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FAMILIEDRAMA TE BERLIKUM \

Oppassende jongeman doodt zijn dronken vader'

Donderdagavond heeft zich bij het gehucht'
Middelrode onder de gemeente Berlikum
<N.B.) in de woning van den 62-jarigen
petroleumventer C. van B., die daar met zijn
twee zoons en twee dochters in een klein
afgelegen huisje woonde, op ongeveer 100 M.
afstand van den weg Berlikum-Middelrode,
een drama afgespeeld.
Het was bekend, dat de verhouding tusschen

den ouden vader en de vier kinderen zeer
slecht was; de oorzaak daarvan was, dat de
vader voortdurend misbruik maakte van
sterken drank. Telkens als de petroleum-
venter dronken thuis kwam, speelden zich
ernstige tooneelen af en kort geleden had de
beschonkene met een schop zijn 22-jàrigen
zoon W., een lossen werkman, vrij ernstig
toegetakeld. Na dit incident was de ver-
houding tusschen den vader en de kinderen
nog slechter geworden.

Omstreeks 6 uur gisteravond keerde de
man beschonken achter zijn petroleumkarretje
naar huis, waar zijn kinderen met het avond-
eten op hem wachtten. Hij werd natuurlijk
allesbehalve vriendelijk ontvangen en het
kwam tot hooge woorden, gevolgd door een
twist, waarbij de petroleumventer als een
bezetene te keer ging. De 22-jarige zoon
ontstak daarop in woede en gaf zijn vader
een klap, tengevolge waarvan deze tegen een:
kast opbotste en vervolgens op den vloer viel,
waar hij roerloos bleef liggen. 1
In .overspannen toestand rende de jongeman I

daarop naar buiten. De 20-jarige andere zoon
, en de 16-jarige tweelingzusters hadden toen \
nog geen vermoeden van wat er eigenlijk was I
gebeurd. Toen W. niet terugkeerde, ging de I
20-jal:ige C. Jr. hem zoeken en buiten bekende \
W. zijn broer, dat hij zijn mes getrokken had I

en zijn vader daarmee in den hals had I
gestoken.
Geheel van streek hebben de kinderen toen

hulp gehaald bij hun getrouwden broer, die,
I op eenigen afstand woont. Bij hun thuiskomst
l bleek.. de oude man er zeer ernstig aan toe
te zijn, Dr. Hoffman, uit Berlikum, was
sl?oedig ter plaatse, doch kon geen hulp meer
bieden.

Inmiddels waren ook de gemeenteveld-
wachter en de marechaussee uit den Bosch
aangekomen. De dader legde een volledige
bekentenis af. Hij is. in het politiebureau ter
plaatse opgesloten en zal ter beschikking van
den officier van justitie in deri Bosch worden I

gesteld·. De jongeman staat zeer gunstig I
bekend. I

Het drama is pas vanmorgen in de buurt
bekend geworden. Het heeft in het stille dorp'
groote beroering gewekt; men is zeer begaani
met het lot van den dader. I
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GEMERT. De gemeenteraad heeft besloten
over te gaan tot e Ie c tri f i c a ti e van de
Buurtschap Het Wolfsbosch. De kosten be-
dragen volgens de opgave van de P.N.E.M.
f 1,245, waarvan de gemeente een derde voor
haar rekening zal nemen. Voorts werd besloten
om het jaarlijksche subsidie van het armbe- i
stuur met f 1,500 te verhocgen.

BAKKE-HIJ EN WONING AFGEBRAND
TE REEK (N.BR.)

Gistermorgen in de vroegte IS brand uitgebro-
ken in het woonhuis van den bakker en wirike-
lier T. Wolters aan de Heistmorgenstraat te
Reek (N.-Br.) De bewoners werden in hun slaap
door het vuur .verrast en konden zich slechts
met moeite redden. De brandweer was spoedig
ter plaatse, doch wegens gebrek aan water kon
geen blusschingswerk verncht worden. Men
moest lijdelijk toezien, dat de vlammen over-
sloegen naar de aangrenzende bakkerü, welke /
eveneens spoedig in lichter laaie stond. He1
woonbuis met bakkerij brandden tot den groud
af. 80k' het meubilair, -hanevens de inventaris
van de' bakkerij, zijn verloren gegaan. De oor-
zaak is niet bekend. Verzekering dekt gedeel-
telijk de schade. .

/3 0M: s>»«:
Onder een kipkar, geraakt

! ~rbeid.el' gedood.

I Gistermiddag omstreeks 4 uur is op de
gemeente-werkverschaffing te Boxtel de 38-
jarige tewerkgestelde H. van Overbeek uit
Boxtelonder· een kipkar geraakt en op slag
gedood. Van Overbeek was bezig met nog
andere tewerkgestelden den weg, die langs

I den spoorweg Boxtel-c-Tilburg loopt,' te ver-
breeden. Daartoe maakte men gebruik van
kipkarren.' Op een gegeven oogenblik liep een
der kipkarren uit de rails en van 0..trachtte
den wagen, .welke geheel met zand was
gevuld, nog tegen te houden. Deze poging
mislukte, doordat de kipkar kantelde en met
de Jading zand op den man terecht kwam.
Onmiddellijk trachtte zijn mede-arbeiders hem

I uit zijn netelige positie te bevrijden, en toen

I
dit na ee,l1.igentijd gelukte, bleken de levens-
geesten van van o. te zijn geweken. De Dorst-
kas van het slachtoffer was ingedrukt.
Geneeskundige hulp mocht niet meer baten.
Het slachtoffer was gehuwd en vader van
5 kinderen.

TE ROSMALEN / 4 -

'l'en 'einde de knsten to bestrijden van het
bouwen van een n i o Uwe 5 k 1ass i e
ka~gl~1}~~s,~~ ~~J;'t~e:~~nd~;~a13~~o~g:en e~ü
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d' oss. Aangezien nagenoeg alle jeugdige werk-
loozen hier ter plaatse werk ihebben gevonden,
bestaat er geen belangstelling meer .voor . het

'Ontwikkelingsinstituut voor jeug-I dige werkloozen. In verband hiermede, is deze
~gemeentelijke instelling door B. en W. op ad-
, vies van de contactcommissie, opgeheven. .

I
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BEUGEN. De raad heeft de begrooting voor

het dienstjaar 1939 vast~esteld. Besloten werd
het komende belastmg]aar te heffen resp. :~ggro centen op de hoofdsom...van de personeele I

I r g 75 opcenten op de hoofdsom van de
be as in 'foildsbela:gtingl".so.. opcenten op de~~~d~~;;van de grdndb~lastthg;38 opcenten op
de hoo~lsom van de vermogensbelastmg ..

In verband' met het telt dat u,,: oe-
REEK. t kort aanwijst van f 4000, is de

grootmg een e aan met een voor-stel van B.
raad accoor~ geg c en ten van, <\\iepersoneele
en W. o~ be a Pen van 175 op :;!Oe en die van
belasting ~ f reg:belastiJ:lg van 55 op 75. Voorts
de gemeen e 0gneneen'straatr>élastil1!t in te voe-
wordt overwo , te treden' tot de Fraude-
ren. Besloten ISd~oVereeniging van Nederland-
Onderlmge vatn tot een bedrag, van f 30,000,
s.ch.e_gemeen.E!n

v
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BOTSING TUSSCHEN VRACHTAUTO
EN MOTORFIETS

Motorrijder ernstig gewond.

Zaterdagavond passeerde de wijnhandelaar I
M. Remmen uit Megen per motor het kruis-
punt Beek-Lieshout-Helmond, nabij de

I
Aarle Rixtelsche brug te Aarle Rixtel, toen
op datzelfde moment uit de richting Lies-
hout een vrachtauto naderde. Door tot nog
toe onopgehelderde oorzaak, verloor de mo-
torrijder plotseling de macht over zijn stuur
en botste in volle vaart tegen de vracht-
auto op. De botsing was zoo hevig, dat het
motorrijwiel geheel werd vernield. De be-
rijder werd met groote kracht tegen denI weg geslingerd, waar hij zwaar gewond en
bewusteloos bleef liggen. Met een pols- en
elleboogfractuur, een beenbreuk, een hoofd-
wonde ,een hersenschudding en inwendige
kneuzingen is het slachtoffer opgenomen en
in zorgwekkenden toestand op advies van
den geneesheer, die ter plaatse- eerste hulp
verleende, naar het St. Anthoniusgasthuis tp
Helmond vervoerd, waar hij ter verpleging
is opgenomen. Ook de vrachtauto was be-
schadigd. I

/
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NUI.;AND. De raad heeft besloten voor het
dienstjaar 1939-1940 75 opcenten te heffen op de
hoofdsom van de gemeentefondsbelasting. Voorts
werd besloten aan de. Kroon te verzoeken om
in aanmerking te mogen komen voor toekenning
van 0 n der sta n duit·:s ;:i5~s ten bedrage
van f 2706.77 (het tekort- 6P..de begroeting ge-
Wonen dienst 1939). .

MEGEN. De raad heeft.:bès~ten de opcenten -
der gemeentefondsbelasting voor het komende I
belastingjaar te ver I age n van 75 tot 55.

I!) 0 e/.~ X>
Gistermorgen is de metselaar J. Verbr:uggen I

te Vorstenbosch, tijdens ZIJn werkzaamoeder::,
van een hoosren ladder gevallen. Met erristig \
letsel is hij opgenomen en naar I:et ziekenhUls
te Veghel vervoerd. Zijn toestand IS zeer ernstig.

v

\ .. ~~~~.' De r: a d heeft besloten, voor het ko-
mende belastingjaar te heffen 30 opcenten van
de hoofdsom der personeele belasting en 25
opcenten van de hoofdsom der gemeentefonds-
belasting. De heffing op de baatbelasting wordt
met ingang van 1Mei 1939 afgeschaft.

RAVENSTEIN. In de gisteren gehouden ver-
gadering van. het wat ers c hap DeP 0 [-
der s van R a ven s t e i n is de begrooting
Voor het dienstjaar 1 Juli 1938-1 Juli 19:>9
vastgesteld, sluitend in ontvangst en uitgaaf op \
f 11,555. De omslag werd vastgesteld op f 2.20
per H.A. I

-_ . -------- - - ~ --
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OSS. In de Woensdagavond gehouden raads-
vergadering heeft de raad besloten tot aan-
koop· van grond, gelegen aan den Oyenschen
weg, voor den bouw van een r i o o l wat e r-
zuiveringsinstallatie. Voor uitbrei-
ding yan het gas, water- en electriciteitsnet,
wordt een crediet verleend van f 13,000. Inge-
volge de ministerieele circulaire worden B. en
W: gemachtigd tot het verstrekken van pre-
mies voor de verbetering van arbeiderswonm-
gen. Aangezien de stijging van het aantal leer- ,
lingen het aanstellen van een vierde leer-
kracht op de 0.1. school mogelijk maakt, wordt
als onderwijzeres in vasten dienst op genoemde
school, met algemeene stemmen benoemd mej.
E. M. Hoefnagels uit Deurne .

..1 (' Oa-l'. a- _~

ZEELAND (N.-B.) Äangezie~ de b~groot~ng
over' het dienstjaar 1939 een .tekort aanWIjst
van f 2700, heeft de raad besloten, de 0 pee n-
ten op de personeele belasting te
verhoogep. van 150 tof 200. Op de sub s id i e s.
zal 0Pllleuw een korting worden toegepast
van 15 pct.
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EEN AFSCHEID VAN BURGEMEESTER
PLOEGMAKERS.

/

Als rijksinspecteur van de werkverschaffing.

Vrijdagmiddag is burgemeester Ploegmakers I
ten stadhuize gehuldigd in verband met zijn \
eervolontslag uit zijn functie van rijksinspec-
teur van de werkverschaffing in de inspectie
Oss. Van het feestcomité maken o. a, deel uit de
burgemeesters van Den Bosch en van Tilburg.
Onder de aanwezigen waren ongeveer vijftig

burgemeesters van gemeenten, welke ressortee-
ren: onder de inspectie Oss, eenige leden van
Provo Staten, vertegenwoordigers van Staats-
boschbeheer, Ned. Heidemaatschappij, Maaska-
nalIsatiewerken en Werkfonds, benevens de
nieuwbenoemde rijksinspecteur Ir. Marktvoort
uit 's-Hertogenbosch.
Burgemeester van Lanschot heeft den heer

Ploegmakers hartelijk toegesproken en hem een
kunstvoorwerp als huldeblijk aangeboden. Ook
de Ossche wethouder Cremers en de heer Van
Alphen, houtvester van Staatsboschbeheer uit
Nijmegen, hebben .den heer Ploegmakers dank
en hulde gebracht voor hetgeen hij als rijks-
inspecteur van de werkverschaffing in zijn
7-jarige ambtsperiode heeft verricht.

EERSEL. <N.-B.)Na een korte ongesteldheid
is iR het St. NOJ:b",rtusge.sticht te Elshout op

, 73·jarigè~ 1ee~d '&,j{.,e;rLe den de he erS.I P. L~Co o't·ë·ri,'notarts alhier.

BAKEL. De raad heeft besloten de baatbe-
l!lsting voor het komende belastingjaar met
ao pct. te v~rmj.nderen.

tiBEUGEN. Hier ter plaatse is na een korte
ongesl;.f.!ldheip.·.o'verledende heer A. M. J i l é s e n,
lid van .den 'gèmeenteraad.

BOXMEER. De gemeenteraad heeft besloten,
voor het komende belastingjaar 200 opcenten te
heffen op de personeele belasting en 75 opcenten
op de gemeentefondsbelasting.

;l Z Oe-< ~~: .
GEFFEN. De gem een ter a a d heeft beslo.

ten voor het komende belastingjaar 75 opeen.
ten te heffen van de hoofdsom der gemeente.
fondsbelasting.

v

Doodelijk auto-ongeluk bij
Schijndel I

Vanmorgen is op den Kanaaldijk onder de
gemeente Schijndel een 'ernstig auto-ongeluk
gebeurd, waarvan een automobilist uit Veghel
het slachtoffer is geworden.
Omstreeks 9 uur in den morgen begaf zich

de heer Hendriks, bloemist Je Veghel, per 1/
auto over den Kanaaldijk naar Dinter. Aan-
gezien ter plaatse herstellingswerkzaam_
heden worden uitgevoerd, is de dijk slechts
over een smalle strook berijdbaar; bovendien
wordt het uitzicht bemoeilijk door een groote
stoomwals.
Toen de heer Hendriks de stoomwals pas-

,'eerde, bemerkte hij te laat, dat van den
tegenoverg~stelden kant ?en vrachtauto
naderde. Aangezien de auto 5 elkaar op dit
smalle dijkgedeelte niet konden passeeren,
was een botsing onvermijdelijk. De personen- ,
auto werd aan de voorzijde vernield en de •
automobilist werd uit den wegen geslingerd.

lHijbleef bewusteloos liggen en is spoedig
daarna overleden. " t:?)
De chauffeur van de' vrachtauto bleef ' ~/

engedeerd. J.J'vI·jt/ 'Iv)
tfr'tj-J
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SOHAYK. -De gemeenteraad heeft de
begrootmg 1939 vastgesteld, welke zonder dat
een bijdrage van !het rijlk ad. f 4843 wordt ge-
vraagd, niet sluitend is te krijgen. De raad be-
sluit vervolgens toe te treden tot "de Fraude
Onderlinge. Een nieuw werkverscliaffingsplan,
tot verbetering van wegen, onder toezicht van
Staatsboschbeheer, hetgeen f 17,000 zal kosten,
wordt goedgekeurd.

v

BERLICUM (N.B.) De gem een ter a a d
heeft besloten f 1000 oxtra-subsidlc aan het
Armbestuur toe te staan. De rekening-courant I
met de Bank voor Ned. Gemeenten wordt ge-
bracht van f 10,000 op f 15,000. .

De vergoeding ex. a.d.lOl der l.o.wet IS
vastgesteld op f 5.70 per leerfing. ..

De gcmecntebegrooting 1S aangeboden. ~lJ
zali .alleen sluitend zijn te krijgen, als het rIJk
99 pct. van de warkverschaffingskosten bIJ-
draagt.

I

Oss
ARBEIDSCONF>LICT IN DE WERK-

VERSCHAFFING

Onder de te werk gestelden van de Maas-
karrallsatiewerken onder de gemeente Appel-
tern is gistermiddag een staloing uitgebroken,

. 42 personen, allen afkomstig uit Oss, hebben
het werk neergelegd, omdat aan hun verzoek,
om het tariefloon te verhoogen, geen gevolg
werd gegeven.
De stakers waren te werk geste1d in twee

z.g, putten, waar zij kipkarren van zandtreinen
moesten laden. Zij waren ongeveer twee weken
geleden daar aan den arbeid getogen, doch
spoedig bleek dat zij het vastgestelde tar.ief-
loon voor te werk gestelden uit Oss, hetgeen
30 cent per uur bedraagt, niet konden halen en
niet hooger kwamen dan 27 à 28 cent per uur.
Zooals gezegd, kon door de Nederlandsche
HeLde Mij., wellke de Maaswerken in uitvoering
iheeft, geen gevolg worden gegeven «jan het
verzoek om het tariefloon te ~erhoo,gen. De
Nederlandsche Heide Mij. heeft haar -wèigerlng
gegrond op het Ïett, dat de tewerkgestelden
uit andere plaatsen niet alleen het vastgestelde
tariefloon konden bereiken doch zelfs nog
eenige centen per uur hooger kwamen.

Alleen deze groep Ossenaren konden door
hun werk slechts 27 à 28 ct. per uur verdienen,
omdat zij slechts 9 zandtreinen per dag. af-
Werken tegen andere groepen 10 à 11. Door den
opziohter van de Nederl, Heide Mij. is nog ge-
traetst de stakers tot andere gedaclhten te
brengen, doch ddt is niet mogen gelukken. Na
overleg met de inspectie van de rijkswerkver-
sch,affing te Zwol.le, onder wie het wenk res-
sorteeDt, is den stakers aangezegd, dat zij voor-
Ioopig geschorst zijn. De stakers hebben nog
gepoogd I hun medearbeiders te bewegen het I
werk eveneens neer te leggen, doch deze laat-
sten zijn daarin niet getreden., I

i
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I GEMERT. De gemeenteraad heeft besloten
aan de Congregatie der Zusters van den H. Geest
nabij de r.k. kerk te Elsendorp, een stuk
grond te verkoouen tot stichting van een
zusterklooster ter grootte van 70 Aren. Aan-
gezlen men van meening is, dat de vestiging
van de religieuze zusters, die zich aan be-
waar-, naaischoolonderwijs en ziekenverpleging
zullen wijden, een groet voordeel zal beteeke-
nen voor deze streek, werd een zeer lage
verkoopsprijs bepaald, n.l. van 20 cent per M2.

Na uitvoerige besprekingen werd verder
besloten, over te gaan tot den bouw van een
nieuw raadhuis ,op het Borretplein. Daartoe
IS met het Rijkswerkfonds een leening aange-
gaan ad j 50,000 à 2lh pct. met een annuïteit
van 40 jaren.
Het, oude raadhuis zal niet worden atge-

broken, 'doch worden ingericht voor onder-
bre!!~mg van, de diensten van werkloozenzorg,
POl!he en brandweer. In vervolge op .dit be-
sluit heeft de raad on voorstel van B. en W.
het d_estijds genomen-raadsbesluit, tot ver-
bouwmg van het bestaande raadhuis en het
toestaa-i van een erediet daarvoor van j 12,000 •
mgetrokken en in plaats daarvan een crediet
verlee!!d van j 4000, voor meubileering van
het meuwe raadhuis en het aanbrengen van
de noodign verbeteringen in het bestaande ge-
meentehuis.

I
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HET CONFLICT BIJ DE MAASKANALISA-
TIE-WERKEN OPGEHEVEN

I

De staking welke op de Maaskanalisatie-
werken van de gemeente Appeltern was uitge-
broken en welke 42 tewerkgestelden, allen
afkomstig uit Oss, omvat, is Woensdagmiddag
opgeheven. De arbeiders zijn allen weder ~n
het werk getogen en de voorloopige schorslltg
is door de inspectie van de rijkswerkverschaf-
fing te Zwolle, waaronder de Maaswerken
ressorteeren, ingetrokken. Gistermorgen is een
deputatie van de arbeiders in een vergadering
van B. en W. te Oss in tegenwoordigheid van
den directeur van de arbeidsbeurs' gelegenheid
gegeven hun grieven aan dit college kenbaar
te maken. Daarin verklaarden de woordvoer-
ders van de Ossche tewerkgestelden dat zij
ondanks hun hard werken ge enheoger loon in
tariefwerk kunnen verdienen dan 27 cent per
uur, terwijl de tariefloonen voor Ossche
arbeiders in werkverschaffing is vastgesteld op
30 cent per uur. De arbeidersafgevaardigden
meenden te kunnen opmerken, dat de grond-
slag der z.g. putten geen hooger loon kan op-
leveren. B. en W. hebben toegezegd, dat deze
zaak terdege zal worden onderzocht, terwijl
kennis werd gegeven van de beslissing van
den inspecteur van de Rijkswerkverschaffing
te Zwolle dat het werk onmiddellijk kon
worden hervat. Na ruggespraak met de arbei-
ders is toen besloten de staking op te heffen.
Dinsdag j.l. is onder Ielding van den inspec-
teur van de Heidemaatschappij de heer Buurrna
op het werk te Appeltern reeds een conferentie
gehouden met den hoofdopzichter en uitvoer-
der van die maatschappij ij ook toen is tot de
conclusie gekomen dat de arbeiders gelegen-
heid moet. worden gegeven het werk te kun-
nen hervatten.

I

v BEUGEN. Op 67-jarLgen leeftijd is hier ter
plaatse overleden de heer G. D. Ge r rit s, wet-
houder dezer gemeente.
I. IRAVENSTEIN. In verband met den slechten
financiee1en toestand der gemeente heeft de
raad besloten, de 0 p c ent en a p dep ers 0- ,

-,nee leb e 1~.st i n g 'te brengen van 120op 180. I

v
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\ APPELTERN. De raad heeft besloten een
ik a s g el dIe e n in g aan te gaan van f 20,000.
Voorts zal ter dekking van de kosten der
nieuwe school en aanschaUing motorbrandspuit
een leening worden aangegaan van f 23,500 à
3'h pct. Eén der oude brandspuiten zal worden
veI1koclht.
BEEK EN DONK. De raad heeft besloten 20

H A. grond aan de Dotl!k.scheBroek, in edpacht
béschikJbaar te ste~,len,.v?or de stichting van
boerderijen. Een uü~reîdmgsplan voor de ~e-
meente is in bewerkmg. De gemeenterekening
1937s1uit met een nadeelig saldo van f 599.92.

VELP (N.B.) De raad heeft besloten niet tot
aansluiting bij de waterleiding over te gaan.
, Van Ged. Staten is een schrijven binnengeko-
men, waarbij de gemeente wordt opgedragen
een uitbreidingsplan samen te stellen. Dit lnoudt
verband met eventueele samenvoeging van Velp
met andere gemeenten.

AUTO GESLIPT

Gisteravond is op den rijksstraatweg 's-He
togenbosch-Grave in de gemeente Heesch eE
~uto door de gladheid van den weg geslipt e
In volle vaart tegen een boom gereden D
!lut? werd geheel in elkaar gedrukt. De' beid
inzittenden, de heeren v, ~. en v. d. C. werde:
gewond en naar het Ludovlcus-gest(cht gebrach
De laatste kon. na verbonden te zijn, naar hui
gaan. De. bestuurder, de heer B., kreeg eer
s<:J:edelbaslsfra~tuUl:en zwaar inwendig letsel
ZIJn toestand IS zeer ernstig.

(/
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ALENI.De r a a d heeft besloten voor het ko-
mende belastingjaar 40 opcenten te heffen van
de hoofdsom der personeele belasting, 80 van
de hoofdsom der grondbelasting en 15 van de
hoofdsom der vermogensbelasting. Voorts wordt
besloten tot aansluiting bij de Fraude Onder-
linge van de Vereeniging van Nederlandsche
gemeenten. .

ERP. De I' a a d heeft besloten niet deel te
nemen aan het Borgstellingsfonds voor den
middenstand, omdat ter plaatse te weinig mid-
denstanders zijn en de kosten voor de gemeente
te zwaar zouden worden.

Gevecht met stroopers
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag

heeft onder de gemeente Reek (N.-Br.) een
gevecht met stroopers plaats gehad, waarbij
geen persoonlijke ongelukken zijn voorgeko-
men, doch waarbij een politiehond door
stroopers is neergeschoten,
Gisternacht waren de rijksveldwachters

Parlevliet, uit Berghem. en Akkermans, uit
Schayk, op surveillance onder de gemeente
Reek. Omstreeks half een in den nacht za-
gen de politiemannen op eenigen afstand
van hen een lichtschijnsel in de duisternis
en onmiddellijk wcrd aan stroopers gedacht.
De rijksveldwachters gingen op onderzoek
uit en bemerkten al spoedig dat twee stroo-
pers, waarvan de een voorzien was van een
jachtgeweer en de ander van een z.g. licht-
bak, aan het stroopen waren. Toen de poli-
tiemannen zich eenigen tijd verdekt hadden
opgesteld, kwamen de stroopers in hun
richting en toen achtten de veldwachters
den tijd gekomen om in te grijpen. Beiden
waren vergezeld van hun politiehonden.
Toen de rijksveldwachter Akkermans zijn

. hond opdracht gaf de stroopers aan te val-
len, araaide een der mannen zich om en

. loste een schot in de richting der rijksveld-
wachters. Aangezien het schot slechts op
weinige meters was afgevuurd, was de
situatie zeer gevaarlijk. Het schot. bleek doel
te hebben getroffen. De hond van den rijks-
veldwachter Akkermans werd doodgeschoten.

Op dit zelfde oogenblik sprong ook rijks-
veldwachter Parlevliet naar voren en wilde
zich op 'den geweerdrager werpen, ten einde
hem het geweer té ontnemen. De strooper
zag echter nog kans nogmaals een schot in
de richting van de beide politiemannen te
lossen, doch geen van beide mannen werd
getroffen. Parlevliet stortte zich vervolgens
op den strooper en wist hem te overmees-
teren.
Het bleek een zekere W. B. te zijn, een

43-jarige werklooze arbeider, afkomstig uit II

Herpen. De lichtbakdrager heeft van de con-
sternatie gebruik weten te maken om in de
duisternis te ontkomen. Onmiddellijk daarna
werd burgemeester van der Heyden, van
Schayk, met het geval op de hoogte gesteld.
Met behulp van den rijkspolitiehond van
brigadier van der Vijver, uit Heesch, heeft
men nog getracht het spoor van den ont-
vluchten strooper te volgen, doch na vier
kilometer raakte men het spoor bijster.
De aangehouden strooper B. is in het ge-

meentehuis te Schayk opgesloten en zal
Maandag naar 's-Hertogenbosch worden
ge~r~cht. waar hij ter beschikking van den
?fflCler van justitie zal worden gesteld. Het
Jachtgeweer is in beslag genomen.

I

I

!1__,(/Uv 0 /t.

Kokende koffie'gedronken
Kindje overleden.

t/ h Maandag heeft het 2-jarige kindje van den
keer van E. ~ Boxmeer uit een kan met
okende kofffle gedronken. Met ernstige

brandwonden is het kind naar het ziekenhuis
vervoerd, waar het gistermorgen aan de se .
vo gen is overleden. r

')),
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J I ESCH (N.B.) Na een langdurige ziekte is hier
. laatse overle-den de heer .A. F. van

ter P a-Ie n ·oud_gemeentesecretans.Rosma ,

J :: ~x:_-

I

Boerderij afgebrand
Vanmorgen omstreeks half 7 is een felle

brand Uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer J. J. Thomassen aan den Schuts-
boom te Milheezen. De brand werd door het
dienstmeisje ontdekt, dat bij haar komst in
het achterhuis een onbekenden zwerver eeris-
klaps zag wegvluchten. De man had waar-
schijnlijk den nacht op het erf of in den hoci-.
berg doorgebracht en schijnt onvoorzichtig
met vuur te hebben omgegaan, want eenigen
tijd later bleek het hooi te branden.
Het vuur greep vandaar uit met een razen-

de snelheid om zich heen en weldra stond .het
achterhuis in lichterlaaie. De bewoners, die:
door het vuur verrast werden, moesten ijlings
hun zes kinderen, die nog ter ruste lagen,
redden. .
Toen de brandweer van Milheezen ver':

scheen was het vuur reeds overgeslagen naar
het woongedeelte, waarna de vlammen een
groote landbouwschuur aantastten, welke tot
aan den nok met de nieuwe oogst gevuld was.
Aan blusschen viel niet meer te denken. De
brandweer hield de belendende perceelen nat,
maar kon niet verhinderen, dat de vonken,
oversloegen naar de naburige boerderij van
den landbouwer J. v. d. Laar.
Met vereende krachten slaagde men er in

het vuur te blusschen. Het dak van de boer--
derij van van Laar werd door het vuur ver ..'
nield, terwijl de hofstede veel waterschade
opliep. De boerderij var 'I'homasserrmet stal-
len en schuren brandde tot den grond toe af~
Van de landbouwinventaris, de oogst en het
huisraad kon niets worden gered. Een kalf;'
zes varkens en ongeveer honderd kippen zijn
in de vlammen omgekomen. Eenige gewëndë
varkens moesten worden afgemaakt.
Zoowel de schade van Thomassen als van \ill"

d. Laar wordt door verzekering gedekt.
De politie heeft naar de vermoedelijke oorv

zaak van denbrand een onderzoek ingesteld.

I
Gisteravond, omstreeks 10 uur, hebben de be-.
woners van de boerderij eenig gerucht aan
de deur gehoord, doch daar geen aandacht aan
geschonken. Waarschijnlijk is dat de onbeken-

I de zwerver geweest, die verlof kwam vragen
daar den nacht te mogen doorbrengen.

Verkeersongelukken

Vanochtend vroeg passeerde een tractor met
aanhangwagen van de firma Heynen uit Til-
burg den rijksweg Den Bosch-'s-Grave, t<?en
nabij het woonwagenkamp te Heesch plotseling
vlak voor den auto een paard den weg over-
stak. 'De autobestuurder kon een aanrijding
niet meer voorkomen. Hij botste tegen het paard ol
aan waarna de tractor tegen een boom terecht
kw~m. Het paard werd op slag gedood. Het
behoorde toe aan den stoelenmatter Damen uit
het woonwagenkamp en was niet verzekerd.
De tractor werd zwaar gehavend. De chauffeur
van den tractor is ongedeerd gebleven.

/(~~(J ..
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ESCHAREN. Wethouder Roelofs, die de
raadsvergadering presideerde, deelde mede
dat men uit de pers vernomen heeft, dat met
ingang van 15 November tot b u I'gem e est e r
dezer gemeente is benoemd mr, L. J. H. Ch, A.
de Bourbon te Blaricum, hoewel het gemeente-
bestuur hiervan nog niet officieel in kennis is
gesteld. Teneinde den nieuwen magistraat op
waardige wijze te ontvangen zal een eere-
comité worden opgericht, waarin o.a. zal wor-
den aangezocht zitting te nemen de oud-burge-
meester baron van Hövell tot Westerflier. Be-
sloten wordt voor de feestelijkheden f llOO uit
te trekken.

/

/
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IAuto tegen boerenwagen gebotst
Twee geestelijken ernsiig gewond.

Op den rijksstraatweg 's-Hertogenbosch-
Grave is gistermiddag onder Schayck een
ernstig verkeersongeluk gebeurd. Omstreeks
half vier passeerde daar een auto, waarin
twee geestelijken zaten, een boerenwagen.
Hoewel deze geheel rechts van den weg reed,
botste de auto er in volle vaart tegen op. De
auto sloeg over den kop en kwam in een droge
sloot terecht. De geestelijken werden eruit
geslingerd en bleven hevig bloedend op den
weg .liggen. Ook de voerman, van Horssen,
uit Schayck, werd tegen den weg geworpen
en' met Iichte verwondingen aan hoofd en
handen opgenomen. Na verbonden te zijn kon
hij zijn weg vervolgen.
De beide geestelijken werden in een hulp-

post van het Roode Kruis binnengedragen,
waar hun eerste hulp werd verleend. De een,
pater dr. Norbertus Poelman, uit Ginneken,
bleek behalve ernstige verwondingen aan het
hoofd, inwendige kneuingen te hebben ge-
kregen, Ook had hij een been gebroken. De
ander, pater Alexius van de Sande te Nuland,
kreeg inwendige kneuzingen, eenige gebroken
ribben en een hersenschudding, benevens
verwondingen aan hoofd en armen. Dr.
Sluyters, uit Ravenstein, achtte overbrenging
naar het Groote ziekengasthuis in den Bosch
noodzakelijk: Hun toestand was zorgwekkend.
'De' auto werd totaal. vernield; de 'boeren-
wagen zwaar gehavend: .. , .... '.

,)_~_ 0, ~
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TE HERPEN

De gemeenteraad heeft uitvoerig gediscus-
sieerd over een voorstel van B. en W., be-
trE!ffende aankoop van een school van het r.k.
kerkbestuur voor de som van f 2500, Deze
school, welke naast het raadhuis staat, zal moe-
ten dienen voor de verbouwing van het ge-
meentehuis. Men was van meerring. dat voor
deze school, welke onlangs voor f 1200 te koop
is' geweest, wel wat veel werd gevraagd. Het -
lid Koeken kan met het voorstel van B. en W.
allerminst accoord gaan. Spr. is van meening,
dat de prijs van f 2500 voor het oude school-
gebouw veel te hoog is. Het zou beter zijn
een nieuw gemeentehuis te bouwen, met gelden
uit het werkronds. De voorzitter gaf als zijn
rneeriing te kennen, dat het gebouw al is het
misschien niet meer dan f 300 waard, voor de
gemeente een waarde heeft van i 2500. Ten
.slotte werd het voorstel van B, en W. aange-
nomen.

-
va~\N- DUNGEN. De raad heeft het voorstel
jaar 6- en W. om voor het komende belasting-
der o opcenten te heffen van de hoofdsom
keurJ. e mee n t e f 0 n d s bel ast i n g, goedge-
T"deenf~ee~s ~ebraadsvergadering heeft de pastoor

bul' rUIS eelden ingezegend, welke door den
wer'temeesterhlll de raadszaal en op de secretrien opge angen.
DINTHER BOohjhr. v dB' IJ et gemeentebestuur is van

ther . . ogaerd.e-Terbrugge, Heer van Din-
binnen~~k HeeswIJk de schriftelijke toezegging
raam ten o~en, dat hij een gebrandschilderd
van h t .ge"chenke zal geven ter verfraaiïng

e llleuwe raadhuis.

v
UDEN, De gemeenteraad heeft besloten vu",

~eif belastingjaar 1939/1940 75 opcenten te
b!la er van de hoofdsom der gemeentefonds-

