goede, dat hij voor
de parochie heeft verricht.
De absoute werd verricht; door Mgr. stöcker.
Tijdens de H. Requiemmis hebben aan

de zij-altaren de hoogeerw, heer P. C. van
Aken, pastoor-deken van Beek-Ubbergen.
broeder van den overledene en pastoor J. C.
Oomen van de, st. Theresia-parochie te Bre~a I
en adviseur van de R. K. Werkgeversvereem-
ging, H.H. Missen opgedragen. I
Behalve van de R. K. Werkgeversvereeniging I

waren ook tal van andere organisaties, waarin
pastoor van Aken -een functie had vervuld, ver-
tegenwoordigd," ' ,



OUDE MAN VERDRONKEN

Door de duisternis misleid
De oude heer J. S. te Kerkdriel, die des

avonds een wandeling langs de Maas placht te
maken, is door de duisternis misleid te water
geraakt en jammerlijk verdronken. Na eenigen
tijd te hebben gedregd is het lijk van den grijs-
aard opgehaald.

BOSCHBRAND
, Door onbekende oorzaak is een begin van
I boschbrand ontstaan in de uitgestrekte gemeen-
'tebosschen onder Bakel. Dank zij krachtdadig
, optreden kon het VUurspoedig worden bedwon-
\ gen en uitbreiding worden voorkomen, zoodat
de schade beperkt is gebleven.

HEFTIGE FAMILIERUZIE
TE OS

Zoon bewerkt ZIJnvader met een
bierflesch en een stoel

I
Zaterdagavond was er ten huize van de fa-

milie v, L. in de Danehoef te Os een ernstige
vechtpartij tusschen vader en zoon. Reeds lang
beterde het niet tusschen den ouden man en zijn I

26-jarigen ongehuwden zoon. Zaterdagavond
kwam het tot een uitbarsting. De zoon ging

I
zijn vader te lijf en bracht den 66-jarigen v.
L. met een bierflesch een gapende wonde aan het
hoofd toe. Vervolgens werd de oude heer nog met
'n stoel bewerkt. Hevig bloedend zakte de vader
ineen, waarna de ontaarde zoon op de vlucht
ging. De huisgenooten spoedden zich naar een
dokter en weldra was dr. Stoltz ter plaatse, die
geneeskundige hulp verleende. De verwondingen
aan het hoofd waren gelukkig niet van levens-
gevaarlijken aard. De maréchaussée slaagde er in
den loop van den avond in den zoon aan te
houden. De verdachte werd in de maréchaussée-
kazerne ingesloten. Het onderzoek in deze zaak
wordt voortgezet.

, I
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TEGEN BRANDENDE KACHEL
. GEVALLEN

In een onbewaakt oogenblik is het 2'h-jarig /
dochtertje van de familie v. B. te Erp tegen
een brandende kachel gevallen. De kleertJes
van het kind vatten vlam met het gevolg, dat
de arme kleine, met ernstige brandwonden
overdekt, naar het ziekenhuis moest worden
vervoerd.

KIND DOODGEREDEN
Bij het oversteken van den weg is het vijf- ),

jarig zoontje van de familie Leermakers te Son I
door een passeerenden auto aangereden en op

""" gedood, I r·l;I
ERNSTIG ONGELUK BIJ HET V

BOOMEN ROOIEN
Te Erp heeft zich een ernstig ongeluk voor-

gedaan. Toen men bezig was met boomen rooien
klom de landbouwer J. Kerkhof in een hoogen

I boom, om een touw te bevestigen. Toen hij zich
in de kruin bevond, knapte de boom plotseling
af, met het droevige gevolg, dat K. neerstortte
en onder den boom terecht kwam. Met inwen-
dig letsel en een zware hersenschudding is het
slachtoffer opgenomen en naar het ziekenhuiS
ter plaatse vervoerd. Zijn toestand is zóó ern-
stig, dat voor zijn leven wordt gevreesd.

)_~;:~
MET liET MES GEVOCHTEN

Jongeman te Boxtel ernstig
gewond

Toen een aantal jongelieden te Boxtel na
den avond in een café te hebben doorgebr~cht,
Maandagavond gezamenlijk naar huis te-
rugkeerde, werden twee van hen, de circa
20-jarige van E. en de 22-jarige V.,
in een woordenwisselng gewikkeld. De on-
eenigheid ontaardde weldra in 'n hevige vecht-
partij, waarbij de jongemannen elkaar te lijf
gingen. Blijkbaar is bij dezen twist van messen
gebruik gemaakt, want plotseling zakte v. E.
hevig bloedend neer. Hij bleek door een mes-
steek te zijn getroffen, welke de halsslagader
had geraakt. Het slachtoffer werd 'n naburige
woning binnengebracht en nadat ter' plaatse I
eerste hulp was verleend is hij naar het zieken-
huis vervoerd. De dader was gevlucht doch werd
in den loop van den nacht door de marechaus-
see opgespoord en gearresteerd. Hij werd in-
gesloten in de marechausseekazerne ter plaatse
en zal ter beschikking van de Justitie te's-Her-
togenbosch worden gesteld. Het mes is door de
marechaussee in beslag genomen.
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ERNSTIG ONGELUK DOOR
ONVOORZICHTIGHEID

Tijdens de wedrennen, welke door de rüver-

Ieeniging te Boxmeer ter gelegenheid van de
carnavalsfeesten zijn gehouden, heeft zich een
ernstig ongeval voorgedaan. Het tienjarig zoon-
tje van .den landbouwer P., beging de onvoor-

, zichtigheid tijdens de rennen den weg over te
steken, met het droevig gevolg, dat het knaapje
onder de hoeven van een der paarden terecht
kwam en vervolgens een eindweegs werd mee-
gesleurd. Met ernstig inwendig letsel, een ge-
broken been en een gebroken arm, is de jon-
gen in zorgwekkenden toestand naar het zie-
kenhuis ter plaatse overgebracht.

~d~ML---- ..
Bloeddorstige hond

Op de boerderij van de Wed. G. v. d.. B. te
Haps wist een bloeddorstige hond tot het ;jJ1\
varkenshok door te dringen, waai: hij een mest- f-
varken van circa 500 pond aanviel en dood-
beet. De hond is na de ontdekking afgemaakt.

Militair verdronken

Bij oefeningen sloeg een
roeibootje om

Donderdagmiddag is te Veghel een ernstig
ongeluk .gebeurd, dat een jeugdigen militair het
leven heeft gekost.
Militaire politie-troepen hielden oefeningen

aan de Zuid-Willemsvaart aldaar. De 26-jarige
korporaal J. Beerenschot uit Twelloo bevond,
zich daarbij alleen in een roeibootje. Toen hij
wat te ver naar voren helde, sloeg het bootje
om. De jongeman verdween onmiddellijk in de
diepte. Zijn kameraden wisten hem spoedig
weer boven te brengen, doch kunstmatige
ademhaling mocht niet meer baten.

r
I

Ontploffing op een
baggermolen

- ~,-

Twee arbeiders ernstig gewond

Vrijdagmiddag omstreeks 12 uur is een hevige
ontploffing ontstaan op een baggermolen van
de firma Blom en v. d. Vlies uit Sliedrecht,
welke gestationneerd was in het afwatermgs-
kanaal te Beek en Donk. Er ontstond
onmiddellijk brand en weldra kapseisde
het vaartuig. Twee arbeiders van onge-
veer 30 jaar en afkomstig uit Sliedrecht, die
zich aan boord bevonden, geraakten in brand
en kwamen in het kanaal terecht. Omwonen-
den, die door den knal, welken de ontploffing
veroorzaakte, op het gebeurde opmerkzaam
werden gemaakt, snelden te hulp en slaagden
er in, de slachtoffers aan den kant te trekken.
De beide mannen verkeerden in hoogst e1'11-
stigen toestand. Zij waren geheel met brand-
wonden overdekt en zijn onmiddellijk per zie-
kenauto naar het st. Anthonius-gasthuis te
Helmond vervoerd, waar zij ter verplegmg zijn
opgenomen.
De baggermolen was na eenigen tijd uitge-

brand. De oorzaak van de ontploffing is nog
niet vastgesteld kunnen worden, omdat het tot
dusverre te gevaarlijk was het brandende vaar-
tuig, waarop meer explosies werden verwacht,
te-naderen. De knal der ontploffing was in den
verren omtrek hoorbaar.
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JONGE MAN VAN KAR
GEVALLEN

Zaterdagavond is op den Rijksstraatweg
's-Hertogenbosch-Nijmegen onder de ge-
meente Heesch, een itragtsch ongeluk gebeurd.
Toen de circa 28-jarige ongehuwde landbou-

wer A. v. ,Schaik zich, staande op een boeren-
kar naar zijn woning op het gehucht Zoggel
begaf, 'werd hij ter hoogte van de katholieke
kerk te Heesch 'plotseling door een duizeling
bevangen. De jonge man viel voorover van den
wagen en kwam met het hoofd op de steenen
.terscht. Met een zware hersenschudding en
ernstige inwendige verwondingen is de onge-
lukkige opgenomen en naar het st. Ludovicus
Liefdegesticht ter plaatse vervoerd. Zijn toe- J

J stand is zoo ernstig, dat men voor zijn Ieven
1 vreest.
!

a~~ .e>,
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PASTOOR J. VAN EIJL t
Voorzien van de H,H, Sacramenten der Ster-

venden, is op bijna, 71-jar,i,genleeftijd overleden
de zeereerw, heer J. M. A. van Eijl, pastoor te
Nederwetten. De overledene werd in 1892 tot
priester gewijd. Hij was kapelaan te Eersel, eer-
ste rector van het Sanatorium st. Jacobusge-
stront te Eersel en volgde pastoor Van Hoeck
in 1912op te l'fe9.erwetten,

J

VERDUISTERING GEPLEEGD?
Dinsdagavond heeft de Koninklijke Mare-

chaussée te Oss gearresteerd den koopman
J. B., uit Oss, op verdenking van verduistering.
Hij is in de marechaussée-kazerne ingesloten.

"7'd~aM'
MAN DOOD IN HET BOSCH

GEVONDEN

Uitslag van het onderzoek wees
niet op misdaad

In de Suyssche bosschen onder de gemeente
Oisterwijk heeft een wandelaar Zaterdagavond
een lugubere vondst gedaan. Op een afgelegen
plek, in de nabijheid van de spoorlijn Boxtel-
Tilburg ontdekte hij het lijk van een naar
schatting zestig-jarigen man, terwijl in de on-
middellijke nabijheid een revolver lag. ~e he~~g
verschrikte voorbijganger deed onmIddellIjk
aangifte van zijn 'ontdekking bij de gemeente-
politie te Oisterwijk. Daar er vermoedens be-
stonden dat misdrijf niet uitgesloten kon wor-
den geacht, werd een intensief onderzoek inge-
steld. Na beëindiging hiervan kon worden vas~.-
I gesteld, dat men hier niet met een misdrlJf
heeft te doen.