s mg. Voorts werd besloten het waag-
~~~01!-w, de veewaag en de gewichten bij in-

rijving te verkoopen.

Sl~DENHOUT. De gemeenteraad heeft be-
s en 125 0 pee nt e n te heffen van de hoofd-
t?m. der personeele belasting over het belas-
. ngJaar 1939-1940.

17~. a., . .()_

l ERPi Op 74~jarigen l:ftij~ is hier ter plaatse I
~iv e ~ e ct ende heer A d r. Roo y a eke r s, I
e Jarenlang wethouder dezer gemeente is j 1geweest. 1
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.Zondagavond omstreeks 7 Uur is op den
~lthefw~~ te Oss het. 3lh-jarig zoontje van
en an ouwer Ketelaars, dat spelend den

weg overstak, door een passeerend
nena~to gegrepen. De kleine jon;~n P~::~d
met Kracht tegen het wegdek geslinge d
bleef bewusteloos liggen. r en
Dr. Verbeek uit Oss verleende ter pl t

eerste hulp. waarna het slachtoffer dat\ se
halve een beenbreuk no" een zware' h e-
schuddi g had I" ersen-. m. 1><1 opge copen, naar het St. Anna-
ziekenhuls ter plaatse IS vervoerd waa h t

aan de gevolgen van het on"eluk is' ov~rl~d e•.::) .....-- en.
ló~v~,{)_ --

J

IOSS. De gemeenteraad heeft een crediet ver
eend van f 1000 om te kunnen 0 -
aanstellin~ van een derden cóntrole~~g:~~r tot )J
steunregelmg en w'erkversch'llfing e e~~ I
crediet van f 10.000 voor Üi,tb"";ld·' v~n hetwaterleidingnet. ' .... I~

I ;t~. t:? CO.
BERLICUM (N.-B.l: De raad heef~ de ~.e.

g roo t~n g vastgesteld. De begrootmg WIjst .I...
een tekol:t aan van f 8630 voor den gewone.n r:
dienst. De voorzitter deelde mede, dat dit
tekort aangevuld zal moeten 'Y0rden uit een
hoogere bijdrage van het TIJk m de werkver-
schaffing, groot f 6000. Voor de re.st zullen
nieuwe bel ast i n g €J1 worden ingevoerd,
zooals .de vèrmakelij.eids- en hondenbe-
lasting.

/8~. O.~-.
ROSSUM.De gemeenteraaGl.heeft besloten tot I

stichting van eel'! n i El uw' r a a d-h u i s, waar- r
voor pl.m. f. 14,000 zal 'Worden uitgetrokken.

IcY O-cry. a,...../ ~
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.ONGÉLUKKEN

Dezer dagen is de 79-jarige landbouwer K
v. d. Wijnboom te Nistelrode door een draaien:
de molenwiek aan het hoofd getroffen. Hij
kreeg ernstige hoofdwonden en is vandaag aan
de gevolgen overleden,

/f)~. c.:~.

t-

BERGHEM. De voorzitter heeft den' g e-
mee n ter a a d een brief van den minister
voorgelezen, waarin afwijzend wordt be-
schikt, op, een rekest van den raad, tegen
invoering van eenige onbewaakte overwegen.
Besloten wordt om het rentepercentage van
hypothecaire vorderingen, met "ingang van
1 Januari 1939 te verlagen van 5 tot 4 pct.
Wethouder Martens uitte zijn misnoegen

over het feit, dat alles wat in een vorige ver-
gadering met gesloten deuren behandeld is,
spoedig is u it gel e k t. De voorzitter zeide,
dat hiertegen geen' maatregelen zijn genomen.
Hij doet een beroep-op den raad, om niet in
herhaling te treden, aangezien dergelijke
handelingen in strijd zijn met het burgerlijk
en politiek fatsoen.

SAMBEEK. De gemeenteraad heeft besloten
over te gaan tot electrificatie van de buurt-
schap Twist De P.N.E.M. zal de aansluiting
verrichten voor f 10,355.J

~~('O/~
Exira gebed in de- s"tnagogen.

Zaterdagmorgen is in alle synagogen van
ons land op last van den Opperrabbijn een
extra gebed uitgesproken in verband met de
vervolging van de Joden In Duitschland,
Deze aparte gebeden- zijn dezelfde als die,
welke gezegd worden op den Sabbath, welke
aan den vastendag ter herdenking van de
verwoesting van den Tempel voorafgaat.
Als teeken van rouw werden de synagoge-

diensten niet door zang opgeluisterd.
,_ /.....(./QY o.--v ,0' :
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BEUGEN De'.:ràad heeft besloten niet toe te

treden tot .het Borgstellingsfonds voor den
Middenstand.



I AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN

Eenige dagen geleden had de 60-jarige mej.

!
Klaassen .te Uden het ongeluk van de trap in
haar womng te vallen. Met zwaar inwendig let-
sel werd de vrouwopgenomen. Zij is gisteren

'" aan de gevolgen van de bekomen verwondingen
overleden.

I

1:IE1<;KEN DONK. De raad heeft besloten
tot verbetering van de Oude Bemmerstraat in
werkverschaffing. De kosten zullen bedragen '
f 3200.Voorts wordt besloten tot het verbete-
ren van een aantal wegen en het aanleggen
van wegen van asphaltbeton.
cUyK. Na uitvoerige besprekingen heeft de

raad besloten het verzoek van het r.k. school-
bestl;lur in te willigen en een bedrag van f 7000
to". ~e staan voor de verbouwing van de r.k.
meISJesschool. De raad ging accoord met een
voorstel van B. en W., om de rente van wonin-
gen gebouwd met gemeentehypotheek, te ver-
lagen tot 4"" pct.
ERP. De .raad heeft besloten voor het komen-

de belastingjaar de opcenten op de pers6neele
belasting te verhocgen van 80 tot 100.

v

J

HEESCH. De raad heeft afwijzend beschikt
op een verzoek van Ged. staten om den
gemeenteontvanger van Heeswijk ook aan te
stellen als gemeenteontvanger _van Heesch.
Voorts werd afwijzend bsschikt op een ver-

zoek van den gemeenteontvanger, om de
kosten te betalen van het onderzoek, dat heeft
plaats gehad voor opheldering van een tekorht
in de kas. Aangezien de gemeente reeds op zie
heeft genomen de helft van het. betreffende
accountantsonderzoek te betalen, is men van
meening, dat men den gemeenteontvan¥er
reeds genoeg is tegemoet gekomen. Besl,!,en
wordt tot het aangaan van een ,rekenmg-
courantovereenkomst groot f 60,000a 3%. pct.
met de Bank voor Ned. Gemeenten.

OSS. Tot hoofdingelanden van het water-
schap De Maaskant werden herkozen de hee-
ren J. F. Ploegmakers. J. P. Smulders, J. Wou-
ters, A. v. Hulst, A. M. N. van Erp, J. A. W.
van Erp. Tot nieuwe hoofdingelanden werden
benoemd de heeren mr. J. P. Pulles en J. G.
M. v. d. Hoven.

ROSMALEN.De gemeenterekening 1937wijst
een batig 'saldo aan van f 7471.42.In verband
met deze gunstige resultaten zal, de gemeente
niet' ten laste komen van het rijk, terwijl geen
belastingverhooging noodig is.

I ST. OEDENRODE. De raad heeft besloten
. een geldleening aan te gaan van f 54,000ad
3¥.! pct. Voorts werd besloten tot verharding
van den weg naar Liede, Het werk zal in
werkverschaffing geschieden. De kosten, welke
geraamd worden op f 68,330, zullen van het
Werkfonds worden verkregen.

00
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if ZEELAND (N. B.) De raad heeft basloten
voor het komende belastingjaar de opcenten
op de personeele belasting te verhocgen van ,
150 tot 200 en voorts over te gaan tot heffing I
van een straatbelasting en een assurantie-
belasting. '

çi._J-~~- CJ_ (?

) HAND BEKNELD TUSSCHEN KAMWIELEN
VAN EEN DORSCHMACHINE

Giste~iddag; had het l2-jarige zoontje van
den landböuwer Brands te Berghem het ongeluk
met .de rechterhand tusschen de kamwielen van
een dorschmachine bekneld te geraken. Het
~lachtoffer, wiens hand deerlijk verminkt was,
lS naar het St. Annaziekenhuis te Oss overge-
bracht, waar toe amputatie van twee vingers
moest worden overgegaan.

J
HAPS. De gemeenteraad heeft besloten niet

toe te treden tot het Borgstellingsfonds voor den
mlddenstand. V
.Met een voorstel van B. in W. tot aansluiting

bij het bouw- en welstandstoezicht Noord-Bra-
bant-Oost, werd accd?\rd gegaan.

i Voorts werd besloten e'en'kasgeldleenihg aan
te gaan, groot! 12,000.



REEK. De gemeenteraad heeft besloten toe te
treden tot de gemeenschappelijke regeling der
gemeente Oss e. a. ten behoeve van het onder-
wijs aan zwakzinnige kinderen.
~e lpopende kasgeldleening van ! 20,000met

de 'Bank voor Ned. Gemeenten zal met 3
maanden worden verlengd. Op een brief van
het gemeentebestuur van Grave, betreffende de
beschikbaarstelling van de terreinen voor he~ I
garnizoen, zal, later, na overleg met h.et.Staats-
boschbeheer, worden geantwoord. ' I

.JO~- ~ .. ~

Roomsch-Katholieke Kerk
Pastoor M. Verhoeven. t

Na een langdurige ziekte is te Deest over-
leden de heer M. F. L. Ver hoe ven, pastoor
aldaar. Pastoor Verhoeven was 9 Juli 1868 te
Diessen geboren en werd in 1891 tot priester
gewijd. Hij was achtereenvolgens rectOr der"
Fraterhuizen te Tilburg, Ruwenberg en Goirle,
van 1912 tot 1916 superior - generaal van de
congregatie der Fraters van Tilburg en van
1919 pastoor te Deest.

=---
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TEGEN EEN PAARD GEBOTST

,/

WINKELBRAND TE SCHIJNDEL

Vanochtend omstreeks half acht is brand
uitgebroken in den'? sigarenwinkel van J.
Kwanten in de Hoofdstraat/te Schijndel. Aan-
gezien de bewoners afwezig waren, had het
vuur zich reeds ver, uitgebreid, alvorens de
omwoners den brand, bemerkten. De brand-
weer moest zich bepalen tot het nat houden
van de omliggende perceelen. De schade is
slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt.

"

ti

Gisteravond is de motorrijder J. v. Helvoirt
uit Eindhoven op den weg 's-Hertogenbosch-
Eindhoven, ter hoogte van het klooster te
Boxtel, 'toen hij een auto wilde voorbijrijden,
tegen een paard, bereden door den heer
Meulenberg uit Boxtel, gebotst. De ruiter zoo-
wel als de beide berijders van het motor-
rijwiel, vielen op den weg. De duorijder en de I
ruiter hadden slechts onbeteekenend letsel op- r
geloopen. De heer v. H. moest echter met een ~
zware hersenschudding, verwondingen aan het
hoofd en ernstig inwendig letsel in het St.
Ludwina-ziekenhuis te Boxtel worden opge-
nomen. Zijn toestand is zorgwekkend. Het
paard sloeg op hol en rende ongeveer 5 K.M.
over den drukken weg. Bij de kom van de
gemeente Boxtel kon het gegrepen worden.

9...9 ~.. 0;1-.
GEMEji'. De raad heeft de,gemeenter~~ening \

1937vastgêsteld, welke een tekort aanwijst van
I f 7227.45.

0()~£).§P
OSS. B. eh W. hebben de g em een t e-

beg I' oot i n g 1939 aangeboden. Het tekort is
op het oogenblik geraamd op ! 31,500.
Voorgesteld wordt dit tekort te dekken door

verhooging van eenige belastingen, verhocging
van de winstuitkeeringen van de bedrijven en
schrapp ng, resp. verlaging van eenige andere
posten. '
Het tekort is o.a. veroorzaakt, doordat de

uitgaven voor openbare veiligheid met f 4000
zijn gestegen, wegens aanstelling van 2 politie-
agenten. Ook de uitgaven, betreffende onder-
wijs, zijn met f 8000gestegen. De subsi'die voor
Maatschappelijk Hulpbetoon is f 3500 hooger
geraamd.

I
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ERNSTIGE VERKEERS-

ONGELUKKEN
Eln doode en een gewonde :te Uden.

Gisteravond is in de Marktstraat te Uden
een verkeersongeluk gebeurd dat een doode
en een zwaargewonde heeft geëischt. om-I
streeks 7 uur passeerde de architect J. Lou-
wers uit Uden, die per motorrijwiel op weg
was naar zijn woning, de Marktstraat. Door
onopgehelderde oorzaak schijnt de motor-
rijder ter hoogte van café Verkuylen-Ock-
huizen den 62-jarigen landbouwer L. v. d.
Weyst uit Uden, die daar liep, te hebben aan-
gereden. Eensklaps weerklonk in de straat,
waar op dat oogenblik niemand aanwezig was,
een hevige slag en toen omwonenden toesnel-
den, bleek dat de motorrijder en de voetgan-
ger hevig bloedend op den rijweg lagen, ter-
wijl het motorrijwiel op eenigen afstand tegen
een boom aan de linkerzijds van den weg lag.
Dr. Koning uit Uden, die spoedig ter plaatse

was, verleende de eerste hulp. De beide
slachtoffers werden een naburig café bin-
nengebracht, waar reeds dadelijk bleek, dat
ie bejaarde landbouwer er het ergst aan toe
was. Hij verkeerde in bewusteloozen toestand
en had behalve zware inwendige kneuzingen
een schedelbasisfractuur en verwondingen
aan het hoofd gekregen. Spoedig daarna over-
leed hij.
De motorrijder had eveneens inwendige

kneuzingen gekregen, terwijl hij bovendien
nog een beenbreuk had opgeloopen. Nadat ter
plaatse eerste hulp is verleend, is het slacht-
)ffer naar het St. Jans-ziekenhuis te Uden
overgebracht. Zijn toestand is zorglijk, doch
direct levensgevaar is niet aanwezig. Het
motorrijwiel werd geheel vernield.
De Koninklijke marechaussee heeft ter

plaatse een onderzoek irigesteld, doch daar
niemand het ongeluk heeft gezien, is de oor-
zaak nog niet opgehelderd .

•.~._~-_._- . . T de B te Box-
Dezer dagen is de 46~~arlge i~g gevallen. De

meer van ~ap' lP. zun .won chedelbkuk op-
man werd m~ een,_er,p.st.l~~·-'~ïs 'ter\,plaatse
genomen en naar hè1!'zlek'enl1", H" S

d waar hij" gister is overleden, IJ wavervoer ., t kinderengehuwd en vader van wee .

NULAND Ten gemeentehuize heeft ~anwege i
de gemeent~besturen van Geffen en Nuland de
aanbesteding, plaats gehad""an het '~aken ifan
een klinkerl:iestrating van Nuland o"'=r Gel. en
naar Oss. Laagste inschrijver was C. van Stnen
te Vught met f 50,992 .

..s- .()e~ ~ (fl.
· BJï;RGI:IElVl. Op voorstel van B. en W, heeft
de raad" besloten 75 opcenten te heffen van de
hoofdsom der gemeentefondsbelasting.
· Verschillende leden spraken er nogmaals hun
misnoegen over uit, dat zaken, welke in een

"besloten vergadering zijn behandeld, zijn uit-
..gelekt. . ,. '.' "

ST. MICHIELSGESTEL. De raad heeft ten be-
hQeve van de Lu c h tb esc h e r min geen
'.post van f 1100uitgetrokken, .
,)3e~lot.en.wordt tot invoering val1 een honden-
belasting; waarvan de opbrengst op f 800wordt
gèraamd," • . . . .
Naar :aanleiding Van een voorstel van B. en
t, om 'over te gaan tot aankoop van een auto-

brandspuit, waarvan de kosten zijn geraamd op
f 6000, met jaarlijksche onkosten van f 500,
·verzoekt de raad Om een rentàollitettsbereke-
.mng, waaraan B. en W. zullen voldoen .
.De gemee~te beg roo tin g 1939wordt vast-

gesteld, shritend: in ontvangsten en uitgaven
met f 154,753,38,.op den gewonen dienst,

UDEN, D~ raad heeft besloten een rekening-
courantovereenkomst aan te gaan, groot f 90,000,

j. met de .Bank: voor Ned..Gemeenten,
, In prrncips werd besloten van gemeentewege
over te gaan tot het bouwen van woningen voor
g roo t e ge z i nne n. .



-,

Hollende paarden te Oss

,/

In een der drukste stralen sloegen drie
voor voertuigen bespannen paarden op hol

Zaterdagmiddag zijn drie straten in de I
kom der gemeente Oss' in hevige opschudding
gebracht, doordat achtereenvolgens drie paar-
den, die voor diverse wagens waren gespan-
nen, op hol sloegen en .groote materieele
schade aanrichtten.
Toen de voerman W. uit Oss met zijn paard

en wagen de Molenstraat, één der hoofdstra-
ten passeerde, werd het paard door onbekende
oorzaak plotseling schichtig en sloeg op hol.
Het beest holde, met den zwaren vierwieligen
wagen achter zich aan de Molenstraat, waar

i des Zaterdagmiddags veel verkeer is, door en
sloeg de Boterstraat in. Daar de wagen hevig
slingerde, verloor de voerman zijn evenwicht
en werd van den wagen geworpen. Hij werd
door voorbijgangers opgenomen, doch. bleek
geen letsel van beteekenis te hebben opge-
Ionpen. Het woeste dier holde verder en pas-
seerde het pakhuis van den Boerenbond, waar-
voor een aantal met paard bespannen wagens
stonden, welke door landbouwers werden vol-
geladen. Door het hevig lawaai, werden twee
daar staande paarden, die elk voor een boeren-
wagen waren gespannen eveneens schichtig
en sloegen op hol, zoodat op dit moment drie I
gespannen hevig slingerend door de Boter-
straat voortbewogen. .
Aangezien de straat vrij smal is, werd de

situatie voor het verkeer zeer gevaarlijk, ook
al doordat de wagens voortdurend tegen el-
kaar opbotsten..
De voetgangers namen ijlings de beenen en

zochten een goed heenkomen, doch een melk-
venter, die zich met zijn paard bespannen
melkwagen terzijde van den 'weg bevond, kon
zijn wagen niet meer in veiligheid brengen.
Op den wagen zat een aantal kinderen die een
eindje met den melkboer mochten mederij- '
den. Bij het zien van het naderend gevaar
wist de melkboer eenige kinderen van den
wagen te trekken, doch onmiddellijk daarna
werd zijn wagen door een hollend paard aan-
gereden. Zijn wagen kantelde en een der kin-
deren geraakte onder het vehikel. De melk
stroomde over de straat, terwijl de melkfles-
schen in scherven vielen. Na eenige moeite
slaagde men er in, het meisje, dat onder den
wagen terecht was gekomen, uit haar hache-
lijke positie te bevrijden. Het kind had niet
ernstige verwondingen aan hoofd en handen'
opgeloopen.
Inmiddels waren de drie paarden voortge-

. hold, achtervolgd door een: aantal lieden,' die
el' nabij de Nieuwe Brouwersstraat ill' slaag-
den de twee paarden, die de geheel vernielde
boerenkarren achter zich aan sleepten tot stil-
, stand te' brengen. Het' paard van VI. dat' in- I
middels zijn wagen was kwijt geraakt, helde
verder en kwam Vervolgens In. botsing. met
een wagen van een' ven ter; welke zlch rechts
van den weg bevond. De wagen sloeg om, ter-
wijl het paard zóó schrok, dat het ook op zijn
beurt op hol sloeg. . .
Aan het einde van de Nieuwe Broüwers-

straat gelukte het eenige personen aan den
dollen en gevaarlijken rit .der paarden een
einde te malsen. •
De aangerichte schade .is. vrij aanzienlijk .

v

. MEG~N 4 '_a" De gemeenteraad heeft besloten
toe . te .treden tot het bouw-, welstands- en
won.ingtoéZicht'in Noord·Brabant Oost;
De Ieden van Deursen en Hoefna~els geven

hun afkeuring te kennen over het felt, dat het
herhaaldelijk voorkomt, dat het publiek precies
.weet, wat er in-een g ehe i m e v e r.g a d e r i n g
is ,besproken. Het lid Hoefnagels zeide, dat de
.wethouders in een café uit een besloten verga-
dei.-ing zouden hebben &eklapt. De wethouders
ontkenden dit ten' stelllgste, waarna het mei-
dent werd gesloten.

á1 ~ t:. _ -C?_e

\

KERKDRIEL. Op voorstel van B. en W. heeft \
dbsloten 75 opcenten te heffen op de

de fà~o~ -aer' geineèri'tefondS'belastin~. Voor het
~i~nstjaar 1939 zal een k~sgeldleemng worden.
aan egaan groet f 45.000 a 2 pct.

v
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WIELRIJDER DOOR AUTO GEGREPEN

Vanmiddag omstreeks 12 uur is de 48-jarige
arbeider J. Jagers uit Beek en Donk, die per'
rijwiel de Poststraat te Beek passeerde, bij het
oversteken van den weg door een passéerender-
bestelauto gegrepen, De wielrijder werd var
zijn fiets geslingerd en kwam onder den autr
terecht. Met een schedelbasisfractuur eer
hoofdwonde en inwendige kneuzingen is he'
slachtoffer een naburig café binnengedragen
waar dr. Beckers geneeskundige hulp heeft
verleend. Daarna is het slàchtoffer naar het
ziekenhuis, ter plaatse'Vervoerd. Zijn toastand
IS ernstig..Aa "X I

I :l...-lJe(!... ~. AJ- .
ERNSTIGE VERKEERS-

ONGELUKKEN
Fietser bij Vught omgekomen.

Gisteravond wilde de 61-jarige H. Vos zich
per rijwiel van zijn woonplaats St. Michiels-
gestel naar Vught begeven. Omstreeks zes uur
passeerde hij het gevaarlijke kruispunt Zand-
straat-i-St. Michielgestelscheweg en Boxtel-
sche weg. Toen hij den groeten verkeersweg
, wilde oprijden, werd hij door tot nu toe onop-
gehelderde oorzaak door een personenauto
aangereden. Vos kwam onder den auto terecht
en bleef bloedend liggen. De bestuurder van
den auto, de heer 0 uit Eindhoven remde uit
alle macht, waardoor de auto begon te slippen
en na de aanrijding tegen een boom terecht
kwam. Voorbijgangers haastten zich de inzit-
tenden van den auto uit hun netelige positie
te bevrijden. De autobestuurder had geen
letsel' van bè'teekenis· opgeloopen, maar een
der passagiers, .de heer D. v. S. uit Tilburg
bleek bekmild re zijn geraakt. Het slachtoffer
werd het nabuhge 'café -blrtnengedragen, .waar
inmiddels de dokters Hillen jr. en Deelen uit
Vught waren aangekomen. De heer v. d. S.
bleek inwendige kneuzingen en een gebroken
been te, hebben bekomen. Nadat 'ter plaatse
eerste hulp was verleend is het slachtoffer
naar het ziekenhuis te Tilburg vérvoerd.
De wielrijder was er' ernstiger aan toe. Hij

had een gapende hoofdwond aan het achter-
hoofd en bovendien een schedelbasisfractuur
opgeloopen. 'Ongeveer een half uur na het
ongeluk is hij aan de gevolgen overleden: Het
lijk is naar het St. Elisabethgesticht te Vught
overgebracht, waar sectie zal worden ver-
richt.

Stagnatie in het verkeer.

De omstanders waren door het gebeurde zoo
van streek, dat zij verzuimd hadden de po-
litie te waarschuwen. Het gevolg was, dat er
op den drukken verkeersweg groote stagnatie
ontstond. Een groet aantal nieuwsgierigen
bevond zich op de plaats des onheils, terwijl
een file van auto's wachtte. Het werd er ·niet
beter op toen twee belangstellenden het noodig
oordeelden de· functie van verkeersagent te
vervullen en het kon dan ook niet uitblijven,
dat nieuwe verkeersongelukken zich zouden
voordoen. Toen· een van de "verkeers-
agenten" het sein veilig gaf en de. auto-
mobilist A. K. uit Eindhoven vergunning'
kreeg om te passeeren, bleek, dat dit sein wel
wat voorbarig was gegeven. De weg was
allerminst veilig en de auto' werd ..in volle
vaart in' de flank aangereden door een auto,
bestuurd door W. C. G. uit Uden. Wonder
boven wonder hebben zich bij deze botsing
geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
Het verkeer liep hierna nog meer in de war.
De 'nieuwsgierigen begonnen zoodanig te

dringen, dat een dame in een sloot werd ge-
duwd. Zij kon evenwel spoedig op het droge
worden gebracht.
Inmiddels was de politie op de hoogte ge-

bracht en toen was het verkeer spoedig in
goede banen geleid.

De gemeentepolitie van Vught en de ver-
keerspolitie van de rijksveldwacht uit 's-Her-
~ogenbosch hebben een uitgebreid onderzoek
mgesteld naar de schuldvraag.

Mr. Dubois, substituut officier te 's-Her-
togenbosch en rnr. Loeff, burgemeester van
Vught, hebben zich op de plaats des onheils
van de situatie op de hoogte gesteld.



/~e,~_~ -'Door een dieseltrein gegrepen en gedood. I
Zondagavond om vijf minuten over acht is

de 28-jarige landbouwer L. van de Ven uit
Best, die per fiets den onbewaakten overweg
nabij wachtpest 42 onder' de gemeente Best.
.wilde over~tekelJ.,. door .. eeJ:.l.:,d.ie,~eHr<rin.;,ge"
"grepen en op slag gedood. Het slachtoffer'
werd twil1t;Î'g-'meter'" verder: '-if! 'eèn Sloot 'ge:;
sllngerd, V. d. V•. had, vergezeld van e~n '
anderen wielrijder, bij den overweg gewacht
op den trein, die uit de richting Eindhoven
naderde. Toen deze gepasseerd was, staken
de mannen de rails over, zonder aandacht te
schenken aan den trein, die op hetzelfde
oogenblik van den kant van Boxtel kwam.
De andere persoon, P. v. Doorn geheeten,
wist zich nog juist bijtijds in veiligheid te
stellen. De trein had ruim drie kwartier ver-
traging.
De twee mannen waren op weg naar de

verloofde van v. d. V" die aan den overkant
van de lijn woont. Toen het ongeluk gebeurd
was, kon v. Doorn, die natuurlijk hevig van
streek was, in de duisternis zijn metgezel
niet vinden. Hij begaf zich naar een na- . I
burige boerderij om hulp te balen. Met Ian- V
taarns werd toen de spoorlijn afgezocht. In-'
tusschen was ook de Dieseltrein gestopt en
het treinpersoneel zocht mee naar het slacht-
offer, dat na eenigen tijd in een sloot langs
de lijn werd gevonden.
Onmiddellijk werd dokter .Burgering ge-

waarschuwd, die spoedig ter plaatse kwam,
doch slechts den dood van V. d. V. kon con- cx:~
. stateeren. Het stoffelijk overschot is door de
justitie in b,eslag genomen en naar huize Na-
zareth overgebracht. -

Rijks- en gemeentepolitie stellen een on
derzoek in . ,(
Naar men ons mededeelt, werd deze over'

weg -slechts -zelden gebruikt. Het uitzicht j ~
er van alle kanten zeer goed en tot dusve
waren er dan ook geen ongelukken.

/< ~t' ~ • ~ .._t)

Boerderij afgebrand
. :Te Nisielrode.

Zondagmiddag omstreeks half drie is brand
uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer M. van Hintham aan de
Achterstraat te Nistelrode. Toen omstreeks
dit tijdstip een dochter van den landbouwer
op het erf der boerderij kwam, bemerkte zij,
dat de schoorsteen op bovenmatige wijze
rookte. Zij waarschuwde haar moeder, die
zich met haar elf kinderen in huis bevond.
Spoedig bleek, dat in de hofstede brand
woedde. Bij den schoorsteen had het rieten
dak van de boerderij vlam gevat en in een
oogwenk stond het geheele dak, van voor tot
achter, in Iichter laaie. De moeder beijverde
zich haar kinderen naar buiten te brengen,
doch door de haast bemerkte zij later pas,
dat één der kleinen in het brandende huis
was achtergebleven. Een buurman snelde
toen het brandende perceel binnen en slaagde
er, met gevaar van eigen leven, in het 3-jarig
kindje te redden.

Intusschen hadden de vlammen met groote
srtelheid om zich heen gegrepen. Het vuur
vond gretig voedsel in het opgeslagen hooi
en stroo. Omwonenden konden nog het
vee naar buiten drijven, doch eenige varkens
en kippen kwamen in de vuurzee om.
De dorpsbrandweer . kon weinig tegen de
vlammenzee uitrichten en kon niet verhin-
cireren, dat het vuur oversloeg naar een h~-
hindende landbouwschuur. Ook het woonhuis
brandde weldra als een fakkel, waardoor de
geheele inboedel verloren ging.

De boerderij met stalling en schuur is tot
. den grond afgebrand. Burgemeester van
Hout leidde persoonlijk het blusschingswerk.

De schade wordt door verzekering 'gedekt. I

J
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AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
In den afgeloopen nacht is de 60-jarige

J. Jagers te Beek en Donk, die Donderdag
j.l. aldaar door een bestelauto werd aan-
gereden en met een schedelbasisfractuur

\
moest worden opgenomen, aan de gevolgen
der verwonding overleden.I _

I'3Û~ ...o.x:

OSS
Men meldt ons:
Zondagavond heeft nabij een café op den

Litherweg te Oss een geheimzinnig voorval
plaats gehad, waarvan een circa 25-jarige
jongeman het slachtoffer is geworden.
De 25-jarige W. v. L., uit Oss, die gewoon-

lijk den avond in café van Haren doorbracht,
aangezien hij verkeering had met de duchter
van den café-houder, was daar ook gister-
avond weer aanwezig. In de gelagkamer be-
vonden zich vrij veel bezoekers. De verkeeriri:g
van v. L. was al eenige keeren aanleiding ge-
weest tot handtastelijkheden, doch wat er
gisteravond gebeurd is, is van veel verstrek-
kender aard geweest. De precieze toedracht
der feiten wordt echter verzwegen.
Van L., die zich omstreeks half tien even

had verwijderd, werd kort daarna hevig bloe-
dende in den tuin van het café gevonden.
Men bracht het slachtoffer naar de woning
van dr. Stoltz, die opneming in het ziekenhuis
te Oss noodzakelijk achtte. De man had een
vrij ernstige verwonding boven het oog opge-
loopen, welke met een scherp voorwerp moet
zijn toegebracht. Eenige aderen waren doorge-
sneden en v. L. bloedde hevig.
De toestand van het slachtoffer is niet

levensgevaarlijk. De caféhouder zegt niets
van de zaak te weten, de café-bezoekers, van
wie er enkelen met de toedracht der feiten
op de hoogte moeten zijn, waren onmiddellijk
na het gebeurde spoorloos verdwenen, Om
begrijpelijke redenen had men van de mis-
handeling geen aangifte gedaan.
Het vermoeden wordt uitgesproken, dat

een der bezoekers v. L. gevolgd is en buiten
in het donker heeft aangevallen. Hoogst-
waarschijnlijk moet het motief in minnenijd
worden gezocht. In het café moeten meer
vechtpartijen hebben plaats gehad, doch tot
dusverre was hiervan niets uitgelekt.

De dader gearresteerd

Nader wordt gemeld:
De gemeentepolitie te Oss onder .leiding

van inspecteur Kniepstra is na gisteren' den
geheelen dag te hebben gespeurd, èrin ge-
slaagd licht te brengen in het geheimzinnige
misdrijf, dat zich Zondagavond achter een
café op den Litherweg te Oss heeft afgespeeld
en waarbij de 25-jarige W. van Lent vrij
ernstig werd gewond. ,_
Naar aanleiding van dit onderzoek it; men

gistermiddag overgegaan tot de arrestatte van
den 25-jarigen arbeider G. G. te Haren. Na
op het politiebureau te Oss te zijn verhoord,
heeft hij een. volledige bekentenis afgelegd.
De jongelui hadden beiden verkeering met

de dochters van den kastelein van Baren. Zij
hadden in de herberg ruzie gekregen. Van L.
was door de aohterdeur weggegaan waarop
G. hem woedend naliep. Het kwam tot een
handgemeen waarbij G. zich zoo kwaad
maakte dat hij zijn a.s. zwager met een bier-
glas bewerkte. Toen het slachtoffer hevig
bloedend neerviel had de dader de beenen
genomen. G. is opgesloten.

/0/ 19-e~~. -;(1..
BEEK EN DONK. De gemeenteraad heeft be-

sloten op de gemeentefondsbelasting 140opcen-
ten en op de personeele belasting I~9-220 op-
centen te heffr~. Besloten is voorts bl) de Ba~k
Voor Ned. geme"nten een kasgeldleemng aan e
gaan, groet f I5.00a.,
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Een erfeniskwestie te Oss
Met het mes besiecht.

Men meldt ons:
Maandagavond laat heeft opnieuw in een ca~é

te Oss een hevige vechtpartij plaats gehad
waarbij een metselaar zijn zwager met een me~
te lijf ging en een ander familielid, dat een en
ander wilde verijdelen, door een steek in den
arm werd getroffen.
Gisteren was het woonhuis van zekeren J. U.,

die in Oss algemeen bekend stond onder den
naam van Hasje Het Rooi en die eenigen tijd
geleden is gestorven, publiek verkocht. Om
dezen verkoop waardig te vieren, waren de
kinderen van den overledene in café de Engel
in de Kruisstraat te Oss bijeengekomen en
hadden terdege aan Bacchus geofferd.
De familie verkeerd eallerminst in een op-

gewekte stemming. Men had n.l. altijd ge-
meend, dat de vader er warmpjes bijzat, doch
bij zijn dood was gebleken, dat alleen het
woonhuisje zijn eigendom was. De teleurstelling
was alreeds oorzaak geweest van vijandig-
heden, vooral tegen den zwager F. C., die met
vrouwen kin1iren bij den overledene in huis
had gewoond wi en men verweet, dat hij

Iwel meer va de zaak zou afweten. Na den
dood van de vader kwam het herhaaldelijk
tot oneenigheden en men moet al eens in een

. ander café om de erfeniskwestie hebben
gevochten.
Toen nu dan ook de schoonzoon F. C. zich bij

het gezelschap voegde en allen min of meer
onder den invloed van sterken drank waren
nam een der zoons, de 32-jarige metselaar M. U.
een dreigende houding tegenover zijn zwager
aan en slingerde hem allerlei verwijten naar
het hoofd. Daarbij bleef het niet en weldra ging
men elkander te lijf. De metselaar, die ten
zeerste onder den invloed was, ging met een
geopend mes op zijn zwager af. De andere
familieleden, vreezende, dat de man zijn tegen-
stander neer zou steken, trachtte den aanvaller
te ontwapenen. Een andere schoonzoon, zekere
J. v. E., bijgenaamd de Panjer, wierp zich tus-
schen de vechtenden en werd door een mes-
steek in den arm getroffen. Deze wond bloed-
de zoo hevig, dat alle aanwezigen verschrikt
het hazenpad kozen en het aan den café-houder
overlieten den dokter en de politie te
ontbieden.
Dr. Frank was weldra ter plaatse en ver-

leende de eerste hulp terwijl de gemeente- I

politie, in samenwerking met de marechaussee
een onderzoek instelde. Vanmorgen is M. U.
gearresteerd; verdachte, die na zijn roes te
hebben uitgeslapen zich van het gebeurde niets
meer herinnert, legde niettemin een volledige
bekentenis af.
Hij is in het politiebureau opgesloten en zal

voor den officier van justitie in den Bosch
.worden geleid.

BAKEL. De gem e en ter a a d heeft beslo-
ten voor het komende belastingjaar 75 opcen-
ten te heffen van d hoofdsom der gemeente-
fondsbelasting.
Na uitvorige besprekingen is ten slotte be-

sloten over te gaan tot electricificatie van het
kerkdorp De Rips, onder deze gemeente. De

- P.N.E.M. heeft zich bereid verklaard de werk-
zaamheden te verrichten voor! 17,444.

OPLOO. De gemeenteraad heeft besloten de
ontgonnen gronden in de Peel in erfpacht UIt
te geven. De bedoeling is de gron~en voo~ 50
jaar te geven, onder beding, dat binnen 5 Jaar
daarop een boerderij gebouwd za lworden. Het
eerste jaar behoeft geen pacht te -yvorden be-
taald de vier volgende Jaren f 10 per H.A.
en de 'resteerende 45 jaren f 25 'per H.A, Ver-
schillende gegadigden hebben zich reeds aan-
gemeld. k h ff'Met den inspecteur der wer versc a mg
zijn reeds besprekingen gevoerd om 120, H.A.

ste gronden in de Peel te laten ontginnen
:~edaarvan een centraal wer~obJect. te maken.
B loten is daarvoor een plan 111 te dienen en af
teeswachten, welke subsidie zal worden ver- I

kregen.
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VEGHEL. De gemeenteraad heeft besloten

een kasgeldleening aan te gaan tat een maxi-
mum van f 75,000 en een rekening courant
overeenkomst groet f 50,000 met de Bank voor
Ned. Gemeenten.
De voorschotten, ingevolge art. 101 der L.O.-

wet voor de bijzondere scholen, zijn vastgesteld
op f 7 per leerling voor het jaar J 9a8. Op voor-
stel van het lid Bongaerts is een motie aange-
nomen, waarin de raad zijn vertrouwen uit-
spreekt, dat de schoolbesturen alles in het werk
zullen stellen en op deze wijze mede zullen
werke? om de gemeente in haar moeilijke
financieele zorgen te helpen, door van het toe-
gekende bedrag van f 7 ten hoogste te gebrui-
ken f 6 per leerling, het.geen voor de gemeente-
kas een bezuinging bedraagt van f 1300.
De gemeenterekening 1937 is vervolgens vast-

gesteld. Wat den gewonen dienst betreft, wijst
dezeeen tekort aan val) f 9394.51. Op het gas-
bedrijf en het sla.chthuisbedrijf zijn reso. ver-
liezen geboekt van f 1184.58 en f 1329.21.-Beslo-
ten is voorts een brug te bouwen over de rivier
de Aa, verbinding Dorshout=-Middegaal, welke
f 5000 à f 6000 mag kosten,

/f ))L-C!.. a,::t-,

BEST. Teneinde. de begrooting sluitend te
maken, heeft de raad besloten voor het komende
belastingjaar de opcenten op de personeele be-
lasting te verhocgen en te brengen van 165 op
175. - In verbond met het ongeluk van
Zondagavond 1.1. op den onbewaakten overweg
ter plaatse zal de raad een adres richten aan J
de Staatsspoorwegen met het verzoek het wacht-
huisje ter plaatse te doen verwijderen.

BbxTEL. Op voorstel van Ged. staten heeft
de raad besloten samenwerking te zoeken met
de gemeente Liempde om gezamenlijk een
woon-...-~nkamp te stichten.
Nu ü'" werkfonds een hooger crediet zal

toestaan, zal de weg naar Oirschot in plaats
van met klinkers met asfalt-beton worden ver-
hard.
Besloten werd tot verbetering van den weg

Boxtel-Veghel, waarvan de kosten .m~t fiets-
pad geraamd zijn op f 12,750. De provincie geeft
een aanzienlijk subsidie.

v -
LIEMPDE. De raad heeft de begrooting 1939

vastgesteld sluitend in ontvangsten en uitgaven
op een bedrag van f 52,349.75.
Besloten werd voor het komende belasting-

jaar het aantal oppcenten op de ~emeentefonds-,
belasting te bepalen op 75 en die op de perso-':
neele belasting op 8 % der belastbare opbrengst

18 ~~ Cl ~. - nesteirooae

OPENING VAN HET NIEUWE,RAADHUIS.

v

Door clen ~ommissari. cler Koningin in
Noorcl-Brabant .

. .De commissaris der Koningin in Noord-Bra-
bant, jhr. mr. dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel
heeft gistermiddag het nieuwe raadhuis alhier
officieel in gebruik gesteld. De schooljeugd had.
in de ochtenduren twee boomen, een juliana- en
een Bernhardboom voor het raadhuis geplaatst,
ter vervanging van den Wilhelminaboom, welke
bij den bouw van het nieuwe raadhuis in den
weg stond enrnoest worden gerooid.
Daarna vond de openstelling plaats van den

nieuwaangelegden weg naar het gehucht Loos-
broek. Jhr. van Rijckevorsel verrichtte hier de
openingsplechtigheid. vervolgens begaven de
autorrtciten zich naar het nieuwe raadhuis, waar
in de feestelijk versierde raadszaal behalve
het voltallige gemeen,tebestuur o.a. aanwezig
waren de griffier van Proviriciale Staten van
Noord-Brabant de heer Vincent Cleerdin, de
inspecteur der rijkswerkverschaffing, ir. van
Markvoort, de heer van Alphen van Staats-
boschbeheer en een aantal burgemeesters van
omliggende gemeenten.
Nadat burgemeester van Hout van Nistè1rode ;/

de aanwezigen welkom had gehesten sprak de
commissaris der Koningin, die de gemeente ge-
lukkig prees met het fraaie nieuwe raadhuis,
dat door den steun van het Werkfonds tot stand
is geko:nen. Voorts hebben nog het woord ge-
voerd de eerste wethouder, de heer v. d. Hurk,
pastoor Liebregts, burgemeester Ploegmakers
van Oss, burgemeester van Schayk van Maar-
heeze.
In zijn dankwoord betrok burgemeester van

Hout zijn gemeentenaren, voornamelijk hen die I
door het geven van geschenken van hun bur,
gerzin blijk hadden gegeven. Het raadhuis is I
gebouwd onder Ielding van architect Roffelsen I

.1 uit Helmond.
J -_ -- --
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OSS. Bij het gemeentebestuur is van den

ministeln sociale zaken, bericht binnenge-
kemen, .de gemeente Oss van de zevende
naar d e klasse der s t e u n reg eli n g
is overg cht.
B. e~. hebben besloten nog deze week de

verho gen te doen ingaan. De steunnormen
worde et 50 cent, de gezinstoelagen met 25
cent verhoogd.

Iq .o e..~ a..-.- .. ~
Nederlander te Lssen gearresteerd

Hij wal be:trokken in een vechtpar:tij

Bij de ouders van den circa 20-jarigen
bouwvakarbeider C. v. d. D. te St. Michiels-
gestel heerscht ernstige ongerustheid omtrent I
het lot van hun zoon, die eenigen tijd geleden
naar Essen (DId.) is vertrokken, om daar in
de bouwvakken werkzaam te zijn en van wien
men aanneemt, dat hij daar door de Krimi-
nalpolizei is gevangen genomen. Men heeft
sindsdien taal noch teeken van hem gehoord,
doch uit verhalen en brieven van zijn Neder-
landsche kameraden, is thans aan het licht