J/6-~ à, ~ II
BRAND IN HOENDERPARK

Driehonderd kippen omgekomen
Door onbekende oorzaak is brand uitgebroken

in het hoenderpark van den landbouwer S. te
Beek en Donk. 300 kippen zijn in de vlammen
omgekomen. Verzekering dekt de schade.

/
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KAPITALE BOERDERIJ IN

ASCH GELEGD
Door onbekende oorzaak is een felle brand

uitgebroken in de kapitale boerderij van den
veehouder H. v, d. Hoogen te Reek. Aangezien.
er wegens gebrek aan water geen blusschings-
werk kon worden verricht, hadden de vlammen
vrij spel en is de hoeve met de bijgebouwen
weldra' geheel in vlammen opgegaan. Ook de
inboedel ging verloren, terwijl eenig plUimvee
in de vuurzee omkwam. De bewuste boerderij
was vijf jaren geleden nieuw gebouwd, daar
de vorige toen ook in vlammen was opgegaan.
Verzekering dekt de schade,

_'-_._-----
AAN ZIJN VERWONDINGEN

BEZWEKEN
Zooals wij -reeds hebben gemeld, werden op 1

Maart 1.1. bij een ontploffing op een bagger-
molen, welke te Beek en Donk was gestation-
neerd, twee arbeiders uit Sliedrecht met brand-
wonden overdekt. Dinsdagnacht is een van hen.
de 37-jarige J. Beenhakker, in het ziekenhuis
te Sliedrecht aan zijn verwondingen bezwe-
ken. Het slachtoffer was gehuwd en vader van
vijf kinderen. De toestand van den anderen
gewonde is bevredigend.

Autobestuurder rijdt
wandelaar aan

Slachtoffer onmiddellijk overleden

I Te Berghem, ter hoogte van kilometerpaal 20
op den Rijksstraatweg Grave-Den Bosch, is
Dinsdagmiddag omstreeks kwart voor twee een
ernstig auto-ongeval geschied. Een autobestuur-
der uit Nijmegen geraakte in botsing met den
op het rijwielpad loopenden elf-jarigen M. de
Reuver, Woonachtig in het woonwagenkamp on-
der Oss. De aanrijding was zoo hevig, dat de
getro.ffene onmiddellijk dood was.

Het ongeval geschiedde doordat enkele kin-
deren stoeiend voor een kar, welke de auto-
bestuurder passeerde, vandaan kwamen.
De chauffeur remde uit alle macht, doch kon

niet verhinderen, dat hij den jongen aanreed.
Geneeskundige hulp mocht niet meer baten

Nadat de koninklijke marechaussee uit Oss een
onderzoek naar de schuldvraag had ingesteld,
werd het slachtoffer naar het st. Annazieken-
huis te Oss overgebracht, alwaar het parket uit
's-Hertogenbosch nog Dinsdagmiddag sectie op
het lijk verrichtte.
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Boschbranden--
Twee groote complexen een prooi

der vlammen
Waarschijnlijk doordat achteloos met vuur

was omgegaan, is een felle boschbrand uitge-
broken in de uitgestrekte dennenbosschen,
toebehoorend aan den heer A. Reynen te
Wanroy (NB). Aangewakkerd door den wind
greep het vuur met groote snelheid om zich
heen en weldra was een groet complex den-
nenbosch in een laaiende vuurzee herschapen.
Dikke zwarte rookwolken stegen op en maak- I

ten den brand op verren afstand zichtbaar.

Met mal} en macht hebben de dorpsbewoners,
onder Ielding van den boschwachter van het
staatsboschbeheer, gewerkt, om het vuur tot
staan te brengen en te voorkomen, dat de ge-
meentebosschen, welke aan het brandende per-
ceel grenzen, bij den brand werden betrokken.
Door dit energiek optreden is men er in ge-
slaagd den brand onder de knie te krijgen.
Donderdag smeulden de bosschen evenwel nog,
doch voor uitbreidmg behoeft niet meer te
worden gevreesd. '
Zes H.A. dennenbosch zijn aan het vuur ten

offer gevallen. De schade is zeer aanztentijk.

Door onbekende oorzaak is voorts een hevige
boschbrand uitgebroken in de bosschen nabij de
Molenheide te Lieshout. Het vuur vond in het,
droge dennenhout greti,g ,voedsel en breidde ~
zich snel uit. Omwonenden hebben het blus- Ir'
schingswerk ter hand genomen en zijn 'er in
geslaagd den brand te bedwingen. Een groot I
complex dennenbosch is aan het vuur ten prooi I
gevallen. Naar de oorzaak wordt een onderzoek
ingesteld.
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Messenstrijd te Veghel.

Vijftienjarigen vechten uit ..•.•
minnenijd!

Het is een bekend feit, dat sommige
Brabandens bij vechtpartijen spoedig
naar het mes grijpen. Dit misbruik
schijnt ook door de jeugd te women
overgenomen, want bij een vechtpartij
tussehen twee 15-jarige jongens te
Vegvhel, heeft zekere D. zijn tegenstander
W. eenige diepe messteken in arm en
'bovenlichaam toegebracht. Het slacht-
offer moest ter behandeling naar het zie-
kenhuis worden overgebracht, terwijl de
jeugdige messensteker door de politie
werd ingerekend. De oorzaak tot dezen
verwoeden strijd moet gezocht worden
in.... ..minnen~iu"!

Fietser door trein gegrepen.

Weggeslingerd doch ongedeerd.
Doordat de seinhuiswachter verzuimd had, ti}

dig de spoorboomers te sluiten is gistermorgen
de 26-jarige landbouwer W. van Dinther uit Oss,
op de bewaakte spoorwegovergang aan de Ridder
straat aldaar, door een passeerende D.trei_n ge-
grepen en als door een wonder aan den dood
ontsnapt: De fiets van v. D. werd door de trein
vermorzeld, terwijl de berijder langs de spoor-
baan werd geslingerd. Hij is ongedeerd geble-
ven. Tegen den seinhuiswachter is proces ver-
baalopgemaakt. De politie heeft de vernielde
fiets in beslag genomen.

NOG MEER FRAUDE TE OSS.

Te OSIsgaan thans hardnekkige geruchten, dat
niet alleen bij net Ziekenfonds Onderlinge Hulp,
maar ook bij de R.K. Coöp. Verbnüksvereeniiging
St. Joseph te Oss, de zaken niet in orde zijn. De
geruchten hebben voedsel gevonden in het feit,
dat de bedrijfsleider, die reeds Jarenlang de lei-

I ding heeft, eensklaps is ontslagen en de secreta-
i ris L., dezelfde die bij het ziekenfonds als bode
I verduisteringen heeft gepleegd, zijn ont-
slag heeft genomen als secretaris van de coöpe-
ratie.
Onder de duizenden leden hebben de gel'uchten

ongerustheid gewekt en het bestuur der Coöpera-
tie heeft op a.s. Zondag een buttengewone leden_
velrgadering bijeengeroepen. Men wacht met span-
ning af, wa t er op deze vergadering weel' Voor
den dag zal komen.
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De fraude bij het 'ziekenfonds. te
R .'. 1 de . d' ." .! Ook de vóorzrtter, 'de heer B. uit Oss, die te,umoenge eenverga enng] vens agent va~ de Volksbank is, schijnt raar met, ,'. I het. geld van het ziekenfonds te hebben omge-

I sprongen, Hij heeft voor privé-doeleinden f 1200
"geleendH

_ Hierover werd ter vergadering een
harti.g woordje 'gesproken, De, voorzitter beweer.
de, dat hij f 500 had terugbetaald, doch dit werd

Onderlinge Hulp te Oss, welke de !10.obo woe· gelogenstraft door' de controlecommissie, die,
ten overschrijden, hebben groote ongerustheid I slechts f'en schuldbekentenis tot dit bedrag had
en opschudding gewekt onder de duizenden Ie-I aangetroffen,
den te Oss en in de omliggende gemeenten, die De zaak aan het rol/en
bij dit ziekenfonds zijn aangesloten, Het is niet
te verwonderen, dat groote belangstelüng be- Een bedrag van f 3000. dat bij de Voiksbank

. was gedeponeerd, bleek eveneens te zijn verdwe-stond voor de algemeene ledenvergadering, dIe
gisteravond is gehouden' en tot middernllcht

De on.regelmatigheden bij het r.k, Ziekenfonds

duurde.

In deze vergadering heeft .de controlecol11111Îs-

sie een uiteeuzettlng van 'de feiten gegeven ..De
gemoederen waren zeer verhit en' het ging ru-
moerig toe. Het' bleek. dat liet kastekort de
f 10.000 heeft ove rschr erlen. Het accoutantsonder·
zoek. dal thans gaande is. zal het juiste bedrag
moeten aanwijzen.

Verder kwam aan het licht, dat njet alleen"~~
bode, die reeds een schuldbekentenis van f 51
heeft .geteekend, de. eenige schuldige is. doch d~:
001< de adrnlntstrateur-peuntngmeester niet vril
uit gaat. Deze heeft bijna f 4000 uit eigen ~I~.~
delen teruggestort, maar hiermee is het tej(0
nog niet gedekt.

Auto botst tegen boom.
Passagier levensgevaarlijk gewond.

Op den rGijkfsfwegDen BOsChhtauNt'oijmeteggeenniSvea~ .t~rI~
morgen te e en een vrac .tf
boom gebotst, doordat de chauffeur wegens
oververmoeidheid in slaap was gevallen. De
auto werd totaal vernield.
De heer Zaandam uit Apeldoorn, die naast

den chauffeur zat, is in levensgevaarlijken tee-
stand naar een ziekenhuis te Oss vervoerd.
Daar is ook de chauifeur opgenomen, die
slechts lichte verwondingen heeft opgeloopen.

Het Ossche ziekenfonds.

Oss.

nén. Zonderling deed het aan, dat een bestuurs-
lid van het ziekenfonds l'en plaatselijken arts
f 3000 te leen heeft gevraagd. De dokter vcrtrouw-
d(' het zaakje niet en vroeg een accountantsonder-
zoek naar de administratie "an. het ziekenfonds.
waardoor de verduistertngen aan het licht kwa-
men.
Het bestuur heeft de controlecommissie jaren-

lang om den tuin weten te leiden door bij de con-
troles het ontbrekende geld uit de kassen der om-
liggende gemeenten te nemen, waardoor de in-
druk werd. gewekt, dat de ossene kas klopte.
Het huidige bestuur werd tot aftreden gedwon-

gen, en een nieuw voorloopig bestuur werd aan.
gesteld. Er heersebt venvondering onder de. Osse-
naren, dat er nog i5een arrestaties zijn verricht.

I·

Rattenkruit gegeten.

Waarschijnlijk door het eten van rat-
tenvergif zijn drie kilnderen uit het ge.
zin Jansen te Sambeek in Noord Bra-
bant zwaar ziek geworden. Een driejarig
jongetje 1S aan de gevolgen overleden.
Zijn Z'€sjar1g broertje is in ernstdgen we-
stand naar een ziekenhuis vervoerd. De
toestand van het derde kind is niet levens-
gevaarlljk.

Jongetje overleden.

Bode in bewaring genomen ..
De gemeentepolitie te Oss is gisteren overge-

gaan tot arrestatle van D. L., gewezen bode van
het r.k. zieken. en verplegingsfonds Onderunge
Hulp.

Verdachte die het vertrouwen van den pen-
ningmeester' genoot, bleek zich aan malversaties
ten bedrage van f 5700 te hebben schuldig ge-
maakt. Bij het ontdekken van de fraude heeft
de zoon van L. getracht de zaak te sussen door
een schuldbekentenis te teekenen, doch de leden
van het ziekenfonds zijn hiermee niet accoord.
gegaan. De gewezen bode is gevankelijk naar
'8Hertogenbosch overgebracht, waar hij - na
voor den officier van justitie te zijn geleid - in I
het huis van bewaring is opgesloten.

1 381
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180 Liter jenever
geheim gedistilleerd.

I·

Sü Ontdekking in den grond
te Veghel.

11

"b De gemeentepolitie van Veghel en ambtenaren
van de invoerrechten en accijnzen hebben gls-
teren een inval gedaan in de woning van den
veehandelaar H. P. aan den provincialen weg
van Veghel naar St. Oeilenrode en daarbij een
complete distilleer·installatie ontdekt. Na lang
zoeken vonden zij bovendien 180 liter jenever.

Reeds eenigen tij d I koesterden de ambtenaren
het vermoeden, dat in het perceel clandestien
alcohol werd gestookt. Op den zolder werd in-'
derdaad een complete installatie aangetroffen, 1
welke op dat oogenblik niet in gebruik was. I
De ambtenaren waren er van overtuigd, dat /

er in het huis of in de nabijheid alcohol verbor-
gen moest zijn. Zij onderwierpen alles aan een
nauwkeurig onderzoek, doch aanvankelijk
scheen het of hun naspeuringen geen resultaat
zouden opleveren. Den geheelen dag werd het
onderzoek voortgezet, waarbij tenslotte op ver-

"scheidene plaatsen in den grond van het erf
werd gegraven. Eindelijk ontdekte men hier een
hoeveelheid van ongeveer 180 liter jenever. De
geestrijke vloeistof werd in beslag genomen.

Thans wordt een onderzoek ingesteld naar
eventueele medeplichtigen van P., die sinds kort
. te Veghel woont en als een berucht smokkelaar
bekend staat.

-
}

Tienjarig meisje vermorzeld
op onbewaakten overweg.
Vrijdagmiddag is op den onbewaakten over-

weg in de buurschap Luisselonder de gemeente
Boxtel het tienjarig dochtertje'van den landbou,

wer Van Hal door een trein vermorzeld.
Het kind moest omstreeks halfvijf uen weg

oversteken en zij stapte van haar fiets om een
naderenden dieseltrein te laten passeeren. Zij
merkte echter niet, dat onmiddellijk daarna een
stoomtrein naderde, met het gevolg, dat zij door
dezen trein werd gegrepen en werd meege-
sleurd. Toen omwonenden, die het ongeval had-
den gezien, ter hulp snelden, bleek dat het
kind zwaar was verminkt en op slag moet zijn
gedood. Het lijk werd op de spoorbaan aange-
troffen, terwijl brokstukken van de fiets in het
rond lagen verspreid. Het lijk van het slachtof-
fer is naar een ziekenhuis overgebracht.

De machinist, die niets van het gebeurde had
gemerkt, was doorgereden, zoodat de trein geen
vertraging heeft ondervonden.

(

"

---



)

Lijk van meisje gevonden.

Verloofde gearresteerd.

Gisteravond is ten huize van de familie Van
Leur te Dreumel bij Tiel, het 26-jarige meisje
A. Sar dood in een kamer gevonden. De politie is
na een uitgebreid onderzoek overgegaan tot de
arrestatte van den verloofde van het meisje.

Reeds eenige jaren was het. meisje verloofd
met den 22-jarigen timmerman C. v. L. Het
meisje vertoefde ten' huize van haar' a.s. schoon-
ouders om met. den schoonmaak te helpen. Gis-
teravond verscheen zij niet aan den maaltijd en 1
toert men haar kamer betrad. vond men het
meisje daar levenloos. Een dokter werd ontbo- I
den, die onmiddellijk zag. dat het meisje geen na-
tuurlijken dood was gestorven. Hij waarschuwde
de politie. waarna het lijk in _beslag. werd geno-
men. .
De politie stelde een uitgebreid onderzoek in.

dat leidde tot de arrestatle van den verloofde
van het meisje. D.e jongeman is. aan een verhoor
onderworpen en daarna "opgesloten.
Omtrent het motief voor het misdrijf is nog

L niets bekend, :' ,~!jr. ;-
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\ Rumoerige vergadering

te Oss.

Het tekort bij het Ziekenfonds.

De leden van het rok ziekenfonds Onderling
llulp te Oss hebben gisteravond een vergadl
ring gehouden, waar het zeer rumoerig is toege
gaan. Naar men zich zal herinneren, is de vroe
gere bode van dit fonds in verzekerde bewaring
gesteld, verdacht van verduistering. Daar het
ziekenfonds in Oss en omgeving du~enden Ie-
den telt, was de belangstelling voor deze verga-
dering zeer groot.

De vergadering was het al spoedig niet eens
met de meerling van het bestuur, dat alle schuld
op. den bode wilde werpen en den penningmees-
ter, die eveneens van verduistering wordt ver-
dacht, vrijuit wilde laten gaan.
Een hevig rumoer ontstond, toen uit het ae-

countantsrapport bleek, dat er meer dan ! 11.000.
op onverklaarbare wijze was verdwenen. De
leden van de kascommissie bestreden in felle
bewoordingen de zienswijze van het bestuur,
dat alleen de bode de schuldige was. Zij meen-
den, dat reglementair ook de penningmeester
verantwoordelijk was. Uit de vergadering klon-
ken scherpe opmerkingen aan het adres van
den penningmeester, .Men sprak zelfs den
wensen .utt, dat hij de gevangenschap van den
. ontslagen bode zou deelen! Met groote moeite
wist de voorzitter orde. te scheppen. .
Voorts bleek, dat de penningmeester !3900

had terugbetaald en dat het bestuur een schuld-
bekentenis van !5700' van den ontslagen bode
bezat'. Doch deze feiten konden de vergadering
niet van de meening af brengen. dat feitelijk
het slechte beheer van den penningmeester de
oorzaak van de tekorten is.

Men zal nu trachten het tekort aangezuiverd
te krijgen door elke week !20 af te houden van
het loon van den zoon van den bode, die nu
de taak van zijn vader heeft overgenomen. Dit
besluit werd genomen met tegenzin van vele
aanwezigen.

Tegen middernacht ging men uiteen, voor het
meerendeel ontevreden over den gang van za-
ken.

FOLKLORE IN VLIJMEN

I

\

\
I

1

Te Vlijmen bij Den Bosch heeft men de-
zer dagen een oud folkloristisch gebruik
in eere hersteld.
Ter gelegenheid van het feit, dat een
78-jarige boerin voor de 27ste maal ging
verhuizen, hadden buurtbewoners een
reusachtigen ooievaar op het dak van de
nieuwe woning geplaatst. De namaak-
ooievaar wordt als symbool beschouwd
van iemand, die weinig hokvast is.
Toen de nieuwe bewoonster met haar
hebben en houden aan de versierde wo-
ning arriveerde, werd zij door een groote
menigte opgewacht, die haar met haar
zooveelste verhuizing gelukwenschte. De
oude boerin heeft geantwoord, dat zij nu
genoeg heeft van verhuizen.

Ooievaar op het dak
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Rumoerige vergadering
te Oss.

Het tekort bij het Ziekenfonds.

De leden van het r.k ziekenfonds Onderling
. Hulp' te Oss hebben, gisteravond een vergade
ring g~~oud~n, waar het zeer rumoerig is toegr

EEN VECHTENDE BURGEMEESTER.
Bezoeker met
ploertendooder

gewond.

burgemeester een slag op het hoofd, waardoor
een verwonding ontstond. Twee veldwachters,
die inmiddels waren verschenen, hebben den
bezoeker gearresteerd. Nadat de wond, die vol-
gens den burgemeester weinig te beteekenen
bad, was verbonden en nadat proces verbaal
van het gebeurde was opgemaakt, is de heer
Van Zuylen in vrijheid gesteld.

EEN ANDERE LEZING
ZOndagmiddag is de heer J. van Zuylen,
gewezen secretarie-ambtenaar te Heesch
in Noord Brabant, thans te Halfweg bij
lIaarlem, op bezoek geweest bij den bur.

o gellleester van Heesch, den heer J. W.
Offermans. Dit bezoek heeft een niet
bepaald vriendschappelijk karakter ge-
dragen, want het resultaat was, dat de
beer Van Zuylen met een bebloed hoofd
in arrest is gesteld.

bu~"er deze bloedige visite hebben zoowel de
ge"gemeester als de ambtenaar hun lezing ge-
: Ven.
0]:> ~lgens den burgemeester is het onderhoud
bul' e meest aangename wijze begonnen. De

11\00 gemeester had den heer Van Zuylen uitge-
i in glgd, opheldering te geven over afwijkingen
lIen e ~emeente-administratie. De heel' Van zuv-
ge" \Velgerde echter, bepaalde inlichtingen te
eenen en wilda vertrekken. Daarbij ontstond

VeChtpartij.
v

II Olgens den burgemeester vloog de ambte-
aal' hd em naar de keel. Op het lawaai snelden
e hUisgenooten van den burgemeester toe. De

alllbt_ eUaal' sloeg in het wilde om zich heen en
.el'ded' .d 19de zich met een brandende sigaar, waar.
001' de burgemeester en de dienstbode brand.
Wond 'en aan gelaat en armen opliepen. De vecht-
llartijil I werd in de gang voortgezet, waarbij de
I lOUdw van den paraplustandaard als wapen
el'd gebruikt. De ambtenaar kreeg van den

De heer Van Zuylen geeft een andere lezing van-
het geval. Volgens hem heeft de burgemeester
hem bij zich ontboden om in]' ,·ti_ngente geven
over een vrijstelling van dienstpllcht, door den
vorigen burgemeester van Heesch verleend aan
iemand, die volgens r'l.rgemeester Offermans ge,:n
recht op vrijstelling zou hebben. NadrukkelIjk
ontkende de heer Van Zuylen, dat hij ooit onde.~
burgemeester orrermar- heeft gewerkt en dat hIJ
iets met eventueele malversaties te maken heeft.
Het onderhoud, waar de burgemeester hem om
had verzocht, ging in het geheel ni~t ov~r mal-
versaties, doch uitsluitend over de vrlJstellmg van
dienstplicht.