gekomen, dat v. d. D., beter te St. Michiels-
gestel bekend als "Kiske", in een .vechtpartij
betrokken zou zijn geweest en deswege zou
zijn gearresteerd.
Het volgende voorval zou tot de arrestatie

van v. d. D. hebben geleid: v. d. D., die met
3 Nederlandsche kameraden, n.l. W. v. d. V~
uit Rosmalen, J. v, L. uit Schijndel en J. de

'~V.uit Werkendam, in één kosthuis-was, had-
des avonds met zijn vrienden, die allen even-
als hijzelf werkzaam. zijn bij de Kruppbouw-
wèrken te Essen, een wandelingetje gemaakt
door de stad. Onderweg hadden zij een troepje

. \ Duitsche mannen en vrouwen ontmoet, die
naar verluidt, onder den invloed van sterken
drank verkeerden en uitdagend en kwetsend
waren opgetreden tegen de Nederlanders. Hun
optreden ging zoover, dat een der Duitsche
mannen een bierflesch of een bierglas voor
den dag zou hebben gehaald en daarmede v.
L. uit Schijndel zou hebben bedreigd. Er
schijnt toen een formeele vechtpartij te zijn
ontstaan, waarbij voornamelijk "Kiske" voor
zijn vriend in de bres is gesprongen 'en met
zijn mes als een dolleman om zich heen heeft
gezwaaid. Hierbij zouden een Duitsche man
en een Duitsche vrouw door messteken zoo-
danig zijn gewond, dat zij zich onder genees-
kundige behandeling moesten stellen. De
Duitsehers hebben zich toen uit de voeten
gemaakt, waarna ook de Nederlanders naar
hun kosthuis zijn teruggekeerd. Hiermede zou-
de zaak waarschijnlijk zijn afgeloopen, indien
niet eenige uren later v. d. D. opnieuw naar
buiten was gegaan, waarbij hij toevallig het-
zelfde troepje Duitsehers ontmoette. De Duit-
schers schijnen hem onmiddellijk herkend te
hebben en wierpen zich op den Brabander.
Deze trachtte zich te verweren, doch hij was
niet tegen de overmacht opgewassen en kon
niet verhinderen, dat hij aan twee passeeren-
de politieagenten werd overgeleverd, waarna
hij naar het politiebureau werd gebracht.
Den volgenden morgen werden de andere
Nederlanders, die bij de vechtpartij tegen-
woordig waren geweest, door de Kriminal-
polizei van hun werk gehaald en 'op het
politiebureau aan een verhoor onderworpen.
Na het afleggen van hun getuigenissen kon-
den zij ongehinderd vertrekken. Sindsdien
is van "Kiske" evenwel niets meer gehoord.
Welontving burgemeester Scheltus van St.
Michielsgestel een tiental dagen geled-en een
verzoek om inlichtingen betreffende v. d. D.
van de Kriminalpolizei te Essen. Burgemeester
Scheltus heeft onmiddellijk aan het verzoek
van de Duitsche politie-instantie voldaan,
waarbij hij tevens verzocht, op de hoogte te
worden gesteld van de gedragingen van zijn
gemeentenaar, teneinde een officieele lezing
van het geval te verkrijgen. Tot op heden is
echter aan zijn verzoek nog niet voldaan, en
wacht men te St. Michielsgestel met span-
ning af, welk lot Kiske is beschoren. Men
neemt echter ter plaatse wel aan, dat het
mogelijk is, dat Kiske weer van zijn mes
heeft gebruik gemaakt, daar hij reeds meer-
malen in vechtpartijen gewikkeld is ge-
weest E'>ndaarvoor ook met den strafrechter
in aanraking is gekomen.----~----------~---
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Boerderij afgebrand
Vier koeien, een paard en vier varkeu '

omgekomen

Gistermorgen om 10 uur is een felle brand
uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer W. van der Meer, op de Buurt-
schap Zevenhuis te Zeeland (N.B').

Op genoemd tijdstip ontdekte de dienstbode
van den landbouwer. die met twee kleine kin-
deren alleen in huis was. dat brand in het
achterhuis was uitgebroken. Het meisie
haastte zich de beide kinderen bij buren in
veiligheid te stellen, waarna zij alarm maakte.
Intusschen had het vuur met groote snelheid
om zich heen gegrepen. De vlammen vonden
gretig voedsel in het opgeslagen hooi en stroo,
terwijl het vuur werd aangewakkerd door
een krachtigen Oostenwind. De brandweer
was spoedig met de geheel nieuwe motorspuit
op de plaats des onheils aanwezig en daar er
groet gevaar bestond voor de belendende hof-
steden stond zij voor een zware taak. Door den
felen wind dwarrelde een dichte vonkenregen
neer op de. rieten daken van de boerderijen

. der landbouwers Dekkers en van den Hoogen.
De brandweer was dan ook genoodzaakt met
vier stralen water te geven, teneinde het drei-
gende gevaar te keeren. De boerderij van Van
der Meer stond echter spoedig in lichter laaie,
terwijl men niet kon verhinderen, dat een \,
aangrenzende groote landbouwschuur van Van
der Meer eveneens vlam vatte. Ook het woon-
huis werd spoedig aangetast, zoodat het com-
plex reddeloos verloren was.
De geheele inboedel werd een prooi der

vlammen, in de stallen werden vier koeien,
een paard en vier varkens door het vuur ver-
rast; zij zijn jammerlijk omgekomen.
De boerderij met stalling en schuur zijn

tot den grond afgebrand. De geheele land-
bouwinventaris, de oogst en groote voorraden
hooi en stroo zijn eveneens verloren gegaan.
De boerderijen van Dekkers en van den Hno-
gen hebben wel waterschade opgeloopen, doch
zijn behouden gebleven. Rijks- en gemeente-
politie hebben de plaats des onheils afgezet
en de nieuwsgierigen op een afstand gehouden.

De oorzaak van den brand is nog onbekend.
De aanzienlijke schade wordt door verzeke-
ring gedekt.

BEERS. De raad heeft een voorstel van Ged.
Staten aangenomen inzake 0 p hef fIn ~ van
de gemeente Linden en annexa he van
een gedeelte hiervan bij deze gemeente.

I CUYK. De gemeenteraad is niet accoord kun-
nen gaan met den wensch van Ged. Staten om
de gerr,teente Lin~.en-Katwijk op te hef-
fen. LJn4~n z.~l bij Beers worden ingedeeld
en Katwijk bi] Cuyk. Algemeen is men van
oorde~~, dat h!!t voor de gemeente Linden-
KatwIJK beter IS. dat de geheele gemeente bij
Cuyk wordt gevoegd. B. en W. zullen in dien
ZIn en antwoord zenden aan Ged. Staten.

de~~DE~"kDbegemeenteraad heeft besloten gel-
. esc I aar te stellen voor ver b 0 u will g
van h.et .ge mee n t e h u i s en aanschaffing van
meubilair voor de burgemeesterskamer.

ROSSUM. De raad is accoord gegaan met een
Voor.stel ,:an B. en W., teneinde een obligatie- J
leemng UIt te geven ad 1 20.000 in obligaties
ran 1 l~OO,1 ?OO,1250 en 1 100 à 3~ pct. af-
osbaar In 40 Jaar1ijksche termijnen van 1 500
~oo:: den bouw van een nieuw gem een t e-I UI s.

f
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Ontwatering van De Maaskant
Stichting van een gemaal :te Gewande.

Men schrijft ons:
In de op 29 December te houden belangrijke

vergadering van het groote waterschap De
Maaskant, welke te Oss gehouden wordt,
krijgen de hoofdingelanden opnieuw belang-
rijke beslissingen te nemen. Zooals bekend,
omvat het waterschap thans een gebied van
111,934 ha. De dijkstoel zal thans ter tafel
brengen een voorstel tot definitieve watervrij-
making van de geheele benedenstreek.

In de vergadering van 17 December 1931
werd besloten tot uitvoering van werken tot
bemaling der benedenstreek en werden de

. grondslagen vastgesteld waarnaar samenge-
werkt zou worden met de waterschappen de
Folder van der Eigen, de polder van Empel
en Meerwijk, en het Laag Hemaal, tot een
gemeenschappelijke bemaling dier streek. Deze
werken kwamen bereids tot stand, en op
23 December 1932 werd de overeenkomst met
bovengenoemde waterschappen gesloten.
Al .werpt de gemeenschappelijke bemaling,

200al8 die thans bestaat, gunstige resultaten
af, een algeheele watervrijmaking der streekis daardoor niet verkregen. Dit was ook in
eerste instantie niet te bereiken, zoodat nog
gevaar bestaat voor overstrooming van de
streek door het Beersche Maas-water. De
. gemeenschappelijke bemaling werd in de
voornoemde vergadering dan ook aangekon-
digd als een voorloopige ontwatering. Bij
hocgen stand van de Maas is de loozing van I
de Hertogswetering te Gewande gestremd en I
loopen de kaden langs de Hertogswetering .
over, zoodat de Polder van der Eigen, het
Lage Hemaal, de Polder van Oss, Geffen,
Lith Lithoyen en Teeffelen geïnundeerd zijn,
terwijl bij langdurige stremming der loozing
ook de Lage Hemaal, 's Lands van Megen, de
polder van Oyen en de lage gronden van
Berghem waterlast zullen ondervinden.
Waar thans de dichting van de Beersche

..Maas voor de deur staat, acht men den tijd
gekomen om over te gaan tot uitvoering der
werken, noodig voor een definitieve alge-
heele watervrijmaking der benedenstreek. Te I
meer is het daarvoor thans de gunstige tijd,
omdat het werk met steun van het werkloos-
heidssubsidiefonds en het werkfonds 1934
zeer voordeelig is uit te voeren. Door het
ingenieursbureau voorheen J. van Hasselt en
de Koning te Nijmegen werd een rapport
samengesteld van de, werken die zijn uit-
gevoerd, teneinde tót definitieve watervrij-
making te geraken.
Uit de verschillende mogelijkheden is na

uitvoerige besprekingen het volgende plan
vastgesteld:

Er wordt een gemaal gesticht aan de
Hertogswetering bij de Blauwe Sluis te
Gewande, welk gemaal tevens zal moeten
dienen als aanvulling van het gemaal van
den Polder van der Eigen te Orthen; daarbij
komt verhocging van den toelaatbaren water-
stand bij de Hertogswetering met ca. 0.50 m,
verhocging van de kaden langs de Hertogs-
wetering en van den Achterdijk in den Polder
Van der Eigen en verbinding van de Hoek-
graaf (in den Polder van der Eigen) met de
Hertogswetering. I

De aanlegkosten van deze werken bedragen
in totaal f 282,000. Gerekend wordt, dat In
de werkverschaffingskosten een subsidie uit
het werkloosheidssubsidiefonds zal worden
gegeven van 100 pct., in welk geval ten laste
van het. waterschap blijft f 159,000.
De jaarlijksche kosten in de bemaling

worden geraamd op f 7348, zoodat ter be-
strijding van bovengenoemde kosten slechts
6'h ct. per herleide ha zal behoeven te worden
berekend.

J
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LINDEN-KATwIJK. De raad heeft lang-.
durige besprekingen gehouden, naar aanleiding
van het schrijven van Ged. Staten, betreffende
opheffing der gemeente, waarbij een gedeelte
aan Cuyk en het grootste gedeelte aan de ge-
meente Beers zal worden toegewezen.
Tenslotte is besloten twee adressen naar Ged.

Staten te zenden en wel één van B. en W.,
waarin aan Ged. Staten wordt geadviseerd het
voorstel geen doorgang te doen vinden, en één
van drie raadsleden, waarbij geadviseerd wordt
de gemeente niet te verdeelen, doch Of in haar
geheel bij Beers Of bij Cuyk te voegen.,

j

ST. OEDENRODE. Teneinde de begrooting
sluitend te krijgen, heeft de r a a d besloten
de opcenten op de personeele belasting te ver-
hocgen van 150 tot 175. Tevens zal een ver-
makelijkheidsbelasting worden ingevoerd.

_ Op voorstel van B. en W. is besloten tot in-
standhouding van de eenige school voor O. L.
onderwijs in deze gemeente. Een verzoek in
dezen zin, zal gericht worden tot den Minister
van Onderwijs.

Gisteren is de heer H. H., hoofd der school
te Beek en Donk, die per rijwiel den kanaal-
dijk ter plaatse passeerde, door de gladheid
van den weg geslipt en tegen een passeeren-
deen personenauto gebotst. Met een ernstige
h!:rilenschuddi~g en inwendige kneuzingen is)'
hlJ naar het ZIekenhuis ter plaatse vervoerd.

, . '

Ongelukken. I
Gistermiddag is ten huize van de familie P.

te Ravenstein de buis van de centrale ver-
warming gesprongen, tengevolge waarvan een
2-jarig kind van de familie deerlijke brand-
wonden opliep. De toestand van de kleine is
zorgwekkend.

Gisteren heeft het 5-jarig zoontje van de
familie K. te Langenboom (N.-B.) spelenderwijs
een pot met koffie van de tafel getrokken.
Met ernstige brandwonden over het geheele
lichaam werd het zoontje opgenomen. Gisteren
is hij aan de gevolgen overleden.

v Iw ANROY. De gem een ter a a cl heeft to'
gemee1"-~"~s bp1'(;e,..'d dr, N. j". J Arntz te'
Mill.

~I

9?1

Op Tweeden Kerstdag is de 56-jarige L.
de Goey, uit Ravenstein, bij het schaatsen-?
rijden op de Gracht aldaar, zood~mg komen
te vallen dat hij met een versplmterd been
moest w~rden opgenomen. Nadat dr. Sluite~s \
uit Ravenstein eerste hulp had verleend, IS
het slachtoffer, op advies van den gen~_esheer,
naar, het St. Canisiusziekenhuis te NIjmegen ,.t

I
vervoerd, waar hij ter verpleging is opge-
nomen.

DREUMEL. De raad heeft besloten het pre-
sentiegeld der raadsleden te verhocgen van
f 1.50 tot f 2.50per lid per vergadering.

HEDEL. De gemeenteraad heeft besloten niet
toe te treden tot het plan voor een streek-
waterleiding voor de BommeIerwaard.
KERKDRIEL. De gemeenteraad heeft beslo-

ten tot het invoeren van een straatbelasting. ten
laste van de .bewoners der straten, welke wor-
den verbeterd.
Besloten werd niet toe te treden tot het

bestaande plan tot den aanleg van een water-
leiding in de Bommeierwaard, aangezien de
kosten voor de gemeente te hoog worden
geacht.

[
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Mc; :,~.jkheden in verband mètc<l:fè.')·
radiodistribu tie

/ .

Eenige jaren geleden werden, in Ravenstein
en Dinther en om~trekf!n door é~nbedr:ij~ eerrige
radiocentrales geëxploiteerd, onder Ièiding van
den heer van P. De zaken gingen echter slecht
en in 1935 had een reorganisatie plaats, er werd
een n.v t, gevormd, de .Radfocentrale ,St. . JaR;
de heer van P. werd hiervan. directeur, ss, Jan
kreeg concessies voor Ravenstein.' Herpen.
Schayk, Dinther, Heeswijk en Loobro~k.

Het gemeentebestuur van Ravenstein. nu staat
op het standpunt, dat het <tan den heer van P.
persoonlijk concessie heeft verleend en dat deze.
concessie niet voor overdracht vatbaar is. I

Toen de directeur van P., nadat bij een con-
trole van .de boeken kastekorten waren ontdekt,
ontslag kreeg e~zonder voorkennis van de ge,;
meerite een ni we directeur werd benoem9:;
ontstonden .dan of moeilijkheden, rnet het ge-
meerrtebestuur. e, n.v. ontving bericht, dat de
concessie . onherr epelijk in October 1938. zou
afloopen. Pogingen om bij het gemeentebestuur
te weten te komen, wat het motief voor 'deze
opzegging was, hadden geen resultaat.
,Het. radiobedrijf scheen in zijn nieuwen vorm

een betere toekomst tegemoet te gaan 'en on-
danks de intrekking van de concessie zette men
de exploita tie voort. In September berichtte het
. gemeentebestuur, dat op 15 October 'het geheele
net van St. Jan te Ravenstein moest worden
opgeruimd en dat, als dit niet zou gebeuren, het
net van gemeentewege zou worden verwijderd.
Dit la:atste is echter niet geschied. Wel is de 1
burgemeester naar de radiocentrale gegaan en i
heeft daar een gemeente-arbeider, dien hij had I
meegenomen; een paar draden door laten knip- j

pen. Dit geschiedde tijdens afwezigheid van den'
directeur. De burgemeester had echter, niet de
draden, die, het net te Ravenstein bedienden,
door laten knippen, doch die, door -welke de
gemeente Herpen van radio wordt voorzien.
Toen de burgemeester deze vergissing later be-
merkte, begaf hij zich wederom naar het gebouw
van de radiocentrale. Hij zag daar, dat de
Ravensteinsche leiding over het erf van den

• majoor der rijksveldwacht Urlings liep. Hij ver-
zocht den majoor toegang tot het erf, om de
draden door te knippen, maar deze weigerde
den burgemeester toe te laten. '

Eenige raadsleden schijnen vragen over deze'
kwestie te hebben gesteld, welke in geheime
vergaderingen zouden zijn behandeld.

Ook de andere gemeenten nebben veel ge-
heime vergaderingen gehouden, maar de con-:

I cessie hebben zij niet ingetrokken.
, De directie -van St. Jan heeft intusschen bij'
d€ [ustitie een klacht tegen den vroegeren di-i
reoteur van P -. ingediend' wegens verdulstering.
Het gemeéntebestuur zo~ hl. de meening zijn
toegedaan~ dat van P. met had mogen worden
ontslagen wegens de ontdekte kastekorten; de
n.v. wil deze kwestie door den rechter uitge-
maakt zien.

Voorts heeft zij een request bij Ged. Staten
ingediend, om van dit college een uitspraak te
krijgen.

Ook is de zaak in kort geding bij den presi-
dent van de rechtbank te 's-Hertogenbosch aan-
hangig gemaakt. .

De n.v, is bovendien failliet verklaard, omdat
zij, indien zij ha.ar bedrijf te Ravenstein .zou
moeten staken,. .ntet meer aan haar verplich-
tingen zou kunnen voldoén. Dit faülissemen'
is echter. na verzet, ver:rüetigd.

De géITiéente heeft intusschen aa~ anderen
concessie verleend, maar de exploitatie van bt
Jan heeft tot nu toe noi voortgang gevend .n,

\
-VELP--iN B) De raad heeft he,t voorstel. van
B en W tot a a n s 1u i tin g bij de d Tl n kt
. t . at sc hap p ij O.N.-Brabant, me

wa erma worpenalgemeene stemmen ver . . _

v
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DE VERDWIJNENDE MOLENS \

. . " olen te Boerdonk zal
De fraalê wl1ldkoren~at opnieuween molen

worden afgebroken, zoo t' dw"nen
iüt het Brabantsche landschap gaa ver l.l •
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WATERSCHAP DE MAASKANT

c-:

In de gisteren gehouden vergadering van het
waterschap de Maaskant te Oss is op voorstel
van den dijkstoel besloten, gevolg te geven aan
de voorgenomen plannen om tot een definitieve
algeheele watervrijmaking te geraken van de
benedenstreek der oude Beersche Maastraverse.
Er zal een gemaal worden gesticht aan de

Hertogswetering. bij de Blauwe Sluis te Ge-
wande. Verder zullen de kaden van de Hertogs-
wetering ongeveer 50 e.M. worden verhoogd, I
alsook die van den Achterdijk in den Polder
van der Eigen. Voorts zal een verbinding tot
stand worden gebracht van de Hoekgraaf met
de Hertogsweteririg. De kosten van deze wer-
ken, welke op f 282.00Dworden geraamd, zul-
len gedeeltelijk worden verkregen uit het
Werkloosheidssubsidiefonds. ' ,>'

De rekening 1937 betreffende ontwatering,
waarvan de ontvangsten bedragen f 113.133.07%
en de uitgaven f 88.827,25,aldus een batig saldo
opleverend van f 24,305,821,6, werd vastgesteld.
De rekening van de Maasdijken met ontvang-
sten van f 116,514,94en uitgaven van f 104.421,23
met een batig slot van f 12,093,71,werd even-
eens vastgesteld. .
Voorts werden vastgesteld de begrootingen

voor 1939betreffende ontwatering en de Maas-
dijken, welke resp. in ontvangst en uitgaaf

I sluiten met f 107,439,41%en f 112,378,96.
In deze begroetingen zijn de volgende be-

dragen voor omslag geraamd: ontwatering
J 65,000,Maasdijken f 93.000,aanleg van wegen
f 2535,25,hetgeen een totaal bedrag vormt van
f 160,535,25,of omgerekend per ha een gernid-
elde van f 1.43.
In de vacature, ontstaan door het aftreden als

dijkgraaf van burgemeester F. G. Caners uit
I Ravenstein, werd als dijkgraaf gekozen de heer
J. F. Pleegrnakers. burgemeester van Oss, thans
waarnemend dijkgraaf.
Als heemraden werden herkozen de heeren

mr. H. A. H. Bijvoet, Berghem, mr. G. van
Zinnicq Bergmann, Den Bosch, M. A. Poos,
Gassel, A. Arts, St. Anthonis, J. A. M. v. d.
Mortel, Cuyk, J. M. Goossens, St. Anthonis, en
W. L. van Teeffelen, Lithoyen.
In plaats van den heer J. F. Ploegmakers uit

Oss werd als heemraad gekozen de heer J.

l
Zeegers te Schayk.
Besloten werd, leeningen aan te gaan tot een

totaal bedrag van f 418,088.

HEESCH. De gemeenteraad heeft besloten
voor het komende belastingjaar 75 opcenten te
heffen van de hoofdsom der gemeentefonds-
belasting. De' .gemeentebegrooting 1939 is vast-
gesteld, sluitende in ontvangsten en uitgaven op
f 187,084.10wat den gewonen dienst betreft.
De heer J. J. van Aspert te Heeswijk werd

tot gemeente-ontvanger benoemd. Deze zal dus,
nu zoowél te Heeswijk als te Heesch de functie
van gemeenje-ontvanger uitoefenen. "

UDEN. ~e gemeenteraad heeft aan dr. F.
Peters op diens verzoek per 1 Jan. a.s. eervol
ontslag verleend als gemeente-geneesheer, onder
dankbetUlgmg voor de vele bewezen diensten
Een voorstel van B. en' W. om het salaris de~
gerneentegeneesheeren te verhoogen van'f'1300
tot f 1800 werd met algemeene stemmen aan-
genomen.. 'fot gemeente-gene<esheeren werden
benoemd dr. B. G. Koning en dr. W. Schaab
te Uden..In verba~d met deze benoeming neemt
dr. Koning afscheid als .lid van den gemeente-
raad. pe voorzlt~er wensehte dr. Koning geluk
met zijn benoemmg, doch betreurt diens heen-
gaa~ als gemeenteraadslid, welke functie dr.
Komng sedert 1913 met groote plichtsbetrach-
ting heeft vervuld.
Voorts werd besloten tot aansluiting der ge-

meente bij de bouw-, woning- en welstands-
commissie voor Oost-Ne-Brabant,

1./

SCHIJNDEL. De gemeenteraad heeft besloot
ten, dat de gemeente zal toetreden tot het
Bouw-woning en welstandstoezicht, afd. Oost N.
Brabant. De voorzitter heeft voorlezing gedaan
van ~en brief va~ burgemees1er Loeff te Vught,
waarin mededeelmg wordt gedaan, 4at ultimo'
S~ptember a.s. de aansluiting op dë waterlei-
dmg tegef!l0~t kan worden gezien. Voorloopig
zal de bedlenmg van de gemeente Schijndel van'
Veghel uit geschieden, waar een proeffllter zal
'Worden geplaatst. Voor brandkranen zal de
druk echter nog niet voldoende zijn.
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-. j.. I ~ , WAMEL. De gemeente heeft besloten uit het jI
1.1/;1 • Werkfonds een voorschot te aanvaarden van r
If i1-' I f 500,000tot doortrekking van den weg Wamel-
.'1/ v. SbChtekveetr-Druten. De aanleg van dezen weg l
IV' e ee en een groote verbetering voor deze .

gemeente. t \"
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./ MEGEN. De raad heeft besloten een stuk
V lland/genaamd "De Heuvel"~an te koopen voor

de som van I 10.000.;liet' wordt bestemd voor
voetbalterrein. '
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r:::'~ers Ie ~lraPI .
I In den nacht van Maandag op Dinsdag is een
brutale inbraak gepleegd bij den bakker en
winkelier F. Benkers op de Heuvelstraat te
Veghel. Reeds eenige dagen miste de bakker
een sleutel van de achter zijn huis gelegen
bakkerij. Voor alle zekerheid liet hij een elec-
trische schel aanbrengen, zoodat geen onge-
wenschte bezoekers zich toegang zouden kun-
nen verschaffen. ..
Toen dan ook gisternacht plotseling de elec-

trische schel op de slaapkamer van B. overging,
vermoedde hij direct dat er onraad was. De
bakker begaf zich naar beneden en grendelde .
zoo geluidloos mogelijk de deur van de bakkerij, I
waarna hij zich op weg naar het politiebureau .
begaf, teneinde hulp te gaan halen. Onderweg ,
kwam hij den chef van de gemeentepolitie,
tegen, waarna de beide mannen gezamenlijk
naar de bakkerij terugkeerden en daar een
onderzoek instelden. Toen zij de bakkerij bin-
nentraden, ontdekten zij in een hoek een man,
zekere K. bijgenaamd de Kleine Kuup, een
broodventer, die. bij den bakker in dienst is.
Onmiddellijk werd de man aangehouden en

aan een verhoor onderworpen. Het bleek dat
hij een handlanger heeft gehad, die kans had
gezien nog tijdig het hazenpad te kiezen. Deze
medeplichtige. werd later door de gemeente-
politie van zijn bed gelicht en naar het arres-
tantenlokaal ter plaatse overgebracht. Burge-
meester Eliens, die inmiddels met de zaak op
de hoogte was gebracht, leidde persoonlijk het {I ()
onderzoek. Hierbij kwam vast te staan, dat de I Ii 0
Kleine Kuup kans had gezien den sleutel van 1,(.. /
de bakkerij te bemachtigen en met zijn mede-;,I,
plichtige, zekere K. bijgenaamd de Cowboy
hadden afgesproken bij den bakker B. te gaan
stelen en mede te nemen wat van hun gading
was.
Toen zij echter bemerkten, dat zij in de bak-

kerij waren opgesloten, is K. de Cowboy naar
den zolder van de bakkerij gegaan, waar hij
uit een luik op 4 m hoogte van den beganen
grond naar beneden is gesprongen. Daarbij is
hij tegen een paal met spijkers terecht geko-
men, waardoor hij zich deerlijk aan zijn rech-
terhand en linkerbeen heeft gewond. Ondanks
dit letsel heeft hij nog kans gezien ongemerkt
zijn woning te bereiken, doch na zijn arrestatie·
moest de hulp van dr. Kerssemaker worden
ingeroepen, door zijn verwonding zich zeer
ernstig liet aanzien.
K. de Kleine Kuup wist zijn aanwezigheid in

de bakkerij te verklaren, daar hij voorgaf de
meerring te zijn toegedaan, dat hij zich wegens
zijn dienstbetrekking bij B. te allen tijde in de
bakkerij mocht ophouden. De indringers hadden
reeds een partij goederen klaar gezet om mede
. te nemen. K. de Cowboy heeft een volledige be-
kentenis afgelegd, terwijl de andere indringer
zijn onschuld volhoudt. Beiden zijn goede be-
kenden van de politie en zijn reeds eerder met
de justitie in aanraking geweest.
K. de Cowboy was eenigen tijd geleden tot een

halfjaar voorwaardelijke gevangenisstraf. ver-
oordeeld, welke straf hij nu zal moeten onder-
gaan. Beide verdachten zullen naar 's-Hertogen-
bosch worden overgebracht, waar zij ter be-
schikking van den officier van justitie zullen
worden gesteld.

I
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DOOR '"EEN :HOND GEJ!ETEN

.Maandag is hé( 13-jatig zoontje van c!-e"nland-
bouwer J. H. te Haps N:-13r. _plotsell_ng .do~
een kwaadaardigéri hölid aafigevan~n en ZO(,
danig in de beenen gebeten dat hIJ naai 1bet
'ziekenhuis moest worden overgebracht .. -Daar
moest men gisteren tot amputa~le van. een voet
overgaan. De toestand van den Jo?gen IS levens-
gevaarlijk. De gevaarlijke hond IS onschadelijk
ge!Uaakt, ~, • •. I
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NJ_':;.1TELIJKE VECHTPARTIJ

In den l?-acl;ttval?-Zondag op Maandag keerde
een troepje [eugdige landbouwers uit het 150_
h~cht Wijbosch onder de gemeente Schijnd~l
die den avond in een herberg hadden door-
gebracht naar huis terug, toen onderweg on-
eenighaid ontstond. De jongelui die allen
min of meer onder den invloed van
sterkefl drank verkeerden, gingen elkaar te lijf
waarbij van IIl:l!ss.engebruik werd gemaakt. Bij
deze steekpartij hepen 5 mannen verwondingen
op. De landbouwers J. v. d. M. en C. v d. O.
waren er. het ergst aap toe Zij zakten hevig
bloedend meen en bleken door messteken aan
hals en hoofd 'ernstig te zijl!).getroffen. Drre
landere vechtersbazen waren minder ernstig ge-
kwetst. Twee dokters uit Schijndel verleenden
de .e.erste hulp, Rijksveldwacht en gemeent~-
politie hebben ,een onderzoek ter plaatse inge-
steld. Verschetdene personen zijn reeds aan
een. -:erhoor onderworpen, doch het is zeer
moeilijk na te gaan wie er in het donker in he
afgelegen gehucht bij het gebeurde betrokken'
'ZIjn geweest.

/
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Vechtpartij te Uden

Koopman gewond.

Gisternacht heeft te Uden (N.B.) een vecht-
I.partij plaatsgehad, waarbij een 25-jarige koop-
man door messteken vrij ernstig werd gewond.
Deze marktkoopman, Joh. Theunissen, had

den avond in gezelschap van zijn kameraad,
den slager G. doorgebracht in een herberg en
omstreeks middernacht keerden de jongelieden
huiswaarts. Onderweg moet oneenigheid zijn
ontstaan, welke in een vechtpartij eindigde.
G., die eenigszins onder den invloed van
sterken drank was, had zich daarbij zoo op-
gewonden, dat hij een mes getrokken had en
Theunissen deerlijk aan het hoofd toetakelde.
Deze trachtte zich te verweren en riep luid-
keels om hulp, waarop de dader de vlucht nam

I De hevig bloedende Theunissen bleef ker-
I mend op de straat liggen; tiaar trok hij de
aandacht van omwonenden, die een geneesheer
en de marechaussee waarschuwden. Dr. Koning
uit Uden verleende de eerste hulp. Theunissen
had diepe, doch niet levensgevaarlijke steek-
wonden aan het hoofd opgeloopen.
G. werd nog denzelfden nacht door de

marechaussee gearresteerd; aanvankelijk ont-
kende hij zijn misdaad, maar tenslotte legde
hij een volledige bekentenis af. Verdachte
staat in het algemeen gunstig bekend en de
oorzaak van het gebeurde moet dan ook in
het misbruik van sterken drank worden
gezocht.

VECHTPARTIJ TE SCHIJNDEL
De politie en rijksveldwacht te Schijndel heb-
ben gisteren de landbouwers M. K. en B. v. d.
S. uit Wijbosch gearresteerd, verdacht van
zware mishandeling. Deze jongelieden waren
in een vechtpartij betrokken geweest, waarbij
zij eenige andere boerenzoons ernstig letsel
door messteken hadden toegebracht. Beiden
hebben een volledige bekentenis afgelegd en
zijn op het politiebureau te Schijndelopgesloten.

J
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DE MOORD rsSCHIJNDEL,
De gearresteerde P. van D. heeft een

volledige bekentenis afgelegd. Met een hak-
mes, hetwelk hij gewoonlijk gebruikt in zijn
vak als hoepelmaker voor het kappen van
teenhout, heeft hij de oude vrouw, nadat deze
geweigerd had hem geld te geven, twee slagen
toegebracht, die den dood' tengevolge hebben
gehad. Daarna heeft de.man het wapen, waar-
mee hij zijn moeder had gedood, gebruikt om
de kast, waarin de oude vrouw haar 'geld
bewaarde, open te breken en zich van ongeveer
f 50'meester te maken.
P. van D. zal vandaag naar Den Bosch

worden overgebracht, teneinde ter beschikking
van den officier van justitie aldaar te worden

~1
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I Auto bij Heesch geslipt

Omstreeks middernacht, in den nacht van
Zater?ag op Zondag is op den Rijksstraat-
weg s Hertogenbosch-Grave, onder de ge-
me«:nte Heesch een auto-ongeluk gebeurd, dat
gezien den toestand, waarin de Zwaar geha-
v~nd.e auto verkeerde, nog betrekkelijk gun.
stig IS afgeloopen.
Uit de richting Nijmegen, naderde op ge-

noemd tijdstip, een personenauto, bestuurd
door den heer van A. uit Tilburg met als
medepassagiere mej. S. uit Nijmegen. In de
bocht, voor het kruispunt te Heesch nabij
kilometerpaal 18, is de bestuurder plotseling
waarschijnlijk door te groote snelheid e~
mede door de gladheid van den weg de
macht over zijn stuur kwijtgeraakt. De' auto
begon te slippen, draaide een slag om en
kwam vervolgens met de rechterzijde t~gen
,een langs den weg staanden boom terecht.
Vervolgens maakte de wagen een salto waar-
na het vehikel geheel vernield op den 'zijkant
:..kwam te liggen. De botsing met den boom
'geschiedde met zulk een kracht, dat de ge.

--1-' meenteveldwachter Belterman den slag in
. zijn w.?ning hoord.e, waarna. hij ter hulp snel.

l·",~_.\:· ,.., de. HIJ haastte ZIch de belde passagiers uit
.; 'l,\ ,,._' lhet wrak v~n de auto te bevrijden. Mej. S,

bloedde hevig uit verwondingen aan he'!
hoofd, terwijl de bestuurder oogenschijnlijk
geen letsel had bekomen. Dr. Bouman uit

___________ ..:.;~=:i=s::te;;;l::..ro...:d:.e......;-:..w_~~i.i.s:.:p..~0;;iie@!di[.,:e~_~~~e_ e,~_v_e_r_._,_ .......__ --'"
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Boerderijen afgebrand
1I "-~, Te DeUt •• n. -

Zonda'gavohd omsti~RSi -Walt zes ."is >b'rand
uitgebroken in de kapitale boerderij van den
landbouwer M. Schoonenberg aan den Maas-
dijk- te Deursen bij Ravenstein. Hét vuur was
in het achterhuis ontstaan, waar het gretig
voedsel vond in de daar opgeslagen landbouw-
voorraden. De vlammen grepen met groote
snelheid om zich heen, zoodat aan .blusschen
niet viel te denken.

Onmiddellijk werd de brandweer van
Ravenstein gealarmeerd, die weldra met een
motorspuit op het terrein van den brand ver-
scheen. Het vuur had zich inmiddels reeds zoo 1
sterk uitgebreid, dat de brandweer weinig 0 I.~v
tegen de vuurzee kon uitrichten. Men kon niet tV'
verhinderen, dat de vlammen oversloegen
naar een groote landbouwschuur van S. De
hotstede met stalling en schuur stonden wel-
dra in lichter laaie en brandden tot den grond
toe af. Men was er nog in geslaagd het vee
uit de brandende stallen te drijven. Eenige
varkens, konijnen en een honderdtal kippen
zijn echter in de vlammen omgeko-
men. Ook van het huisraad kon niets meer
worden gered, terwijl de landbouwwerk~?igen!
machines, de oogst en een groote partij hOOI
en stroo verloren zijn gegaan.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men \

nog in het duister.
De schade wordt slechts gedeeltelijk door

verzekering gedekt.
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Een hofstede te Heesch. vernield
Vanochtend 7 uur is brand uitgebroken in

de kapitale boerderij van denTandbouwer J,
I van Orsow aan de Hondstraat te Heesch. Het
vuur was in het achterhuis ontstaan, waar het
gretig voedsel vond in den voorraad hooi. De
vlammen werden bovendien aangewakkerd
door den straffen wind, zodat de hofstede
weldra in lichte laaie stond. Aangezien er in
de buurt geen water was, kon de brandweer

I
niets uitrichten. Met behulp van brandblusch .•
apparaten trachtte men tevergeefs het vuur
te bewdingen. De vlammen sloegen over naar

I
de schuur, die eveneens tot den grond ar-
brandde. Aangezien ook de stalling inmiddels
door het vuur was aangetast, gelukte het niet
al het vee in veiligheid te brengen met hei '
gevolg dat drie koeien, een paard, zes varkens :
en honderd kippen omkwamen.
Inboedel, landbouwwerktuigen, oogst, groote'

hooi- en stroovoorraden, alles ging verloren.
De schade wordt slechts gedeeltelijk door

verzekering gedekt.
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leende eerste hutp, Daarna is het slachtoffer
per auto naar haar woonplaats vervoerd. De
autobestuurder had huid- en schaafwonden
opgeloopen, welke van mlnder ernstigen aard
waren. De totaal vernielde auto is per kraan-
wagen weggesleept.
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Veghel
DE RUILVERKAVELINGSPLANNEN.

Onder voorzitterschap van burgemeester
EliëRS is alhier een drukbezochte vergadering
gehouden, waarin de plannen zijn besproken,
om- tot een ruilverkaveling te komen onder de
gemeenten Veghel, Dinther, Nistelrode, Schijn-
del en Uden. .
De heer H. J. van Leusen, inspecteur van de

Ned. Heidemaatschappij, die de vergadering,
betreffende de ruilverkaveling inlichtte, zeide,
dat het juist nu de aangewezen tijd is om tot
:ruilverkaveling over te gaan, in verband met de
uitvoering der werken in werkverschaffing,
waarbij het rijk 90 pct. soms 100 pct. van het
loon der tewerkgestelden betaalt. Het wegen-
stelsel is goed en alleen het graven van de
verkavelingsslooten zal de meeste onkosten
vorderen. Hoe grooter de ruilverkaveling wordt,
des te meer worden de kosten gedrukt.
Voor Veghel worden de kosten geschat op

f 50 per ha, welke betaald kunnen worden
over een tijdsbestek van 30 jaren, met een
annuïteit van 5 pct., waarin aflossing en rente is
begrepen. Dit is dus ongeveer f 2.50 per ha
per jaar. De voorschotten worden door het rijk
verstrekt tegen 3 pct. Deze kosten worden in-
gevorderd tezamen met de grondbelasting.
Burgemeester Eliëns zette vervolgens uiteen,

hoe men de grenzen van het ruilverkavelings-
plan heeft gedacht. De grens zal loopen van
Keldonk, over de grens van Veghel en Uden
naar Vorstenbosch en Dinther, naar de rivier
de Aa en verder Zuidelijk tot de kom van
Veghel.
De Centrale Commissie heeft echter de be-

voegdheid deze grens nog uit te breiden, wan-
neer dit wenschelijk zou zijn.
Na een levendige gedachtenwisseling werd

besloten de plannen in de verschillende afdee-
Iingen van den N.C.B. nader te bespreken en
ender de oogen te zien, opdat spoedig verdere
flappen tot verwezenlijking' der plannen kun-
:nen worden zenomen.

ti2-o/~~~-
Jubileum retraitehuis St. Willibrordus

Onder groote belangstelling is gisteren te
Uden het zilveren jubileum van het retraite-
huis St. Willebrordus op feestelijke wijze ge-
vierd. Nadat om 10 uur v.m. een mis was ge-
celebreerd in de kapel van het jubileerende
convent der Zusters Dienaressen van de
H. Geest, ving een drukbezochte receptie aan,
waar ook den burgemeester en het voltallige
gemeente bestuur van Uden aanwezig waren.
Na afloop der receptie arriveerde mgr. A. F.
Diepen, bisschop van 's-Her togenbosch, ver-
gezeld. van mgr. F. N. J. Hendriks, vicaris-
generaal van het Bisdom, om de feestvergade-
ring bij te wonen, waarop yele wereldlijke en
geestelijke autoriteiten tegenwoordig waren,
o.w. de provincialen van een groot aantal
geestelijke orden hier te lande. Het eerste
werd het woord gevoerd, door burgemeester
C. Buskens, van Uden, voorzitter e~ het fe~st-
comité, die als resultaat van een inzameling,
f 1100 in couvert, aanbood, voor een nieuwen
kruisweg in de Kapel. Voorts werd het woord
o.a. gevoerd door pater J. Bak S.J., directeur
van het retraitehuis Loyola te Vught en mgr.
A. F. Diepen, die een felicitatietelegram van
den Paus voorlas. In de kapel van het klooster
heeft mgr. Diepen vervolgens een Lof gecele-
breerd.

JI
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SAMBEEK. Hier ter plaatse is een druk-

bezochte pro t est ver gad er i n g gehouden,
tegen de plannen van Ged. Staten~ t.ot ~pheffit;lg.
dezer gemeente. Er is een comité uit de in-
gezetenen gevormd, dat een breed opgeze~te
actie op touw zal zetten, om de annexatie-
plannen, welke voor de gemeente zeer nood-
lottig worden geacht, tegen te gaan.

((
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Ravenstein

De radio-distributie
In de gisteren gehouden raadsvergadering is

bij de rondvraag de radiokwestie waaromtrent
in het Avondblad van Maandag is gemeld ter
sprake gekomen. Het lid Kerkhof vroeg' den
voorzitter, burgemeester Caners, of het mogelijk
was, dat de drukbesproken en geruchtmakende
radiokwestie thans in openbare raadsvergade-
ring behandeld zou kunnen worden. De voor-
zitter antwoordde, dat deze affaire alleen het
college van B. en W. aangaat en dat hij het
daarom niet noodzakelijk achtte dit hier te be-
handelen. De voorzitter zou aan het college van
B. en W. voorstellen om hem machtiging te ver-
leenen de radiokwestie in een volgende raads-
vergadering als één der te behandelen punten
op de agenda t~ plaatsen. Het liefst zou spr. wil-
len, dat de radiocentrala weer vlug in werking
wordt gesteld, ongeacht onder welke Ielding
daar het prestige van het college van B. en W:
er van afhangt .

-e->>
BRAND TE BERCHEM i

Vannacht is door nog niet bekende oorzaak I
een dubbele arbeiderswoning op het Molenveld
te Berchem door brand vernield. De brand is
ontstaan in de woning van het gezin Brok.
Door den vrij krachtigen wind stond ook het
huis van de familie Nel'issen weldra in brand.
Beide woningen zijn afgebrand. De geheele
inboedel is verloren. Den bejaarden Nelissen, die
bedlegerig is, kon men nog tijdig in veiligheid
brengen.
Het vuur werd bestreden met brandblusch-

apparaten, waardoor men er in slaagde, den
brand, die oversloeg op de nabij gelegen boer-
derij van den landbouwer Vos, in de kiem te
smoren. De bewoners waren slechts laag
verzekerd. I
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Ravenstein

De radiodistributie werkt weer

f
Gistermiddag vier uur is de radiocentrale

Sint Jan, waarvan de uitzendingen op last van
het gemeentebestuur waren gestaakt, haar uit-
zendingen weer begonnen. Dit besluit moet het
gevolg zijn van het ingrijpen van het hOOfd-1
bestuur der P.T.T.
Burgemeester Caners verklaarde ons, dat hij

in overleg met de P.T.T. de radiocentrale weer
verlof had verleend de uitzendingen te her-

r
vatten. Deze vergunning heeft de burgemeester
op eigen gezag verleend. I021/'~-/(/_,.4.

BOEKEL. De raad heeft besloten voor het
komende belastingjaar 75 opcenten te heffen
van de hoofdsom der gemeenterondsbelasting.

'H_ ~P--- oR
I 'CUYK Na uitvoerige besprekingen, waarbij
de leden' er het over eens waren, dat de ergani-
satie van de brandweer alles te wens~hen over

llaat en het blusschen va.~ branden lil de ge-
meente vrijwel onmogellJk 1S, heeft de ges-
meenteraad besloten tot het aanleggen van
1) r-a n d put ten, hetgeen f 1500 zal kosten.

BOXTEL. DOeg e-;;;'~ent era a d heeft be-
sloten een kasgeldleening aan te gaan van
f 50000 Een voorstel van B. en W. om een
acht~ten' agent van politie aan te stellen, daar
de dienst overbelast is, werd verworpen . .ook
de voorstellen van B. en W. om f 500 uit te
trekken voor uitbreiding van den nachtdienst
en om gelden besch.i~baar te stellen voor foto-
grafie door de politte, werden verworpen.

J

J

cJ



J
AUTOBOTSING' ....

Vanochtend omstreeks half acht wilde de
chauffeur van het expeditiebedrijf H. Lammers
te Vlijmen een groeten aanhangwagen uit de
garage achteruit den weg oprijden. Op hetzelfde
oogenblik naderde met vrij groote snelheid een
personenauto, waarin de heer v. Casteren uit
Vught zat met drie zoons. Waarschijnlijk heeft
deze den aanhangwagen te laat opgemerkt,
waardoor een aanrijding niet meer kon worden
voorkomen. De personenauto botste met groote
kracht tegen den wagen op en sloeg over den
kop, Twee zoons bleken zeer ernstig aan het
hoofd te zijn gewond. De vader en de derde
zoon kregen lichte verwondingen. Zij zijn per
auto naar het groet ziekengasthuis te 's-Her-
togenbosch gebracht. De chauffeur van den
vrachtwagen kreeg geen letsel,

)

~ )
C~

zy/~ _k?~.
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BOXTEL. De gemeente heeft terreinen, ge-
legen langs den Schijndelschendijk, aangekocht.
Deze gronden zullen bestemd worden voor
industrieterreinen.

c/
GEMERT. De gemeenteraad heeft besloten 75

opcenten te heffen op de hoofdsom der gemeen-
tefondsbelasting, voor het komende belasting-
jaar.

Op zijn verzoek is aan dr. A. Pannekoek,
wegens vertrek, eervolontslag verleend als ge-
meentegeneesheer, onder dankbetuiging voor de
vele bewezen diensten. Met ingang van 1 Fe-
bruari a.s. werd als gemeentegeneesheer be-
noemd dr. G. Beukers, alhier.

I .ROSMALEN. Na een langdurige ongestein-
heid is op 82-jarigen leeftijd in Huize St. Anna
te Nijmegen overleden de heer A. A. Wolters,
oud-burgemeester dezer gemeente. De over-
ledene, die eerst gemeente-secretarls alhier is
geweest, heeft ruim 20 jaren aan het hoofd der
gemeente gestaan.

J

~~.~a'7I;
ANTI-ROOMSCHE PROPAGANDA

In Brabant
Men schrijft ons: .
Het Bijbel- en Tractaatgenootschap . "De

Wachttoren" te Heemstede, voert thans in Oos-
telijk Noord-Brabant een actie om aanhangers
te verwerven voor de geloofsbeweging "Getui·
gen van Jehovah". De propagandisten van deze
raligieuse beweging, ook wel genaamd "Ruther·
fordbeweging" of "Ernstige Bijbelvorschers"
zoeken hun aanhangers voornamelijk onder de
katholieke bevolking van deze streek. Hun
propaganda is voornamelijk gericht op huisbe-
zoek, waarbij zij gebruik maken van grama-
foonplaten, waarop preeken zijn vastgelegd, en
het verkoopen van bijbeltjes en geschriften.

Er wordt niet zonder succes gewerkt en de
actie heeft bij de geestelijkheid ongerustheid
gewekt. Mgr. A. F. Diepen, bisschop van
's·Hertogenbosch, heeft in de katholieke pers
en door aflezing van de kansels van alle r.-k.
kerken in het bisdom zijn waarschuwende stem
laten nocren tegen deze strooming.
In het kerkelijk blaadje "De St. Jansklokken"

zegt de bisschop o.a.: "Wij meenen onze dioce-
sanen ernstig tegen deze actie te moeten waar-
schuwen: Koopt geen drukwerken of brochure-
tjes door hen verspreid. Weigert deze bij gratis
aanbiedingen en onthoudt u van iederen steun
bij deze actie. Met name waarschuwen wij voor
de door hen verspreide bijbeltjes, die soms zelfs
met een valsche kerkelijke goedkeuring worden
aangeboden. De uitgaven van 'De Wachttoren'
bevatten uitleggingen van de H. Schrift, die
weinig meer zijn dan schimpscheuten op de Ka-
tholieke Kerk waarin bovendien de voornaam-
ste leerstukken van ons H. Geloof geloochend
worden en als uitvindingen van den duivel
worden voorgesteld."
In weerwil van deze waarschuwing, gaan de

propagaridisten ijverig met hun actie voort. Toen
zij evenwel dezer dagen het Brabantsche dorp
Lithoyen tot hun operatieterrein kozen, werden
zij op weinig hartelijke wijze ontvangen. Zoodra
de colporteurs zich in het dorp vertoonden,
werden zij door een joelende menigte gevolgd,
welke hun het propaganda.materiaal ontrukte
en de Bijbels verscheurde. Men belette den col-

I porteurs hun werkzaamheden te verrichten en
maakte het hun zoo lastig, dat' de mannen haas-
tig de vlucht namen en uit de gemeente ver-
dwenen.
In weerwil van de afwijzende houding vanhet

meerendeel der katholieken in Oostelijk Noord-
Brabant schijnen de propagandisten hier toch

f
reeds verscheidene aanhangers voor hun leer
tt; hebben gevond~ Het' meerendeel dezer
nieuwe aanhangers' van genoemde religieuse
strooming heèft openlijk met de ka
'l;erk gebroken.
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wo-onwagenkamp I'~Schoten in een

I

/

,.._,
"'1

In het woonwagenkamp te Zeeland (N.B.)
is Maandagavond een hoogloopende twist ont-
staan tusschen v. E. en S., die beiden met hun
woonwagens in het woonwagenkamp vertoe-
ven. Men had het daarom noodig . geoordeeld
de politie te waarschuwen, die de orde in het
kamp herstelde.
Gisterochtend laaide de ruzie evenwel weer op
en zij nam ditmaal ernstiger vormen aan dan
gisteravond. S. trok een revolver en loste
eenige schoten op v. E., die in de deur van zijn
wagen stond en zich door haastig naar bin-
nen te vluchten wist te redden. De vrouw van
S: schoot' eveneens in de richting van v. E.,
maar de kogels drongen in de deur. De andere )
bewoners van het kamp riepen de hulp van
d'e politie in en de rijksveldwachter van Zeeland
en de marechaussee uit Uden arresteerden v.
E. en diens vrouw, die beiden in de mare-
chausseekazerne te Uden zijn opgesloten. De
woonwagen van v. E. werd voor verder onder-
zoek in beslag genomen.

, OSS. Onder voorzitterschap. van burgemeester
J. P. Ploegmakers. is hier ter plaatse een druk-

I bezochte vergadering gehouden, om de maat-

I regelsn te bespreken, welke zullen leiden tot
de oprichting van een afdeeling Oss van de

I Nederlandsche Vereeniging tot Luc h t-
bes c her min g. I
Nadat de 'burgemeester een inleidend woord

had gesproken, waarin hij sprak over de groote
noodzakelijkheid van luchtbescherming, werd
het woord gevoerd door burgemeester Scheltus
van St. Michielgestel, die voornamelijk besprak
de taak van de burgerbevolking, welke door
den minister is toevertrouwd aan de Ned.
Vereeniging van Luchtbescherming. Binnenkort
za leen groote vergadering worden gehouden I
waaruit een voorloopig bestuur zal worde~

I benoemd. I

I HAPS. De gemeenteraad heeft besloten voor
de arbeiders in werkverschaffing en steun de
verplichte verzekering in te voer:en teg~n
dokterskosten, operatiekosten en. ztekenbuis-
verpleging. In principe is besloten tot den
bouw 'van een aantal al'beiderswoningen voor
groote g,ezinnen.

J

SCHIJNDEL. De gem een ter a a d heeft op
voorstel van B. en W. besloten over te gaan tot
het verharden van 1170 m wegen, tot een opper-
vlakte van 5000 m2. De kosten bedragen f 6500,
waarvoor de middelen aanwezig zijn. De werken

I zullen in eigen beheer met Schijndelsche werk-
lieden geschieden. Er zal gebruik worden ge-
maakt van klinkers.

, UDENHOUT. De gem een ter a a d is accoord
gegaan met een voorstel van B. en W. tot aan-
schaffing van een autobrandspuit met toebe-
hoeren, waarvan de onkosten ongeveer f 6000
zullen bedragen.

./

J

DREUMEL. Onder hartelijk medeleven van
de geheele bevolking is mr. F. J. Waals ge-
ïnstalleerd als burgemeester der gemeente
Dreumel.
- De nieuwe magistraat en zijn familie werden
~aan de grens der gemeente begroet, door den
heer J. Vermeulen, voorzitter van het feest-
comité. Vervolgens werd een stoet gevormd,
waarna in optocht gereden werd door de met
eerepoorten getooide straten naar het versierde
gemeentehuis. In, de stoet reden verschillende
praalwagens mede.
De plechtige raadszitting werd geopend door,

wethouder C. A. Mollenberg, die den nieuweri
burgerneester een hartelijk welkom toeriep.
Daarna hing hij den nieuwen magistraat den
ambtsketen om.
De nieuwe burgemeester mr. F. J. Waals

hoopte door eendracht en saamhoorigheid veel
voor de gemeente Dreumel te bereiken. Ver·
volgens werd het woord gevoerd door h~t
raadslid van Deursen, den gemeente-secretans
den heeren Th. J. van Rossum, W. Th. de
Leeuw, burgemeester van EIst, J. G. de Leeuw
en G. H. B. Ditters resp. burgemeester van
Appeltern en Wamel, dr. de Kleyen kapelaan
Beltman uit Dreumel. .

Na afloop had een kinderzanghulde plaats,
waarna mr. F. J. Waals de bevolking van het
bordes van het raadhuis af heeft toegesproken.
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AMMERZODEN. De nieuwbenoemde burge-
meester, de heer A. A. J. van E r p, voordien
burgemeester van de gemeente Dreumel is op
feestelijke wijze ingehaald en plechtig in zijn
ambt geïnstalleerd.
Bij de grens van de gemeente is de nieuwe

burgemeester uit naam van de bevolking wel-
kom geheeten door den heer J. Baselaar, voor-
zitter van het feestcomité. Vervolgens is men in
optocht naar het gemeentehuis getrokken,
waar in de versierde raadszaal, de officieele
installatie heeft plaats gehad.
Nadat de loco-burgemeester wethouder van

de Graft het woord had gevoerd, hing hij den "
heer van Erp de ambtsketen om.
Burgemeester van Erp beloofde zijn beste

krachten te zullen wijden aan de gemeente
Ammerzoden.
Vervolgens is nog het woord gevoerd door

wethouder De Groot; den gerneente-secretartss-
het raadslid van Berkel, oud-burgemeester Dl!
Leeuw burgemeester Dronkers uit Hedel en
pastoor Trienekens uit Ammerzoden.

.Fraude bij het ziekenfonds
te Ravensteyn

Secretaris-penningmeester gearresteerd.

De gemeentepolitie te Ravensteyn is over-
gegaan tot de arrestatie van den 38-jarigen'
A. L. aldaar, secretaris-penningmeester van
het ziekenfonds en ziekenhuisfonds, op ver-
moeden van verduistering van gelden van
genoemd fonds.

De verdachte, die ter plaatse een gunstige
reputatie geniet, zou in den loop der jaren,
eenige duizenden guldens hebben verduisterd. !
Dit is mogelijk geweest doordat hij de con- '
tröle commissie steeds om den tuin wist te
leiden. Eenige weken geleden gingen er ter
plaatse geruchten, dat L. in de administratie
van het ziekenfonds zou hebben geknoeid.
Toen dit de politie ter oore kwam werd een
onderzoek ingesteld en daarbij bleek, dat op
23 Januari j.l. een binnenbrand bij L. had
gewoed, waarbij verscheidene controlelijsten
van genoemd fonds gedeeltelijk waren Ver-I brand. Van dezen brand was geen aangifte
gedaan en toen er ..verdere controle mede door
het bestuur, werd ingesteld kon reeds worden
geconstateerd, dat er een bedrag van circa
f 1000was. verduisterd. De secretarts-penning-
meester werd door de politie danig aan den
tand gevoeld, hij viel ten slotte door den
mand en bekende. De brand werd door L.
gesticht,' om de' verduisteringen te· camou-

I fleeren. .
Het verdere onderzoek zal moeten uit-

maken welk bedrag de secretaris-penning-
I meester in den loop der jaren zou hebben
verduisterd. Men kan echter aannemen, dat
dit in de duizenden moet beloopen.

-,
ALEM, In de Zaterdag gehouden gemeente-

raadsvergadering van de gemeente Alern,
Maren en Kessel, is tot gemeentesecretar~s be-
noemd de heer K. G 0 ver s, volontair ter
secretarie van deze gemeente.

BRANDSTICHTING?

Gisterochtend bleek dat eeil directiekeet
van den rijkswaterstaat bij de Maaskanalisatie-
werken te Niftrik was afgebrand. Uit de
resten van het verbrande gebouwtje meent
men te kunnen opmaken, dat de provisiekast
vóór den brand was geplunderd. • /

De politie vermoedt dat hier sprake is van V
brandstichting. Omwonenden hebben des
nachts een troep luidruchtige jongelui voorbij
hooren trekken, maar hebben daar verder
geen aandacht aan geschonken. J

ie-l.l ,.<,..0__ - ---.-
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UDEN. De gemeenteraad heeft in principe be-

sl?ten, van gemeentewege over te gaan tot het
stichten van boerderijen in de Peel tegen een
gemiddelde huur van f 60 per ha. '
.Van Ged. Staten was een brief ingekomen, dat

dit college met accoord gaat met de door den

I
raad vastgestelde verhooging van de wedde
der gemeente-geneecheeren met armenpraktijk
van f 1.300 op f 1800. In weerwil hiervan werd
op adv ias van B. en W. besloten, het genomen
besluit te handhaven. . . ,

ËSCHAREN. De gemeenteraad heeft besloten
162 ha boschgronden te verhuren, als oefenter-
rein voor de militairen, aan de gemeente Grave
voor de som van f 977.52 per jaar.

BAKEL. De raad iheeft besloten tot el e c-
t r i J:.,icat i e van het keI'lkKiorp De Rips en het'
gehucht Beestenveld. De gemeente zal als bij- I
drage tot het electrillic8!bieplan f 17.930 moeten'
betalen aam de P. N. E. M. De te gamndeeren I

afneming in de op het net aangesloten per-
'ceeTen bedraagt 6000 kWh per jaar. -Voor
rente en aflossing zal circa f 975 per jaar
moeten worden opgebracht, ~J..ke kosten zuLlen
worden gedekt door heffing~van een baat-
belasting, waarvan de aansl-~.,g gemi<l(leld f 8
zal bedragen. '.....,:\ .

BEUGEN EN RIJKEVOORT. Na een korte
ongesteldheid is hier ter plaatse overleden de
heer J. Mu c hie I s, die van 1927 af onaïge-
broken gemeenteraadslid en sedert 1935 wet-
houder dezer gemeente is geweest.

I~~e-.e/l .O.e
-----------~---------------

APPELTERN. De r a a d heeft besloten den
noodigen grond te koepen voor de koopprijs
van f 1000 voor verbouwing en uitbreiding
van het gemeentehuis. Getracht zal worden
het benoodigde bedrag voor één en ander van
het Werkfonds te verkrijgen. Voorts wordt een
bedrag van j., )JOO uitgetrokken voor de ver-
bouwing van ~el1l'won~ng, welks bestemd zal
worden tot ambt~wolfihgi'Van· den gemeente' I

secretaris. In priri~pe is acebord gegaan met

I
een voorstel van B. en W. OFn over te gaan
tot den bouw van arbeiderswoningen, tegen
een huurprijs van ongeveer f 2 per week.

~'1 r-d!. ,Oe
HEESCH (N.-B.) De raad heeft besloten naar
aanleiding van het schrijven van Ged. Staten,
overeenkomstig het advies van den rijks-
gebouwendienst, om het gem een t e h ui s te
verb 0 uwe n, onder architectuur van de
heeren Kropholler te 's-Gravenhage en P. G.
Elemans te Ra venstein.

J

I c_SJ rd./l. 0, ?/.
ERP. De raad heeft bes'l~ten, om van ge'l

meent.ewege 6 boerderijen te stich tell, elk circa
12 ha. groot. De aanvaarding zal in Maart 1940 '
kunnen geschieden. De pachtprijs is bepaald I
op f 60 per ha.

/,J r-.e.-IoA' 0. Q.

v

I

Branden.
Gisternacht is de landbouwerswoning van H.

van Nuland op de Oetelaar te Schijndel afge-
brand. De bewoners, hadden zich naar familie
begeven. èn geen aangifte van den brand ge-
daan zoodat de brandweer niet is uitgerukt
en geen blusschingswerk is verricht. Gister-
morgen kwamen voorbijga~1gers tot de zonder-
linge ontdekking dat het bewuste huis, dat

I zeer eenzaam was gelegen, was afgebrand,

1

waarna door de politie een onderzoek is inge-
steld. De oorzaak van den brand is onbekend.
Verzekering dekt de schade.
I~~~~~~~~~~----~ rzs.. ~7> .

J
. ROSMALEN. Qp\58-jarigen leeftijd is over-
leden de heer M. I. van Bee k, gemeente-
ontvanger alhier en oud·wethouder dezer ge-
meente. De ontslapene was voorts hoofd-inge-
land van het waterschap De Aa, seeretaris-
penningmeester van de. waterschappen De
Kleine Wetering en den Binnenpelder van Ros-
malen en Nuland en secretaris-penning";meestet:
van het burgerlijk armbestuur.

j

/

J
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AUTO TEGEN EEN PAAL EN EEN
" TRAMWAGEN GEBOTST

Zondagmorgen reed de heer F. v. B.,
uit Oss met zijn personenauto in de richting
Grave, toen hij nabij den spoorwegovergang
aan de Molenstraat te Oss, plotseling de macht
over zijn stuur verloor. De' auto begon te
slingeren en kwam op het emplacement der
Brabantsche Spoorwegen terecht, waar het ve-
hikel eerst tegen een paal reed, om vervolgens
tegen een tramwagen te botsen. De botsing
was zó6 hevig, dat de auto aan de voorzijde
geheel inéén was gedrukt. Toen men ter hulp
snelde, zat de autobestuurder in bewusteloozen
toestand achter het stuur. Dr. Stoltz uit Oss
was spoedig ter plaatse en verleende. eerste
hulp. Het bleek, dat het slachtoffer bij de
botsing geen letsel van beteekenis had opge-
loopen, doch dat het ongeluk was veroorzaakt,
doordat de autobestuurder plotseling onwel
was geworden en bewusteloos inéén was ge-
zakt, alvorens hij den auto tot stilstand had
kunnen brengen. De man is ter observatie naar
het ziekenhuis gebracht.

I

J

ROSSUM. De burgemeester heeft den raad
medegedeeld, dat de erven G. de Vries tet
plaatse, het pand Maasdijk A 44 .aan de g·e-
meente gratis hebben aangeboden, met bestem-
ming als gem een te h u J s, onder bepaalde
voorwaarden. De burgemeester acht dit aanbod
een syrnpathieke daadvan burgerain. B. en W.
meenen echter dat er te groote kosten moeten
worden gemaakt om het pand geschikt te doen
zijn voor raadhuis, -terwijlook de plaats onge-
schikt is. Na eenigesdiscussles besloot de raad
onder dankzegging ~oo~ het aanbod de schen-
king niet te aanvaàrden. De voorzitter deelt
vervolgens mede, dat 'aan den architect Brand
ubt Aardenhout condities zijn gevraagd voor
het bouwen van het nieuwe raadhuis. Een
voorstelom aan het gemeentehuis een veld-
wachterswoning te bouwen, wem verworpen.

/
OSS. B. en W. hebben bepaald, dat de stem

ming voor de verkiezing van leden van den ge-
meenteraad zal plaats hebben op Woensdag
21 Juni a.s.

,
1
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J
ZEELAND (RB.) De raad heeft besloten een

ambtswoning voor den burgemeester te bouwen,
waarvan de kosten ten hoogste f 10,000mogen
bedragen. De burgemeester zal de gemeente een
jaarlijksche huuropbrengst garandeeren van
f 425.

VEGHEL. Onder hartelijke belangstelling van

rI zijn talrijke patiënten heeft dr. if. H. H. Ver::
beek alhier gisteren den dag herdacht, dat hij
zich 50 jaren geleden hier ter plaatse als ge-
neesheer heeft gevestigd.

..,2:3 F~.".n

J

BRAND TE SCHIJNDEL. I
. Gistermiddag om 1 uur is brand uitgebroken I
in de woning van de weduwe van Zandvoort I
op het gehucht Vortsenberg onder de gemeente.
Schijndel. Het vuur werd aangewakkerd door jl

den wind en breidde zich zeer snel uit. Toen
de brandweer ter plaatse verscheen, stond
het huis reeds in lichte laaie, terwijl men II

niet kon verhinderen dat de vlammen over-
sloegen naar een belendend perceel, bewoond
door de familie van Wanrooy. [

I De vrouw des huizes, die met haar 10 jonge
kinderen alleen in huis was, kon haar talrijk
,gezin met moeite in veiligheid brengen. De
. beide woonhuizen zijn tot den grond afge-
brand.
Ook de inboedels der families, die niet ver-

zekerd waren, zijn verloren gegaan. De oor-
zaak van den brand zou te wijten zijn aan
een defect aan den schoorsteen.
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IJ In de buurt van V e g hel is op verschillende
boerderijen schurftziekte onder het vee uitge-.
broken. De besmetting schijnt ook op men-
schen te worden overgebracht, want bij eenige
melkers is ook reeds deze ziekte geconstateerd.

SCHURFT

...

HEESWIJK. Op voorstel van B. en W. heeft
de raad besloten, den datum van de [aarlijksche
kermis te wijzigen en te bepalen op den
tweeden Zondag ·in Juli en Maandag en Dins-
dag daaropvolgend.

SAMB'EEK.De raad heeft zich unaniem uit-
gesproken tegen de voorgenomen annexatáe-
plannen, waardoor de gemeente bij Boxmeer
zou worden gevoegd.

iii

Boxmeer!

j
GEMEENTERAAD.

Een nieuwannexatieplan.

De gemeenteraad heeft zich tegen de be-
staande annexatieplannen verklaard. 'Een
ander plan werd vastgesteld, waarin de
annexatIeplannen veel verder gaan n.l. in dien
zin, .dat het Peelgebied geheel wordt ge-
scheiden van het Maaskantgebied. Er ZQU
alleen iets te bereiken zijn als Vierlingsbeek, I

Maashees, Sambeek, Vortum-Mullum, Beugen
en Boxmeer werden samengevoegd tot één
groote gemeente Boxmeer. Dit voorstel werd
door den raad goedgekeurd.

M. HENRICAt
Op 70-jarigen leeftijd is in het Liefdegesticht

te Zijtaart overleden zr. M. Henrica, oud-
directrice van de R. K, Kweekschool voor
onderwijzeressen te VegheLv

MEGEN c.a, De gemeenteraad heeft
besloten tot aankoop over te gaan van het z.g,
Groenstraatje tegen een prijs van f 1500pe:: ha.
Voorts is besloten den datum van de Jaar-

lijksche kermis te verzetten en vast, te stellen
. op den derden Zondag in Augustus.

OVERLOON. De ge mee n ter a ad. heeft
zich unaniem uitgesproken tegen annexatie der
gemeente met andere gemeenten.IIr

I
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Oss'
GEMEENTERAAD

In de Maandagavond gehouden raadsverga-
dering is bij de ingekomen stukken een brief
"van bewoners van de Teugenaarsstraat, met ver-
zoek om den naam van de bewuste straat te
veranderen behandeld. Als reden hiervoor werd I
aangevoerd, dat deze straat in de crimineele I
periode een minderwaardigen klank zou heb-
ben gekregen. B. en W. stelden den raad voor
op het .adres afwijzend te beschikken, omdat
deze straat, die vroeger Teugenaarspad heette,
reeds eenmaal is herdoopt. Het lid Hoeks (s.d.)
vond de argumentatie van de bewoners der
Teugenaarsstraat niet juist; wanneer men daar-
mede door zou gaan, zou er aan naamsverande-
ringen te Oss geen einde komen. Men kon dan )-,~.J-of ~

gevoegelijk wel den naam Oss gaan verande-
ren. De raad verklaarde zich tenslotte accoord -:;.:0
met het voorstel van B. en W.

Daarna kwam een request ter tafel van den
r.k. bond van groote gezinnen om uitbreiding
van de gemeentelijke politieverordening met
een verbod van verspreiding van propaganda-
middelen van den Nieuw-Malthusiaanschen
bond. Dit voorstel vond bestrijding bij de leden
der s.d.a.p., omdat deze fractie hierin een aan-
tasting zag van de persoonlijke vrijheid en het
opdringen van een meening van een meerder-
heid aan een minderheid. De voorzitter ver-
dedigde het request op pricipieele gronden. De
raad besloot de politieverordening in dier voege
uit te breiden.
Zooals bij de begroeting 1939 reeds was be-

sloten, hechtte de raad zijn goudkeurmg aan
het voorstel van B. en W. om het gemeentelijke
politiecorps uit te breiden met 2 agenten. v'"
Voor de r.lt. jongensscholen werd een subsi-

die van f 5000 beschikbaar gesteld voor ver-
bouwing.
Vervolgens keurda de raad het voorstel van

B. en W. goed om stappen te doen om de be-
staande avondambachtsschool om te zetten in
. een streekdagambachtsscheol,

rJ~a.vI~~.
ST. MICHIELSGESTEL. De r a a cl heeft be-

sloten tot verkoop vall 22 ha grond, gelegen
m de Theere Heide, aan de stichting Savio voor
de som van f 21.000. Op deze' gronden zal ge·
noemde stichting een sclhool bouwen voor
B. L.O., benevens een gebouw voor huisvesting
der lcmderen en een kapel. .

.Ongelukken

Gistermorgen is de electricien B uit Delft,
die werk verrichte bij een fabriek te Oss, uit-
gegleden en van een hoogte van ongeveer 4 m
gevallen. De man kwam met het hoofd op
eenige ijzeren vaten terecht. Met ernstig letsel
aan het hoofd is het slachtoffer naar het St.
Annaziekenhuis ter plaatse vervoerd.

é? pa ~ a..-v,.<J--.

ti

/
TE HEESCH

De raad heeft besloten, een bedrag te voteerea
van .f 1679.30 ten behoeve van de r .k. bijzondere
meisf esschool, voor aanscharftng van meubilair,
benoodigd wegens Uitbreiding van die school m ..2 leslokalen. e.

f~aa-<O~
ROSMALEN. De raad heeft in dank e~n f

schenking aanvaard, bestaande uit een geschil-
derd portret van oud-burgemeester Wolters,
vervaardigd door F. Kops. Vo<?rtsdeed de voor-
zitter voorlezing van een brief van den heer
H Vugts uit 's Hertogenbosch, waarrn werd
m~degedeeld, dat laatstgenoemde heer de v illa
Westerhof heeft aangekocht op welker terremen
hij 27 woningen zal bouwen.

I&~~ O,@

----------"I B]!)IiGHEM. De gemeenteraad h~~t. tot wet-
. houder .g~ko,zen den heer J. van T 11it> u r g.
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JONGETJE OVERREDEN
Zaterdagavond is het 8-jarig zoontje van

den landbouwer v. d. Rijt te Huisseling, gem.
Ravenstein.s dat op den weg speelde, door een
vrachtauto.aangereden. Met inwendige kneu-
zingen en een gebroken been is het kind op-
genomen. Dokter Sluyters uit Ravenstein
heeft de eerste hulp verleend, waarna het
kind naar een ziekenhuis is vervoerd en ter
verpleging is opgenomen.

VERDRONKEN
Uit de Maas te Ravenstein is vanochtend

na dagen dreggen het lijk opgehaald van den
ongeveer 30-jarigen gehuwden arbeider W.
Vermeulen, uit Batenburg. Vermeulen, die
werkzaam was op een baggermolen op de
Maas en die sedert Dinsdagavond werd ver-
mist, blijkt, zooals vermoed werd, te water
geraakt en verdronken te zijn. Het lijk is
naar het Liefdesgesticht ter plaatse vervoerd.

BERLICUM (NB) De begrooting over 1939
.. , ,. igd dat een bedra:5

wordt in dier voege gewuzi d •voor ver b 0 u -'
van f 10,100 wtordt ~eh~fs Genoemd bedrag
win g van he rhaat uit h~t werkfonds aan-
wordt als voorsc 0

vaard.
BEUGEN. De raad heeft. bij lotidg'l~g ~ e t-

h 0 u der gekozen den heer J. v. .

I /....t . ..,~ -r/

Verduistering te Oss?
- Er zou een aanzienlijk tekort zijn bij het

ziekenfonds St. Joseph. ,

De gemeentepolitie te Oss stelt onder lei- I

ding van inspecteur Kniepstra een onderzoek
in naar de geruchten welke ter plaatse. ree.?s
een paar dagen loopen over een aanztenlijk
tekort (men spreekt van. f lD.oom i~ de kas
van het ziekenfonds der R.K. Werkhedenver-
eeniging St. Joseph. .,
De politie heeft boeken en beschelden, he.

ziekenfonds betrèffende in beslag genomen.
Een accountant zal thans onderzoeken of e.r
malversaties hebben plaats gehad. Vers~t:el-
dene personen uit het bestuur der vereemgmg
'zijn aan een verhoor onderworpen, doch de
gemeentepolitie kon omtrent deze varnopren ,I nog niets mededeelen.

I
/-/ (' I -t:-

J j ,~AVENSTEIN. De oude heerlijkheid Kas tee 1

I
van Die den. groet ruim 60 ha. toebehoorend
aa,n de=Erven van Lanschot, is verkocht aan de
St. R~dboudstichting te Utrecht,

19MRT/9,iQ
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DE SCHIETPARTIJ TE REEK .. "
Een' uitgè$telde rechtsziUing. in dè open lucht."
Te Reek' (N.B.) zou gisteren een openbare

rechtszitting in de open lucht worden gehouden,
waarbij de schietpartij van stroopers mèt rijks-
veldwachters, die' in den. nacht, van 4 'op, 5
November j.l. heeft plaats gehad, zou worden
gereconstrueerd.
De verdachte in deze zaak, de .arbeider W. B.

uit Herpen. die toen den rijkspolitiehond Ceasar
van rijksveldwachter Akkèrmans uit Schayk
heeft doodgeschoten, wordt tevens" verdacht
van poging tot doodslag op de rijksveldwachters
Akkermans en Parlevliet uit Berghem. voor
welk feit op 2 Maart,.j,l. een gevangenisstraf
van 2lh jaar tégen hem geëischt werd. .
De uitspraak, welkë Donderdag 1.1. zou plaats

hebben, was. uitgesteld tot gisteren, opdat dt!!
rechtbank zich ter plaatse van het misdrijf.van
de sitûatie op de hoogte zou kunnen .stellén.
Toen gistermorgen de beide rijksveldwachters.

de verdachte en di-ens verdediger op dé plaats
van het misdrijf waren gekomen, k'y;am uit den
Bosch bericht, dat de zitting geen doorgang zou:
vinden, omdat een der rechters ziek was ge-
<rden. De zaak is dus voorloopig uitgesteld.

~ ~~~~~~~-----
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De malversaties bij het
ziekenfonds te Oss

Het bestuur ontslagen.

In verband met de malversaties bij het zie-
ken- en verplegingsfonds Onderlinge Hulp,
instelling van de r.-k. werkliedenvereeniging
te Oss, waarbij tevens de randgemeenten zijn
aangesloten, is gisteravond een algemeene
ledenver.i!aderm.c gehouden.

In zijn openingswoerd stelde de voorzitter
van de r.-k. werkliedenvereeniging, die de \
vergadering leidde. vast, dat er inderdaad
van een aanzienlijke fraude kan worden ge-
sproken, die bij de eerste kascontrole werd
vastgesteld op circa f 2000, bij een nieuwe
controle aangroeide tot f 5700, doch ten slotte,
met beulp van een accountant, ongeveer kon
worden geraamd op ten minste f 10,000. I
Het tekort, vindt haar oorsprong in het

feit, dat toen de controle-commissie een on-
derzoek instelde naar een bedrag van ruim
3,000, dat gedeponeerd moest zijn bij de Cen-
trale. Volksbank, bleek dat er niets aanwezig
was. Een der bestuurleden van het ziekenfonds
heeft toen getracht bij een der plaatselijke
doktoren een bedrag van f 3000 te leenen,
ten einde dit geld onmiddellijk te kunnen de-
poneeren bij genoemde bank. De arts kreeg
echter argwaan en weigerde de leening te
sluiten en drong aan op een accountantsonder-
zoek bij het ziekenfonds.· Toen kwamen de
bovengenoemde ongerechtigheden aan het
licht en aanstonds trachtte men door het
teekenen van schuldbekentenissen en het zoo-
veel mogelijk dekken van het tekort, de zaak
te sussen.
De zoon van den bode teekende een schuld-

bekentenis van circa f 5,000 en de administra-
teurJpenningmeester stortte uit eigen midde-
len, een bedrag van circa f 3,000 terug.
De malversaties hebben in de loop der jaren

zulk een omvang kunnen aannemen, doordat
de controlecommissie bij elke controle om den
tuin werd geleid. Wel waren de boeken in orde
en de gelden aanwezig, doch de controlecom-
missie wist niet, dat dit geld uit een aparte
kas, waarin de inkomsten der buitengemeente
vloeien, werden genomen. De controlecommis-
sie had evenwel niet het recht, de kassen en
boeken van de gezamenlijke gemeenten, dus
Oss en omstreken, gelijktijdig te controleeren.
Vandaar, dat het mogelijk was, om, wanneer
er een controle was, van de buitengemeenten,
het te kort in die kas weer te dekken met de
gelden uit de Ossche kas. Vele aanwezigen I

leverden kritiek op het beleid van den pen-
ningmeester-administrateur, in weerwil van
het feit, dat men het van het eerste oogenblik
af heeft doen voorkomen, alsof alle schuld bij
den bode zou berusten.

Volgens de vergadering zijn beiden schuldig
aan de malversaties. Besloten werd tot on-
middellijk ontslag aan het geheele bestuur,
den penningmeester v den bode. Het bestuur
van de werkliedenvereeniging heeft de taak
van het afgetreden bestuur voorloopig over-
g.enomen.
De voorzitter van het ziekenfonds, de heer

B. uit Oss, zou voorts in strijd met het regle-
ment, gelden hebben opgenomen voor privé-
doelinden, tot een bedrag van f 1200. Hem
werd verweten, dat hij onvoldoende controle
had doen uitoefenen. Het accountantsonder-
zeek in deze zaak zal nog wel 14 dagen vor-
deren. Daarna ikan het iuiste bedrag van het
tekort pas worden v1istgestel~ ..L

\

/-0..."..., ~~_ V /1-
VELP (N.-B.) 'D~ raad heeft besloten aan ir.

Siebert opdracht te geven tot het vervaardigen
van een uitb'reidinsplan der gemeente .

..Zb ~ & .a.-v . .A-.
VSI-

J Nijverheidsónderwijs...
Te B a x m e è r is bericht ontvangen, dat de

koninklijke gOedkeuring is verleend aan het
plan tot ()prichting van een streek.amba~htsi
school in deze gemeente. Met het bouwen za
spoedig een aanvang worden gemaakt.
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SCHLJNDEL. De gem een ter a a d heeft
de opcenten op de gemeentefondsbelasting
voor het komende belastingjaar vastgesteld
op 75.
Besloten is over te gaan tot verbetering van

den weg Boxtel-Schijndel-Veghel. De kosten
van aanleg en onderhoud bedragen het eerste

jaar f 16,200 per km. Het onderhoud in de
volgende jaren kost f 200 per km. Ten laste
van de gemeente komt ongeveer .8 km. De
financiering geschiedt over 25 Jaren, met
subsidies uit het tertiaire wegenplanfonds. Het
wegdek kan. reeds voor den winter gereed Zijn,
terwijl het geheele werk met fietspad gereed
kan zijn in Mei 1940. B. en W worden ge-
machtigd de plannen ter hand te nemen! zoodat
de aanbesteding in Mei a.s. kan geschieden.

21 MRT1939
Vrachtauto tegen een boom

gebotst
Inzittende ernstig gewond.

Vanochtend omstreeks zeven uur is op den
I rijksstraatweg 's-Her'togenbosch-c-Nijmegen an-
i der Geffeh een vrachtauto met trailer, van
het expeditiebedrijf Wielinga te Groningen, in
volle vaart geslipt en tegen een boom gebotst.
De vrachtauto werd geheel vernield, terwijl de
zware eikenboom afknapte en een eind verder
op den weg terecht kwam. Zoowel de bestuur-
der als de persoon naast hem werden gewond
opgenomen. De laatste, de heer Z. uit Apel-
doorn, bleek zwaar letsel aan het hoofd te
hebben gekregen; de chauffeur B. uit Appinge-
dam was lichter gekwetst.
Beiden zijn naar het St. Annaziekenhuis te

Oss vervoerd. De marechaussee uit Geffen stelt
een onderzoek in naar de oorzaak van het
ongeluk. Vermoedelijk is de chauffeur een
oogenblik door slaap overmand geweest. De
toestand van den heer Z. is zorgwekkend

j

\De knoeierijen bij het ziekenfonds
te Oss

De voormalige bdde gearres:teerd

Men meldt ons:
De gemeentepolitie te Oss heeft gisteren den

thans ontslagen bode D. L. van het zieken- en
verplegingsfonds Onderlinge Hulp, een instel-
ling van de r.k. werkliedenvereeniging St.
Joseph, gearresteerd.
L., die jarenlang bode is geweest van ge-

noemd fonds, bleek een bedrag van f 5700 te
hebben verduisterd, voor welk bedrag zijn
zoon; toen de fraude werd ontdekt, een schuld-
bekentenis had geteekend. Wegens ziekte was
L. den .Iaa tsten tijd niet meer als bode voor
het fonds werkzaam, doch voerde de admi-
nistratie daarvan; zijn zoon liet hij de incasso-
werkzaamheden verrichten. De leden van het
ziekenfonds vonden het wel vreemd, dat L.
op eigen initiatief de bode-werkzaamheden aan
zijn zeon had overgedragen, doch men nam er
genoegen mee, omdat L. sr. nu zonder ver-
goeding de administratie voerde.

In de laatste ledenvergadering van het
fonds, hadden de leden protest aangeteekend
tegen het feit, dat L. jr. zijn vader, na het'
ontdekken der knoeierijen, met een schuld-
bekentenis had gepoogd te dekken, vooral
omdat men L. [r, voor zoo'n groot bedrag niet
credietwaardig achtte.
De arrestatie geschiedde geheel onopge

merkt. De verdachte werd eerst naar het
politiebureau gebracht en vervolgens op
transport gesteld naar Den Bosch, waar hij, na
eerst voor den officier van justitie te zijn ge-
leld, in het huis Van bewaring is opgesloten.

I
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TWEE HUIZEN TE UDEN AFGEBRAND

Gistermiddag omstreeks 5 uur is brand uitge-
broken in de woning van den heer P. v. Berkel
aan de Oude Kerk te Uden. Het vuur ontstond
bij den schoorsteen en greep met groote snelheid
om zich heen. Reeds dadelijk bestond er groot
gevaar voor uitbreiding. De brandweer te Udèn
was spoedig met een motorspuit ter plaatse, doch
zij kon weinig tegen de vuurzee uitrichten en
moest zich bepalen tot het nathouden der be-
lendende perceelen.
Het vuur werd sterk aangewakkerd door den

wind en tastte ook het woonhuis van de familie
v. d. Burgt aan. Beide huizen waren spoedig in
een vuurzee veranderd en zijn geheel afgebrand.
Ook het huisraad van de twee gezinnen is ge-
heel verloren gegaan.
De oorzaak van den brand moet gezocht wor-

den in een defect in den schoorsteen. Verzeke-
ring dekt ten deele de schade

I
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LANDBOUWSCHUUR AFGEBRAND.

Vee omgekomen.