De heer Van Zuy- 1 verklaarde, dat hij burge-
meester Offermans geen inlichtingen wenschte ttl
geven, daar het officieele onderzoek nog niet was
geëindigd. Plotseling haalde de burgemeester een
ploertendooder voor den dag, aldus de heer Van
Zuylen, en sloeg daarmee zijn bezoeker op het
hoofd. De bezoeker wist de straat te bereiken,
doch werd daar gearresteerd en naar het raad-
huis overgebracht. Eerst na eeu uur verscheen
een dokter om de hoofdwond te verbinden. Na
eenige uren is de heer Van Zuylen in vrijheid
gesteld, waarna hij zich naar zij·n ouders heeft
begeven.,
De ambtenaar, die te Halfweg, aan de

gemeentesecretarie werkzaam is en gunstig be-
kend staat, zal een aanklacht bij de justitie indie-
nen.

jj!

ooievaar wordt als symbool beschouwd
van iemand, die weinig hokvast is.
Toen de nieuwe bewoonster met haar
hebben en' houden aan de versierde wo-
ning arriveerde, werd zij door een groote
menigte opgewacht, die haar met haar
Zooveelste verhuizing gelukwenschte. De
oude boerin heeft geantwoord, dat zij nu
genoeg heeft van verhuizen.
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Twee motorrijders
gedood

bij botsing te Vlijmen.·

Vaders van drie en vier
jonge kinderen.

Ter hoogte van het Kruis te Vlijmen in Noord
Brabant zijn Zondagmorgen twee motorrij-
ders in volle vaart op elkaar gereden, met
het gevolg, dat belden den dood vonden. De
heer M. van Belmond uit Vnght was Daar
Vlijmen gekomen om bij den garagehouder
Van Grinsven een motorfiets te koopen en bet
ongeluk gebeurde toen hij een der machines
probeerde, terwijl de garagehouder op ' een
andere motorfiets rondreed.

Zij naderden op een gegeven oogenblik van te-
genovergestelden kant de bocht, die de weg bij
het Kruis maakt. Van Helmond reed bijna tegen
een paal en verloor daardoor de macht over zijn
stuur, zoodat hij op de linkerhelft van den weg
kwam. Een botsing was onvermijdelijk. Van Hel-
mond trachtte nog het stuur naar rechts om te
werpen, doch het was te laat: Van Grinsven reed
hem met groote vaart in de flank. De' garagehou-
der werd eenige meters omhoog geslingerd en
viel op de keien van den weg. Hij was zoo zwaar
gewond, dat hij nog slechts enkele minuten leefde.
Van Helmond vielonder de motorfiets, die in
brand geraakte. Omstanders trokken hem onder
de machine uit, doch hij moet op slag dood zijn
geweest.
Het lijk van den 34-jarigen garagehouder, die

vader van drie jonge kinderen was, is naar de
woning gebracht, dat van Van Helmond werd
naar het ziekerihuis te Vlijmen vervoerd. De 27-ja
rige Van Helmond laat een vrouwen vier jonge
kinderen na. Hij was in~iren dienst.

HET MES IN BRABANT.

DRONKEMAN WILDE OUDE
VEETE UITVECHTEN.

Een beschol\ken landbouwer te Nuland in
Noord Brabant heeft gisternacht ~en aanslag ge-
pleegd op zijn broer, waarbij hij zijn neef met
een mes zwaar letsel heeft toegebracht.

Zekere J. K. uit Nuland had den Zondag-
avond in een herberg doorgebracht en toen hIJ
tegen middernacht naar huis terugkeerde, be-
sloot hij aan te gaan bij zijn brcer, den landbou-
wer C. K., met wien hij in onmin leeft. Zijn be-
doeling was de oude veete, welke er tusschen
beide broers bestaat, uit te vechten. Op zijn ge-
klop werd hij niet toegelaten en toen besloot de
dronkeman drastische maatregelen te nemen.
Hij trapte de deur van de woning van zijn

broer in en verschê.fte zich toegang tot de slaap-
Immer. Er ontstond een hevige twist, waarbij
de 19-jarige zoon van den heer des huizes zijn
vader te hulp kwam. De woesteling trok hierna
een mes en bracht zijn neef een diepe steek-
wond in den hals toe. Inmiddels was de politie
gewaarschuwd De dader werd ingerekend en
in het politiebureau opgesloten. De toestand van
het slachtoffer is ernstig doch niet levensgevaar-
lijk. \
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Een voorextra-trein
zes personen.

Er waait een nieuwe wind bij de spoorwegen
sedert prof. Goucriaan de directie voert. In alle
opzichten traent men de reizigers te gerieven en
van dierist te zijn. Dat ondervonden Maandag-
avond zes inwoners van Oss, die van hun vacan-
tie uit Noord- en Zuid-Holland terugkwamen en
met een extra-trein van 's Hertogenbosch naar
Oss werden vervoerd. De reizigers arrrveerden
veertig minuten te laat op het Bossche station.
De laatste trein naar Oss was reeds vertrokken.
Zij vroegen den stationschef hoe zij nog thuis
zouden kunnen komen en nadat zij eenige minu-
ten hadden gewacht, stoomde een trein, bestaan-
de uit een locomotief. bagagewagen en eenige
pèrsonenrijtuigen, het station binnen. Met een
vriendelijk gebaar werden de late reizigers uit-
genoodigd plaats te nemen, 'waarna de trein een
kwartier na middernacht naar Oss stoomde,
waar het stationspersoneel den extra-trein op.
wachtte, De zes Ossenaren waren uiterst vol-
daan over deze tegemoetkoming, waarvoor bij
aankomst te Oss het treinpersoneel hartelijk
Werd bedankt.
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DOLLE STIER VEROORZAAKT PANIEK
Honderden landbouwers
achtervolgden het dier.

SENSATIONEEL GEVECHT IN
BRABANTSCH DORPJE.

Zaterdag is het in het Brabantsché dorp-
je Berghem bij Oss Spaansch toegegaan.
Na een uiterst spannende en sensatienee-
Ie jacht is de bevolking daar getuige ge·
weest van een stierengevecht, waarbij
een kolossale stier, nadat acht schoten
met een karabijn op hem waren gelost,
tenslotte de nederlaag heeft geleden.

Het voorspel van deze stierentragedie, welke
aan het scenario van een film doet denken, speel-
de zich af op het emplacement van een der groo-
te exportslagerijen te Oss, waar rundvee werd
gelost. Hieronder bevond zich een geweldige stier
van ongeveer 1500 pond, dien het transport niet
goed bekomen was. Het beest was klaarblijkelijk
dol geworden en rukte zich eensklaps los, waarna

Tien ureetrule kostgangers
van gemeentebestuur.

Het gemeentebes,tuur van Berlicum in Noord '[
Brabant heeft onverwachts Inkwartiermg gekre-
gen van tien vreemde kostgangers en wel tien
gedresseerde fox-terriers. Deze gasten, die alleen
~?ndel1JbroOd eten, zijn gedwongen geruimen
tiJd <:·;"derden toren van het gemeentehuis te
ver'bh}ven, omdat hun meester nog iets met
Vrouwe. Justitia had te vereffenen. Bij een in-
spectl~ III het woonwagenkamp had de gemeen-
t~pohtte dezer dagen een zwerver-artist ontdekt, .
die nog iets op zijn kerfstok bleek te hebben en
nog 2 ~/2 maand hechterusstraf te goed had. De
m~.n ilHeld bij een vriend in een woonwagen ver-
bllJf, doch toen de artist werd aangehouden,
weigerde de vriend de honden van den verdachte
te blij'V"enonderhouden. Voor de politie zat er
dus niets anders op, dan ook de honden onder
haar hoede te nemen en Z'ÜOtrok de geheele ka-
ravaan, bestaande uit een arrestant, tien honden
en een wagen, waarop tien hondenhokken wa-
ren geladen, naar het gemeentehuis. De artist
:werd ter beschikking gesteld van de justitie te
s. Hertogenbosch en de tien verlaten honden,
d.le hun meester onder hevig protest moestem
ZIen vertrekken, bleven onder den toren van
het gemeentehuis opgeborgen, waar zij rustig
zullen. mOeten wachten tot hun meester zijn
verblijf in het Huis van Bewaring heeft beëin-
digd.

Door den bliksem gedood.
.Vanmorgen omstreeks halftwaalf is de 30-ja.

rl~e J. val"!-.der Kammen te Loosbroek in Noord-
. B,u1bant tijdens werkzaamheden op het land
d~or .den blik~em getroffen en. op slag gedood.
.ZIJn -kneeht, dIe eveneens w'~rd getroffen, kreeg
-geen letS~1 van beteekenis. :1:~,was eenige zoon
.en kostwinner,

J_

hij de zware, gegrendelde afsluitpoort stuk trap-
te en de beenen nam.
Via het stationsemplacement der Ned. SPOOl"

wegen rende hij over de spoorlijn in de richting
Berghem. waar hij nog juist voor een naderenden
trein wist weg te springen. Een aantal fabrieksar-
beiders, gewapend met stokken, trachtte den
stier te vangen, doell hiervan was vooralsnog
geen sprake.

Eenige honderden landbouwers en andere dor-
pelingen slotèn zich bij de andere achtervolgers
aan en hun geschreeuw maakte het getergde
beest nog wilder. DOOfkoren en aardappelveldcu
door tuinen en heggen holde de stier voort, alles
vernielend en vertrapPend'. Toen een dèr ach-
tervolgers het beest dicht genaderd was en hem
door een slag met een knuppel op de hersens on-
schadelijk trachtte te maken, maakte de stier
aanstalten zich snuivend en briesend op zijn be-
lager te werpen. Door zich tusscben een prlkkel-
draadomraseertng te laten neervallen, kon de
boer zich echter redden. De situatie werd steeds
gevaarlijker en daar het dolle koebeest de kom
van, het dorp had bereikt, vreesde men ongeluk.
ken. De eonsternatle werd steeds grooter en het
geheele dorp geraakte in opschudding, Kinderen
vluchtten huilend den weg af en een vrouw, die
angstig baar kinderen zocht, zag plotseling de
woedende stier op zich toerennen. Gillend rende
zij haar woning binnen, waar zij van schrik het
bewustzijn verloor.