Doordat een 4-jarig zoontje m!!t lucifers
speelde is gisteren brand ·ontstaan.m de land-
bouwschuur van Chr. de Mal te Veghel. De,
-vlammen sloegen over naar de boer~nhof-
stede. maar de brandweer slaagde er m· het
vuur'meester te .worden. Niettemin kreeg de
hoeve veel brand- en waterschade.·
DeIandbouwscbuur brandde tot ~en grond

at; waarbij een groote voorr aad hooi en stroo,
alsmede lflndbouwwerktUlgen aan de vlam-
men ten prooi vielen; Een paard, twee. var-
kens en een .aaptal. kippen kwamen m de
vlammen om: De schade wordt door verzeke-\:ing gecl~kt.. • . , ' ,.

/
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Vijf~en-twintig-honderd gulden
onrechtmatig dan steun genoten
Na een uitgebreid onderzoek, heeft. de ge-

meentepolitie te Boxtel gisteren den circa 45-
jarigen werkloczen arbeider P. T. aldaar ge-
arresteerd. De man, die eenige jaren steun
had genoten, breek over ruime middele? te
beschikken. Hij heeft plm. f 2500 onregel-
matig aan, steungelden ontvangen.

De man is ter beschikking gesteld van den
officier van justitie in Den Bosch.

1f lViii I 1839
WOONHUIS AFGEBRAND.

Gisteravond is een felle brand ontstaail in
het woonhuis van den heer W. de GJ;eef,op het
gehucht Wijbosch one"er de gemeente SchijndeL
Het vuur werd aangewakkerd door een krachti-
gen wind, tengevolge waarvan het pand weldra
in lichter laaie stond. Toen de brandweer van
Wijbosch, die slechts over een ouderwetsche
handspuit beschikt, na geruimen tijd kwam op-
dagen, was het woonhuis reeds een proal der
vlammen geworden. .
Ook de inboedel ging verloren. De brand 13

ontstaan, doordat bij het aanmaken van een
kachel met petroleum de vlammen naar buiten
zijn geslagen. De schade wordt slechts gedeelte-
- . ·BRAND TE MEGEN

Giste"tmiddag heeft een hevige brand' gewoed
in de, dubbele woning der families Schoenma-
kers en Loderus aan de Maasbommelschestraat
te, Megen, De brand was in het dak bij S. ont-
staan en breidde zich zoo snel uit dat het huis
weldra in Iichte laaie stond, Ook het huis van
L. begon ernstig gevaar te loopen doch daar
dit door een brandmuur van het andere deel
gescheiden was liep het alleen brand- en water-
schade op. De brandweer slaagde erin verdere
uitbreiding te voorkomen. Het blusschingswerk
werd verricht door een groep leerlingen van het
gymnasium ter plaatse die om de beurt de
handspuit bedienden. Het huis van S. is geheel
l~ vlammen opgegaan. Een kalf en een aantal
kippen kwamen om. Ook de inboedel ging v.er-
laren. De oorzaak is ·onbekend. Verzekermg
dekt de schade.

/

)
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Vergiftiging te Sambeek
Een driejarig jongetje overleden

D~-,:erdagen hebben zich ten huize van de
famlfle Jansen te Sambeek (N.B.) ernstige
verglftIgmgsgevallen voorgedaan. Drie kinde-
ren werden min of meer ernstig ongesteld en
alles we~s ~r. op, dat men hier met een geval
v~n vergIftIgIng te doen had. De toestand del'
kinderen verergerde zoodanig da teen drie-
Ja~lg_.zoontJe ~an de gevolgen overleed; zijn
7 jarrg broertje werd in ernstigen toestand
naa.~. ~et ziekenhuis vervoerd. Het derde
patJentJe kon thuis verpleegd worden Men
vermoedt. dat de kinderen iets hebben' 'gege-
ten, waarm ratter;vergift was gemengd.-J67~o . »t:

NULAND. De gem een ter a a d heeft f 3500
voor aankoop van meubelen voor het nieuwe
gemeentehuis beschikbaar gesteld. De meubelen
van het oude raadhuis, welke voor het nieuwe
niet kunnen worden gebruikt, zullen publiek
worden verkocht.

00NiRT \939
BOXTEL. De raad heeft besloten éen kas ..

geldleening aan te gaan groot J 200,000 ad
'12 pct. per jaar.

LITH. De gemeenteraad heeft besloten de
P.N.E.M. opdracht te geven de straatverlichting
met 22 lampen uit te breiden ..
Tot leden van' den gemeenteraad van G roo t i

Lit h worden benoemd verklaard de heeren
J. de Bekker, J. v. Wouw, P. H. Meys, A de
Goey en J. Christiaans, allen te Lith; A. v. d.
Wert Lithoyen; L. van Dreumel, P. van Loos-
broek en J. v. d. Gier, allen te Oyen en H. v. d.
Brand, Teeffelen. I
NISTELRODE. De gem een ter a a d heeft I

besloten het salaris van den gemeentegenees-
heer met f 400 per jaar te verhoogen.
Accoord. werd gegaan met een voorstel van

B. en W. om de dokterswoning. welke aan de·
gemeente toebehoort, te verknopen aan dr.
Bouwman te Nistelrode voor f 4700,onder voor-
waarde, dat de dokter, bij vertrek, of neerleg-
gen van zijn functie, de woning aan zijn opvol-
gel' zal verkoopen. Voorts is besloten, als voor-
waarde op te nemen, dat de dokter, in het
laatstgenoemde geval,' in overleg met B. en W.
een.voordracht zalopmaken, waarbij uitsluitend
een r. k arts in aanmerking kan komen.

Clandestiene distilleerinstallatie
in beslag genomen

Na een zeer uitgebreid onderzoek is de ge-
meentepolitie te Veghel, in samenwerking met
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen
uit Eindhoven, gi-steren overgegaan tot een in-
val in de 'll.roningvan H. P. te Veghel, waar een
complete distilleerinrichting werd gevonden,
benevens een partij alcoholhoudende dranken
en wel in totaal 175 liter.
Reeds eenigen tijd vermoedde men, dat in de

woning van P. elandestien alcohol werd ge-
stookt. De politie wachtte een gunstig oogenblik
af en gistermorgen verschafte de politie zich
toegang tot dit perceel. Op een afgesloten
plaats op den zolder werd inderdaad een geheel I

complete distilleerderij ontdekt. Men slaagde er
aanvankelijk evenwel niet in alcohol te vin-
den, zoodat de ambtenaren van meening waren,
dat de elandestien gemaakte drank ergens /
anders geborgen moest zijn. .
Nadat huis en schuur nogmaals grondig ge-

inspecteerd waren, begon men in den tuin te . \
graven. Na ongeveer 6 uur te hebben gegraven
werd onder den grond in een kippenhok de al-
cohol gevonden. I~ mandflesschen, kruiken en
melkbussen was de jenever gebotteld; een aan-
tal kruiken was voor verzending gereed.
Tegen P. is proces-verbaalopgemaakt. De

man, die veehandelaar van beroep is, woont on-
geveer een jaar ter plaatse en staat niet gunstig
bekend. Hij werd meermalen veroordeeld
wegens smokkelarij. De distilleerinrichting be-
nevens de alcohol werden op een vrachtauto
geladen en naar het kantoor van den ontvanger'
van invoerrechten en accijnzen overgebracht.
Vermoedelijk zijn bij een en ander meer per-
sonen betrokken; het onderzoek daarnaar wordt
voortgezet. _...--....r'- .....__
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ROSMALEN. De gem een ter a a d heeft

~e~oemd .tot gemeente-ontvanger en secre-
tans-pennmgmeester van het burgerlijk arm-
bestuur den heer J. Langens, wethouder dezer.gemeente.
Besloten werd tot het aangaan van een kas-

geldleening groet f 40,000à 1V. pot. .

-WANROY. De raad heeft op diens verzoek
aan den heer J. van der Kolk, wegens het be-
reiken van den pen s i 0 eng ere c h tig den
lee f t ij d, eer v ol 0 n t sla gals gem een t e-
on t van gel' verleend. De heer van der Kolk
werd, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambts-
jubileum in de met bloemen versierde raadszaal
door den raad g eh u I dig d. De burgemeester
bood den jubilaris namens het gemeentebestuur
een gouden horloge met inscriptie aan.

/

HAPS. De gemeenteraad heeft besloten de
noodige gelden uit de gemeentekas te verstrek-
ken voor den bouw van een 5-klassige jongens-
school met overdekte speelplaats. De noodige
grond, in totaal 23 a, zal door de gemeente
worden aangekocht voor f 120 per a. Deze
grond zal later met het schoolgebouw in eigen-
dom worden overgedragen aan het r.k. paro-
chiaal kerkbestuur. Het oude schoolhuis met
tuin zal door de gemeente worden aangekocht
Voor f 4413.60.De kosten zullen door een lee-
ning worden gedekt.

I LITH. De· raad heeft tot wet hou ders
gekozen van Groot-Lith, de. he~ren P. H. Meys
uit Lith en A. de Werd uit Llthoyen.

6 APP 1010 wv.2-,
R.K. Kerk
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Onder groote belangstelling heeft pas too r
L. L e Rou x te Megen gisteren zijn 50-jarig
priesterfeest herdacht. De thans 75-jarige jubi-
laris was van 1894 tot 1910 kapelaan van de
St. Jozefkerk te Delft, tot 1917eerste rector van
de bi.ikerk van St. Nicelaas en gezellen te Delft
tot 1925pastoor te Oudewater in welk jaar zijn
benoèming volgde tot pastoo~ der parochie St.
Nicolaas en Gezellen te Delft. In 1932werd hij
benoemd tot pastoor te Megen.
De ruim 88-jarige pas too I' A. P. A.

Fel e t, herder van de St. Servatiusparochie te
Oyen, welk ambt hij ruim 40 jaren heeft ver-
vuld, heeft met ingang van 1 Juni emeritaat
aangevraagd. In Juni 1.1. heeft pastoor Felet ter
plaatse zijn 60-jarig priesterfeest gevierd. Hij
zal zich vestigen in het St. Jozefgesticht ter
plaatse.

12 APR 1939 0. /3.--....

BOERDERIJ AFGEBRAND.

Tijdens afwezigheid van de bewoners is
DinsdagavCllld brand ontstaan in de boerderij
van den landbouwer A. Gilis in de Heihoek-
straat te Oss. Buren slaagden er in het vee
in veiligheid te brengen. Het vuur vond gretig
voedsel in den groeten voorraad hooi en stroo j
en breidde zich met groote snelheid. uit.
De brandweer die spoedig ter plaatse was,

kon weinig tegen de vuurzee uitrichten, maar
slaagde er wel in de tegenovergelegen boer-
derij van den heer L. v. .Erp, die ernstig be-
dreigd werd, te behouden. Dit gebouw liep
echter veel waterschade op. .
De boerderij van Gilis brandde tot den grond

toe af; ook de inboedel ging geheel verloren.
Omtrent de oorzaak tast men in het duister. De
schade wordt door verzekering gedekt.

AAN DE GEVöLGiN OVERLEDEN
Het 7-jarig dochtertje van den heer A. v.

Loosbroek te Oss, dat gisteroèhtend bij het
yerlaten van de Paterskerk door een vrachtauto
IS. aangereden, is gisteravond aan de verwon-,
dingen overleden.
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AL TE BRUTAAL.

Gisteravond vervoegde zich op het politie-
bureau te Oss een zekere E. P., die om onder-
dak vroeg en zijn fiets aan de politie in bewa-
ring wilde geven. Het wekte verwondering,
dat dit rijwiel van prima kwaliteit was en bij
onderzoek bleek dat P. een bekende fietsen-
dief was, die het rijwiel in Hilvarenbeek had
gestolen en de man was reeds eerder zoo bru-
taal geweest deze zelfde fiets aan een politie-
bureau in bewaring te geven. De man is op
transport gesteld naar Hilvarenbeek .

...,_.~

VQEDSEL VERGIFTIGING.

T~ St. Oedenrode hebben zich dezer dagen
eeruge gevallen' van ernstige voedselvergifti-
gmg voorgedaan. \ '. . ..
Toen ten huizè vail. den ''landbouwer Raay-

makers in het gehucht ~ellt.rld na een begra-
fenis een uitvaartmaal gehouden was.. waaraan
de familie en buren ,hadden, deelgenomen,
w~rden spoedig daarna 14 gasten ernstig ziek.
ZIJ braakten heftig en klaagden over buik-
kramp: geneeskundige hulp was' spoedig aan:'
wezig en geconstateerd. Werd, dat voedselver-
giftiging de. oorzaak' der ziekteverschijnselen
was. . '. . .
De resten van den maaltijd werden in beslag.

genomen door den' rijkskeU:ringsdienst en ,bij
onderzoek bleek, dat de kaas de vergiftiging
moet hebben veroorzaakt.' .
Aanvankelijk liet de toestand der patiënten

zich ernstig aanzien, maar later trad verbete-
ring in en thans zijn allen buiten levens-
gevaar. .
Ook ten huize van de fàmilie A. in dezelfde

plaats, ..hebben zich soortgelijke yergiftigings-
v~rs~hIJnselen voorgedaan en wel bij een
kindje van 3 en een van 4 jaar. Ook hier
bleek de kaas de. oorzaak. Hoewel de kinde-
ren eerst vrij ernstig ziek waren, is het -levens-
gevaar thans geweken.

GEMERT. De gem een ter a a d heeft be-
sloten tot aankoop van een blok arbeiders-
woningen in de Kapf!la,!nstraat voor de som van
f 2302.. Voorts werd basloten tot opheffing van
de ó.l.schQol Yoss~rg '!e Elsendorp, onder
deze gémeebtè, inge\olg.e art. 22 bis der L.O.-wet.
Voor betaling der bouwkosten van een

ni e uwe r.k. bij zon d e re s c h 0 0 I in de
Pandelaar werd besloten een leening aan te
gaan van f 39,900 tegen ten hoogste 3% pct.
per jaar, af te lossen in 40 jaren.

1 f ,~PR1930 £J. /3.
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TREINONTSPORING TE OSS
Gisterochtend omstreeks tien uur is een,

goederentrein, bestaande uit ongeveer tien,
wagons, komende uit de richting Nijmegen,
op het stationsemplqcement te Oss op een
verkeerd spoor binnengeloopen en in botsing'
gekomen met eenige leege goederenwagens.
Driewagons .werden uit de, rails geworpen en
de 'locomotief dr-ong een der wagons binnen.
De locomotief werd aan de voorzijde bescha-
digd, maar kon op eigen kracht worden
teruggereden.
De materieele schade is niet aanzienlijk.

Het opruimingawerk kostte slechts korten tijd.
Het treinverkeer ondervond geen stagnatie,
daar geen hoofdsporen werden versperd. Om-
streeks één uur was de toestand op het
emplacement weer normaal. Naar, de oorzaak
wordt een onderzoek ingesteld .

s: "~:R Ba- j-
Vanochtend omstreeks 8 uur is het 7-jarige

dochtertje van de familie A. v. Loosbroek te
Oss, dat per rijwiel de Paterskerk in de Molen-
straat verliet, om zich naar huis te begeven,
door een passeerenden vrachtauto gegrepen; Het
kind kwam onder den auto terecht en werd
zwaar gewond bij omwonenden binnengedra-
gen. Drie artsen verleenden geneeskundige
hulp. De toestand van het kind werd zoo ernstig
geacht, dat zij niet vervoerd mag worden. De
auto is door de marechaussee in beslag ge-
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Gisteravond omstreeks zes uur is op de
spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch bij het
station Oss het driejarige dochtertje van den
heer Fransen door een locomotief van een goe-
derentrein. gegrepen en ernstig aan het hoofd
gewond. Bij het oversteken van de rails kreeg
het meisje een klap van de locomotief, zoodat
het ter zijde van de spoorbaan werd geworpen.
Daaraan heeft zij het Ieven te danken.
In bewusteloozen toestand is het meisje door

I haar vader, die door een zusje was gewaar-
schuwd, naar huis gebracht, waar dr. Frank
de eerste hulp verleende. Haar toestand is, .hoe-
wel ernstig, niet levensgevaarlijk. Het personeel
van den trein heeft van het ongeluk niets
gemerkt.

24 APR H\
ZANDSCHUIT JE GEZONKEN

De twee opvarenden gered
Op de Oude Maas onder de gemeente Alphen

is Zaterdagavond tijdens hevig stormweer een
zandschuit, metende !jO ton, gezonken. De beide
opvarenden, schipper van Dinther en de schip-
persknecht van Wierden, beiden uit Lith, kon-
den worden gered. De schipper wilde met de
volle schuit het Alphensche Gat binnenloopen
om daar gunstig weer af te wachten. Het
schijnt, dat de schipper, die slechts tijdelijk
dienst doet op deze schuit, omdat eigenaar de
Jong uit Lith in militairen dienst is, niet vol-
doende bekend is geweest met de situatie
ter plaatse, want eensklaps maakte het schip
slagzij ,en begon snel te zinken. De toestand.
was voor de beide opvarenden zeer hachelijk,
maar een schipper had het ongeluk zien ge-
beuren en het gelukte hem beiden met zijn
roeiboot te bereiken en te redden. Een oogen-
blik later was de schuit met de lading onder
water verdwenen. Zij ligt zoo diep, dat zij
geen gevaar oplevert voor het scheepvaart-
verkeer.

I

Familiedrama
Gisteravond heeft zich ten huize van de

familie v...L. te Dreumel een drama afgespeeld,
ov!,!rde bIjzonderheden waarvan men nog in het
duister verkeert.
De 26-jarige A. Sars uit Dreumel was eenige

dagen bij haar a.s, schoonouders gelogeerd,
teneinds dezen bij hun werkzaamheden te .el-
pen. Toen zij gisteravond bij het avondeten niet
aan tafel verscheen, ging men haar zoeken en
men vond haar toen levenloos op den vloer van 'Ic
haar kamer. De ontboden geneesheer achtte het '
gewenscht de politie van het gebeurde op de
hoogte te stellen. Deze stelde een uitgebreid
onderzoek in, dat leidde tot de aanhouding van
den verloofde van het slachtoffer, den 23-jarigen
tImmerman C. v, L. De man is in het politie-
bureau opgesloten.
Het stoffelijke overschot van het meisje is in

beslag genomen. Het is naar het katholieke
lIefdesgesticht overgebracht, waar vandaag de
sectie zou worden verricht.
Het. slachtoffer en de aangehoudene staan

gunstIg bekend. Het meisje was de oudste van
een groet gezin.

CUYK. De raad heeft aan B. en W. machti-
ging verleend om een kas gel dIe e n i n g
aan te gaan groot f 15,000.
Accooil'd werd gegaan. met een voorstel van

B. en W. om 75 opcenten te heffen op de ,_
hoofdsom der gemeentefOindsbelasting. Voorts /J
heeft de raad zijn goedkeuring gehecht aan r
een voorstel van B. en W. om een verzoek te
r'ichäen aan Ged, staten voor den bouw van
een n I e u w r a a d h u i s met geld uit het V
Werkfonds. Besloten werd een renteloos voor-
schot te verleenen van f 500voor de oprichting
van een 2lwembad in de Maas. Voorts werd
b_~~~otentot het doen aanleggen van 5 brand-

_~eeuJ 1aOo zal $P~_ .~
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r Verkeersongelukken
De laatste dagen is op den grooten verkeers-

weg Eindhoven-c-ts-Hertcgenbosch onder Boxtel
een reeks van verkeersongelukken geschied.
Zondagmiddag had een aanrijding plaats bij

het missiehuis St. Charles. De landbouwer K.
uit St. Michelsgestel passeerde per rijwiel het
kruispunt aldaar en wilde via den voorrangs-
weg zijn weg vervolgen. Hij lette niet voldoen-
de op het verkeer en werd aangereden door
een personenauto, bestuurd door den heer B.
uit Naarden, die tevergeefs trachtte een aan-
rijding te voorkomen. K. werd tegen den grond
geworpen en kreeg inwendige kneuzingen als-
mede verwondingen aan hoofd en handen. Zijn
rijwiel werd geheel vernield.
Een soortgelijk ongeluk geschiedde Maandag-

middag omstreeks half drie, toen de 53-jarige
landbouwer K. ter hoogte van het kruispunt de
Ketting den grooten voorrangsweg passeerde.
Hij dacht nog ongehinderd te kunnen over-
steken, doch op het laatste moment werd hij
gegrepen door een auto, bestuurd door den
heer van A. uit den Bosch. De autobestuurder
remde zoo krachtig, dat de auto in omgekeerde
richting stilstond. De landbouwer werd van
zijn rijwiel geslingerd en bleef bewusteloos op
den weg liggen. Behalve inwendige kneuzingen
had hij een gebroken arm en verwondingen aan I
het hoofd. Hij is naar het St. Lidwinagesticht
overgebracht. '
De gemeentepolitie uit Boxtel was juist ter t

plaatse bezig met rijproeven met een auto, die
daags te voren in beslag was genomen, omdat
hiermede een ernstige aanrijding was gebeurd.
Toen des morgens drie landbouwers uit Boxtel
met hun paarden naar de stamboekmerrie-
keuring te 's-Hertogenbosch vertrokken, werden
zij ter hoogte van de z.g. Halsche barrière
achteropgereden door een auto, bestuurd door
mej. A. uit Eindhoven. Toen zij wilde passeeren,
naderde uit tegenovergestelde richting een an-
dere wagen. Zij remde uit alle macht, doch hield
geen rekening met de gladheid van den weg.
De auto begon te slingeren en botste tegen den
inmiddels genaderden tegenligger, waardoor de
achterkant van den wagen naar rechts om-
zwaaide. Twee landbouwers werden hierbij ge-
raakt. Een van hen, zekere v. d. Ven, raakte be-
kneld; zijn metgezel, van B., werd ter zijde van
den weg geworpen. Toen mej. A. de macht over
het stuur herkreeg, reed zij nog 20 meter door,
waarna zij rechts van den weg stopte. Eerst
toen bemerkte zij dat er twee personen waren
aangereden en dat v. d. Ven in bewusteloozen
toestand aan haar auto hing. Zijn rechterbeen
was verbrijzeld en bovendien had hij ernstige
verwondingen aan het hoofd en de .handen
gekregen benevens inwendige kneuzingen. Hij /
werd in zorgwekkenden toestand naar het V
groote ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch over-
gebracht.
Het tweede slachtoffer had hoofd- en schaaf-

wonden en kon na verbonden te zijn naar zijn
woning worden vervoerd.
De auto werd door de gemeentepolitie van

Boxtel in beslag genomen en tegen de bestuur-
ster werd proces-verbaal opgemaakt, Een en
ander veroorzaakte groote stagnatie in het ver-
keer op den drukken voorrangsweg.

281\F R 1939
MILITAIRE MOTORRIJDER TEGEN EEN

VRACHTAUTO GEBOTST.

Gisteravond omstreeks 7 uur is oP. den rijks-
straatweg 's Hertogenbosch-Grave in de ge-
meente Heesch de militaire motorrijder A. J. ~:
Stevens, afkomstig urt Helmond, ordonna~s bIJ
het 15de regiment infantene te Grave, die op
weg was naar 's Hertogenbosch, met groote
kracht tegen een vrachtauto gebotst, tengevolge
waarvan hij zwaar werd gewond; welke botsing
werd veroorzaakt doordat de..chauffeur van de
vrachtauto op het gevaarllJke kru~spunt. te
Heesch niet op het 'verkeer let~e dat uit de rich-
tfhg G:;rave kwam. De militarr werd van zijn
mottknjwiel geslingerd en kwam .C!pde ;'11otor-
kap van den vrachtauto terecht. HIJ h8;d Inwen-
dige kneuzingen en een hersen.sch~ddmg 0I?ge-
Iocpen en werd naar het St. Lidovicus gesticht
ter plaatse gebracht, waar dr. BçlUwman UIt
Nistelrode eerste hulp verleende. Ult.het onder-
zoek is gebleken dat de chauffeur 111 gebreke
is gebleven voorrang te verleenen.-
tlO
J.

j
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Een bericht van onzen correspondent te Oss

geeft weer een andere lezing. Toen de burge-
meester met een dossier op de proppen kwam,
waarvan de inhoud voor v. Z. minder aange-
naam W:1.S, maakte de ontvanger zich zóó
kwaad, aldus dit bericht, dat hij den burge-
meester de grofste beleedigingen naar h~t
hoofd slingerde, waarna de gastheer ZIJn
dienstmeisje belde om de politie te :vaar-
schuwen. Toen ontstak v.. Z. zoodanig 111
woede, dat hij den burgetneéster 'naar de.

I keel vloog en hem trachtte te wurgen~.

r

burgemeester slaagde er echter in zich aan
den krachtigen greep te ontworstelen, doch
v. Z., die veel sterker was, greep hem op-
nieuw beet en schopte hem met kracht tegen
het onderlichaam. Toen v. Z. daarna wilde
vluchten, greep de burgemeester zich aan hem
vast. v. Z. drukte hem een brandende sigaar
tegen de hand, zoodat de burgemeester ge-
noodzaakt was v. Z. los te iaten, waarna hij
opnieuw bij de keel werd gegrepen. Hierop
nam de burgemeester een stok en sloeg daar-
mee v. Z. op het hoofd, die een weinig be-
teekenende wonde opliep. Toen kwamen er
twee veldwachters, die v. Z. in arrest stelden.
Nadat hij tot kalmte was gekomen, werd hij
~an ~en verhoor onderworpen. Hij verklaarde
111 drift gehandeld te hebben en betuigde zijn
spijt over het gebeurde. Nadat dr. Bouman
uit Nistelrode het wondje had verbonden is
v. Z. in vrijheid gesteld. Er is proces-verbaal
tegen hem opgemaakt. '-
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RAVENSTEIN. De gem een ter a a d heeft
een crediet verleend van f 5000 voor den bouw
van een schuilkelder en den aankoop van
artikelen, ten behoeve van de 1u c h tb ë- j
sc her m i n g. .
Besloten werd het Maasveer van gemeente- I

wege te exploiteeren tot 1 Mei 1940 en daarna
te verhuren aan J. E. Hey voor f 500 per jaar
In verband met de opheffing van het station

Ravenstein, wordt besloten van 16 Mei a.s. af
a u tob u sse n te laten loopen, tegen het
7. .. lfde tarief als de treinen.

~ II (J
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OSS. De gemeenteraad heeft het ontwerp- I
besluit tot het·, verstrekken van opdrachten
voor levering en montage van mechanische
onderdeelen voor de rioolwaterzuiverings-
installatie goedgekeurd. Een oedrag van f 650 ?
werd gevoteerd voor monteering van een
pomp voor de brandweer.

BINNENLANDSCHE LEENINGEN
In de Vrijdagmiddag gehouden spoedeischen- .

de vergadering heeft de gemeenteraad van Oss
besloten. de Ioopenda kasgeldleening, groot I
f 190,000,' om te zetten in een vaste lee11lng
van f 250,000 tegen 3% pct .

. " !-A,."l C ~ 1'" /t , \(\"1;:1
DINTHER (N.B.).- Gisteren is h~t~W~'j,-,

raadhuis op plechtige wijze in g~t.J4lk s d.
De feestelIjkheden werden dell r is om
9 uur ingezet met een specia kerkdienst,
welke door het voltallige gemeentebestuur
werd bijgewoond. Vervolgens heeft pastoor V
Lathouwers om 10 uur v.m. het nieuwe ge-
meentehuis plechtig ingezegend. Van half elf
tot 12 uur werd in de kom der gemeente een
concert gegeven. .
Des riamiddags om twee uur heeft .Jhr. j \

mr. dr. A. B. G. M. v. Rijckevorsel, commissa-
ris der Koningin in Noord-Brabant de ope-
ningsplechtigheid verricht. Vervolgens hebben
het woord gevoerd wethouder v. Kessel,
p~stoor Lathouwers, ds. Lelyveld, predikant te
Dmther, burgemeester Eliëns van Veghel, na-
mens de burgemeesters der omliggende ge-
meenten, Ter gelegenheid van de ope!'ung.van
het meuwe gemeentehuis wordt een hlstonsche
tentoonstelling gehouden, betreffende Dinther's
verleden.--~----------~--~~--~~---------

LITH. De raad ~eeft tot gem een t e-
sec ret a ris benoemd den heer J. J. van den
Brand, secretaris der voormalige gemeente
Oyen en Teeffelen.
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Oss

De onregelmatigheden bij
Onderlinge Hulp

Men meldt ons:
In verband met de malversaties ten nadeele

van het zieken- en verplegingsfonds Onder-
linge' Hulp, instelling van de r.k. werklieden-
vereentging St. Joseph, alhier, is Maandagavond
een ledenvergadering gehouden, waarvoor zeer
groote belangstelling bestond. De groote zaal
van het r.k. bondsgebouw was tot de uiterste
hoeken gevuld. De bijeenkomst had een rumoe-
rig. verloop, mede door het feit, dat door het
ingediende accountantsrapport de zekerheid be-
staat dat er f 11,549onrechtmatig aan de alge-
meene kas is onttrokken.
Eenige leden van het bestuur hadden ge-

meend deze vergadering niet voor de pers toe-
gankelijk te moeten stellen, doch men zwichtte
voor den algemeenen aandrang en liet de ver-
slaggevers toe.
Bij de ingekomen stukken waren twee brie-

ven, resp. van den voorzitter en van den
secretaris-penningmeester der vereeniging, die
.daarin hun ontslag als zoodanig aanboden. De
Voorzitter gaf in zijn brief te kennen dat hij
later op den avond dit ontslag wenschte toe te
lichten. Hij had niet achter de bestuurstafel
plaatsgenomen en het presidium werd waarge-
nomen door den heer Vermeeren, thans waar-
nemenden secretaris der vereeniging.
De voorzitter hield een langdurig betoog

waarin hij o.a. uiteenzette op welke wijze het
fonds in deze moeilijkheden is gekomen. Vol-
gens spr. was onkunde van den secretaris-pen-
ningrneester oorzaak van het gebeurde. Door
den gestadigen groei van het ledental en mede
door de gebrekkige boekhouding heeft deze de
zaak niet meer op de juiste wijze kunnen be-
heeren. Vervolgens werd het accountantsrap-
port ter tafel gebracht, dat op verzoek van de
controlecommissie in verband met de ontdekte
onregelmatigheden door een accountantsbureau
is opgemaakt. Dit dossier werd in een snel tern-
po -voorgelezen, zoodat het' voor de meeste
leden onmogelijk was dit stuk tot in. de finesses
te volgen.. ' "
De meeste opmerkingen kwamen van de zijde

der leden van de controlecommissie, die het
stuk te voren hadden kunnen bestudeeren, en
felle critiek oefenden op het beleid van het be-
stuur en op dat van den secretaris-penning-
meester.
Bij het boekenonderzoek was komen vast te

staan, dat de ontslagen bode, D. A. L., die thans
in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch
verblijft, f 6,151 heeft verduisterd. Het werd
echter niet onmogelijk geacht, dat dit tekort
nog iets grooter zou zijn. Verder was mededee-
ling gedaan dat er een kastekort van f 1,497
voor rekening van den secretaris-pennlngmees-
ter kon worden vastgesteld. De secretaris-pen-
ningmeester had reeds na het ontdekken van
het tekort f 3900 in de kas' gestort, zoodat het
verduisterde bedrag totaal bedroeg f 11,549.De
ontslagen bode heeft een schuldbekentenis van
f 5700afgegeven, welk bedrag na verloop van
tijd zal binnenkomen, doordat wekelijks f 20
wordt ingehouden op het loon van zijn zoon.
die zijn functie heeft overgenomen.
Een lid der controlecommissie, de heer van

Esch, meende, dat het volgens hem niet aan-
ging om den zoon voor de daad van zijn vader
aansprakelijk te stellen, temeer daar reglemen-
tair alleen de secretaris-penningmeester voor
het tekort aansprakelijk kan worden gesteld.
Spr. was van meening, dat de secretaris-pen-

ningmeester de zaken zeer onoordeelkundig
heeft beheerd, waardoor het mogelijk is ge-
weest dat de ontslagen bode fraude pleegde.
De voorzitter was een andere meerring toe-

gedaan. Door de schuldbekentenis van den bode
en het terugstorten van een bedrag door den
secretaris-penningmeester krijgt men tenminste
nog iets terug. Als men alleen den secretaris-
penningmeester voor de schade aansprakelijk
stelt, bestaat de mogelijkheid dat men niet
zooveel terugkrijgt. Er ontstond een zeer
rumoerig debat, waarbij velen hun verontwaar-
diging over het gebeurde zeer luidruchtig te
kennen gaven.
De gewezen voorzitter was het er in het ge-

heel niet mee eens, dat ook hij in deze zaak is
betrokken, en het bestuur van de werklieden-
vereeniging het in een vorige vergadering had
doen voorkomen, alsof ook hij onregelmatig-
heden had gepleegd door geld te leenen van
het ziekenfonds. Hij zeide dit op grond van het
feit, dat hij geen geld had geleend van het
ziekenfonds, doch van den secretaris-penning-
meester privé. Het vermoeden, dat met het
kassaldo, gestort bij den centralen vakbond,
waarvan hij agent was, ook was geknoeid, wees
hij van de hand. Hij had f 4000aan den secre-
taris-penningmeester terugbetaald, waarvoor
hij een geteekende kwitantie kon toonen. In
het geheele accountantsrapport werd zijn naam
niet .genoemd, zoodat van fraude zijnerzijds
absoluut geen sprake kon zijn.
Intusschen was het sluitingstijd geworden
-odat de verkiezing van een nieuw bestuur
, st worden uitgesteld.
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Boxmeer) t:.e: ..... 7

B. E. A. Verkuyl t I
;

. Na een langdurige ziekte is al!hier op 72- i
Jlangen leeiltijd overleden de heer B. E. A.
Ver ik u y I, oud-ourgerneester dezer gemeente
en oud-bid van de provinciale staten van
NlOord-Brolbant.
De heer V'erkuy.l werd te Borne geboren en

vestig,de zich allhier in 1894 als sigarenfabri-
kant. Jarenlang was hij gemeenteraadslid en ~ I'f,- , w
wetihotUder, tot hij in 1922 tot burgemeester
werd benoemd, werk ambit hij tot 1937 be-
kleedde. Van 1919 tot 1935 had hij voor de
r.k. staa,ts.pa~tij zitting in de provo staten. Hij
was. r~ddJer 'lII1 de orde van Oranáe Nassau en
, begIftJ,gd met het gouden eerekruis Pro
Ecclema et PontHiice. De teraardebestelling za'l
,Zaterdagmol'gen om 10 uur plaats hebben op
het r.k. kenkhof te Boxmeer.

RAVENSTEIN. Bij het beëindigen- van zij~ I
a1nbtelijke loopbaan heeft bur g ~m e ~~t ~n
F G Caners van Ravenstein gl.SerI in h~tel Keurvorst van de Paltz afschel~ 1~- /
nomen van zijn gemeentenaren:. De recep ~e /
was druk bezocht. De pl.aatsellJke harmond~
heeft den scheidenden magistraat een serena
gebracht.

J
OSS. Voor het waterschap de Maaskant heeft

de aanbestedmg plaats gehad van het maken van
betonverhardingen en het aanbrengen van klinker-
bestratingen op de wegen van G€wande naar
Rosmalen" en Van de Lithoyensche brug naar
Geffen. Laagste inschrijfster was de N.V. Senator
Boga te Halfweg 'met f 36.970. '

Zondagavond is de heer J. F. uit 's-Hertogen-
bosch onder Dinther met zijn motor geslipt en
tegen twee dames die daar fietsten gereden
Beide dames werden van hun fiets geslingerd.
Een van hen, mej. v. d. A., had verwondingen
aan de beenen, de andere mej. v. d. V. had
een hersenschudding· opgeloopen en moest
.naar het ziekenhuis worden vervoerd.

•
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Onder groote belangstelling van zijn parochia-
nen heeft 'p a st oor A. A. Jac 0 b s te St.
Hubert heden zijn 25-jarig' pastosaat-opfeeste-
lijke wijze gevierd.

- 6 ME 11929 tJd,
Verkeetsongelukken

Bij het oversteken van den weg is de commies
der directe belastingen, Heyboer uit Heesch, op
den weg van Oss naar Heesch door een auto
gegrepen en tegen den grond geslingerd. Met
verschillende verwondingen en een hersen-
xchuddmg is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

J~·D.p,

J

VECHTPARTIJ
Gisternacht heeft ten huize van den land-

bouwer 1<. te Nuland een ernstige vechtpartij
plaats gehad. Een broer van den landbouwer,
zekere J. "K., die in beschonken toestand ver-
keerde, trapte de deur van de woning in en
wilda den heer des huizes te lijf gaan. Er
ontstond een worsteling waarbij de dronkaard
vaI?-e~n .mes gebruik ,maakte en hiermede zijn
18-Jarl.gen'tneef eers..steek in de1r'hals toabracht.
Inm.ldde s was de' politie gewaarschuwd, die

spoedig ter. plaatse" "'i(ls. De dader is in arrest
gesteld. De 'toestand vllP den getroffene is niet
levensgevaarlijk.

UDENHOUT. De raad heeft besloten e~~
onderhandsche geldleening aan te gaan gro n
f 6000 ad 3% pct.," voor aanschaffing van ee
nieuwe motorbrandspuit.
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MEGEN D -,- . ' ,- - te , " e gemeenteraad heeft b;lsloten
~~e:-d ~ ug~anHibt hét bouwen van een ,ni e tiw

I s. et werkfonds zal ee hverleenen van f 21 OOO"t', ' . n voorsc ot·, t : , -.- egen een rente van 27;'
~~ch·~nteen I aflossmgstermijn van 40 jaar. AI~
te .J~c z~ optreden de heer Cor RoffelsÈm
mede,e ~~n d' ~e voor.zItter deelde den raad
Ged t t e eer W. C. I. J. KIPp, lid van
Kru;s~t:a~~~~~:P~~~I~:tegtreartrein,gedlegen !hoek
te 1 ft' IS aan e gemeen-
raa~a inadSaakn.Deze schenking werd door denan aanvaard,

MUZIEK- EN ZANGCONCOURS TE OSS

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan:
der Harmonie "Montagne" te Oss heeft deze-
vereeniging een groot internationaal muziek-
en zangconcours georganiseerd, dat, op He--
melvaartsdag en de beide Pinksterdagen
wordt gehouden. De besturen der deelne- I
mende vereenigingen, de jury en het eere- I
comité werden Donderdagmiddag om half
één ten stadhuize door het gemeèntebestuur
ontvangen, De jury bestaat uit de heeren
Max Guillaume, Roermond; W. A. C. van
Opstal, Dordrecht en C. J. M. Merkx te
Heusden. De uitslagen van den eersten dag
van het concours luiden als volgt:
Marschwedstrijd: Chr. Muziekvereenig-ing

Amicitia, Hien en Dodewaard, 1e prijs., 91} p.
Concertwedstrijd: Mannenkoor 4e afd.: Nu-

lands Mannenkoor, 1e pr., 337 p. I
Harmonie 2e afd., Harmonie Union Nuland I

2e pr., 317 p. I
Accordeon 3e afd., Me]. F. v. Sonsbeek,

Rossum, Ie pr, 288 p. Accordeon Le afd., C.
v. Orsouw, Oss, Ie pr., 147 p.
Dubb. Mannenkwartet et Super-ieure afd.

Orpheus, Breda, Ie pro met lof der jury,
377 p.

Fanfare 2e afd., Prins Hendrik, Meteren,
2e pr., 318 p. Fanfare Ie afd., St. Lambertus,
Lith, Ie pro 347 p. Fanfare afd. Uitmuntend-
heid, Amicitia, Hien en Dodewaard, 2e pro
301 p,

Mondaccordeon Superieure afd., De Echo,
De Bilt, Ie pr., 344 p.

Marschwedstrijd: Mondaccordeonver. De
Echo, De Bilt, Ie pr., 101 p.

Marsch, Tambour Maître-wedstrijd: Mond-
accofdeonver. De Echo, De Bilt, l e pr., 96 p.

I
Vanochtend om 8 uur passeerde een colonne

militaire motorrijders uit St. Michielsgestel
den Boschweg bij Schijndel. Ter hoogte van I
het kl~os~er aldaar stak een der pensiongasten. t
de 78-Jange ~. ,:,.d. Veld~n, plotseling den weg
over. De 19-Jange militair J. Schapendonk uit I
Vug~t trachtte door krachtig te remmen een
botsing te voorkomen. Hij reed met zulk een
krachj tegen een boom, doordat hij dernacht
over het stuur had verloren, dat hij op slag
were gedood. De oude man brak een been en
werd opgenomen in het .gasthuis, waarheen
?ok het stoffelijk overschot van den militair
IS gebracht. Het motorrijwiel werd geheel
vernield.

Militaire motorrijder gedood

In' een onbewaakt oogenblik, is het l'h-jarige
kindje van de familie Schellekens te Gemonde,
gemeente Boxtel, te water geraakt en ver-
dronken.

)



Een onvoorzichtige wielrijder
Ernstig gewond, omdal hij onvoldoende

op hel verkeer lelie

Gisteravond is te Heeswijk een ernstig
verkeersongeval gebeurd, waarbij een wiel-
rijder zwaar is gewond. Omstreeks halfacht
begaf de 27-jarige landbouwer J. Homm~lls
uit Dinther zich per rijwiel langs de ..ZU1~-
Willemsvaart naar zijn woonplaats. Nabi] S~UIS
III passeerden eenige schepen en de wiel-
rijder wijdde hieraan zooveel aandacht, dat
hij ongemerkt aan den linkerkant van den
weg terecht was gekomen. '

Juist op dit oogenblik naderde van tege~-
overgestelde richting een autobus, afkomstig
uit Helvoirt, waarin zich een gezelschap be-
vond, dat een muziekconcours te Boekel had
bezocht. Bovendien werd hij achteropgereden
door een personenauto. De bestuurder van de
autobus kon niet meer naar buiten uithalen, I

omdat hij dan groet gevaar liep met zijn.
zwaren bus in de vaart trecht te komen. HIJ
kon dientengevolge ondanks krachtig remmen
een aanrijding niet meer voorkomen en-botste
met kracht tegen den wielrijder op. H. werd

I van zijn fiets geslingerd en bleef bewusteloos
op den weg liggen.

Hij bleek ernstige inwendige kneuzingen en
een zware hersenschudding te hebben opge-
locpen. Nadat ter plaatse eerste hulp was
verleend is het slachtoffer naar het ziekenhuis
te Veghelovergebracht. 0') (
Zijn fiets was geheel vernield, terwijl de

bus aan de voorzijde was beschadigd. De in-
I zittenden hadden geener1ei letsel opgeloopen.
I

7
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Va1?TIorgen om half -elf is t, 'Î> Oss mgr. G
ygn,'ö'en Boer, deken en paste err aldaar op
~:len llmftijd van ruim 00 ja'8,,\,~ in het' 62ste
Jaar vsn -Zijn llri'e'S~rleven, ~O' verleden.
Mgr. van den 'Boer, die ge,) teilm kamerheer

van 'Óf'!nPam; en offrcter in dl1.' Orde van
Drarije "N'B'SSauwas, i's bijne' ~r jaar pastoor
'~ ~s geweest. De <mtslapenè;i heef.t tot voor
ee~ weken nog dagelijkf;,. zijn priester-
functie. ,vervuld. . 4
Mgr. van d-en Boer was op L.l.4: Januari 1851

'~.:Someren geboren. Na Zijl;lt. studies aan de
berile 'Seminaries van het bi, . lom te hebben
voltoord, werd hij op 26 Juni .1877 tot priester I
gewijd. , ,
. I~ 1~lJ7werd hij benoem,d to! t pastoor te Oss
en In 1906 tot 'deken van~, Ij skenaat Oss, als
opvo~ van d'*en Fritz .]n I 1915 volgde zijn
be:l'O'emmg..Tot geheim ka itit'J_tler.Bij gelegen-
herd 'van ZIJn:gouden pri'est~!'ltfèest in 1927,werd
mgr. van 'den Boer benoemd • tot officier in de
Orde van C>l'anj-eNassau, I., It Juli 1937 vierde
mgr. van 'den 'Boe~ 'zijn diam 1W1tenpriesterfeest.

:MGR. G. VAN D'EN tBc JER t

'~~' L)<?
R.K. Kerk

Geschenk pastoor dr. Ondersteyn.

Het geschenk der parochianen van B"rlicum,
(N.B.) aan hun herder, pastoor dr, J. Ondersteyn,
ter gelegenheid van diens zilveren priesterfeest,
n.l. een. fraaie veldkapel. is onder groote be-
lang~.tellmg, door prelaat Stöcker.: abt van de
Abdij Berne te Heeswijk, plechtig ingezegend
en het daarin geplaatste Mariabeeld gewijd. De
plechtJghe.den zijn aangevangen met een ponti-
ficaal lof ~~ de Parochiekerk, gecelebreerd door
prelaat Stocker. Het Lof werd bijgewoond door
een groet aantal geestelijke en burgerlijk,e
autorIteiten, w.o. oud-minister mr. dr. L. N.
Dec~ers, het voltallige gemeentebestuur van
BerlIcum, burgemeester van Lanschot uit 's-Her-
togE7nbosch en tal van burgemeesters uit' na-
bunge gemeenten, Nadat men in processie naar
de Mariakapel was opgetrokken werd de inzege-
nmg verricht. Hierna werd o.a. nog het woord
gevoerd door oud-minister Deckers en pastoor
Ondersteyn.
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R.K. Kerk
Begrafenis mgr. G. v. d. Boel-'

Onder enorme' bslangstelltng heeft gister-
ochtend- om 10 uur in de kerk van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen te Oss de plechtige uit-
vaartdienst plaatsgehad van mgr. G. v. d. Boer,
in leven deken en pastoor aldaar. De requiem-
mis werd opgedragen door mgr. F. J. C.
Fransen, deken en pastoor van Veghel, met
assistentie van de kapelaans A. H. v. d.
Spijker en J. H. J. van Herpt uit. Oss. .Het
parochiaal kerkkoor was versterkt· door 'de
kerkkoren van alle parochies van Oss. Alle
r.k. vereendgingen en corporaties met om-
floerste vaandels en banieren waren vertegen-
woordigd. Een lijkrede werd gehouden door
mgr. Fransen. Na den pleehtigen kerkdiense
werd de absoute -verricht door mgr. Fransen
met dezelfde assistentie, waarna de begrafenis-
stoet zich naar het r.k. kerkhof begaf. Duizen-
den hadden zich langs de route opgesteld om
den geliefden herder een laatsten groet te
brengen. De ~stoet>-werd vooratgegaan door de
plaatselijke 1ta:rmonie KN.A:, welke . treur- ;
muziek .srpee)ptb,oQn"heL ker~of werd ·,de.J;).e. I

aarding verr-icht door den deken' 'iran Veg!liel.
De plechtigheid werd behalve door een groet
aantal kerkelijke autoriteiten uit het bisdom,
den Bosch en het dekenaat Oss bijlgewoond
door den burgemeester en het voltallige ge-
meentebestuur van Oss, verschillends burge-
meesters uit omliggende gemeenten, ds. mr.
F. C. M. Boenders, Ned. Herv. predikant en
J, Goldsmid. Israëlietisch leeraar te Oss, be-
nevens vertegenwoordigers der plaatselijke
groot- industrieën.

GEEN ONDERWIJS MEER.

Onder de bevolking van S t. Mi chi els -
ges tel heerscht groote ontevredenheid,
ovcr het feit, dat de schoolgaande jeugd, daar
reeds bijna twee maanden van onderwijs is
verstoken. Deze eigenaardige toestand is ont-
staan, doordat in alle scholen militairen zijn
gehuisvest. Het gevolg is geweest, dat men het
onderwijs stop heeft moeten zetten, omdat
geen andere geschikte lokaliteiten beschik- i
baar zijn.
De ontstemming ter plaatse is des te groo-

ter, omdat men van meening is, dat het vol-
strekt niet noodig was geweest, om de mili-
tairen in de scholen onder te brengen, daar
buiten de kom der gemeente oude gebouwen
en leegstaande huizen voor huisvesting van /
militairen in aanmerking komen. Zoowel bij I
het gemeentebestuur als bij de militaire
autoriteiten zijn stappen gedaan, om aan dezen
toestand een einde te maken, doch tot dus-
verre is men nog niet tot een oplossing ge-l
komen.

Een extra-trein voor zes menschen
Zes Ossenaren kwamen Maandagavond met

den laatsten trein uit Utrecht in Den Bosch
aan. Deze trein was 40 minuten te laat aan-
gekomen en de laatste trein naar Oss bleek
niet te hebben gewacht, zoodat men vreesde
Oss dien nacht niet meer te kunnen bereiken.
Men ging naar den stations-chef, legde hem
gepraat, verzocht de stationschef den Osse-
de situatie uit, en na eenig over en weer
naren zich dan maar naar het perron .te bege-
ven, waar een extratrein, bestaande uit een /
locomotief, twee personenwagens en een
bagagewagen voor hen klaar stond. Daarmee
'ging het nu in snel tempo naar Oss, waar men
terwille van de late reizigers het station een
half uur Ianger open heeft gehouden.
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SCHIJNDEL. De gem e e onter ä a d heeft

besloten een bedrag beschikbaar te stellen van
f 17,707 voor den boUIW van een nieuwe
meisjesschool op !het gehucht Wijbosch. onder
deze gemeente. De bestaande school zal ver-
bouwd worden en ingericht voor bewaar-
school. De verbouwingskosten ad f 5657zullen
ten laste komen van het r.k. kerkbestuur.
Voorts is besloten het politiecorps uit te

breiden met een veldwaclhter.
---,-~_....

BOSCHBRAND BIJ ST. MICHIELSGESTEL.

Gisteravond is door onbekende oorzaak brand
uitgebroken in een perceel dennenbosch onder
de gemeente St. Michielsgestel. De brandweer
geholpen doorvrijwtlljgers is er na eenige uren
III geslaagd het vuur te bedwingen. Een hectare
dennenbosch is verwoest. .

1-/

Branden
.Door onbekende oorzaak is gisteravond brand

mtgebroken in de schuur van den heer J. WuI-
lems aan den Linkensweg te Oss. In een oog-
wenk stond de schuur in lichterlaaie. Het woon-
h~is liep ernstig gevaar, maar de brandweer,
die spoedig arriveerde, slaagde er in het te be-
houden, Zij kon echter niet verhinderen, dat de '
vlammen oversloegen op de volière, toebehoo-
rende aan den hoofdonderwijzer W. Ernich, De
t<l:lrijkefraaie vogels verkeerden in een hache-
Iijka positie, doch toen het vuur een gat in een
der .zijwanden had gebrand zagen de dieren
kan~.hun vrijheid te hernem~n.
BI1een poging 'Omenkele fietsen uit de bran-

dende schuur te redden, liep een zoon van den
.heer W. eenige leelijke brandwonden OP.

De schuur met Inhoud, alsmede de volière
werden een prooi der vlammen. Verzekering
dekt de schade.

I

LITH. De gemeenteraad heeft tot gemeente- I
'Ontvanger benoemd den heer H. J. H e n-
d rik s te Lithoyen .. In prillcipe. werd be-
sloten tot het bouwen van een nieuw r a a d-
h u i s, hetgeen een bedrag zal vorderen van
circa f 25,000. Er zal een plan worden. g~-
maakt, waarna met het Werkfonds in relatie
zal worden getreden.
OSS. Bij de opening van de r a ads ver g a-

der 1n g heeft de voorzitter hulde gebracht aan
de nagedachtenis van mgr. G. v, d .Boer, deken
van Oss.
Aan de bouwvereeniging St. Willibrordus werd
een crediet toegestaan voor den bouw van 51
arbeiderswoningen, welke verhuurd zullen
worden tegen een huurprijs van 'Ongeveerf 3.50

, per week. In principe werd accoord gegaan met
een voorstel va- B. en W. om aan de werkl'Ooz~
arbeiders de verplichting op te leggen zIch bIJ
een ziekenfonds aan te sluiten.
Besloten werd het gemeentelijke sportl)ilrk

voor 6 jaren te verhuren aan de r.k. sportstfch-
tine:

v

CUYK. De gem een ter a a d heeft beslot:~
een leening aan te gaan groet .f 45,750
einde de kosten te bestrijden van den bouw
van een nieuwe huish'Oudschool, het bo~:nd~
van 6 woningen en het aanleggen ,:"an b te
putten. Besloten wordt een terrem aanuwe
koopen, groot 14 a. ad f 4200.voor de me
huishoudschool.

<:ol. ...?
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DOOR EEN AUTO AANGEREDEN

/
Op den rijksstraatweg den Bosch-Einc1hovèn.!

onder de gemeenté Boxtel is gisteravond om-
streeks half zeven de 18-jarige mej. B.' Jansse\{l
UIt Boxtel bij het oversteken van den weg dOÇ'!r
een auto gegrepen en tegen e'en weg geworp~n.
Met gebroleen beenen en e' , hersenschudd~ng
werd het meisje 'Opgenomenen in zorgwe,,~en-
den toestand per auto naar het St. t.idutna- ~
ziekenhuis te Boxtel vervoerd. Het ongeluk
zou te wijten zijn aan het feit, dat het meisre
de verkeersregels van den voorrangsweg met
in acht heeft genomen en geen teeken heeft
gegeven voor oversteken.

(
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Uit de Zuid Willemsvaart in de gemeente I
Schijndel heeft de politie ter hoogte van het l
kasteel van Heeswijk gisteravond het lijk op-
gehaald van den 25-jarigen molenaar J. v. d.
B. uit Boekel, die des middags daar moet zijn
gaan zwemmen. Door omwonenden was des
middags een stel manskleeding en een fiets
gevonden. Toen de politie van een en ander in
kennis was gesteld, is men onmiddellijk gaan
dreggen met bovengenoemd resultaat. V. d. B.
was de zwemkunst nog niet goed meester. Het
stoffelijk overschot is naar het gasthuis te
Schijndelovergebracht.

e JU~1!93GI ()
Ontploffing

Opzichter gewond.
Gistermiddag heeft een ontploffing plaats

gehad in een voorraad steenkolen, welke lag :
opgeslagen -op het erf der steenfabriek van
de firma Terwindt te Kerkdriel. De ongeveer
ZO-jarige opzichter J. Ysveld, die zich in de
nabijheid bevond, werd .aan het onderlichaam
en de armen getroffen en liep vrij ernstige
verwondingen op. Nadat geneeskundige hulp

~

J .was verl.eend, is h.ij naar he.t ziekenhuis ver-
voerd Aangezien de ontploffing in de buiten-
lucht - is geschied, werd geen schade aan de
gebouwen aangericht.

. ------,- 6/~ ~~~-
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MEGÉN: De ingelanden van het waterschap
's Lan d s van Meg e n zijn bijeengeweest
o.m. ter vaststelling van een aanbeveling voor
:ie ben oem i n g van een d ij kg r a af.
. Hierbij werden 156 stemmen uitgebracht op I
den heer A. G. Meys Macharen en 131 op de
thans periodiek aftredenden dijkgraaf, den heer
M. P. J. van Vlokhoven.
Deze deelde na de stemming mede, dat hij

bij hoogere instanties zou protesteeren tegen het
feit dat 11 stemmen bij volmacht door het
Kroondomein zijn uitgebracht.
In Gelderland heeft zich, aldus de heer van t/

Vlokhoven, een dergelijk geval voorgedaan en
toen was van hongerhand beslist dat het Kroon-
domein geen recht heeft om aan de stemming
deel te nemen.

¥~.C)7I.n
BOSCHBRAND.

.. .<I'dg is brand uitgebroken in een
Gls~ermden~ebosch in de buurtschap ~labroek

~omPh;~ Nistelroode en Udën. VOOrbiJgangeJs
b~~~rkten den brand en waarschcrw~en h:t
b d er van Uden Het vuur van m .

I k~~~d~~ge hout gretig voedsel en. plantte ti~
. 1 t Omwonenden en arbeiders van e
sne voor h ff" g n~men krachtig het b1us-
w~r:kversc a m hand en in samenwerking met
scl'llngs~erk te~it U(~en slaagde men er in uit-
~~ePJ~~ ~e~~orkomen. Eenige .hfdtaf,~nb~~,:e~;
h t .in door het vuur verme .
ou ZIJdIiik ontstaan door het achteloos· om-vermoe e ij
gaan roet vuur.

~~'~o(7"
WEGDEK GESPRONGEN

v

.Tengevolge van- de groote hi~te is gistier·
middag het betonnen, 18 cm dikke wegdek
van den rijksstraatweg 's-Hertogenbosch-
Grave, onder de gemeente Reek, ~et een
~eweldigen knar, die aan een ontploffing ~eed I
denken, uiteengesprongen, 'Waardoor ee~ breuk

de geheele b.reedte is ontstaan. HIerdoor
over Iiik helwerd dit weggedeelte gevaar IJ voor
snelverkeer. Onmiddellijk heb.ben ambtenaren
van den rijkswaterstaat dit gedeelte af-
gesloten en het verkeer over het breede
fietspad en een deel van den berm van den
weg geleid. Twee vakken van 5 meter lengte
en -6 meter breedte zullen moeten worden
vernieuwd.



/

'1,/~ .-0. :4
MILL & ST. HUBERT. De raad heeft be-

sloten over te gaan tot bouw van een districts- I
con sul tat i e bureau en een veldwachters- _ / V.
woning. Het werkfonds heeft daartoe een be- _
drag van f 26,000beschikbaar gesteld De be-
grouting 1938/1939 werd goedgekeurd; . l l/"
- RAVENSTEIN. De raad heeft besloten in
samenwerking met het Waterschap De Maas-
kant, den weg van Langel naar Demen met
2 meter te verbreeden.
Voorts werd besloten over te gaan tot ver-

koop van de oude veerpont en het overige
oude, overbodig blijkend veermateriaal.
UDEN. Op 78-jarigen leeftijd is overleden

de heer J. L. Gérold, oud-hoofd der openbal'e
U.L.O.-school. .

\9~'~r--
ARTSENCURSUS N.V. ORGANON~

Evenals de beide voorgaande jaren organiseert
de N.V. Organon te Oss dit jaar opnieuween
art~encursus, welke o'~ 13, 14 en 15 Juni aldaar
zal worden gehouden.
Op dezen derden artsencursus zullen lezingen -wor-

den gehouden door prof. dr. T. Reichstein, hoog-
leeraar in de pharrnaceutische chemie aan de
universiteit te Bazel, prof. dr. O. D. de Langen,
hoogleeraar in de inwendige geneeskunde aan de
univer-siteit te Utrecht. prof. dr. E. S. de Jongh,
hooglee;a<;r In de pnarrnacologie aan de rijks-
universttelt te Letdan. prot. dr. A. ~. Hijmans van
den Bergh, Utrecht: prof. dr. J. A. Schoekaert,
hoogleeraar aan de gynaecologie aan de untversi-:'
telt .te Leuven, dr. M. Tausk, privaat-docent aan
de rJJksulUversiteit te Utrecht en dr. M. N. Roeg-
holt, chir-urg te Amsterdam. '.

1~-~,-3
BOSCHBRAND BIJ REEK

Zondagavond is, vermoedelijk doordat wàn-
delaars achteloos met vuur zijn omgegaan,
brand ontstaan in de gemeentebosschen bij -de~
provincialen weg onder de gemeente Ree
(N.Br.). Onmiddellijk, nadat het vuur werd
ontdekt ving men het blusschingswerk aan, dat
onder Ielding van den burgemeester, den he~r
van der Heyden stond. Dank zij he.t kr:achtlg
optreden en .de gelukkige omstandigheid dat
het tijdens den brand flink begon ~e.regenen, IS
men er in geslaagd verdere. uitbr~ldII?-gte voor-,
komen. OngêVe'èr2R.A;'dêp.neboSch 15 verloren
g~gaan. ., ,,'

ONEERLIJKE WERKSTER.
"Onder verdenking van zich te hebben .schul-

dig gemaakt aan diefstallen bij verschlllende
personen waar zij als werkster heeft gewerkt
is door de gemeente-politie te OSE;aang~- V
houden de 30-jarige werkster Th_ V. u~t
Berghem. De vrouw heeft een bekentenIS
afgelegd, _'_--

,t
i.

KERKDRIEL. Vandaag heeft d.r R. A. vaan
Pel t, gemeente-geneesheer' alhier, den di g
herdacht waarop hij zich 25 jaar geleden als.iîf
ter plaatse vestigde. Op een druk bezoc ~ !I
receptie hebben velen den geneesheer toege

sproken.
c
r

Te 0511,.

Vrijdagavond is.' te Oss de nieuwb~~:n~'ii
buiten . die plaats gerec~et;;-:~re.djeèstelijk
pastoor, de heer J. ~- . zijn herders'
ingehaald en plechtig, lil . d'e doór
ambt geïnstalleerd. De Ole-wwed~~e6pg~wachf,
het college van B_ en - we rens der
verscheen om half .~ev3n a~tnd~u!gemeester
gemeente, waar hij oor e begaf men
welkom werd geheeten.. v~rvo}!e~~eenigingen
zich in 'optocht, waarbij e or. - ansloten door
met-banieren en vaandel~ zpC.h~iekerk Maria
de bevlagde straten naar e a~o 'nieuwe func-
Onbevlekt Ontvangen, waar euit' Veghel" in
tionaris door deken Franssen, . . . .i
zijn ambt werd geïnstalleerd-

/
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Jacht op wild geworden stier
Een bewogen Zaterddg in de omgeving

van Berghem.

Men meldt ons uit Oss: .
Een dolle stier heeft Zaterdag groote

eonsternatie teweeg 'gebracht te Berg-
hem, waarheen het dier een tocht heeft
gemaakt welke zooveel gevaar voor de
omgeving opleverde, dat het beest zijn'
uitstapje met den dood heeft moeten
bekoopen .

. Toen als gewoonlijk Zaterdag op het
emplacement van de exportslachterij rund-
vee werd gelost, bevond zich daaronder ook
een kolossale stier met een gewicht van niet
minder dan 1500 pond. Plotseling, zonder dat
iemand erop bedacht was, rukte hij zich los,
waarna hij met geweldige kracht een zware
gegrendelde poort wist open te stooten en aan
den haal ging. Het dier rende het spoorweg-
emplacement af om tusschen de rails in de
richting Berghem voort te rennen. Begrijpe-
lijkerwijs kwamen van alle kanten arbeiders
toeloopen die het beest in de vlucht tracht-
ten te grijpen, doch door het lawaai werd de
stier steeds driester en met groote sprongen
ging het verder. Een oogenblik dacht men
dat de stier door een hem' achterop komen-
den trein vermorzeld zou worden, doch hij
liet den trein rustig passéeren en vervolgde
toen weer zijn weg. Intusschen hadden ver-
schillende personen kans gezien het dier te
naderen en getracht het beest te grijpen; dat
was echter gemakkelijker gezegd dan ge- I
daan. Het beest nam een zijsprong en, in:
koren- en aardappelvelden zijn verwoesten- .
de sporen achterlatend, wist op den Berg-
hemerweg in de richting van Berghem te
ontkomen, Het aantal achtervolgers was
steeds grooter geworden en onder hevig ge-
schreeuw werd het opgejaagde dier een
weide, welke met prikkeldraad was afgeslo-
ten, ingedreven. Een landbouwer, die zulk:
een werkje meer aan de hand had gehad"
meende dat hij nu het beest wel in handen
ZGU kunnen krijgen, doch de wilde stier had
besloten zijn vrijheid duur te verkoopen. Hij 1

maakte aanstalten den boer op zijn horens te '
nemen, door zich op den grond te werpen
tuss~hen het pr~k~~ldraad wist de hevig v~r- j
schrikte boer zIcn' te redden. Door een VlJf-
tal andere mannen werd weer een aanval op :
het dier ondernomen, doch toen het een van
hen gelukte den stier met een geweldigen
slag op den kop te treffen, bleek het dier zulk '
een harde kop te hebben dat het niet den
minsten hinder ervan ondervond. Het dier,
dat door meer dan 600 man, gewapend met
stokken en knuppels werd achtervolgd, wist
de weide te ontvluchten en zette koers naar
de Spaanderstraat te Berghem. waar het
dacht in een roggeveld zijn rust te hebben
teruggevonden, doch de schreeuwende me-
nigte liet het beest geen rust en jaagde het
steeds verder op. Aangezien de stier de be- .
bouwde kom van Berghem was genaderd,
waardoor de kans op ongelukken steeds groo-
ter werd, besloot men de Koninklijke mare- '
chaussee te Oss te waarschuwen om het beest
door geweerschoten af te maken. Toen een
vrouw te nieuwsgierig werd en te dicht in
de nabijheid van den stier kwam, werd hij
opeens weer woester en briesend en snuivend
stormde hij op de nieuwsgierige vrouw toe,
die hevig gillend haar woning binnen-
vluchtte, waar zij van schrik een flauwte
kreeg. Intusschen waren eenige mare-
chaussees gewapend met karabijnen versche-
nen en zij slaagden erin het beest op korten
'afstand te naderen. Door het eerste schot
werd alleen de huid van het dier op de rug-
zijde opengereten, twee andere schoten trof-
fen geen doel. De politiemannen, wien het on-
gewone toreador's werk slecht afging, beslo-
ten de karabijn over te geven aan" een
employé van de exportslachterij. Deze man,
P. Binbergen, was voor geen klein geruchtje
vervaard. De stier echter was door de pijn
hem door het schot op den rug veroorzaakt,
door het delle heengeraakt en vocht voor
zijn' leven. Menigmaal moest B. retireeren
voor )let gevaarlijke beest. Bij het vijfde.
schot' 'ttisschen de' oogen gericht werd het
dier doodelijk getroffen. De schade welke het
dier heeft gemaakt zal door de directie van
de eXportslachterij worden vergoed.

I



MOTORONGELUK TE 'BOXTEL.
Op den Bósschenweg te Boxtel reed gister-

avond de heer Schuller per motorrijwiel met
als duo-passagier zijn neef de 25-jarige F.
Schuller, in de richting 's-Hertogenbosch, Ter
hoogte van café van Breugel sprong de achter-
band van den motor tengevolge waarvan de
passagier zijn evenwicht verloor en achterover
van de duo werd geslingerd. In bewusteloozen
toestand werd hij in het café binnengedragen
waar dr. Steenhuizen de eerste hulp verleende.
Hij bleek een zware hersenschudding en inwen-
dige kneuzingen te hebben opgeloopen, Hij werd
naar het ziekenhuis ter plaatse vervoerd waar
hij in ernstigen toestand werd opgenomen. De
bestuurder van den motor geraakt door het ge-
i beurde de macht over het stuur kwijt en sloeg
lover den kop. Hij Iiep echter slechts lichte ver-
wondingen op en kon na verbonden te zijn
huiswaarts keeren.
r---- ..-----

Lagere
Schijndel. Examen acte 1. o. Maria-Kweekschool

Voor onderwijzeressen. Geslaagd de dames: M. Al4
bers; A. Bekkers, G. ten Haaf, M. Hendriks, P.
van den Heuvel en A. Knippels.·----/~7~~";;;~-'7i:'-,---~--

BOXTEL. De gemeenteraad heeft besloten een
kasge'ldleen ing aan te gaan van f 200,000.Voorts
is besloten tot deelneming aan een gemeenschap- '.
pelijke regeling met de gemeenten Oirschot
Liempde en Esch, betreffende de kosten van
een op te richten school voor zwakzinnige
kinderen in deze gemeente.
Van de Mij. van electrische centrale stations

te Haarlem is bericht i:ngekomen. dat zij in
verband met het 40-jarig jubileum der elec-
trische centrale in deze gemeente, aan het ge-
meentebestuur wil aanbieden de verfraaiïng
van de Zwaansche brug, bestaande uit de ver-
breeding dezer brug, het ·'mbrengen vas
nieuwe leuningen en het plaatsen van sier-
planten. Op voorstel van B. en W. wordt deze
schenking in dank aanvaard.

/ J-.,.x...-..- 'A..-' e: - K-

I Schijndel. Examen akte L.O...Nlar~a-Kweeen
school voor onderwijzeresse~ 1ejapll~:::rde,
geslaagd de dames: L. A. ra M 'H .Peters en
W. G. Lamme, M. Th. Pet~rs, .' , '
Th. H. 'N. Poos. n;v",,..,..

/ ~ - t:J ~~ ft besloten
ST~ OEDENRODE. De raad r~~~e landgoed

het aat;t de gemefnte' tb~::Ot~ verkoopen' en
DeK 1ene hoe open 157 en 22 ha.
wel in drie perceelen, grohott Marktveld van
Voorts werd b~sloten e

klinkers te voorzlen.

h 1 Akte 1.0. de \

\

Schijndel. Maria-Kweeksc ~o'p Verschuren.
dames: F. H M. Scholte en .' . _

11/~ . .£/_!}
Een villa in Den Dungen gedeeltelijk

aitgebrand

Jlstermiddag omstreeks' drie uur is in D~~
Dungen brand uitgebroken op een veran n
van de villa Groot-Grinsel, toebeh~re~d aan
en bewoond doo~ [hr mr. F. i~' t~t bU::e-
eRijckevorssel, dle benoemd t iin 'amilie
meester van Lisse, maar nog me ZlJ -
in Den Dungen verblijf houdt. 'n en men
Het vuur greep snel om ZlC~hee d'g met

alarmeerde de brandweer, dle spoe t1eenige
it t laatse was en meeen motorspul er P . ren slaagde /

stralen water· gaf. Na een~ge u den zoodat
men er in het vuur meeste~s eu~~!bra~d. Het ti
slechts de rechtervleugel bl f kreeg veel
gedeelte, dat behouden ee den brand is
waterschade. De oorzaak dya~oor verzekering
onbekend. De schade wor .
gedekt. , ..... ,,; • Cl t?.
,----- .. - I A" .~ d 'ken Maria-kweek- /
Schijndel. L.o.<nuttige han werGes1àagl} de _liamét "

school voor onderWlJZeress~. W M v d. Heuve,' '.
M J A~bers, A. Bekkers, . i P Lagarde.
G: vi. ten Haaf, L. A. Krol en . .;_ . - .

/"1 ~~ q ~:_w~..
~ _ r -~. -- .. --
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REEK. De raad heeft tot wet hou der be-

noemd den -heer .J. de Bruin.



R.K. Kerk
De heer G. C. J. van Ha are n, pastoor en

stichter der parochie van Mariaheide, gem.
Veghel, heeft wegens gezondheidsredenen eme-
ritaat aangevraagd.

Zedenmisdrijf te Ravestein
De ontdekking kwam tegelijk met de op-
heldering van een reeks kleine diefstallen

De gemeenteveldwachter van Ravenstein IS
een omvangrijk zedenmisdrijf op het spoor

I gekomen, waarbij naar schatting ongeveer 20
personen waaronder vele jongens van 15 en
16 jaar zijn betrokken. Reeds twee arrestaties
zijn verricht, terwijl het er naar uitziet, Jat
er nog meerdere zullen volgen.
Sinds eenigen tijd kwamen er bij den veld-

wachter geregeld aangiften binnen van
kleine diefstallen. Zoo waren er dan weer
kippen en eieren, dan weer goederen van
huishoudelijken aard gestolen en ook fiets-
plaatjes waren een gaarne gewild artikel. Ook
was het de politie ter oore gekomen, dat
jeugdige knapen zich met personen van ver-
dacht allooi ophielden. Toen eindelijk de
veldwachter in den loop van de vorige week
een boetie kon betrappen, gelukte het hem
ook verband te brengen, tusschen de ver-
schillende kleine misdaden. Een 16-jarige
jongen, zekere de K. werd aangehouden, ver-
dacht van diefstal van een rijwielbelasting
merk en toen de jongen niet alleen den dief-
stal bekende, doch ook mededeelingen kon
verschaffen over onzedelijke handelingen,
welke ter plaatse waren gepleegd, werd de
zaak aan het rollen gebracht. De op-
sporingsambtenaar ging aanstonds over tot
aanhouding van den 19-jarigen A. v. d. H. uit
Ravenstein, die op zijn beurt een bekentenis
aflegde en verder verschillende namen
noemde van medeplichtigen. Naar aanleiding
hiervan volgde een nauwkeurig onderzoek,
dat leidde tot arrestatie van den 64-jarigen
gepensionneerden Indischen militair W. van

I S. te Ravenstein. Het is gebleken, dat deze
lonoirbare handelingen reeds dateeren vanaf

I den tijd, dat in 1936 dp kazematten te Raven-
.stein werden gebouwd, waar deze S. tijdelijk
beiast was met het toezicht houden op de
loodsen en het materiaal van deze bouwwer-
ken. Naar wij ter plaatse vernemen is het
niet uitgesloten dat nog meer arrestaties
zullen volgen. Gedurende het aïgeloopen
weekeinde zijn nog tientallen jongens van
15 en 16 jaar op het raadhuis aan een ver-
hoor onderworpen.· Het is aan het licht ge-
komen, dat dezelfde jongens die bij het
zedenmisdrijf zijn betrokken, zich ook schul-
dig hebben gemaakt aan de verschillende
kleine diefstallen, welke den laatsten tijd te
Ravenstein zijn voorgekomen.

J
HEESCH. De raad heeft een voorstel van den

voorzitter, om op verzoek van den minister van
sociale zaken, een in. de vorige vergadering
genomen raadsbesluit, betre:ff€nde 5 a Ia ris -
V ~.~ h 0 0 g..i n g ~n tW:ee ambtel.1aren, in te.
trekken, verworpen. . • . "..t: ,

j

I RAVENS'rEIN. De raad heeft in. een spoed-
eischende vergadering vastgesteld, dat de in-
tocht van den nieuwbenoemden bur gem e e s _ ,

It e r rrtr. Hoefnagel, op 1 Juli om 2 uur zal plaats
~ebben. _ I
i: , - ~

I Schijndel. Maria-Kweekschool. Nuttige handwer-
ken., de dames: W. G. Lamme, M. Th. PReters
Ween, M. H. Peters, Th. Poos, F. M. H. Scholte
en. J. P. Verschuren. De examens zijn ge-ëindigd.

~

J
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Zondagmidag omstreeks 2 uur ontdekten
wandelaars, dat brand woedde in een dermen-
bosch in de Ossche heide, dat in eigendom
toebehoort aan de familie Paaymans te
Utrecht. In allerijl werd de Ossche brandweer
gealarmeerd, terwijlomwonenden met schop-
pen en takken gewapend, ter hulp snelden.
Dank zij dit krachtdadig ingrijpen, heeft men
uitbreiding van den brand weten te voor-
komen, niettegenstaande, dat het vuur in het
kurkdroge dennenhout gretig voedsel vond.
Met vereende krachten is men er in geslaagd
den brand meester te worden. Een opper-
vlakte dennenbosch is geheel door het vuur
vernield. Naar de oorzaak van den brand,
wordt door de politie een onderzoek ingesteld.

IlJj~ 1839 ~ ~
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'Autobus in brand geraakt
De vier inzittenden konden ongedeerd

bus verlaten

Zaterdagavond is onder de gemeente
Herpen een autobus, waarin zich 4 personen
bevonden, in brand gevlogen en geheel uitge-
brand. De inzittenden zijn er in geslaagd, on-
gedeerd de brandende bus te verlaten.

De omstandigheden, welke aan het gebeurde
voorafgingen en waardoor de brand is ont-
staan, waren zeer eigenaardig.
De autobus van de Maasbuurtspoorwegerr,

welke den dienst onderhoudt tusschen Oss en
Nijmegen over Ravenstein, had omstreeks 8
_uur de brug over de Beers te Herpen gepas-
seerd, toen door nog onopgehelderde oorzaak,
de benzinetank sprong. Hierdoor verspreidde
zich een hoeveelheid benzine over den Pro-
-vincialen weg. Waarschijnlijk doordat dit ge-
vaarlijke vocht met vuur in aanraking is ge-
komen, vatte het vlam,' waardoor de autobus
gevolgd werd door de vlammen van de bran-
dende benzIne. Dit zonderlinge schouwspel
werd gezien door een voorbijganger, die den
autobuschauffeur op het gevaar opmerkzaam
maakte. De bestuurder bracht zijn voertuig
tot stilstand, doch hierdoor naderden de vlam-
men de autobus, die van achteren vlam
vatte en weldra fel brandde. De beide pas-
sagiers en de conducteur, die zich behalve

I den chauffeur in de bus bevonden, haastten
zich het brandende vehikel te verlaten, het-
geen ongehinderd gelukte. Gezamenlijk
trachtte men het vuur te blusschen, doch toen
dit niet gelukte werd de brandweer te Herpen
gealarmeerd, die weldra op de plaats des
onheils aankwam. Met eenige stralen werd
het vuur bestreden, doch de geheele bus

, stond in lichterlaaie en brandde zoo fel, dat
aan blusschen niet viel te denken. De brand
ontwikkelde zulk een geweldige hitte, dat de
asphaltweg ter plaatse geheel werd vernield,
terwijl een groote heg eveneens in brand
vloog en verbrandde. De boerderij van den
landbouwer van den Akker, die zich in de
onmiddellijke omgeving van de brandende
bus bevond, dreigde eveneens in brand te ge-
raken, doch dank zij de gunstige- windrich-
ting, is de brandweer er in geslaagd dit 011- .

heil te voorkomen. Na ongeveer twee uren
was de bus geheel door het vuur vernield.
Het verkeersobstakel is later per kraanwagen
~ggesleept. ' . _.. ,-
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Door den bliksem getroffen
en gedood

Gisterochtend bevond ~ich de landbou-
werszoon J. v. d. Kammen te Loosbroek in
Brabant op het veld, waar hij met een maai-
machine op het land aan het werk was. Om-
streeks half twaalf barstte plotseling een he-
vig onweer los, dat sleel-ts eenige minuten
aanhield.
De 29-jarige v. d. Karnn.en werd door den

bliksem getroffen, evenals de landbouwers-
knecht die naast hem stond.
Ee-ri ijlings gealarmeerden geneesheer kon

bij v. d. K. slechts den dood constateeren,
doch hij slaagde. er in bij den knecht de
levensgeesten weer op te wekken; laatstge-
noemde bleek geen letsel te hebben gekre-
gen. Het 'lijk van v. d. K. is naar het Lief-
desgesticht ter plaatse vervoerd. Het slacht- /

'1 offer was de eenige zoon' en de kostwinner
van zijn ouders. .

(

V h 1 R K Kweeksohool van het H. Hart.
G _elg ed' de ·d.àmes: Zr. Herculana (M. v. d. Burgt,
e, -aag hine (M J. van Cas1eren,

Overasselt). zr.l DelPd me (M j Hoogland Eerde).
Overasselt), Zr. A eRxar:_rl: M Ni Goudsmits' Reuzel.M. A. Huybregts. euëei; . . , .
en J M. Giezen. Weurt.

J

b~~.)3-
»:: .-1

Brand te Uden .
Drie woningeh afgebrand.'

Vanmorgen is te Uden een hevige' brand
ontstaan, welke zich zoo snel uitbreidde, dat
in korten tijd een blok Van drie' woonhuizen
geheel is uitgebrand.
Omstreeks half tien werden buren van de

-familie Mollen in de Notarissteeg een sterke
brandlucht gewaar en daar zij wisten, dat de
oude vader, een 93-jarige, hulpbehoevende
grijsaard alleen in huis was, haastten zij zich
naar de woning om een onderzoek in te .stel-
len. Inderdaad bleek in het huis brand te zijn
uitgebroken, terwijl de oude man, die niet in
staat is te loopen, nog geheelonkundig van
het gebeurde was. Het huis was reeds vol rook
en in allerijl werd de grijsaard naar buiten in
veiligheid gebracht. Q D
Het vuur had, aangewakkerd door den V~v

sterken wind, inmiddels met groote' snelheid
om zich heen gegrepen en het duurde dan ook
niet lang of de woning stond in lichterlaaie
Met een motorspuit arriveerde de brandweer,
die dadelijk de blussching krachtig ter hand
nam. De vlammen waren intusscheri .echter'
reeds overgeslagen naar de aangrenzende wo-
ning van de familie W. Strik.
De brand breidde zich voortdurend uit en

verscheidene buren achtten het geraden hun I
huizen te ontruimen. Inderdaad bleek het
vuur nog niet te zijn verzadigd, want het ,
tastte ook een derde perceel aan,' bewoond j
door de familie T. v. d. Anker. Spoedig daarna
stond het geheele blok van drie woningen in
lichterlaaie, terwijl aan blusschen niet 'meer
viel te denken. De brandweer moest zich beo.
palen tot het nathouden van de naburige per-
ceelen en is er in geslaagd veredere uitbrei-
ding te voorkomen.
De drie woningen waren echter geheel ver-

I Loren, terwijl van den inboedel s-lechts een
. klein gedeelte kon worden gered; het gebeur.
de beteekent voor de drie gezinnen' een ern-
stige schadepost daar geen der inboedels I

I verzekerd was. De huizen, die toebehooren
.aan den heer H. v. Helvoirt te Uden waren
wel verzekerd.
Door dezen brand zijn 14 personen dakloos

geworden. Zij zijn door buren en familieleden

I.
voorloopig opgenomen. De brand is vermoe-
delijk ontstaan, doordat de oude man cnvoor- '
zichtig met vuur is omgegaan. '" --
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IN EEN KELJ?ER GEVALLEN

Vanochtend is de arbeider K: Dobb!,!lstee~
uit Heeswijk bij werkzaamheden In. een l~ ~~nr
bouw zijnd huis te Best in een diepen e. e
gevallen. Met een schedelbasisfractuur en ~ni
wendige kneuzingen is het slachtoffer naar e
ziekenhuis ter plaatse vervoerd.

I ,.G,isteravond omstreeks half -:;:ven is brand
Ultgebroken In het achterhuis van den lando'
bouwer M. v. d. Vorle aan de Nood te Mill.

I !let. vuur vond gretig voedsel ~n een partij
hooi en stroo, zoodat de !hofstede weldra in
Iichner laaie stond. Aangezien er in de buurt
geen water was, kon de brandweer niets uit-
richten. De vlammen sloegen over naar de
schuur, die evenals de hefstede tot den grond
I'S afgebrand. Eeni,g·e varkens kregen brand-
wonden en voorts ds een aantal klippen in de
vlammen omgekomen. Van den inboedel kon
niets worden gered. Verzekerdng dekt slechts
ten deele de schade.

21 JUN J9jP ,1M :1--
'BJIMtog~nhg~çb, .

KAMER VAN, XÓOPHANDEL

De Kamer van Koophandel te "s-Hertogen-
bosch heeft gisteren haar vergadering ge-
houden in de vergaderzaal van de N. V. Orga-
non te Oss, opdat de leden de nieuw€' labera-
toria van genoemde N.V. konden bezichtigen.
Bij den aanvang der vergadering dànkte de

voorzitter, de 'heer Meyring, den heer S. van
Zwanenberg voor de geboden gelegenheid om
de laboratoria der N. V., die een, wereldrepu-
tatie geniet, in oogenschouw- te ·nemen. ",
Ten aanzien van den bouw van een: autobus-

station te 's-Hertogenbosch werd na een am-
pele bespreking besloten, dat het, initiatieLmoet
Uitgaan van de rijksverkeersinspectie, doch dat
:net de in deze vergadering geuite- wenschen
III zake een blijvend parkeerterrein aan het
station rekening zal worden gehouden. Voorts
zal de Kamer zich in verbinding stellen met
het gemeentebostuur en andere. bevoegde in-
stanties om 'het gewenschte r'esultaat te be-
reiken. ' , , ,
De bezwaren tegen de heffing van een winst-

belasting van rechtspersonen, indertijd ter, ken-
nis gebracht van den raad der ministers, zullen
thans worden meegedeeld, aan de' fractieleiders
der partijen. '
Aan het hoofdbestuur van de P. T. T. zal ver"

Zocht worden tariefsverlaging en wederom, in~
voering van telefoonreçu's voor gevoerde inter-
locale gesprekken in de geautomatiseerde dis-
tricten. Kwesties van localen ' aard zullen .ter
kennis worden gebracht van, de resp. inspee-
teurs der P. T. T.
Bij de rondvraag dringen verscheidene leden

aan op betere verkeersregeling in Den Bosch
voor voetgangers, fietsers 'en ,autorijtuigen. .J

/

OSS
Totaal aangeldige stemmen 7062 (in 1935:

5945), waarvan op: Lib. en V.D. 287 (0), S.D.
A.P. 603 (774), A.R. en C.H. 157 (0), R.K.
Staatsp. 2713 (3418), 1061 R.K. Diss. Smulders.
229 R.K. Diss. Arbeiders Onafh. (tezamen in

1935 1184), 1001 Actie Bouwan (0), 138 N.S:!3.
I (0), 461 R.K. .Diss, KempS, 412 R.K. lust
Mulder. .
De samenstelling van den ,emeenteraad 15

, tijgeworden: 2 S.D.A.P. (2), 6 R.K. Staatspa~ s
(6), 2 R.K. Diss. Smulders (2), 0 R.K. :Ehs'
Arbeiders (2), 3 Actie Bouwman (0), 1 R.K.
Mulders (2), 1 R.K. Kemps (1).

Gekozen zijn: mr. J. P. pulles, J. H. ~.
Maseland, B. Welting, J. A. W. van E~P;.J:
J J' Cremers en L. J. v. Maasakker (r.. ,
P· A' Smulders (r.k, diss. lijst Smulders), Chr.
. . k I" t Kemps),

Marijnissen <id.), J. Kemps (r. 'Hl~~d (actie
H T. v. d. Steen en H. v. d.. el] en
B~uwman, J. M. Mulders (r.k. diss.)
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Veghel. R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen.

kkte l.o.: H. van Casteren. Veghel. E Kemperman,.
Ulft; M. Kremers, Mill; J. Laanen. Vei<hel; K. Gu
Pontianak; en A. v. d. )l'ooP. Veghel.

''''_'-'''_~I ,--
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I Een schot door de hand
Gisteravond stond de militair Loohof uit

Bellingwolde (Gr.) nabij de militaire keuken
te Best op wacht, toen plotseling zijn geweer
afging. Doordat de soldaat, die zijn geweer
aan den voet had, dit wapen [uist boven den
vuurmond vasthield werd zijn hand door het
schot. doorboord. Dr. Kuupers uit ..3est werd
ijlings ontboden en verleende de eerste ge-
neeskundige hulp. De. rechterhand van het
slachtof~er bleek ernstig te zijn verminkt, I

twee. vingers waren afgerukt, terwijl een
derde vinger zoo ernstig werd gekwetst, dat I