Daar niemand meer den moed had het dier te
naderen, besloot men de hulp in te roepen van
de Kon" Marechaussee te Oss. - Spoedig versche-
nen eenige manschappen, gewapend met karabij-
nen en toen nam het stierengevecht een aanvang •
.De marechaussées slaagden er in den stier: te na-
deren, waarna zij een drietal schoten op het dier
losten. Deze schoten veroorzaakten een pijnlijke
wonde in den rug, welke het dier nog wilder
maakten. Ook de politiemannen, die geen goede
toreadors bleken te zijn, zonk den moed in de
schoenen toen het brullende beest op hen aar...
stoof en hen op de horens dreigde te nemen. Ten
einde raad heeft men toen een arbeider van de
exportslachterij gerequireerd, wieris dagelijkchs
werk het is, runderen neer te schieten. Met le-
vensgevaar is deze man, na vijf schoten uit de
karabijn. te hebben gelost. erin geslaagd, het ge-
vaarlijke beest neer te leggen.

--.-'--

193

I



",hO)
-.~t*?

DE RONDE VAN OSS.
Opnieuw door v, Amsterdam

gewonnen.
Zondag stond Oss weer lin het middelpunt der

belangstelllng van de wielersportwereld. To'en
wem daar voor de vijfde maal de populair gewor- /
den wegwedstrijd, de Ronde van Oss, verreden.
Het traject van 18 km. loopt over Oss, Macharen.
Megen, Haren, Berghem naar Oss terug en moest
achtereenvolgens door de nieuwelingen, amateurs
en profs en onafhankelijken resp. 2, 3 eh 5 maal
worden gedraaid.
Om 2 uur stonden 86 deelnemers aan den start,

, om het 36 km, 1_!lnge traject af te leggen. ElI' werd,

I zeer fel gestreden en die Bosschenaar Vos slaagde
er lin de eerepalm in de wacht te sleep en. Hij werd
op banddekte gevoLgd dow de Arnsterdammers
Loos en Bilk.De tijd van den winmaar over 36 km.
was 59 mi:n. 57 sec.
Bij de course der amateurs, die driemaal het

I traject (54,k,m.) hadden af te leggen, was de Am-
sterdammer Jaap.Engel de uitblinker. Hij schaar-
de zich al spoedig lin de kopgroep en legde de

~ eerste ronde af in 29 min. 12 sec. Hoewel het pe le·
'-'~ ton, dat hij van zich af had weten te schudden,
~ hem op den voet volgde, slaagde hij erîn, zich aan
''''''-:;"....it den kop te handlieven en als eerste de fin.ish te
~,~ bereiken. De tweed~ en derde ronde werden resp.

. door hem af,gelegd in 29 min. 18 sec. en 29 min,
4 sec., hetgeen tot dusverre een record was. De
Botterdammor Smits en de beide Amsterdamrners
De Groot 'en Kors, die hem voortdurend hadden
gevolgd, konden als tweede, derde en vierde wor-
den geklasseerd.

Onbedreigde zege
Het glansptmt van den middag was de wed-
strijd voor profs en onafhankelijken, waar-

t , bij' de bekende wegrenner van Amsterdam
t "de ,zege wist te behalen. Nadat bekend werd.
I_'. dat Schulte, wegens ziekte niet aan den start

.,»: kon' verscnijnen, werd Van Amsterdam, die
ook reeds in 1937 de ronde van Oss heeft ge-
wonnen als sterk favoriet beschouwd. Inder-
.daad heeft Van Amsterdam aan de verwach-
',tingen beantwoord. Reeds "in de eerste ronde
wist hij zich naar voren te werken om op

, : overtuigende wijze m het hoofdpeleton plaats
'te nemen, waar hij zich heeft weten 'te hand-
haven. In de eerste, tweede en derde ronde,
was hij steeds aan den kop, doch in de vier-
de ronde wist Valentijn de leidiJng te vero-ye.
l'en en als eerste de fiJn,ishte passeeren, Va-
Ientijn kreeg echter bandenpech; waardoor
hij eenige plaatsen' afzakte. Voorts onder-
scheldden zich de Rotterdarnrner Overweel
Motké, Ckiffioen en Boema, die voortdurend
in het hoofdpeleten streden. Van Amsterdam
werd op den voet gevolgd door J. Braspenninx,
die er evenwel niet in slaagde zijn rivaal
voorbij te rijden. Na 2 uur, 25 mik. en 14 sec.
wist Van Amsterdam met een geweldige spurt
de eindstreep te bereiken; terwijl Brasperi-
ndnx op' korten aïstand volgde. Na 1 min, 18
sec. volgden daarna Griffioen en Bosma. De
Rotterdammer Overweel bezette de 7de
plaats.

Nieuwelingen. Afstand 2 maal het traject (36 k m.):
1. F. VOS,'s Hertogenbosch, 59 min. 57 sec.; 2, G. Loos,
Amsterdam: 3. P. Bik, Amsterdam; 4. G. Bteurs.. ru-
burg: 5. J. Harmans, Amsterdam: 6. B, Bregonje,
Utrecht: 7. A. sanou Amsterdam: 8. P. Smltz, Am-
sterdam; 9. F, Petrie, Amsterdam; 10.ex equo Hulsheg.
's Hertogenbosch; ,W. Hijlkema, Amsterdam; Savel-
kouls, 's Hertogenbosch; G. Heerkerk; Rotterdam; W.
Rijsbergen, Leiden; Middelink, Amsterdam; J. van
Haaren, Oosterhout; J. Groeneveld, Utrecht; A: van
den Bieren, 's Hertogenbosch.
Amateurs. Afstand 3 maal het traject (54 k m.) : 1.

Jaap Engel, Amsterdam, 1 u. 27 min. 34 sec.; 2. Chr.
Smits, Rotterdam; 3., C. de Groot, Amsterdam; 4. P.
KWors,Amsterdam; 5. WendeIer, Jutphaas; 6. G. Saas,
eert; 7. D. Vroeger, Arkel; 8. J. Hofstede, Gouda;

9. M. Segaar, Lelden; 10. J. Westendorp, Amsterdam'
tét.l.ttéllttUt-· ä4 . - ,
lteP9UHl :uap . 9 6~tSZ . '. ._ '. '90S f'l!fe.ns~ool't

~
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IK ZAL JULLIE WEL EVEN
BRENGEN!

Meteen "geleende" aulo.

De 19-jarige. L. v, F. uit Urthoern heeft ?em-
dag met zijn meisje en drie vrienden een ple-
zierreisje gemaakt naar de Ronde van Oss, welk
reisje voor het jonge paartje op zeer onaange-
name wijze op het Ossche politiebureau is ge-
eindigd. Van F. had aan zijn drie vrienden, die
aan die Ronde van Oss zouden deelnemen, de
stellige belofte gedaan, dat. hij hen per auto
naar het Brabantsche stadje zou brengen. Het
jongmensch bleek zijn woord te hebben gehou-
den, want Zondagmorgen verscheen hij inder-
daad met een spiksplinternieuwe auto aan de
woning van zijn verloofde en zijn vrienden.
Het werd een genoegelijk reisje, doch te Oss

werd de vreugde op ruwe wijze verstoord. Nau-
welijks had men den wagen geparkeerd, of de
politie verscheen, onderwierp alle auto's aan
een onderzoek en nam den wagen van Van F. in
beslag.
Het gezelschap werd verzocht, mede te gaan

naar het politiebureau, waar .de autobestuurder
aan een streng verhoor werd onderworpen.
Toen kwam de aap uit de mouw .en weldra be-
kende hij, de auto uit een garage te Amsterdam,
waar hij den vorigen nacht had ingebroken, te
hebben gestolen. Volgens zijn zeggen was hij
voornemens de auto Zondagavond terug te bren-
gen.
De vrienden, die van het gebeurde onkundig

bleken te zijn, werden in vrijheid gesteld en
moesten met een andere gelegenheid naar huis
terugkeeren. Het meisje, dat nog minderjarig
is, zal door de politie aan haar ouders worden
teruggegeven. De royale pseudo-autobezitter zal
eveneens door de politie naar Amsterdam wor-
den getransporteerd, waar hij ter beschikking
van de justitie zal worden gesteld.

PAARDEN GEWOND IN WEIDE
GEVONDEN.

~'tierenmishandeling te Gemert.
~'\" Te Gemert heeft zich Zondagmorgen in de
. .' vroegte een afschuwelijk geval van dierenmis-

handeling voorgedaan. De landbouwers Verhees
en Van der Zanden vonden in de vroegte hun
paarden hevig bloedend uit verschillende won-
den in de weiden liggen. Een, der dieren is aan
het bloedverlies bezweken, terwijl het andere
dier door deskundige hulp nog in het leven ls .
gehouden.
Het politie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de

verwondingen met een mes zijn toegebracht. De
weiden, waarin de gekwetste dieren zijn aange-
troffen, liggen op groeten afstand van elkaar.
De,. politie stelt een uitgebreid onderzoek in

naar de daders van deze weerzinwekkende die-
renmLshandelingen. '
Ter plaatse heerscht onder de landbouwende

bevolking groote verontwaardiging.
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De messensteker van Gemert

Nu een veulen gewond.

De Gemertsche messensteker, die het op paar-
den heeft gemunt en door wiens luguber werk
reeds een paard is gedood en een ander hevig is
gekwetst, heeft thans een derde slachtoffer ge-
maakt.

Toen de zoon van de wed. Brouwers uit Ge-
mert een paard met veulen uit de weide ging
halen, werd hij door het oude paard, dat zeer
onrustig was, gewaarschuwd dat er iets aan de
hand moest zijn. Toen B. naderbij kwam, merk-
te hij. dat het veulen hevig bloedde uit een die-
pe wond in het achterlichaam.
De boerenzoon waarschuwde onmiddellijk een

veearts en de politie en uit het onderzoek bleek,
dat men eerst het veulen aan den hals een steek I
heeft willen toebrengen. Waarschijnlijk is het I

moederdier tusschenbeide gekomen, waardoor i
het snoode plan is verhinderd. De onverlaat
heeft echter nog kans gezien het argelooze
beestje in het achterlichaam te treffen. Daar.
door is de wond niet levensgevaarlijk.

De boerenbevolking van Gemert verkeert door
het gebeurde in ongerustheid en men ziet metj
ongedu1d de arrestatie van den onverlaat tege-
moet. Tot dusverre heeft de politie echter nog
geen resultaat bij haar nasporingen gehad.

1f'S' JUL '93~
Bliksem als brandstichter.