die moest worden geamputeerd. Het slacht-
offer is naar het Centraal Militair hospitaal
"te Utrecht vervoerd, waar de man ter ver-
pleging.,.is, opgenomen. Waarschijnlijk .is het
.geweer afgegaan, doordat de' militair het
wapen te hard heeft neergezet.

FIETSERS ONDER EEN AUTO.

Gisteren is op den rijksstraatweg Eindhoven-
Boxtel onder de gemeente Best een ernstig
verkeersongeluk geschied, waarbij twee wiel-
rijders ernstig zijn gewond. Op genoemd kruis-
punt kwamen van de richting Eindhoven twee
wielrijders, de gebroeders M. uit St. Michels-
gestel, terwijl op hetzelfde moment een auto,
bestuurd door den directeur van de boter-
fabri.ek te Wanroy, den provincialen weg naar
St. Oedenrode zou oprijden. De wielrijders, die
zich op het fietspad bevonden, werden beiden
door den auto gegrepen en vielen. In bewus-
teloozen toestand zijn ze opgenomen en op
advies van dr. Kuipers naar het Liefde-
gesticht te Best overgebracht, Zij hadden v~r-
schillende verwondmgen opgeloopen, de belde
fietsen waren geheel vernield en de auto werd
aan de voorzijde ernstig gehavend.

. 4/~'rr: .
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GEMERT. 'De raad' heeft een in de. vorige
vergadering genomen besluit tot o.pheffmg va~
d I school te Elzendorp, ingetrokken. Aceoor
';e~d 'gegaanmet een voorstel van B. en W. om
eÈmIeening aan te gaan van f 4500.- voor den
aanleg ';'an 12 brandputten. Tenslotte we9r~0~eà
sloten een leening aan te gaan van f 3 .
35~ % over 40 jaren. __

Veg-hel. R.K. Kweekschool van het H. Hart. Ge-
slaagd de dames: L. J. M. SJei"er". Erp; J. van Ooy,
Deurne; J. P. v. d. Oord. Nip.uwkuik ,:" M. C. Ver-
meulen. Bergeyk. De axarnens zijn gcëmdtgd

e>i{;,/~' ~'. /3
TEERSMEERDERS.

In den nacht van Zaterdag op Zondag is
een woonhuis tegenover de r.k, kerk te
Veghel geheel met zwarte teer besmeurd en
voorzien van reclameleuzen van Zwart front.
Ook de brug bij het postkantoor was geheel
met teer besmeurd en met propagandaleuzen
ontsierd. Den geheelen nacht is ..cm ploeg
arbeiders in de weer geweest om met bij-
tende middelen de teerlaag te verwijderen.
doch men is hier nog .niet in geslaagd.

BERLICUM (N.B.). De r a a d heeft besloten
een bedrag van f 3000 te votee,ren voor de
inrichting van het nieuwe raadhuis.
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In een touw verward en gestikt
Gistermiddag waren de kinderen van den

landbouwer Pitters op het gehucht het Ven
onder de gemeente Veghel aan het spelen.
toen het jongste broertje, een knaapje vaB
Ph jaar, in een touw van eer: boerenwagen
verward raakte. De andere kinderen waren
niet in staat te helpen en renden naar huis.
Toen de vader toesnelde bleek het touw zoo-
danig om den hals van het kind te zijn ver-
strikt dat de kleine was gestikt. ' .

Gistermiddag wilde de ongeveer 60-jarige
wijnhandelaar Jansen uit Nijmegen per rijwiel
het kruispunt Nieuwstraat-Kerkstraat te 'Ge-
mert oversteken, toen hij door een naderenden
personenauto, bestuurd door den heer B. uit
Rotterdam werd gegrepen. J. werd van zijn
fiets geslingerd en een eind meegesleurd. Dr.
Bakers uit Gemert liet het slachtoffer naar het
gasthuis overbrengen. De wielrijder had een
schedelbreuk en een ernstige hersenschudding f /

gekregen. l/

Inbraken, diefstallen, enz.

In den nacht van Dinsdag op Woensdag is een
brutale inbraak gepleegd ten huize van den I ."

heer F. C. te Gemert. De zoon des huizes werd
uit zijn slaap opgeschrikt door het schijnsel van
een zaklantaarn. Toen hij ging kijken nam een
onbekende persoon de vlucht en wist in de
duisternis te ontkomen. Alles was overhoop ge-
haald. Een klein bedrag aan geld wordt ver-
mist. De politie heeft onmiddellijk een uitge-
breid onderzoek ingesteld, dat nog geen resul-
taat heeft opgeleverd.

OSS. De raad 'heeft een voorstel van B. en
W., aangènomen om aan de Fraters van Til·
burg kosteloos in gebruik te geven het nieu-
We schoolgebouw, staande aan de Slachthuis-
laan en 'bestemd voor het buitengewoon Iager
onderwijs. . .
Een voorstel van: B. en W., om naar aanlei-

ding van een brief van Gedeputeerde Staten
het besluit van 27 Februari: 1.1. tot wijziging
van het, uitbreidingsplan van den Oyenschen
weg met bebouwingsvocrschrlften in te trek-.
·ken, werd verworpen. . .. . '.
, Bij de ingekomen stukken was een brief va~
den heer V. H. Seuten (r, k. s. p.),. dat hij
bedankt als lid van den raad, omdat bij de
laatste ;gemeenteraadsverkiezing gebleken is,
dät.r de kiezers in groote getale hun vertrou-
.wén hèbben geschonken aan de candida ten der
wilde lijsten. .

WANROY. De raad heeft tot gemeente-
on t van g ergekozen den heer W. Hurkens
te Haps.

-!.?r- ~d.13
IN EEN TOBBE VERDRONKEN

Vanmorgen is het 2-jarig zoontje van de
fam. van Ewijk te Berlikum (N.~B.) in een
tobbe zeepsop gevallen en verdronken.

c--h/,...__.__,~ r:?
SCHIJNDEL. De gem een ter a a d heeft

besloten om aan de Kroon opnieuw on~heffmg I
te vragen van de verplichtmg tot instand-
houding van een openbare school. . I
Vervolgens heeft de raad het _ontwerp-uIt-

breidingsplan, vervaardigd door Ir. de Boer,
die de vergadering bijwoonde, vastgesteld.
Daarna heeft de voorzitter den raad een ont-

werp aangeboden voor een nieuw gemeente·
huis. Het ontwerp is veÎ'yaardigd door arch,
E. Nijsten te 's Hertogenbosch. .
De verdere verkabeling van het electrl~ch

net zal worden opgedragen aan de laagste lil-
schrijvers Gebrs. Vermeeren te Dongen voor
f 13,525.

ST, MICHIELSGESTEL. De r a a d heeft be-
sloten tot het bouwen van een nieuwe muziek-
nis op het Petrus Dondersplein. De kosten
zijn geraamd op f 2425.



/

rI

WANROY. Vandaag viert de heer P. A.
Cornelissen, sedert 1931 burgemeester v~n
Wanroy, zijn 25-jarig jubileum als sec r e -t ar 1 S
dezer gemeente.

( LITH. De raad heeft besloten' zich in verbin-
ding te stellen met het Bouw- en Woningtoezicht
te 's-Hertogenbosch, voor het aanwijzen van een
geschikte plaats voor het oprichten van een
nieuw raadhuis. '

EEN GEHEIMZINNIGE BRIEFSCHRIJVER

De politie te Gemert houdt zich thans
bezig met het zoeken naar een geheimzin-
nigen briefschrijver, die in een brief aan
den pastoor aldaar, aankondigt, dat de ker-
mis, die thans ter plaatse gevierd wordt, niet
zonder ongelukken zal afloopen. De onge-
luksprofeet voorspelt, dat vier personen hel
slachtoffer zullen worden van een moord.
aanslag.
Eenzelfde geval heeft zich, zooals mer

weet in het naburige Deurne voorgedaan I
waar eveneens tijdens de laatste kermis eer J
anonymus een moord had aangekondigd
Daar werd bij een vechtpartij een kermis
vierder doodgestoken. Dit laatste is aanlei
ding, dat de politie te Gemert met man el
macht in de weer is een dergelijk misdrij
te voorkomen,

j

BOERDERIJ AFGEBRAND

In de? nac.ht van Zaterdag op Zondag is
door blikseminslag brand ontstaan in de
boerderij van den landbouwer A. Smits te
Gemert, eigendom van de gebr. Groeneweg
aldaar. Na den blikseminslag bemerkten de
bewoners, dat de stalling geheel met rook
was gevuld. :roen de staldeuren werden ge-
opend, om het vee naar buiten te drijven,
vatte het hooi en stroo vlam en het duurde
slechts korten tijd oi de kapitale boerderij
stond in lichterlaaie. Met groote moeite
slaagde men er in paarden, koeien envarkens
uit de stallen te redden. Toen de brandweer
verscheen was de hofstede niet meer te J
redden. De vlammen sloegen over naar een
groote landbouwschuur die eveneens tot den
grond is afgebrand. Ook de landbouwwerk-
tuigen en een groote partij hooi en stroo
benevens de inboedel zijn verloren gegaan.
Verzekering dekt de schade.

v
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BEEK EN DONK. De gemeenteraad heeft be-

sloten een complex van circa 80 ha woeste
gronden, onder de~e gemeente, in werkverschaf-
fing te laterr ontgmnen.
DREUMEL, De gemeentera~d heeft besloten

het'dansen op Zondag te verbieden. Voo_ra a ni
s c haf fin g van een mot 0 r s p u i t me
toebehooren zal een geld.leening worden. aani
gegaan van f 5000 à, pan,. rentende maximaa
3'h. pct af te lossen m 10 Jaren. t t
In p~incipe werd besloten over te gaan 0

den bouw van een am b t s won i n gvo 0 r
den bur gem e est e r.

NEDERHEMERT. De raad heeft aan dr. G.
Krijger op diens verzoek eervolh ontslag ve.~i

dig erne ent e-g ene e see r, terwl.) ,
leen. aSt 16 Juli a.s. als gemeente-I in dtens plaa sper .II arts werd benoemd dr. J. KeIzer., '

.r ?,~" a4' /~

UDB-:\1 6 Juli' KersenveiJing. Zwarte 17.000 ~g,

\

1 , k .' WOOkg .nanoJeon. 24--28 ct. p. Kg:
22--26 ct p , gJ u Kersenveiling. Aangevoerd.

UDEN, 5 uk n urijs eerste soort 20 tot
16,000 kg zwarte.t e15rsetoti9 c: 30000 kg napoleon-

, 27 c, tweede soor ie '
kersen 22 tot _28_ c" al~s p', g. _.' , ,.

j
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RAVENSTEIN. Zaterdag is de nieuwe bur-

gemeester dezer gemeente, mr. J. H. V!. A.
Hoe f nag el geïnstalleerd. Nadat de mel;lwe
magistraat met zijn familie, oP. feestellJke
wijze was ingehaald, werd een buitengewone
raadsvergadering gehouden, welke door tal van
aenoodlgden werd bijgewoond. Wethouder M.
~. Stekelenburg, loco-burgemeester hield de
installatierede .:Mr. Hoefnagel bracht ZIJn dank
aan allen voor de hartelijke ontvangst en sp~ak
de hoop uit, dat hij op ieders medewerkmg
zou kunnen rekenen. Vervolgens werd h~t
woord gevoerd door den gemeentesecretans.
den heer Pouwels, namens het gemeenteperso-
neel; oud-burgemeester Caners va_nRavenstem •.
wethouder Cremers en mr. Korug, gemeente-
secretaris uit Oss, namens het secretarieperso-.
neel van Oss, waar de nieuwbenoemde burge-
meester den laatsten tijd als volontair. w~rk-
zaam is geweest pastoor Franken HUlsselmg.
namens de" r.k.' geestelijkheid, de heer W.
Schapink. ouderling, namens de Ned. Herv.
gemeente, de burgemeesters van Megen e;n
van Nistelrode. Na een drukbezochte receptie
werden de feestelijkheden besloten met een
concert van de harmonie O.B.K.

.1OJUL 1939
DE RONDE VAN OSS

I
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Ook hier blijkt van Amsterdam de sterkste te zijn

EEN FRAAIE STRIJD sterdam; J. van Ha~en, O!,sterhout; J. Groeneveld,
Utrecht; A. v. d. Bleren, s-Hertogenbosch. .
Amateurs afstand 3 maai het traject (54 .K.:r.l.).

1. Jaap Engel, Amsterdam 1 uur 27 min. 34 sec.;
2. Chr. Smits, Rotterdam; 3. C. de Groot Amster-
dam; 4. P. Kors, Amsterdam; 5. Wendeier 'Jutphaas;
6. G. Saas, Weert; 7. D. Vroege, Arkel' '8. J. Hof-
stede, Gouda; 9. :M.Segaar, Lelden; 10' J. Westen-
dorp, Amsterdam, 11. c;hr. Hoffman, Roermond;12.
A. Pijnenburg, Tilburg, 13. Leeflang, Gouda.Groote belangstelling langs de

wegen van het parcours
dVo~ de vijfde maal werd Zondag te Oss
;tee onde van Oss' verreden en uit het
dezeds grooter aantal deelnemers blijkt, dat
is. e course nog steeds in hooge mate populair

Zij~~k over gebrek aan belangstelling van de
gen Van het publiek was allerminst te kla-
18 R:~t parcours, dat een lengte heeft van
Bare' . loopt over Oss, Macharen. Megen,
door ~ Be~ghem,. naar Oss terug en moest
alUat e nieuwelingen twee maal door de
afha;ur~ .drie maal en door de p;ofs en on-
zanni kehJ~en vijf maal worden afgelegd. Het
toe bl!:e, niet te warme weer, heeft er veel
succelJg~dragen, dat deze wedstrijd een mooi
nelUes IS geworden. De wegen, die de deel-
steke~~ hadde~ ~e berijden verkeerden in uit-
o e conditie. "

aan ~e twee uu~ verschenen 86 nieuwelingen
precie start. ZIJ leverden een feIlen strijd en
afgele~dna een half uur was de eerste ronde
Wist zi h door den Bosschenaar Vos. Deze
reikte IC aan de kop te handhaven en be-
direct als eerste de finich in 59 min 57 sec.
en BikgeVOlgd door de Amsterdamm~rs Loos

OPlU~rk l"k'gen e e IJ was het, dat bij de nieuwelin-
geklasen groot aantal Amsterdammers werd
een Á.seerd, terwijl bij de amateurs wederom
de eerlUsterdammer en wel Jaap Engel met
durende~alm ging strijken. Engel was voort-
stak rn In de geheele course aan de kop en
V~len ~t kop en schouder uit boven zijn ri-
lUln. 12 ngel legde de eerste ronde af in 29
18 sec sec., ~e t,-:,:eede ronde in 29 min. en
korten ··t.~erwIJI hi] de derde ronde in den
werd st~Jd van 29 min. 4 sec. aflegde. Hij
Peleton eds op de voet gevolgd door een
SlUits • bestaande uit de Rotterdammer
Groot en Weer tw"e Amsterdamrners de
~?nden e~ Kors, die zich resp. als 2. 3 en 4
1 ~UWelinandhaven. .'
r.:.oo~vos.g~~_Iifsiand 2 maal het traject (36KM.);
Steu' Arnst der ogenbosch 59 min. 57 sec-, 2. G.
Bre rs, 'rilb er am; 3 P. Bik. Amsterdam; 4. G.
Smi1onje. u~rg;hf: J. Harmans, Amsterdam; 6. B.
li'quoZ, Arn"t ree , 7. A.Samou. Amsterdam: 8. P.
stel'd aU1Sho~rd."~ 9t·F. Petrie, Amsterdam; 10. ex
Etottam; 8a ' s- er ogenbosch; W. Hijlkema, Am-

erdam; ~lko~IS, 's-Hetogenbosch; G. Herkerk,
. RlJsbergen, Leiden; :Midàelink,Am-

Profs en onafhankelijken
In een spannenden strijd wist bij de profs

en onafhankelijken va~ ~stel'>d.am uit Lei-
derdorp als eerste de fimsh te Passeeren, na
40 sec. gevolgd door Braspenninx waarna
na 1 minuut 18. ~eoonden en 1 ~inuut 25
seconden resp. Griffioen en BOSlUaZich. als 31
en 4 klasseerden. Het ~alrijke opgekomen
publiek hard van e~n fraaien en fairen wed- .
strijd kunnen gemeten en de sPanning oalt-
brak niet gedurende ..de 5 ronden. Circa gO·
profs en ona:fhankehJ~en verSChenen aan de
start en na 2 uur 24 min. 14 sec. was het pleit
beslecht ten gunste van ,:an Á.lllsterdam. De
eerste ronde kenmerkte zich r~ do r vele
uitlooppogingen, d:ie vaak succes had~~n. In
de tweede ronde lag van Amsterdam aan den
kop, gevolgd doo-r ~~sma en OverweeI. Het
veld veranderde weinig, daar steeds d lfde
renners in de hoofdgroep bleVen d he~e de
vierde ronde wist Valentijn het' ,",-",~Ctm
zich af te schudden en van een g....~ e on van4te d . ct tr roep vanrenners als eers e em seep te
op 500 mafstand volgde toen het h Dasfdseer ten,. . I d k 00 pele onmet Overwee aan en op. Val t" h d
echter met bandenpech te kampen en IJn a
h .. d 3 plaats die hij zeer zek ,waardoor
IJ e e 'G" . er zou hebbenveroverd aan rîffioen moest afsta

renners 'van Amsterdam, Bras a~. De r

Bosma gaven in de vijfde ronde e~enmn:c en I
vierde ronde geen kamp en bleveenals in de
kop. Even voor het einde van denn aan d~n
wist van Ams,terdam een voorsllr wedstrijd
overen, zoodrat .~usschen dit dr~>nrg te ver-
laatste km de strijd werd uitgev!Jatal op de
seconden voor Braspermmx k"""a~chten. 40
sterdam over de emdstreep, ter""""l van Am-
min. 18 secon"den BraspenirnJt IJ pas na 1
sublieme wijze heeft van Amste~1gde. Op
evenals in 1937, ie ronde van Oss maldus,
De uitslag van de profs en Otta gew~en.

werd: 1. van Amsterdam, ~ei-de~ankehJken
25 min. 14 sec.; 2. BraspennlnX, I>r' rp 2 uur
33. Griffiroen, Utreoht; 4.. _B-osma,A. Insenhë.ge;
5. van Geenen, WaalWIJk; 6. v rnsterdsm:
Overweel, Rotterdam; 8. Valentijü' d. Stel; 7.
Nijmegen; 10. Steenbakkers, St' 9. ~w~lm,
gestel, 11. Routzeel, Amsterdall:l.· Michiels-
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KWAMEN PER AUTO

Om zijn vrienden naar de "Ronde
van Oss" te brengen, pleegde een

17-jar. jongmensch - buiten hun I
I

medeweten - een inbraak

Een veelbelovend jongmensch uit Uit-
hoorn heeft drie vrienden, die als deelnemer
hadden ingeschreven voor de Ronde van Oss,
in een lastig parket gebracht. Hij had die
vrienden beloofd hen per auto naar den
wedstrijd te zullen brengen en hij is zijn
belofte op wel zeer zonderlinge wijze nage-
komen. Inderdaad verscheen hij. Zondagmor-
gen met een gloednieuwe Chrevrolet-per-
sonenauto voor het huis van de wielrenners
en noodigde hen uit, den tocht naar Oss mede
te maken. Toen het gezelschap echter na een
heel gezellige rit op het wedstrijdterrein

I aankwam, wachtte hun een even onprettige,
als onverwachte verrassing! Nadat de auto
op één der parkeerterreinen was neergezet
en keurig met een zeil was afgedekt, ver-
scheen een agent van politie, die alle auto's
aan een inspectie onderwierp. Toen de
nieuwe wagen aan de beurt was. gekomen,
werd de fraaie auto zonder veelomwegen
in beslag- genomen, terwijl de pseudo-eige-
naar en zijn vrienden verzocht werd, even'
mee te gaan naar het politiebureau. Het
bleek, dat de wagen in den afgeloopen nacht
door middel van braak uit een garage in
Amsterdam was ontvreemd,

Bij het onderzoek vond de Amsterdam-
sche recherche een tweetal knoopen, die
ongetwijfeld van de kleeding van den
dief waren afgetrokken bij het binnen-
komen van de garage. Natuurlijk werd
een beschrijving van den auto door mid-
del van de radio doorgegeven en de door
de Ossche politie in beslag genomen
wagen beantwoordde volkomen aan dat
signalement! Bij 'den chauffeur ont-
braken twee knoopen aan zijn colbert,
zoodat met zekerheid kon worden aan-
genomen, dat men in hem den dader in
handen had.

De verdachte, een 17-jarig [ongmensch,
werd aan een streng verhoor onderworpen
en bekende tenslotte den diefstal te hebben
gepleegd.
Uit het getuigenverhoor kwam vast te

staan, dat de wielrenners geheelonkundig
waren van het misdrijf van hun vriend. De I
verdachte is in het politiebureau te Oss in
bewaring gesteld en zal Maandag met de in
beslag genomen auto naar de hoofdstad
worden vervoerd, alwaar hij ter beschikking
van de justitie zal worden gesteld. De gedu-
peerde wielrenners die op zulk een comfor-

I tabele wijze naar Oss waren gekomen, heb-

Iben een andere gelegenheid moeten zoeken;
om naar hun woonplaats terug te keeren!
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Geen voorrang verleend

Fietsende dames liepen ernstÏge

verwondingen op
Gisteravond te half tien is de 17-jarige meJ..

v. Lent uit Schayk, die zonder de verkeer"
regels voor een voorrangsweg in acht te nE!lo
men den rijksstraatweg 's-Hertogenbosch-e
Grave onder Schayk overstak, door een pel>
sonenauto gegrepen. Het meisje werd van de
fiets geslingerd, en bleef bewusteloos ligge1l.
Een juist passeerende geneesheer verleend6
eerste hulp. Ze had ernstige inwendige kn~
zingen en een . hersenschudding bekome!t.
Haar toestand is zorgwekkend.

11JUl '~1"\1j {/ e-
Paarden met een mes gestoken
In de buurtschappen Mortel en Berglaren

onder de gemeente Gemert werden Zondag-
morgen in twee verschillende weiden twee
paarden aangetroffen, die hevig bloedden uit
wonden aan den nek. Een der paarden is aan
het bloedverlies .Jezweken, terwijl men het
andere beest door tijdig ingrijpen nog in het
leven heeft kunnen houden. Onmiddellijk
werd door de rijks el' gemeentepolitie een uit-
gebreid onderzoek ingesteld. De wonden
moeten met .een mes zijn toegebracht.
De paarden behooren aan den kolen-

handelaar ,,'~!"hees en den landbouwer v. d.
Zanden

12 JUL lH_::J
DE DIERENMISHANDELING TE GEMERT

Het schijnt, dat de dierenbeul, die in ~:~
nacht van Zaterdag op Zond~g fie b~~erkt.
twee paarden met ~en .r_nes e~ den.
nog niet met zijn prachJken wil ophou te
Toen een zoon van de we~. Brouwer om
Gemert dezer dagen in de welde kwaI?' dat
zijn paard met veulen ~~ halen, zagt h~hterchet veulen een flinke snüwond ill heha .g en'
lichaam had. Het dier bloedde nog evr rd.
onmiddellijk werd een veearts ge~ons~lt~an.
De politie doet haar best den da er ill

den te krijgen.

j

BOERDERIJ AFGEBRAND
it b ken in caféGisternacht is brand Ul ge ra d n heer

het Veerhuis toebehoorend aan ~et zoo
A Vos te Maren. H.et vuu~ gJ::Peen belen-
groote snelheid om zIch hee , ei enaar werd
dende boerderij van denzelff~enwo;nhuis, boer-
aangetast Weldra waren ca e, t Zes varkens
derij en landbouwsehuur ve~wde: vlammen om.
en eenige kil?pen lkwda:e~t~ventaris, benevens
Inboedel, cafe- en.. an ouw n verloren. De
. een groote partij hooi gl~~de wordt gedeel
oorzaak is onbekend, de se
telijk door verzekering gedekt.

I

Losse berichten
Verkeersongelukken.

. . R uit Rij~evoort, die op
Gisterochtend IS mer. . Wanroy wilde over-
haar fiets den weg onder otorrijwiel bestuurd
steken, gegrepen door een ~ wanrov. Zij bleet
door den heer v. d. H. Ul liggen. terwijl de
bewusteloos op den weg over het stuur ver-
motorrijder, die de m~r~wam. Hij had eenige
laar in een sloot terec tig inwendige kneU-
geb~oken ribben en ~rds le;eneens inwendi~e
zingen- De vrouw a.mfraetuur. Beiden zIJn
~~:~z~~e~iek~nh~is ~~ergebracht.

/
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I SCHAPEN~GEBETEN I
Gisteren kwam de landbouwer A. Vos te

Uden tot de ontdekking, dat een bloeddorstige
hond zich toegang heeft verschaft tot zijn
weide, waar het beest vier schapen heeft I'
doodgebeten. I

1
J

1~ I! 11

I ROSSUM. Een groet aantal ingezetenen heeft
een adres aan den raad gericht, om in verband
met de minder gunstige tijdsomstandigheden.
den bouw van het ni e uwe r a a d h u i s, dat
Donderdag a.s. zal worden aanbesteed, niet te
doen doorgaan.

i4 JUL'939 0T.
Meisje gedood

Gistermiddag woedde boven het Noord-
Brabantsche dorpje Langenboom een onweer.
Daarbij is de woning van dien landbouwer
Rovers in de buurtschap Siberië te La.ngen-I
boom door de bliksem getroffen.
De bliksem sloeg door het dak' en trof in'

de huiskamer de 22-jarige dochter, die aan
de naaimachine zat te werken. Het jonge
meisje was op slag dood.

/t~·. -C?,~,/-- -'
DE WILLIBRORDUSPUT TE OSS.

Onze correspondent te Oss schrijft ons:
,Zooals uit de geschiedboeken van Brabant

bliJkt, heeft St. Wilibrordus, de apostel de!'
Nederlanden, wiens dood na 12 eeuwen dit
jaar hier te lande wordt herdacht, in het jaar
713 te Oss verblijf gehouden. Omstreeks dien
tijd woonde "te Oss een kern van Christenen,
die door de Maastrichtsche bisschoppen, voor-
namelijk St. Lambertus, waren bekeerd en die
reeds een presbyter, pastoor Docfa, als geestelijk
leider hadden. Dit bekeeringawerk der Maas·'
trichtsche bisschoppen is door St. Willibrord
voortgezet en dat hij in 713 inderdaad te Oss
heeft vertoefd, blijkt uit een oude giftbrief,
welke door pastoor Docfa is opgemaakt. In
dezen giftbrief staat vermeld, dat de F'rankische
edellieden, de gebroeders Engelbert en Weren-
g~.. tis....•..het hUI.·.Svan Engelbert,.4iens.lijfeige. n.en I
en een aantal landerijen te Oss ten geschenke
Rebben gegeven aan St: Willibrord,' tijdens zijn J
verblijf aldaar. Het stuk is geteekend op Asch-
woensdag 1 Maart 713. Historici hebben ook
aan de hand van andere gegevens opgemaakt,
dat St. Willibrord de geheele groote vasten te
Oss heeft doorgebracht, waar hij de bewoners,
benevens een 'groot aantal personen uit- de
omtrek, die naar Oss waren gekomen om den
apostel te hooren prediken, heeft bekeerd' en

t
OP Paschen heeft gedoopt. De bezittingen, welke
.St. Willibrcird. te Oss heeft verkregen, -zijn
later in eigendom overgegaan aan de Abdij. I.J) ï"

van F.chternach, die in ruil hiervoor moest r
zorgen voor voorziening van geestelijken, het- I
geen ook inderdaad is geschied. Het doopsel
door den prediker geschiedde met het wat-er
van een put, welke zich than, nog in de Ossche
heide, op een viersprong van wegen "De Vier
Winden" bevindt. In de onmiddellijke omgeving
van deze historische plek werd een St. Willi-
brorduskerk gesticht, welke zich destijds. in de J
kom. van het dorp bevond. Later heeft .de
bevolking zich naar vruchtbaarder streken ver-
plaatst, waarna ook deze kerk is overgeplaatst.
De fundamenten van de eerste St. Wiltibrordus-
kerk zijn eenige jaren geleden bij opgravingen
te voorschijn gekomen. Jaren lang heeft de
vrome bevolking van Brabant den Willibrordus-
put als bedevaartsoord beschouwd, doch tezen
het einde van de vorige eeuw geraakte d"'eze
.plek in verval. Verschillende inwoners van Oss
hebben eenige jaren geleden de handen ineen-
geslagen en men heeft g~lden bijeengebracht om
, den historischen put te restaureeren, Boven den
I put is een koepel aangebracht, terwijl op den
rand een steen werd geplaatst, waarop de beel-
tenis van den apostel is gehouwen.

/
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AUTO TEGEN EEN BOOM

Gist.e:ravond ongeveer 6 uur is een met
pelterJ,J.en geladen personenauto van de n.v.
Pelterljenhandel René en Cie. te Amsterdam
op den rijksweg tusschen 's-Hertogenbosch en .!;I'Q
Grave onder Heesch in volle vaart geslipt en /10
tegen een boom gebotst. De autobestuurder
werd bewusteloos achter het stuur aangetrof-
fen. De auto was zwaar gehavend. v/
Nadat eerste hulp was verleend is het slacht-

offer naar het St. Ludovicusgesticht ter plaatse
overge:bracht .en ter verpleging opgenomen. Hij
had inwendige kneuzingen en een zware
hersenschudding. Zijn toestand is zorgwekkend.

ROSSUM. De rad heeft een adres behan-
deld van ingèZetenen, met het verzoek, om, in I

v~rband met de slechte' tijdsomstandigheden.
met over te gaan tot den bouw van een nieuw
r a a d h u i s. .
Inmiddels heeft de aanbesteding .plaats ge-

had. Het laagst werd ingeschreven voor een
bedrag van f 18.900. De voorzitter stelde voor
om het bestaande plan te handhaven en het
werk aan den laagsten inschrijver te gunnen. I r I

Dit voorstel werd verworpen. Vervolgens
kwam een voorstel ter tafel om op het be-
staande plan te bezuinigen. Ook dit voorstel
werd verworpen. Tenslotte werd voorgesteld
een nieu wplan te laten maken voor een raad-
huis van f 14.000. De leden de Kolk en Hul-
bertse ..wenschten buiten stemming te blijven,
daar ZIJ van meening waren, dat op deze wijze.
het geld wordt verknoeid, omdat men een on-
waardig gebouw krijgt. Dit voorstel werd'
echter aangenomen,' zoodat een nieuw bouw-
plan zal worden vervaardigd, dat niet duurder
mag zijn dan ! 14.000.

lfL{ JUL 193G
BOERDERU AFGEBRAND

J

Gistermorgen is tijdens den kerkdienst tel
Dreumel, brand uitgebroken in de boerderij
van de Wed. J. van Os aan den Ouden
Maasdijk, aldaar. Toen een der dochters
die alleen thuis was, zich naar het
achterhuis begaf, bemerkte zij, dat daar brand
was uitgebroken. Doordat de boerderij in een
dichtbevolkte buurt .s gelegen, was hulp van
omwonenden direct aanwezig. Ondanks het
feit, dat het vuur met razende snelheid om
zich heen greep, slaagde men er nog in een
aantal varkens en het kleinvee uit de bran-
dende stallen te drijven. De brandweer, die
inmiddels was gealarmeerd, kon wegens ge-
brek aan water in de onmiddellijke omge-
ving geen blusschingswerk verrichten. Later
slaagde men er in, water te betrekken uit
een op groeten afstand gelegen sloot. Het
vuur dat aangewakkerd werd door een feIlen
wind, breidde zich gestadig uit, zoodat ach-
tereenvolgens het woonhuis, een bel~nde?de
schuur en eenige hooibergen, waarin cIrca
40.000 pond hooi was opgeslagen, werden aan-
getast. Door de gunstige windrichting liepe?
de belendende perceelen geen gevaar. Uit
voorzorg echter, had men op de daken der
naburige boerderijen postgevat, om eventu-
eele vlammen in de kiem te smoren. Van het
meubilair kon slechts een klein gedeelte wor-
den gered. Behalve een partij graan zijn ook
de landbouwwerktuigen verloren gegaan.
Naar de oorzaak van den brand tast men

in het duister.
De schade, welke circa f 10.000 bedraagt,

wordt door verzekering gedekt.

/
):Ji1
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Q f Kindje doodg~vallen
Q 9 .In een onbewaakt oogenblIk _h~eft een baby
I ' van 11 maanden van de famIlie W. te Oss.

, die zich op een kamer op de bovenverdiepü,g#' van de ouderlijke woning bevond, .kans ge- j
zien een tuimelraam open te duwen, w~ar- I
door het knaapje van een hoogte van cIrca
5 meter neerstortte en in den tuin van de
villa terechtkwam. Met een' ernstige schedel-
breuk werd het kind opgenomen. In den
nacht van Zaterdag op Zondag is de Klellle
aan de gevolgen overleden.-

I
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BINNENLANDSCHÉ LÈENINGEN. /I.;..j
De raad van R a ven s t e i n heeft besloten. een

3% net, leerring aan te ",aan. aroot f 98.030...bij de I
Onderlinge Kerkelljke BrandwaarborgmlJ· St.
Donatus te Amsterdam.

Paard op hol geslagen

t/

Voerman op slag gedood.

In de kom der gemeente Schijndel
heeft Zaterdagmiddag, door het op hol
-slaan van een paard, een doodelijk on-
geluk plaats gehad.

De circa 60-jarige landbouwer H. Lauw-
rensen uit Schijndel kwam met een met
paard bespannen boerenwagen uit een zij-
weg gereden, om door de Dorpsstraat zijn
weg te vervolgen. Het paard schijnt geschrok-
ken te zijn van een groentenwagen. welke
juist den hoek omkwam, want het beest
werd plotseling schichtig en sloeg op hol, de
boerenwagen in groote vaart achter zich aan
sleepend. De wagen slingerde zoo hevig, dat
de -voerman, die zich op het voertuig bevond
zijn 'evenwicht verloor en voorover van de
kar stortte. De man kwam op het wegdek
terecht en bleef daar roerloos liggen. Een'
ontboden geneesheer constateerde, dat de I
landbouwer op slag moet zijn gedood, door_j
dat hij een halswervel had gebroken. Het
hollend paard heeft men kunnen grijpen,
zonder dat het verdere ongelukken heeft
kunnen veroorzaken.

19 .JUL ~~~~
Oss. R.K. H.B.S. De heeren: M. v. d. Berg.

Venray: R. L. E. v , d. Berg, Oss; P. J. M. Bot den
Huisseling, Th. P J. Botd.m HuiEeling. P. M. Kaal.
Oss; A. N. L. v , Stekelenbjrg. Ravenstein; en H. ("h.
Willems, Berlicum.

2,~ .J\ L 1939
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DOOR KOEIEN AANGEVALLEN.

Gistermièdag is de landbouwerszoon W.Ulijn
te Oss, toen hij een varken van zijn buurman
van Maak, dat in de weide van zijn vader was
doorgedrongen en door eenige koeien werd aan-
gevallen, wilde bevrijden, door deze koeien met\
de horens bewerkt. Ulijn liep verwondigen aan
handen en hoofd op en is, nadat eerste hulp
was verleend, naar het ziekenhuis gebracht.

24 JIll lil' -
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Een boerderij in Wychen
afgebrand

Zaterdagmiddag omstreeks half vijf ontlastte
zich boven Wychen een kort, maar nevig on-

• weer. De boerderij van den landbouwer' J.
Hoogsrraien, gelegen aan den- nieuwen weg
nabij den tol, werd- door het hemelvuur ge-
troffen. De bliksem sloeg in het achterhuis,
waar brand ontstond in den hooivoorraad en
weldra brandde de hotstede als een takkei.
Het vuur sloeg over naar de landbouwschuur.
De boerderij met- stalling en senuur Zijn tot
den grond toe afgebrand. Ook de inboedel de
landbouwinventarts en een groote partij hooi
zijn verloren gegaan. Dè -schade wordt' ge-
deeltelijk door verzekering gedekt. Een aan-
tal kippen is 'n de vlammen omgekomen.

Î'

j
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Auto tegen een boom gered~n

Vier gewonden bij Liempde.

Op den rijksstraatweg den Bosch-
Eindhoven, onder de gemeente Liempde,
is gistermiddag nabij huize Koewacht
een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waar- 1-1
bij vier personen van een personen-auto
werden gewond.

Omstreeks 2 uur passeerde de heel' 1. met
zijn echtgenoote, afkomstig uit Zeist, en
twee kennissen uit Utrecht, per auto op weg
naar .de watertentoonstelling te Luik, de
gemeente Liempde. Juist op dit moment was
er een geweldige regenval, waardoor de
autobestuurder het zicht volkomen werd ont-
nomen. Mede door de gladheid van den weg
verloor de heer L de macht over zijn stuur,
waardoor' zijn wagen begon te slippen en

i tegen een boom rechts van den weg terecht
kwam. De botsing was zoo hevig. dat het
rechterportier van den auto werd gerukt en
toen de wagen een slag naar links om
maakte, werd de autobestuurder met krachl
uit den auto geworpen. Het stuurlooze
vehikel was nog niet tot stilstand gekomen
en kwam ten tweede male in botsing met
een aan de linkerzijde van den weg staanden
boom. Vervolgens kwam de wagen in een
sloot terecht. De bewoners van het woon-
wagenkamp, dat zich in de onmiddellijke
nabijheid van de plaats des onheils bevond,

, hadden het ongeluk zien gebeuren en snel-
den toe om de inzittenden uit hun hachelijke
positie te bevrijden. Den autobestuurder
vonden zij bewusteloos en hevig bloedend op

I den weg liggen. Dr. Kuipers uit Best was
spoedig ter plaatse. Alle vier inzittenden
hadden min of meer ernstige verwondingen
opgeloopen en een toevallig passeerende
militaire auto werd door den geneesheer ge-
requireerd om de gewonden naar het zieken-
huis te Best te brengen. Daar bleek, dat de
heer I. behalve inwendige kneuzingen nog
verschillende hoofd- en schouderwonden had
opgeloopen, Zijn echtgenoote was er niet veel
beter af gekomen. Zij had eenige ribben
gebroken en hoofd- en kniewonden bekomen
Het echtpaar werd ter verpleging in hel
ziekenhuis Nazareth te Best opgenomen. De
andere inzittenden, een verloofd paar uit
Utrecht, was mlnder ernstig gekwetst. Be-
halve schaafwonden hadden zij eenige diepe
snijwonden opgeloopen. Na verbonden te zijn

I
konden zij per auto naar hun woonplaats
terugkeeren. Het wrak van den auto werd
per kraanwagen weggesleept.

I " -- ~ 1 JUL 1939 ;( R~. /J _L--
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Trap van een paard

Bij het gisteren te Oss gehouden concours-
hippique werd een van de deelne" 'S, de
heer J. Lamers uit EIst, bij het Inladen van
zijn paarden door een van de beesten tegen
het onderlichaam getrapt. Met inwendige
kneuzingen en een gebroken been is de heer

I Lamers, nadat eerste hulp was verleend,I naar zijn woning vervoerd.

J

Emeritaat'

K t RiJ'kevoort (N.B.l heeft 'I• Pastoor C. deo r t e itaat aange-
wegens gezondheidsredenen emen
vraagd.

U~ u...,..~

j
.. t Iterekening WIJS I

HERPEN. De gem een f 12,529.42op de~
een nadeelig saldo aan vfa~652 68 op den kapI-
gewonen drenst en van .

. taaldienst. I

\

_.-.~ ft besloten tot a a ~ - \
VF.GHEL. De raad heebï de Waterlel-

s I u i tin g der gemeente J
'I din g m ij. Oost-Brabant.
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LOCOMOTIEF ONTSPOORD

TE OSS
Geen persoonlijke ongelukken

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak zijn
gisteravond op het stationsemplacement te
Oss een zware locomotief en een daarachter
gekoppelden goederenwagon gederailleerd.
Omstreeks half 6 was men bezig met het
rangeeren van goederenwagons op de empla-
cementen der exportslachterijen toen de loco-
motief op een wissel bij wachtpost 37 plotse-
ling uit de rails liep en gevaarlijk begon over
te hellen. De stoker sprong ijlings van de loco-
motief doch kreeg geen letsel. De machinist
echter bleef op zijn post en nam onmiddellijk
maatregelen om verder onheil te voorkomen.
De locomotief werkte zich met de voorwielen
in de spoorbaan vast en kwam zoodoende tot
stilstand. Een direct daarachter gekoppelde
wagon liep eveneens uit de rails, de andere
wagons bleven in contact. De spoorbaan werd
ter plaatse geheel vernield, terwijl er een ver-
gaarbak van wissel en seinpaaldraden werd
uiteen gereten.'I Vooral het laatste veroorzaakte veel on-
gerief, omdat juist de seinpalen van de hoofd-
lijn naar de richting Nijmegen buiten werking
werden gesteld. Hierdoor moesten de treinen
onder geleide door het station Oss worden
gebracht. De locomotief moest onmiddellijk
worden gestut, daar het gevaar van kantelen
niet denkbeeldig was. Onmiddellijk werd met
de herstellingswerkzaamheden een aanvang
gemaakt en omstreeks 10 uur kon de kraan-
wagen, die uit Nijmegen naar Oss was ont-
boden, met zijn werkzaamheden een aanvang
nemen om de locomotief weer op het spoor te
brengen. Men verwachtte gisteravond dat dit
werkje nog wel verscheidene uren zou vor-
deren. Het treinverkeer heeft door het ge-
beurde stagnatie ondervonden. De materieele
schade aan den '{eg, de seininrichting en de
locomotief zal niet bijzonder groet zijn.

j

/./ -7 ,./
~EST. De Raad heeft met ingang van 1 ,,~w,.

an a.s. als 2e' gem e IC n t e - gen e e she e r
in .vasten dienst, benoemd, dr, J., Kuipers .
.alhier.

De raad heeft voorts besloten de gemeente-
begroeting in dier voege te wijzigen, dat het J
bedrag van f 35.000,dat voor den bouw van
een n i e u w r a a d h u i s is uitgetrokken ver-
hopgd zal worden tot f 50.000. '
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Boerderij afgebrand te Dinth er.
TijdE¥ls het onw . .

sem geslagen in d:er IS.gIstermiddag de blik-
den landbouwer W ~aPltale boerenhoeve van
Veghel. De boer' .~negraaf, te Dinther, bij
Spoedig in lichterl de::l) vatte vlam en stond
over naar ee aais. De vlammen sloegen
partij hooi en t landbouwschuur, waarin een
'trachtte men e~~oo was, geborgen. In allerijl
veiligheid te bren deel van het meubilair in

I ten deele De b gen, doch~lt gelukte slechts
, sohijnlijk' teng:~nldwe~r verscheen niet, waar-
boerderij met st~lI~e va,n het noodweer. De
geheel afgebra mg en schuur is dan ook,
konijnen zl'J'nn~. Een~ varkens, kippen en
V in de vïamm k' erzekering dekt dh_;' en omge omen.• e sc ace, r

!lIJN VROUW M!:T EEN MES GESTOKEN

hu~~v~e~wV1r~?~kj.e te OShs~s ~,isteravond de
een mes in 'd IJ- ens een u'lsellJke twist met
kwam 0' en wang ges.tok~n. In dit gezin
zakelijk nog al" eens oneemg.held voor, hoofd-
dran'k d verdOOLzaakt door mIsbruik van sterke

oor en man Toen hii . tdronken th . k '. IJ gis eravond weer
ruzie ontstla~~ Dwam, IS er om een kleinigheid
als een dollem.'ane ma,l:1greep een mes en rende
er in d C;Pzijn vrouw af. Deze slaagde
kon nie1nv:r.~~ri~!~~~td~~gh.~ehdringen, doch ~ij
de wang toebracht' D £. aar een steek 111