Eén hevig on d ' .weer, at gxstermIddag over het
OOstenvan Nederland is getrokken heeft op ver-
SCheidene pIa ts bdien i a en randen veroorzaakt. Boven.
d 15 een jonge vrouw door den bliksem ge-
ood. Het sIaehtoff .er IS de 23-jarige eenige dochter

van den arbeid HN er • Rovers te Langenboom in
oord Brabant. Z" ti'naai ... za n de. hwska.aer aan het

machine toen trin d . '. oms eeks drie uur de bliksem
e woning, sloeg 1\1 j D_ .g6(JoOd. .• e. ",",vers werd op 'slag

De schade in het' huis is gering.

Baby uit raam gevallen.

Dienstmeisje gevlucht.

Een dame te Oss die 1\07" ., boodscl ,naar "'IJmegen moest om
.• tie van1at:Fen te d~en, liet ha~r baby, een jonge-

e'en 14 ~l1a een Jaar, aan de zorgen over van
-jarIg dag " ..."zich ni t meisje. Het dienstmeisje schijnt

hebb . ret met de noodlg., zorg van haar taak te
kameerl1ogekwe;en, Want' de babv, die zich op eeri
bond h P f dEo>tweede .verdieping van de villa be-
nen' ee t kans geZ:Ien een tuimelraam te ope-

, waarna het kindneerstortt ,van een hoogte van ó m.
meisje za e en op het hoofd neerkwam. Toen het
der bureng'i:at er was gebeurd, riep zij de hulp
de vlu 1 t en geraakte zoo van streek dat zij

C1 nam ' .
AanVankelijk'

ren niet Werd gemeend, dat de kwetsu-
kind er hv,an ernstigen aard waren en dat het
de toestan~t leven. af zou brengen. Thar.s 'wordt

van het kind hopeloos geacht. '



Concours-hipplque te Oss.

De Ossche wal een struikelblok..

Het concours hippique te Oss, dat in de afge-
loopen 20 jaren kon worden gerekend tot de
groote nationale eoncoursen hippiques is gisteren
met een dermate groot succes gehouden, dat het
zijn aanzien zoo mogelijk nog heeft verhoogd.
Het concours, was zooals steeds, goed georgani-
seerd, terwijl de uitstekend bezette nummers
goed werden uitgevoerd. Het Koninklijk Huis I
had verschillende medailles beschikbaar gesteid.
Luitenant Gretel' mocht in het nummer elegant-
ste rijpaard beslag leggen op de zilveren medall- ,
le van H. K. H. Prinses Juliana, terwijl hij met
Carina. dool' in 3 jaar de eerste prijs te behalen
eigenaar werd van een zilveren wisselbeker, uit-
geloofd door den heer S. van Zwanenberg, groot-
industrieel te 's Gravenhage. De medaille van
H.M. de Koningin viel in het concours een-
spannen, type landbouwtuigpaarden in Neder-
land geboren, ten deel aan den heer J. Buyn-
sters te Ginneken, die met deze medaille nog een
zilveren wisselbeker en bovendien de herinne-
ringswisselbeker (Hendrik Rosmalen) In ont-
vangst mocht nemen. In het groote springcon-
cours M.A. is een zware strijd fI!streden en door-
dat niet op tijd werd gereden moesten de hin-
dernissen tot driemaal wordep verhoogd eer
D, C. F. Modderman uit De Steeg met Lest Best de
eerepalm wist te veroveren. Een eereprijs, be-
staande uit een zilveren medaille van Z, K. H.
Prins Bernhard met een zilveren wisselbeker ,
werd hem na een kamp met Lightly van P. de
Gruyter. 's Hertogenbosch, berijder Pex, toege-
wezen.

Het parcours voor het springconcours, dat 600m.
lang was en. waarin een der hindernissen de
z.g. Ossche .)iIlJI rtle meeste ruiters deed struikelen,
werd het Ufoutloos gereden door Isabella van
Gravin van Limburg Stirum, 's Oravenhage, bel'.
Karel Hensen. Het concours werd besloten met
een jachtrit.
De uiltslagen luiden als volgt:
Concours Koudbloedpaarden: 1. Etoile de Baron

van Gebrs, Van Acht, Eindhoven; 2. Prinses van
'I'h. v. Overbeek Oirschot: S. Liza van J. Berends
Langenboom; 4. Bleuetta van M. A. Sloots Neder-
wetten. E,V. Princesse van Joh. Leenders, Door-
nenburg.
Concours Eenspannen: 1. J, Buynsters, Ginne-

ken. met Pumunda: 2. A. Stehouwer, Dubbeldam,
met Roland; 3. H. G. van Straaten, Ltrecht, met
Prospect; 4. L. J. Lutje Holzik, Enschede met
Vova. E.V. Mevr. L. W. Hassink, Hengelo. met
Udo. L. J. Lutje Holzik. Enschede. met Keddy en
L. Wissink, Enschede, met Constant.
Elegantste rijpaard: 1. Carina van Kapt. Gretel',

Amersfoort; 2. Gidron Bibol' van H. J. H. T.
Modderman. Ede (berijdster mevr. Vim Reede--
Van der Goe; 3 Luc van mevr. Ir. v. d. Bergh-
Hartog, Eindhoven.
Concours eenspannen tuigpaard, 1 (open klasse)

1. Lady Love van C. Otjens, Dongen; 2. Grand
Duke van Joh. Lamers, EIst; 3. Udo van mevr.
L. W. Hassink, Hengelo; 4. Wi·tcham van A. Jan-
sen. EIst. E.V. Westerveld, 's Charlemagne van
R. J. Addink Velp.
Concours tweespannen (type landbouwtuig.

paard) 1. Roland en Windsor van A. Stehouwer,
Dubbeldam; 2. Pumunda en Whilbbna van J.
Buynsters. Ginneken en A. Z. Snoek, Almkerk:
3. Izeddy en Vowa van G. J. Lutje Holzik, Enschede.
Groot Springconcours M. A.: 1. D. C. F. Modder-

man, De Steeg met Lest ~est; 2. P. de Gruyter,
's Hel'togenbosch• met .Llghtly; .3. L. Wijler.
's Gravenhage met Sofia; 4. Gravin v. Limburg
Stirum. 's Gravenhage met Isabella; 5. Kapitein
Gretel', Amersfoort, met Carina; R. van Puyenbroek
Tilburg, met 'ï'abouret: mevr. Pasrnan, 's Graven-
harre met Sir Buth of Lottka; 8. id. met Aranka
all~n' 0 ft.; 9. P. de GruY'ter, 's Bosch, met Game:
cock; maj, G. P. de Kruyff, Deventer, met Reveil-
le; kapt. L. Tonnet, Amersfool't, met Kantaka, Iil allen 3 fouten.

I
I
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t B chern in Noord-Bra-- Vamnorgen kwam e er .., f" tt bant op den provincialen weg een tlenJan~e iet-
ser J. SInHs onveMvachts achter: een melkwage~
te voorschijn .. De .jongen werd aangereden. door

'"een 'personenauto en over deI~weg geslingerd-
Zijn fiets werd volkomen vermeld. J.... .

! I' Met een: zware hersenschudding, .een ge~roken y
Ir, A pols en inwendige verbloedingen IS de Jongenill naar €en ziekenhuis te Oss overgebracht, waar
/~ Ihij kort na aankomst overleed. A
r 11~,l~ 3~
BOOZE BIJEN VALLEN I

MENSCHEN' AAN.

I I{~~

Onvoorzichtige' fietser gedood.

DRIE PERSONEN LEELIJK
TOEGETAKELD.

Onder de Brabantsehe' gemeente Reek
drie personen door bijen aangevallen en
toegetakeld
Een boerenwagen, die volgeladen was met

bijenkorven, geraakte defect en sloeg om. De
bijenkorven vielen op den weg. tengevolge waar-
van hevige consternatie onder het bijenvolkje
ontstond. De diertjes namen de vlucht en koel-
den hun woede op, beide voerlieden. het paard
en een passeerenden fietser. Het paard rende
weg en wist aan zijn belagers te ontkomen. De
drie mannen werden echter zoo hevig door de
woedende bijen toegetakeld, dat zij zich onder
g.eneeskundige behandeling moesten stellen.
,De bijenzwermen veroorzaakten een paniek
onder de voorbijgangers, die haastig rachtsom-
keert maakten. In een minimum van tijd was
d_e_anders zoo drukke verkeersweg geheel uitge-
storven en niemand waagde zich buiten. Tenslot·
te is het aan eenige imkers gelukt. de bijen weer
in de korven te verzamelen.

zijn

hevig

OP ZIJN AANTEEKENDAG
DE GEVANGENIS IN.
Os uit de,wei gestolen.

Inplaats van Iusttg te kunnen feestvieren ter
gelegenheid van zijn ondertrouw, werd gister.

I
lIliddag een 30·jarige boerenzoon te Berghem, die
gereed stond om naar het. raadhuis te gaan, van

I zijn bruidje weggevoerd en gearresteerd en op.
I gesloten in de marechausséckalerne te Oss onder
; verdenking van diefstal van een rund uit een
welde,

De landbouwer Spierings uit Oss miste dezer
d~?en uit een weide te Macharen een jongen os,
HlJ deed aangifte bij de marechaussee in zijn,
Woonplaats en na een nauwkeurig onderzoek :
kwam aan het Jicht, dat zekere Van E. uit Berg-
hem dit beest moest hebben ontvreemd en op de
Bossche veemarkt voor f 145 ten gelde had ge·
maakt. Van E., een 30-jarige boerenzoon van
goeden huize, werd op een voor hem zeer onge-
legen oogenblik aangehouden en aan een streng
verhoor onderworpen Hij bekende zich aan den
diefstal te hebben schuldig gemaakt. De boeren.
zoon zal ter besch;.kking van de justitie te "5 Her-
togenbosch worden gesteld. .
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Na de paarden de kippen.
!,

Geheimzinnige slachting te Gemert.

Na de geheimzinnige steekpartijen te Gemert,
waarvan paarden het slachtoffer zijn geworden,
worden de gemoede:I'en van de bewoners dezer
Brabantsohe gemeente thans opnieuw in beroe-
Iring gebracht door een llIieup geval van dieren-
mishandelmg.

Toen de landbouwer M., in de buurschap
Mortel, Zondagmorgen zijn kippen ging
voeren, bleek dat zijn geheele bezit aan pluimvee,
ten getale van 84 jonge legkippen en een haan,
was afgeslacht. De verontwaardigde boer deed on-
lIliddellijk aangifte bij de politie. Er wordt een
uitgebreid prn;d~z~e~ ingesteld. -

-Trouuipartij uitgesteld
Secretarie-personeel

met vacantie!

!
I,
,
I

Op het raaàhuis van het Brabq,ntsche
äorpie Heesch heeft zich Zaterdag een
pijnlijk voorval afgespeeld. Een jonge.
man uit Oss zou met een schoone uit
Heesch in het huwelijk treden en vroo-
lijk en welgemoed besteeg de trouwstoet
de trappen van het gemeentehuis, waar
de plechtigheid zou worden voltrokken.
Al spoedig bleek daar echter, dat er

dien dag van bruiloft vieren geen spra-
ke zou kunnen zijn, omdat wegens va-
cantie van het secretariepe.rsoneel de
benoodigde papieren niet in orde wa-
ren gemaakt. Het bruidje geraakte zoo
va,n streek, dat zij in tranen uitbarstte.
Tranen noch smeekbeden tiielpen ; de
trouwpaff"tij moest voor onbepaalden tijd
worden uitgesteld. De bruiloftsgasten
werden naar huis gestuurd en de pas-
toor, die reeds gereed stond om het hu.
welijk in te zegenen, keerde onverrich-
terzake naar de pastorie terug.

Vader en zoon bijtijds ontsnapt.

Gisteravon<! omstreeks halfzeyen is te Yor.,
stenbosch, gemeente Nistelrode in Noord Bra.
bant, eensklaps een boerderij ingest.ort, juist
toen de landbouwer Van den Boom, die -met.
zijn zoon werkzaamheden in het achterhuis van
zijn boerder-ij had verricht, zich naar buiten

begaf, waar zijn zoon zich reeds bevond.

De boer, die zich nog in de deur bevond, werd
dool' een panisohen schrik bevangen en snelde
naar buiten. Hieraan heeft hij zijn leven te dan-
ken gehad. Hij werd nog door neervallend puin
en dakpannen getroffen, doch het letsel, dat hij
hierbij opliep, is niet van ernstigen aard, De an-
dere huisgenooten bevonden zich in den tuin
aehter de boerderij, zoodat geen hunner werd
gekwetst.
De boerderij is in een puinhoop veranderd.

De schade is aanzienlijk. Vermoedelijk is de in-
storting veroorzaakt, doordat het achterhuis.
waarin de nieuwe oogst was geborgen, te vel
was geladen, waardoor de muren zijn uitgezet.
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HET MES IN BRABANT

WETHOUDER
NEERGESTOKEN.

Een der daders reeds
van zijn bed gelicht.

, Vannacht is de 53·jarige heer A. v, d. Heyden,
wethouder van Sociale Zaken te Heesch bij Oss,

...door twee onverlaten aangevallen en met een
mes neergestoken. Een van de twee daders is
reeds gearresteerd. Hij heeft bekend, doch zwijgt I
over de motieven tot zijn daad. Evenmin wil hij
den naam van zijn medeplichtige noemen. Men

veronderstelt, dat hier sprake is van een wraak.
neming van ontevreden werkloozen.

Wethouder Van der Heyden had gisteravond I
die· kermis bezocht en keerde geheel alleen huis- i

waarts. Toen hij zich op den rijksweg ter hoogte
.'vai\ netcaïé Van Rooijen bevond, sprongen tw ee
mannen uit het kreupelhout en vielen hem met
messen .aan, Zij brachten hem diepe steken in
den rug toe en verdwenen in de duisternis, toen
hun slachtoffer hevig bloedend ineenzakte.
, In het café hoorde men gekerm, hetgeen aan.
leiding. was tot een onderzoek op den rijksweg.
Men vond den wetnouder badend in zijn bloed.
Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroe·
pen en nadat een dokter uit Oss de eerste hulp
had verleend, werd de gewonde overgebracht
naar het st .. Ludovicus ge~ticht te Heesch.

Dader spoedig gearresteerd
De politie van Heesch stelde in samenwerking.

met de marechaussp.e uit Geffen dadelijk een
uitgebreid onderzoek in, dat spoedig leidde tot.
de arrestatie van den ~G-.iarigen P. van Z. uit!
He~sch. :Van Z. werd van zijn bed gelicht en
naar de marechausseekazerne te Geffen overge-
bracht. Weldra bekende hij den moordaanslag.
Hij .wilde z~chechter niet over de motieven tot zijn
daad uitlaten. Ook slaagde de marechaussee er
niet in. hem tot het noemen van den naam van
zijn medepltchtigs te hrerigen.

Men neemt aan, dat hier kwestie is van een
wraakneming door ontevreden werkloozen. Van
Z., die in arrest wordt gehouden, was werkzaam
in 'de werkverschatïtng in de nabijheid van
Heesch.
De toestand van den gewonde, die veel bloed

heeft verloren, was vanochtend niet ongunstig.

I Groote beroering
De aanslag heeft in het. dorp groote beroering

gewekt, voornamelijk door het feit, dat dit het
tweede geval sinds' korten tijd is. Men zal zich
herinneren, dat eenige maanden geleden de bur'
gemeester van Heesch tijdens een bespreking
door een bezoeker is ailngevallen en gekwetst.

•
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De moordaanslag te Heesch

Het motief van, den dader.
IVan den moordaanslag op wethouder A. ,v. d.

Heyden te Heesch bij Oss is thans het motief
bekend. Van Z., een van de daders, 'heeft ibekend

dat hij wraak op den wethouder heeft wUIen ne-
men, omdat deze zich .verzette tegen de pogin-

gen van Van Z. betrekkingen aan te knoopen
met een nichtje van den heer Van der Heyden_

De wethoudar is n.l, toeziend voogd over. het
meisje en had' - evenals haar vader - bezwaar
tegen een verbintenis metVan Z., omdat de jon,
geman, die bekend is onder den .naam Peer van
Kees van "Josjes, reeds-meermalen met de politIe
in aanraking -is geweest. .
Zondagavond heeft Van' Z. .reeds den valier

van het meisje met een -mes bedr~igd.' Dinsdag-
nacht bleef het .niet bij bedreigingen. De mes-
steken, die hij wethouder Van der· Heyden heeft
toegebracht, zijn diep onder de schouderbladen
doorgedrongen, waardoor zwaar letsel is ont-
staan. De toestand van den gewonde is zeer ern-
stig.
, Het is de politie nog niet gelukt, den mede-
dader op te sporen ..

Arbeidsconflict in De Peel.
Vanmorgen hebben ongeveer 500 arbeiders in

de werkverschaffing te Mill in de Peel het werk
neergelegd. De oorzaak is ontevredenheid over.
de loonen en den arbeidsduur.
De werken, die o.a. bestaan uit het graven van

een kanaal, worden uitgevoerd onder leiding van
de Nederlandsche Heide Mij. De arbeiders zijn
afkomstig uit Mill, Breda en Tilburg. Uit de
laatste twee plaatsen worden zij eIken dag per
extra trein naar het werk vervoerd.

939
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Onder vat verpletterd.

Jongen op slag gedood.

Een noodlottig ongeluk heeft zich gisteravond
te Gemert in Noord Brabant voorgedaan, waar
een elfjarig knaapje door een vallend ijzeren vat
is verpletterd.

De elfjarige Johan Sterke was achter op een
met paarden bespannen wagen van een militaire
colonne meegereden. Toen het gespan in het ge-
hucht Pandelaar was aangekomen, hielden de sol-
daten halt, om daar eenige ijzeren vaten met
drinkwater te lossen. Het schijnt, dat de paarden
zijn geschrokken, want plotseling steigerden de
dieren, waardoor de vrachtwagen vooruitschoot.
Door den schok viel het knaapje van den wagen.
Een der vaten viel eveneens van den wagen en
kwam boven op den jongen neer. De soldaten, die
onmiddellijk ter huïp snelden, rolden het 600k g.
wegende zware vat weg, waarna zij tot de onto
dekking kwamen, dat de schedel van den jongen
was verpletterd. Het slachtoffer bleek op slag te
zijn gedood.

.,. .......

Ve~giftige plant gegeten.

Een driejarig meisje te. Deurne in Noord Bra-
bant heeft van een vergiftige plant gegeten. On-
middellijk daarop deden zich vergiftigingsver-
schijnselen voor. Kort daarop is het kind over-
leden,

1939
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Geschenken van militairen
aan Ossche burgers.

Maar het Rijk werd benadeeld.
Dat burgers zich uitsloven om. het den milt-

tairen zoo prettig mogelijk te' maken, is te begnij-
pen, doch dat de militairen .zich als tegenpresta-

I tie gedrongen voelen hun weldoeners tegen be.
lachelijk lage prijzen van fietsen, wollen dekens,
levensmiddelen e.d, te voorzien, dat kwam de Os-
sche gemeentepolitie wel wat verdacht voor.
Het duurde niet lang of het geheele keuken.

personeel van een der militaire keukens, de
menagemeester incluis, werd ingerekend en
biechtte zijn zonden aan. de politie op. Toen wer,
den de beminnelijke burgers aan den tand ge.
voeld en het bleek, dat men met een uitgebreid
complot te doen had. Het was een komen en gaan
van verdachten op het Ossche politiebureau,
met als gevolg, dat circa 25 personen met proces-
verbaal wegens heling naar huis konden gaan.
Voor hen zal dit muisje nog wel een staartje heb-
ben.
'De militairen worden aanvankelijk naar 's Her-

togenbosch overgebracht. Een deel van de gesto-.
len goederen is opgespoord en door de politie in
beslag genomen.

KINDERVERLAMMING
IN BRABANT .

•
Eenige gevallen in de omgeving

van Oss.

In de onmiddellijke omgeving van Oss zijn de
laatste weken eenige gevallen van kinderver-
lamming geconstateerd. De meeste gevallen zijn
voorgekomen in het dorpje Schayk, waar 3 kir:.-
deren, resp. van de families Van Ree. Van Dijk
en C. van Casteren. die aan de gevreesde ziekte
lijdende waren, naar het St. Canisiusziekenhuis
te Nijmegen zijn vervoerd. Deze patiëntjes zijn
hsrsteld. Een kindje van de familie Manders te
Schayk werd eveneer:..s naar het ziekenhuis over,
gebracht, waar het is overleden.
Dat de ziekte ter plaatse nog niet luwt, blijkt

wel uit het feit, dat thans weer twee nieuwe
gevallen zijn geconstateerd, n.l. bij twee kinde.
ren uit het gezin N. van Casteren. Ook het der-
de kind uit dit gezin' is zwaar ziek, doch men
weet nog niet zeker, of men hier met kinder-
verJammü:·g te doen heeft.
De ziekte heeft zich nu ook uitgebreid tof het

naburige dorp Berghem bij Oss, waar het vier-
jarig zoontje van. de ~~milie. Va~ den Heuvel
aan kinderverlammmg 11jot. DIt kmd is even-
eens in een ziekenhuis opgenomen.

/
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Jongen levensgevaarlijk
gewond.

Dat het mes in Brabant ook door de jeugd ge-
hanteerd kan worden, is te Rosmalen gebleken,
waar een lS·jarige bouwvakarbeider zijn ls.jarigen
collega bij een twist met een mes heeft aange-
'Vallen en, zoo zwaar letsel beeft toegebracht, dat
'Voor het leven van den getroffene wordt ge-
'Vreesd.
De i5·jarige V. had des middags reeds

op het werk eneenigheid gehad met den IS·jarigen
J. van Rosmalen. Toen de jongelieden elkander
's avonds weer ontmoetten, kwam het tot een
verwoede vechtpartij, waarblj V. van zijn mes
gebruik maakte. Hij bracht Van R. hiermee zeven
steken in borst, rug en hals toe, waarna. de ge-
troffene inéénzakte. Een dokter achtte den toe-
stand van het slachtoffer zoo bedenkelijk, d,a;t
vervoer van den ongelukkige, die voorloopig bij
omwonenden was bmnengeda-agen, als zeer ge-
vaarlijk werd geoordeeld,
De dader is aangehouden.

SCHOLEN GESLOTEN
wegens 'kinderverlamming.
Op last van den inspecteur van de Volksgezond.

heid dr. Bantjes uit Nijmegen zijn wegens het
veelvnldig voorkomen van kindérverlamming in
de gemeente Schayk de lagere scholen gesloten.
Deze maatregel is genomen om te trachten

uitbreiding' van de ziekte -te voorkomen.~cJ_.r =«
Compagniescommàndant
te Oss gearresteerd.
Verdulsterlng van riiksgeld,

Als resultaat van een intensief onderzoek heeft
de militàire polttle te Oss gearresteerd, den 47.
jarigen reseMl'ekapitein Tb.' L., compagniescom-
manda'ut daar. Na aan een streng verhoo- on-l
derworpen te zijn, werd de aangehoudene op
transport gesteld naar Den Bosch, waar bij
werd opgesloten•

.Voorzoover bekend is geworden, heeft men
h~~r te, doen met een omvangrijke affaire, waar.
bIJ sprake is van verduistering van rijksgeld en
van ,het aannemen van steekpenningen bij de.
~enSle:le,:,eranties, Reeds geruimen tijd zou bij
e mIlitaire autoriteiten het vermoeden be-

staan, dat de compagniescommandant zich aan
m~lversaties zou hebben schuldig gemaakt. Zijn
bUitensporige uitgaven wekten argwaan.
Deze opzienbarende arrestatie heeft te Oss zoo.

wel in militaire als in burgerlijke kringen groote
oPschUdding verwekt. Er gaan geruchten, dat
ook verscheidene burgers niet vrijuit zoudengaan.' .
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Fourier te Oss gearresteerd.
De militaire politie te Oss is na een uitge-

breid onderzoek overgegaan tot arrestatis van
, der fourier R., die er van verdacht wordt zich
: te hebben schuldig gemaakt aan verduistering
var: militaire goederen. Na verhoord te zijn, is
de verdachte opgesloten. Hij zal ter beschikking
worden gesteld van de betreffende autoriteiten.
Het onderzoek naar de verduisteringen van den
compagniescommandant L. is nog met volle
kracht aan den gang. De laatste dagen werden
bij Ossche ingezetenen verschillende huiszoekin-
gen verricht, doch het resultaat hiervan is noz
rue: bekend geworden. Naar verluidt zouden d~'
verduisteringen, welke door den compagnies-
commandant zijn gepleegd, de som van f 25.000
te boven gaan.

Gemeenteraad van Megen
wenscht geen dictator.

In het Brabantsche Maasstadje Megen, heeft
Ge raad zich fel tegen den burgemeester ge-
keerd, toen deze magistraat naar den zin van het
gemeentebestuur al te veel dictatortje wilde
spelen. De burgemeester had zonder mede.
weten van raad en wethouders het bestek van
het nieuw te bouwen gemeentehuis laten veran-
deren. Dit zou gebeurd zijn om aan een bepaal-
den aannemer 't werk te kunnen gunnen. De burge
meeeter verklaarde, dat. hij in het gemeentebe-
lang had gehandeld. Desniettemin regende het
in de raadsvergadering verwijten op het ge-
meentehoofd. Een door den burgemeester geop-
perd voorstel, om de zaak, in tegenwoordtgheld
van den architect, nog eens in besloten zitting
te willen behandelen, werd van de hand gewezen.
De burgemeester was over deze weigering zoo
verbolgen, dat hij de vergadering toevoegde:
- Ik ken de mentaliteit van de raadsleden.

Dit werkte op de vergadering als een roode
lap op een stier, Verklarend, dat men zich niet
!langer wenschte te laten beleedigen stonden de
raadsleden en de wethouders als één man
op en verlieten demonstratief de raadszaal. Later
hebben de wethouders de verzekering gegeven,
dat zij geen enkel mandaat voor den raad-
huisbouw zullen teekenen, zoodat het is te voor-
zien, dat Megen nog wel eenigen tijd op het nieu-
we raadhuis zal moeten wachten .

...~ \~a\J\939
Aan den vooravond van zijn

trouwdag verongelukt.
Op den vooravond van ZijlII trouwdag is een

8Qldaat uit Scbiedam, dJie in Brabant in garni.
zoen is, het slachtorres- van eeu o,ngelulr gewor,I den,
Gisteravond reed de Schiedammer G. van der

I Lubbe met eenige soldaten op een vrachtauto
mee van Sint Oedenrode naar Boxtel om daar
den trein naar Schiedam te nemen, waar hij

I vandaag in het huwelijk zou treden. Op den I

Schijndelscheweg onder Boxtel is de jongeman

\

van de in volle vaart rijdende vrachtauto geval,
'. len.tn zorgwekkenden toestand is hij opgenomen

en naar het Sint Lidwina ziekenhuis te Boxtel
vervoerd, waar hij met een zware hersenschud.
ding en diepe hoofdwonden in bedenkelijken
toestand is opgenomen.
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Ossenaar steekt zijn vrouw. ,

Hoogloopende 'twist om een
japonnetje.

Te Oss beeft zich ten huize van den arbeider
A. van O. een echtelijk drama afgespeeld. Er was
reeds meermalen oneenlgheld ontstaan tusschen
den 28·jarigen man en zijn 22.jariJ!:evrouw, doch
tot dusverre was het steeds bij hooge woorden
gebleven.

Dezer dagen had de mam zijn vrouw geLd'ge-
geven om eenige Inkoopen te doen, doch het
jonge vrouwtje had het geLd omgezet in een I

moderne japon, waarmede zij des avonds laat, t

na den geheel-en dag afwezlg te zijn geweest, l
trtomfarrtelijk huiswaarts keerde. Haar vreugde {
over de nieuwe aanwinst werd echter spoedig I

getemperd, doordat haar man haar- allesbehalve f

vriendelijk ontving. ET ontstond weldra een hevige
twist waarbij de man zijn vrouw dreigde neer te
steken. De buren, die het kabaal hadden gehoord,
vreesden, d8Jt ongelukken ni-et zouden uitblijven

I en waarschuwden telefonisch de marechaussée,
Inrnlddels waren man en vrouwelkander te

lijf gegaan, De man greep een mes en braebt zijn
echtgenoote vier SIteken toe. Op dit oogenbltk
versehaften die polbtiemamnen zich toegang tot
de woning. Zij ontrukten Van O. het mes en
stelden den man in arrest, De gewonde vrouw
werd in aller-ijl naar het St. Annaziekenhuis ver-
voerd. Haar toestand ls niet levensgevaae-lijk.
Het moderne nieuwe japonnetje, de onschuldige

oorzaak van al deze ellende, lag met bloed be-
I, smeurd en in flarden gevete'n op den grond ....

- - Ien Z'kinderen geredVrouw
Toen de storm op zijn hevigst was is een schip

met grint uit Raamsdonksveer, dat te Lithoven
op de, Maas voor anker lag, gezonken. De schip-
persvrouwen haar _twee jonge kinderen geraak-
ten te water, doch met behulp van eenige solda-
ten kond ..en zIJn met, veel moeite aan wal worden l
gebracht. Het schip is gezonken. I

AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN.

Toen het driejarig zoontje van den vleesch-
houwer H G d IN . roenen aa te Den Dungen in
oord Brabant in de slagerij aan het - spelen

whaSt' had hij het ongeluk Voorover in een tobbe
ee water te vall M tden 0 d k en. e deerlijke brandwon-

en n::; e t ,":erd he~ slachtoffer opgenomen
arme kl . een zIekenhuIs. overgebracht, waar de

eine na een hevig lijden, is bezweken •.

J
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Toen Zaterdagavond twee Ossche arbeiders, de {_B ce: .
40_jarige J. K. en de 23.jarige C. B., in beschon, -, <'"/~/

,.....-. et;..

y,le,-,,~~
Ossenaar neergeslagen.

Twist tusschen cafébezoekers.

ken toestand een café in de Verlengde Toren.
straat te Oss verlieten, ontstond weldra tus,
schen beide mannen oneenigheid, welke eerst in
een hoogloopende twist en tenslotte in een ver.
woed handgemeen ontaardde.
B., die de sterkste bleek te zijn, sloeg zijn te-

genstander, die niet al te vast op zijn beenen
stond, tegen den grond en toen K. opstond om
zich tegen B. te verweren, sloeg de laatste hem
opnieuw met zulk een kracht neer, dat K. be,
wusteloos bleef liggen, meldt onze correspondent

I te Oss. Ooggetuigen waarschuwden een dokter
en deze constateerde ,dat het slachtoffer met
zulk een kracht met het achterhoofd tegen den
grond was geslagen, dat hij een schedelbasis-
fractuur en een zware hersenschudding had op-
geloopen. In levensgevaarlijken toestand is K.
op advies van den geneesheer naar. het Groot,
ztèkengasthuis t!'! 's Hertogenbosch overgebracht.
E., die de vlucht had genomen, is later door de
politie 'gearresteerd en in het politiebureau te
Oss' opgesloten,

....
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Jongetje tegen kachel gevallen;
aanbrandwonden overleden.

Het 11/2-jarig zoontje van de familie Gielis
te Oss is gtstermiddag bij het spelen tegen een
brandende kachel gevallen. Toen de moeder op
het gegil van het kind kwam aangesneld, had-
den de kleertjes reeds vlam gevat en stond de
arme kleine in lichterlaaie. De moeder slaagde
er weliswaar in, de vlammen te dooven, doch
het kindje was reeäs over het geheele lichaam
niet deerniswekkende brandwonden overdekt.
In' .hopeloozen toestand is het knaapje naar het
St. Anna.zlekenhuis .vervoerd, waar het na een
hevig lijden is bezweken, meldt onze correspon,
. dent te Oss.

~c9&q~~., ISOLD..UT GEDOOD,

EU het schoonrnaken van zijn geweer is de ~:3·
[artge ongehuwde dtenstplichtige H. L. uit
Soerendonk, gelegerd te Erp in Noord-Brabant,
door een schot in het hoofd getroffen en up
slag gedood, meldt onze correspondent.

I
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