~~~~s'r!~de.de gèmeente:olitl~tg~fe°oá~~ ::fad:;

v

J AANRIJDiNG TE OSS

Gistermiddag is de 14-jarige J P. uit Oss, die
per rijwiel. zonder voldoende uit te kijken, de
Docfalaan wilde oversteken, door een auto
gegrepen. Met een ernstige hersenschudding en
verwondingen aan armen en beenen is het
slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Den
bestuurder, die door krachtig remmen en. om'j
gooien van het stuur, een aanrijding nog heeft
trachten te voorkomen, treft p:een schuld I

Auto, tegen een boom gereden.

In den nacht van Zaterdag op Zondag, even-
na middernacht, is op den provincialen weg
. naar 's-Hertogenbosch, onder de gemeente
. St. Michielsgesteld, nabij kasteel Herlaer, een
1 personenauto, waarin sergeant J. en sergeant
H" beiden afkomstig uit 's-Hertogenbosch,
waren gezeten, in volle vaart geslipt en tegen
een boom gereden. De botsing geschiedde met
zulk een kracht, dat de tweepersoons auto
totaal werd vernield, terwijl de inzittenden
ernstig gewond werden opgenomen. Sergeant
J. had behalve Inwendige kneuzingen, nog
een gebroken dijbeen opgeloopen, terwijl zijn
metgezel verwondingen aan hoofd en armen
had bekomen. Nadat dr. Romme uit St Mi-
chielsgestel eerste hulp had verleend, zijn de
slachtoffers op advies van den officier van
gezondheid Scheiden naar het Grootzieken-
huis te 's-Hertogebosch vervoerd.

v

ONGEL UK IN EEN SPEEL TUIN DOOR
EIGEN ONVOORZICHTIGHEID

Door eigen onvoorzichtigheid is giste-ravond
In een speeltuin te Oss de'17-jarige J. Raay-
makers uit Nuland door een schommel aan het
hoofd getroffen. De jongen had zich te di"ht
bij den in beweging zijnden luchtschommel ge-
waagd en kreeg een hevigen slag tegen het
hoofd. Hij werd tegen den grond geworpen en
.leet, hevig bloedend en bewusteloos, liggen.
Het slachtoffer had een gapende wonde aan het
hoofd opgeloopen. Nadat hij per auto naar een
geneesheer was vervoerd waar eerste hulp
werd verleend, bleek, dat hij ook nog een
hersenschudding, had gekregen.

/

/

/

/



j

31 JUL 1939 a/lI.7f:
_. '-_J1_ ,

.~.....~

7"J .

.~...~~.~~
;.,.". !:!J:;j,<~"'>'( '::.,_ ¥," ..qi' '"

~ ',<#. -
, .,:;....

LOCOMOTIEF ONTSPOORD
TE OSS

Geen persoonlijke ongelukken

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak zijn
gisteravond op het stationsemplacement te
Oss een zware locomotief en een daarachter
gekoppelden goederenwagon gederailleerd.
Omstreeks half 6 was men bezig met het
rangeeren van goederenwagons op de empla-
cementen der exportslachterijen toen de loco-
motief op een wissel bij wachtpost 37 plotse-
ling uit de rails liep en gevaarlijk begon over
te hellen. De stoker sprong ijlings van de loco-
motief doch kreeg geen letsel. De machinist
echter bleef op zijn post en nam onmiddellijk
maatregelen om verder onheil te voorkomen.
De locomotief werkte zich met de voorwielen
in de spoorbaan vast en kwam zoodoende tot
.stilstand. Een direct daarachter gekoppelde
wagon liep eveneens uit de rails, de andere
wagons bleven in contact. De spoorbaan werd
ter plaatse geheel vernield, terwijl er een ver-
gaarbak van wissel en seinpaaldraden werd
uiteen gereten.'I Vooral het laatste veroorzaakte veel on-
gerief, omdat juist de seinpalen van de hoofd-
lijn naar de richting Nijmegen buiten werking
werden gesteld. Hierdoor moesten de treinen
onder geleide door het station Oss worden
gebracht. De locomotief moest onmiddellijk
worden gestut, daar het gevaar van kantelen
niet denkbeeldig was. Onmiddellijk werd met
de herstellingswerkzaamheden een aanvang
gemaakt en omstreeks 10 uur kon de kraan-
wagen, die uit Nijmegen naar Oss was ont-
boden, met zijn werkzaamheden een aanvang
nemen om de locomotief weer op het spoor te
brengen. Men verwachtte gisteravond dat dit
werkje nog wel verscheidene uren zou vor-
deren. Het treinverkeer heeft door het ge-
beurde stagnatie ondervonden. De materieele
schade aan den reg, de seininrichting en de
locomotief zal niet bijzonder groet zijn.

/

)!3EST.De Raad heeft met ingang van 1 ""'hU-
an a.s. als 2e gem ee n t ,e- gen e e she e r
in .vasten dienst, benoemd, dr, J.' Kuipers.
alhier.
De raad heeft voorts besloten de gemeente-

begroeting in dier voege te wijzigen, dat het
bedrag van f 35.000,dat voor den bouw van
een ni eu w r a a d h u I s is uitgetrokken, ver-
hoogd zal worden tot f 50,000.

J
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Boerderij afgebrand te Dinther.

Tijd€lls het ~mweer is gistermiddag de blik-
sem geslagen In de kapitale boerenhoeve van
den landbouwer W. Hanegraaf, te Dinther, bij
Vegh~l. .De. boerderij vatte vlam en stond
spoedIg In lrchterlaaie. De vlammen sloegen
over.. naa: een landbouwschuur, waarin een
partlJ hOOIen stroo was, geborgen. In allerijl
tr~c?tte. men eën deel van het meubilair in

I
vellrgheld te brengen, d,och~it gelukte slechts
ten. ?e~~e.De brandwe~r verscheen niet, waar-
S0h1JnhJ~ tengeVOlge van het noodweer. De
boerdenJ met stalling eh schuur is dan ook
geh~.el afge~ran~. Eenî!W varkens, kiPPen en
kommen. zijn In de vl'a.p1men omgekomen.

, VerzekerIng dekt de sehads, r

'.lIJN VROUW ME:T E:EN ME:S GE:STOKE:N

In het Vierh?ekje te Oss is gisteravond de
hUIsvrouw, J, tijdens een hUlselijke twist met
een mes m den wang gestoken. In dit gezin
kwam nog al eens oneenigheid voor, hoofd-
zakelijk veroorzaakt door misbruik van sterke
drank door den man. Toen hij gisteravond weer
dronken thUIS kwam, is er om een kleinigheid
rUZIeontstaan, De man greep een mes en rende
als .een dolleman ,?Pzijn vrouwaf. Deze slaagde
er in den wo,,:stelmg terug te dringen, doch zij
kon met vethmderen, dat hij haar een steek in
de wang toebracht. De b.uisgenooten waar-
schuwden de gemeentepolitie die den dader
arresteerde. ' ,

Vj

AANRIJDiNG TE OSS

Gistermiddag is de 14-jarige J P. uit Oss, die
per rijwiel, zonder voldoende uit te kijken, de
Doetalaan wilde oversteken, door een auto
gegrepen, Met een ernstige hersenschudding en
verwondingen aan armen en beenen is het
slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd, Den
bestuurder, die door krachtig remmen en. om- j
gooien van het stuur, een aanrijding nog heeft I
trachten te voorkomen, treft ('een schuld I

/

/

Auto. tegen een boom gereden.

In den nacht van Zaterdag op Zondag, even
na middernacht, is op den provincialen weg
naar 's-Hertogenbosch, onder de gemeente
, St. Michielsgesteld, nabij kasteel Herlaer, een
personenauto, waarin sergeant J. en sergeant
H., beiden afkomstig uit 's-Hertogenbosch,
waren gezeten, in volle vaart geslipt en tegen
een boom gereden. De botsing geschiedde met
zulk een kracht, dat de tweepersoons auto
totaal werd vernield, terwijl de inzittenden
ernstig gewond werden opgenomen. Sergeant
J. had behalve inwendige kneuzingen, nog
een gebroken dijbeen opgeloopen, terwijl zün
metgezel verwondingen aan hoofd en armen
had bekomen. Nadat dr. Romme uit St Mi-
chielsgestel eerste hulp had verleend, zijn oe
slachtoffers op advies van den officier van
gezondheid Scheiden naar het Grootzieken-'
huis te 's-Hertogebosch vervoerd.

/

/

j

ONGEL UK IN EEN SPEEL TUIN DOOR
EIGE:N ONVOORZICHTIGHEID

Door eigen onvoorzichtigheid is gisteravond
In een speeltuin te Oss de -l7-jarige J. Raay.
makers uit Nuland door een schommel aan het
hoofd getroffen. De jongen had zich te dil"ht
bij den in beweging zijnden luchtschommel ge.
waagd en kreeg een hevigen slag tegen het
hoofd. Hij werd tegen den grond geworpen en
'leef, hevig bloedend en bewusteloos, liggen.
Het slachtoffer had een gapende wonde aan het
hoofd opgeloopen. Nadat hij per auto naar een
geneesheer was vervoerd waar eerste hulp
werd verleend, bleek, dat hij ook nog een
hersenschudding had gekregen.



j II DOOR EEN TREIN OVERREDEN

I Langs de spoorlijn Boxtel-Eindhoven is.
,gistermorgen half zeven het deerlijk ver-I
minkte lijk gevonden van een ongeveer 65-
jarigen man, J. v. d. M. genaamd. Op eenigen
afstand trof men ook de geheel verbrijzelde

i fiets val]. het slachtoffer. Het stoffelijk·,over- "

LSChot werd. naar het ztekenhuis Duivendal te '
Boxtelovergebracht.

9~!-O. ~
Vrachtauto tegen een boom

gebotst
Op den rijks''Neg Den Bosch-Nijmegen.

Ol' den rijksweg den Bosch-Nijmegen te I
Heesch fietsten gistermiddag te kwart voor één I
tweeidames, van wie één een klein meisje
achter op het rijwiel had. Waarschijnhjk ,peeft
deze dame-aohterom- gekeken, zoodat- aij "op"
den groeten verkeersweg kwam te rijden,
waarop, eveneens uit de r_iehting.den Bosch
een groote vrachtauto met aanhangwagen na-
derde. De bestuurder van dezen. vrachtauto
wilde de dames ontwijken doch verloor daar-
bij de macht over zijn stuur .en reed in volle
vaart tegen een naast den weg staanden .
boom in de nabijheid van het gemeentehuis
van Heesch. Zijn medepassagier, de heer
Hummeling uit Borculo, die zijn arm buiten
het portier had gestoken, werd door het glas
van het portier zoodanig gewond dat in het
Groot ziekengasthuis te' 's Hertogenbosch
waarnaar hij werd vervoerd, tot amputatie
van den arm moest worden overgegaan. De

I bestuurder kreeg een gapende hevig bloeden-
de wond aan het achterhoofd en hij klaagde

l
ook over inwendige pijnen. Hij werd in het

( St. Ludovicus gesticht te Heesch verbonden.
De dames kwamen met den schrik vrij.
-De lading van den vrachtauto, welke uit

waschmanden bestond, werd geheel vernield.
De verbrijzelde vrachtauto lag dwars over
den grooten verkeersweg, zoodat de gemeen-
tepolitie van Heesch onder Ielding van rijks-
veldwachter Belterman handen vol had om
het verkeer, dat op dezen weg zeer druk is,
, te regelen.
I

BOEKEL. De gemeenteraad heeft de b e-
g roo tin g voor 1940 vastgesteld. Besloten
werd 75 opcenten te heffen op de gemeente-
fondsbelasting. Tevens werd de ver mak e-
1ij k hei d s bel a s ~i n g gewijzigd, zo.odat nu
op bioscoopvoorstelhngen 20 pct. belasting moet
worden betaald.

v
TE BOXTEL

Op voorstel van de stichting St. Willibror-
dus heeft de gemeenteraad van Boxtel b~sloten
tot oprichting van een school voor bUItenge-
woon lager onderwijs. De kosten worden op
j 24,500 geraam~ k# (). '
Bejaarde fietser aangereden

En aan de gevolgen overleden.
Op den weg Uden-Volkel is gisterochtend

omstreeks elf uur nabij het café Jachtlust
een verkeersongeluk .gebeurd, dat aan een
reeds bejaarden ingezetene van het plaatsje
Vorstenbosch, den heer van Hinthum, het
leven heeft gekost.
Van Hinthum, die met zijn rijwiel op het

fietspad reed, .zwenkte op een gegeven
moment den weg op met de bedoeling linksaf
te slaan. Juist op dat moment naderde een
bestelauto. De bestuurder daarvan, die op de

{
onverwachte manoeuvre van den fietser niet

~

verdacht kon zijn, probeerde den man nog
te ontwijken, hetgeen eehter niet gelukte.
Van Hinthum werd tegen den grond gestin-
gerd en de bestelauto kwam in een langs den
.weg loopende sloot terecht. De zwaargewon-
de fietser werd naar st. Jansgasthuis te
Uden gebracht, waar hij kort na aankomst is
overleden. De bestuurder van den bestelauto

1:::. =.......lQ:eeJt. ".eerI-lets.el. .
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Jongen door een auto aangereden'

t/

Doodelijk ongeluk ie Oss.

Vanmorgen omstreeks half" twaalf is op
den provincialen weg Oss-Berchem de. 10-
jarige J. Smits uit Berchem, die met zijn
fiets achter een Voor hem rijdenden melkauto
vandaan kwam gegrepen door een passeeren-.

I
den personenauto. De jongen werd tegen den
weg geslingerd en bleef bewusteloos liggen.
Zijn fiets werd geheel vernield.

Het kind had een zware hersenschudding en

I een gebroken pols, alsmede inwendige ver-
bloedingen opgeloopen. Het werd naar het
St. Anna-ziekenhuis te Oss vervoerd, waarI het na aankomst overleed.

/~~.9 .. ~
Branden

Eergistermiddag om ongeveer 6 uur is
brand uitgebroken in de woning van den
arbeider M. de Haas te Vortum-Mülluni. Het J

huis stond tengevolge van den fellan wind'
spoedig in lichterlaaie. De geheele. inboedel'I
en de landbouwinventaris gingen verloren.
Ook een paard is in de vlammen omgekomen. '

)
Zoowel de brandweer van Vortum-Mullum
als die van Vierlingsbeek, welke spsedig ter
plaatse waren, konden tegen de vuurzee wei-

(}.
l\ nig uitrichten, wegens gebrek aan bluschwater
f De burgemeester van Vierlingsbeek, de heer
L Jenneskens, was op het terein van den brand..h'aanwezig. Verzekering dekt de schade; om-

~~ trent de oorzaak is niets bekend.
IY .- ---- -- I
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INDRINGING.

Tijdens een korte afwezigheid van de be-
woners heeft men zich gisteravond toegang
weten te verschaffen tot de woning van den
heer M. Verkerk te ROSSUm.Het in 'huis aan-
wezige geld ten bedrage van circa f 50 wordt
vermist. Van de daders is nog geen spoor ont-
dekt.

'0)
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AANRIJDING TE BEST.

/
Gisteravond is een auto waarin zich een

troepje vaeantiegangers, afkomstig uit Haarlem
bevond, in de Nieuwstraat te Best tegen een
passeerenden .vrachtauto gebotst. Een der inzit-
tenden, de heer B. K. uit Haarlem, Werd ct0"or
de voorruit van den auto geslingerd. met
ernstige verwondingen aan het hoofd is hij
naar het ziekenhuis vervoerd. De andere pas·
sagiers liepen"slechts lichte verwondingen QP.

/

vJ

Zondagmorgen kwam de landbouwer M. op
het gehucht Mortel, onder de gemeente

I Gemert, tot de ontdekking, dat in zijn kippen-
hok een ware slachting was aangericht. 84
jonge legkippen en een haan hadden zoo-
danige verwondingen opgeloopen, dat zij
waren doodgebloed.

M. heeft onmiddellijk van het gebeurde aan-
gifte bij de politie gedaan. Aanvankelijk ver-
mosdde enen, dat een bloeddorstige hond aan

I het werk ",~;. geweest. De politie speurt even-

j
welook in de richting van den geheimzinnigen
Gemertschen dierenbeul, die ter plaatse reeds
zooveel onheil heeft aangericht en die nog niet
is opgespoord. .
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i BERGHEM. De gemeenteraad heeft de ge-
mee n ter ken i n g over het dienstjaar 1938
, vastgesteld, sluitend met een nadeelig saldo van
f 13,445.42op den gewonen dienst.

BOERDERIJ INGESTORT

Gisteravond omstreeks half 7 is de boerderij,
bewoond door den landbouwer H. v, d. Boom
te Vorstenbosch, gemeente Nistlerode, plotse-
ling ingestort.
De landbouwer had met zijn zoon werkzaam-

I heden verricht in het achterhuis en omstreeks
half 7 verlieten beiden de boerderij om zich
naar het erf te begeven, waar een wagen ge-
laden moest worden. Juist op het moment,
de zoon buiten was en de vader zich nog in de
deuropening bevond, weerklonk eenheftig ge-
kraak, gevolgd door het donderende geraas van
vallend puin. Het bleek, dat de boederij was
ingestort.

, V. d. Boom sr, werd door neervallend puin
: 'en dakpannen aan__het hoofd g~tro~~e!l en niet
I ernstig gewond. HIJ slaagde er In tijdig weg te
komen, In verband met de warmte bevonden
de andere huisgenooten zich buiten de boerderij,
zoodat het ongeluk nog goed is afgeloopen. De
materieele schade is vrij groat.
De instorting is waarschijnlijk veroorzaakt

doordat het achterhuis te vol-geladen was met I
de nieuwe oogst.

I AANSlAG"OP EEN WETHOUDER VA
" ' HEESCH :

Eén der daders gepakt
Nadat de burgemeester van Heesch (N.-B.')

eenigen tijd geleden in zijn woning was aan-
gevallen, is thans een der wethouders het
slachtoffer van een overval geworden.
Bij het eind van de kermis had deze

wethouder, de 53-jarige heer A. v. d. Heyden,
die de sociale zaken beheert, er even een
kijkje genomen. Tegen middernacht wandelde
hij over den rijksweg naar huis; plotseling
werd hij door twee mannen aangevallen. Met
hun- messen brachten zIj hem enkele diepe
sneden in den rug toe, waarop zij in de
.duisternis verdwenen.

De heer Van der Heyden zakte hevig
'I bloedend ineen. Zijn gekreun werd gehoord
, door bewoners van een naburig café, die hem
: naar binnen droegen. Nadat hem eerste hulp
, verleend was, werd hij ter verpleging naar
. het St. LUdovicusgesticht vervoerd. De
burgemeester, rijks- en gemeentepolitie, als-
mede de marechaussee waren spoedig ter
plaatse.
Nog denzelfden nacht werd een der ver-

moedelijke daders, de 26-jarige P. v. Z., te
werk gesteld bij de werkverschaffing te
Heesch, van zijn bed gelicht en naar de
marechausseekazerne te Geffen overgebracht,
waar hij werd opgesloten. Hij nam aanvanke-
lijk een ontkennende houding aan, doch viel
spoedig door de mand. Den naam van zijn
mededader wilde hij echter niet noemen.

Omtrent de motieven van de daad is niets
bekend; waarschijnlijk waren de werkloozen
het met de speciale politiek van den wet-
houder niet eens. ' ,
De toestand van het slachtoffer was van.

morgen vrij goed.
P. v. Z. zal naar den Bosch worden gebracht

en ter beschikking van, de justitie' gesteldW~~~ .
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Auto-ongeluk
Vijf gewonden

Gisteren is onder de gemeente Gemert een
auto-ongeluk gebeurd, waarbij vijf personen
min of meer ernstig zijn gewond. De familie
Meyers uit Gerwen, bestaande uit man,
drie kinderen en een grootmoeder, wilde
zich per taxi naar Haps begeven. Op den
Heuvel in het centrum der gemeente Gemert
passeerde de taxi-chauffeur een boerenkar,

i die hem zoozeer het zicht benam, dat hij niet
bemerkte, dat direct daarachter een autobus
van de B. B. A. naderde. Een aanrijding was
niét meer te voorkomen en de taxi botste met
zulk een kracht tegen de autobus op, dat de
huurauto geheel werd vernield. De inzitten-
den, die allen gewond bleken te zijn, werden
in een naburig café binnengebracht, waar
eerste hulp werd verleend. Daarna zijn de
vijf menschen naar het ziekenhuis gebracht.
De oude grootmoeder en de vader hadden
inwendige kneuzingen opgeloopen en de drie
kinderen hadden vrij ernstige verwondingen )
aan het hoofd. Een lû-jartg jongetje ver-
keerde in bewusteloozen toestand en bleek
een hersenschudding te hebben gekregen. De
autobus was beschadigd, doch de inzittenden
kwamen met den schrik vrij. De vernielde
taxi moest naar een garage worden gebracht.

De aanslag te Heesch
Het politieonderzoek inzake den moord-

aanslag op wethouder v. d. Heyden te
Heesch is den geheelen dag voortgezet. Ver-
dachte P. v. Z., die reeds een bekentenis
heeft afgelegd, is gisteren met het slachtoffer
geconfronteerd, maar den naam van den
mededader wilde hij nog steeds niet noemen
en het is de politie tot nog niet gelukt, dezen
op te sporen.
Het motief van de daad is blijkbaar, zoo

'meldt men ons, een teleurstelling in- een
liefdesaffaire. De betrokken jongeman, bij-
g~naamd Peer van Kees van Josjes, wilde
zich verloven met een nicht van den wethou-
der. Deze laatste, als toeziend voogd, wei-
gerde echter, evenals de vader van het
meisje, zijn toestemming, omdat van Z. niet
bijster gunstig bekend staat. De tegenkan-
ting der beide manen had tot gevolg, dat bij
v. Z. een wrok ontstond. Zaterdagavond j.l.
heeft hij den vader van het meisje met een
mes bedreigd. Tijdens de te Heesch gehouden
kermis heeft hij troost gezocht in drankmis-
bruik en na afloop 'van de kermis heeft hij
zich gewroken door wethouder v. d. Heyden
op te wachten en neer te steken.
De wethouder, die veel bloed verloren

heeft, zal geruimen tijd in het ziekenhuig
moeten blijven.

r/

"Motorongeluk
Gistermiddag wilde de heer Cornelissen uit

Best per motorr'ijwiel, waarop ook zijn echt-
genoote en IO-jarig zoontje waren gezeten,
zich naar St. Oedenrode begeven. Op den
voorrangsweg Eindhoven-Best naderde op
het kruispunt een auto en daar de heer C.
geen voorrang verleende, reed de auto op het
motorrijwiel in. De berijders werden allen op
den weg geslingerd en gewond. Het kind werd
met een beenwond opgenomen; de man had
inwendige kneuzingen en een beenbreuk ell
de vrouween bekkenbreuk, een beenbreuk ell
een hoofdwonde.
Nadat ter plaatse de eerste hulp was ve~-

leend, zijn de slachtoffers naar het ziekenhun
vervoerd.

j

J
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Staking bij de werkverschaffing
te Mill

Op de werkverschaffing onder de gemeente'
Mill is vanmorgen een staking uitgebroken,
welke ruim 500 man omvat. Het betreft hiér
hoofdzakelijk te werk gestelden, die afkomstig
zijn uit dè omstreken van Tilburg en Breda,
en .die dagelijks met extra treinen des mor-I
gens om 7 uur te Mill aankomen en des
avonds om 6 uur daarvandaan vertrekken.
Reeds geruimen tijd zou bij deze menschen

ontevredenheid hebben geheerscht over den
Iangen arbeddsdag,: temeer daar verscheidenen
van hen des avonds dan nog per fiets of
autobus, hun woonplaats moeten bereiken.
Ook de' berekening der' loonen zou ontevre-
denheld hebben gewekt. . j
Nadat de staking was geproclameerd zijn

de werken onder Mill, welke worden uitge- ,
voerd .door de Nederlandsche Heide Mij., stil
gelegd. Er deden zich. geen ongeregeldheden
voor en het bleef den heelen' morgen ter
plaatse zeer rustig. Men verwacht, dat de
stakers in -den loop van den dag naar hun
woonplaatsim zullen vertrekken.

25 AUG1939
Voorts is gisteravond de bliksem geslagen

in de boerderij van M. van der Loo te K e r k.~
d r ieL In een oogwenk stond de ~oerderIJ
in lichter laaie. De geheele oogst gmg ver-
loren. De boerenwoning brandde ~it.
In vijf woningen te Kerkdnel heeft de

bliksem voorts de electrische geleidm.g.~etrQf- '1
fen, tengevolge waarvan de lampen 'ZIJnstuk
ges,lagen.

Meisje door trein gegrepen en
gedood

Een spoorwegambtenaar, die om hal~ tien
gisteravond van zijn dienst op het station te
Berchem langs de spoorlijn huiswaarts
keerde bemerkte op eenigen afstand van den
bewaakten overweg, nabij het Vossenhol te
Berchem, dat het lijk van een meisje zwaar
verminkt naast de lijn lag. . .
Bij riader onderzo,ek. ~leek het het l~-Jan: I

dochtertje van de familie ~: B:an~~ uit Ber
chem te zijn. VermoedelIjk IS ZIJ over de
gesloten spoorboomen geklommen en door I
den D-trein, die om kwart over negen den
overweg passeert, overreden:
Het stoffelijk overschot IS naar het St.

Anna-ziekenhuis te Oss vervoerd. I
r'f .~ ~

-&94-1 ~-;T
SCHIJND'EL. De raad heeft besloten een

perceel grond aan te koopen, groet 72 Are voor
de som van f 4250voor den b 0 u w van een
nieuwe landbouwschool.
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DE STAKING IN DE WERKVERSCHAFFING

TE MILL

j

/- /

•

Men schrijft ons:
I'll verband met de staking bij de rijkswerk-

verseheffing te Mill welke Donderdag is uit-
gebroken en die nog steeds voortduurt, hebben
wij een onderhoud gehad met den burge-
meester van Mill, den heer Jm. mr. C. H. J.
M. van Nispen tot SevellJaer.
De burgemeester dee1de mee, dat die stak~s

voornamelijk afkomstig zijn uit Breda en Tll-
burg. Zijn eigen g,emeentenaren, alsmede de
iewerkg'estelden uit Uden zijn rustig aan het
werk gebleven. . .
Men heeft hier te doen met een wilde staking.

De vocrnaamsto grieven zijn de te lange
arbeidsdagen, De burgemeester was evenwel
van meenJirng,dat het niet tot een staking zou
zijn gekomen wamneer de tewerkgestelden niet
zouden zijn ,g'eïnfluenceerd door een aantal
lieden uit Breda, dde zich niet ontzien hebben
de werkwiläigen te mo1esteeren en met steenen
te bekogelen om hen aldus tot solidariteit te
dwimgen.
De Bredaenaars zijn een uur langer onder-

weg dan de Tilburg'enaars, hetwelk onder de
eersten ontevredenheid heeft, gewekt.
Over het algemeen werden geen klachten

over de loonen geubt, Personen, die met grond-
werk bekend zijn kunnen een weekloon van
f 21 tot f 23 halen hoewel de tewerkgestelden.
die uit ihoofde vah hun vroegere beroep niet
zoo goed met den schop kunnen omgaan, uiter-
aard mmder verdienen.
De adjunct-inspecteur der rijkswerkverschaf-

fing, de heer Zeegers uit 's Hertogenbosch, heeft
zich naar Mill begeven en er ten raadhuize
een onderhoud met een deputatie der stakers
gehad, De heer Zeegers heeft toegezegd de
grieven te onderzoeken. De deputatie heeft te
kennen gegeven, dat de arbeiders het werk
niet zullen hervatten, alvorens hun eischen zijn
ir.,gewilligd

W,~!.~·t:
Heesch

ONTSLAG AAN TWEE SECRET ARIE-
AMBTENAREN

Zij hadden de administratie volkomen in de
war laten loopen.

Het gemeentebestuur van Heesch (N.B.) heeft
I Zaterdag in een vergadering van B. en W. een
opzienbarend besluit genomen door twee
ambtenaren ter secretarie, n.l. de heeren H. K.
en J, J., met ingang van 1 September a.s, on-
eervol te ontslaan. De redenen van dit ontslag
zijn gelegen in het feit, dat de beide ambtenaren,
die hoofdzakelijk de steunverleenings- en werk-
verschaffingsdienst te behandelen hebben, de
boekhouding van deze diensten hopeloos in de
war hebben laten loepen. Het ministerie van
sociale zaken heeft bij een boekenonderzoek
moeten constateeren, dat in deze administratie
ernstige fouten scholen, waardoor het niet on- I

mogelijk kon worden geacht, dat het rijk hier-
door ernstig zou zijn benadeeld. Men heeft ech-
ter den ambtenaren gelegenheid gegeven orde
op hun zaken te stellen, waarvoor hup twee
maanden tijd werd gegeven. In weerwil hier-
van, en ondanks het feit, dat aan het gemeente-
bestuur van Heesch zoowel door den gemeen.te-
secretaris als de beide ambtenaren, verzekerd
werd, dat aan het verlangen van het ministerie
van sociale zaken zou worden voldaan, bleek,
dat in de afgeloopen periode, niets aan de ad-
ministratie was verbeterd. Wel werd geconsta-
teerd, dat de, ambtenaren meermalen juist in'
deze laatste twee maanden zonder noodzaak
vrijaf namen. Een en ander .noopte het ge-
meentebestuur tot het nemen van ingrijpende
maatregelen en in een vergadering van B. en W.
werd besloten genoemde ambtenaren onmiddel-
lijk te ontslaan.
De ambtenaren zullen tegen deze beslissing in

beroep gaan bij het Ambtenarengerecht.
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H e esc h. Gekozen zijn de heeren A. v. d.,

Heyden (aftr.) en M. van Geffen (beiden r.k.) I

Meg ~n. Ge~o~~n zij~ ~. Claazen en A. v. '{ { (1 ""j j;,
Deursen (beiden r.k.). 1 . I
Mill. Gekozen zijn: C. Linders (aftr.) en t ...

A. W. van Hout (beiden r.k.).

I
~ .• ** . 0Men meldde ons gisteren Uit ss:

Boven Ravenstein verscheen vanmiddag
omstreeks half vier een militair vliegtuig van
vreemde nationaliteit, dat zeer laag over het
stadje vloog. De daar opgestelde mitrailleur-
afdeeling opende onmkldellijk het vuur op Lr
het vliegtuig, hetgeen voor den bes,tu~er \
aanleiding was, op groote hoogte te gaan vlie-
gen. De projectielen troffen geen doel.-
Oss. Gekozen de heere~ P. J. J. Cremer \'

(r.k. staatspartij) en J. Kemps (r.k. diss.) bei-
den aftredend.

!liM. t?t4. :f.
Din the r. Gekozen zijn de heeren M. van

Kessel (aftr.) en H. Wijnen (beiden r.k.)

E r p. Gekozen zijn de heeren L. Scheepèns en
M. Bouw (beiden r.k.)

Gem e r t. Gekozen zijn de heeren A. Jaspers
en J. Kolenburg, (be.iden aftr. r.k.)

,B e r 1i cum (N.B.) Gekozen zijn de heeren
W. van Uden en G. Wijgergans (beiden r.k.) 'j

Box tel. Gekozenn zijn de h~eren P van I
.Heesch (aftr.) en J. Jansen (beiden r.k.) . ,

I .Nis t elr 0 d e. Gekozen zijn: M. v, d. Hurk
(aftr.) en A. Bosch (beiden r.k.).

I Nul and .. Gekozen :~ijn:::j~j{órst~n en J.
, Langens (belden aftr., .r.k.).., , " '.',

Oef fel t. Gekozen JZ;i}n~.J•.II', .Remunèns en
A. Mooren (beiden r.k.), ,

;
,. ,.." •• ', ¥ ., • ~ ~.

\
' s t. 0 ede n rod e. Gekozen zijn de heeren I
J. Aarts (aftr.) en J. v, d. Katnp (beiden r.k.),

Lin len. Gekozen zijn: J. Bardoei en J. M. \
v. Daal (beiden aftr., r.k.).

K e r k d r i e 1. Gekozen zijn de heeren C. t
v. d. Biggelaar en G. Grandia (beiden r.k.)

I R a ven s t e i n. Gekozen zijn' de heeren I
1
G. van Stekelenburg (aftr.) en H.. de Bruyn

, (beiden r.k.). .

Ros mal en. Gekozen zijn d,e heeren A.
Gloudemans en J. v .d.Westerlaken (beiden r.k.)

S c hay k. Gekozen zijn de heerjen C. Zegers
en J. Oliemeulen (beiden aftr. r.ls.) .

S c h ij n del. Gekozen zijn die heeren A v,
d. Oetelaar en H. Jansen (beiden r.k.), .

St. Mi chi e 1sg est è 1. Geklozen zijn: H. v
Rooy en J. v, d. Linden (beiden r.k.). '

t

Veg heL Gekozen zijn de heeren G. Don-
kers en L. de Folter ('beiden aftr., r.k.).

ROSSUM. De raad heeft besloten het aanbod
van de familie van Randwijck om aan de ge-
meente V red el u s t te verkoopen voor den
prijs van f 5000 met bestemming als gemeente-
huis ni etaan te nemen. Men aehtte het pand
niet' geschikt om als gemeentehuis te' worden
ingericht. B. en W. werd verzocht, met nadere
voorstellen te komen.

.r./.

rI
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BOERDERIJ AFGEBRAND

Vanmiddag omstreeks twaalf uur is brand
uitgebroken in de boerderij van de wed. \
Kanters op het Ven te Veghel. Het vuur was
in het achterhuis ontstaan en greep met
groote snelheid om zich heen. Weldra stond
de hofstede in lichterlaaie. De brandweer kon
tegen de vuurzee weinig uitrichten. De vlam-
men sloegen over naar een groote landbouw-
schuur, waarin de oogst was geborgen. De }
boerderij met stalling en schuur zijn tot den V
grond toe afgebrand .. Ook de inboedel, d~
landbouwinventaris en de oogst zijn een prooi
der vlammen geworden. Eenige varkens en
honderd kippen zijn in het vuur omgekomen.
Verzekering dekt de schade,

Willibrordusherdenking

Zondag is te Oss de herdenking van het
sterven van St. Willibrordus (voor 12 eeuwen)
kerkelijk herdacht. De plechtighedeh werden
ingezet met een pontificale hoogmis, in de

I parochiekerk ter plaatse, welke gecelebreerd
werd door den bisschop van's Hertogenbosch.

I De kerk was tot in de uiterste hoeken met
geloovigen gevuld, w.o. het gemeentebestuur

I van Oss en vele militaire autoriteiten. De
I plechtigheid werd om 5 uur voortgezet met
, een openlucht-bijeenkomst, waarin als spr.
I optrad prof. dl'. Titus Brandsma, O.C. hoog-
, leeraar aan de r.k. universiteit te Nijmegen,
die een herdenkingsrede heeft uitgesproken.
Wegens de tijdsomstandigheden moesten de
andere georganiseerde feestelijkheden w.o.
een openluchtspel, achterwege blijven.

1 ~ SEP IQ10 L);t.
Doodelijk ongeluk te Gemert
Gisteravond is onder de buurtschap Pan-

delaar bij Gemert het lljarig zoontje van de?
arbeider Th. Sterke, dat meereed op een mi-
litairen met paarden bespannen wagen waar-
mede vaten drinkwater vervoerd werden, van
den wagen gevallen doordat de paarden plot-
seling aantrokken. Noodlottigerwijs vielook
e~n der 600 kg zware vaten van den wa-
gen en kwam op het kind terecht dat op slag
dood was. Het stoffelijk overschot is naar het
Liefdegesticht ter plaatse vervoerd.

~---_ 14 SEPIg~a .o7" .
Door een auto overreden

en gedood
Gistermiddag is op den rijksstraatweg van

Rossum naar den Bosch onder de gemeente
Rossum het 13-jarige zoontje van de familie
Verkerk aldaar, die een eindje met een
automobilist was meegereden om hem den
weg naar den Bosch te wijzen, bij het
uitstappen door een+van de andere richting
komenden personenauto aangereden.
);)e jongen kwam met groote kracht tegen

het spatbord van den auto terecht, waarbij
hij zeer ernst~e verwondingen aan het
hoofd opliep. Het slachtoffer is in zorg-
wekkenden toestand naar de ouderlijke
woning vervoerd, waar hij spoedig na aan-
komst is overleden.

is «« . ~, r (
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KINDERVERLAMMING

Te Overlangel (N.-B.) zijn drie gevaU,:n
van kinderverlamming voorgekomen. De drie
patiëntjes zijn naa~ekenhUis vervoerd. \,

/

, .

/



Gisteren is pater Bik te Uden op den pro-I
vincialen weg aldaar door een personenauto
aangreeden. De geestelijke bleek een ernstigej
hersen~chudding en inwendige kneuzingen te
hebben opgeloopen. Hij is naar het St. Jans-

I ~ "zlakenhuis ter plaatse gebracht. De automo-
II -" bilist is zonder naar het slachtoffer om te, I kijken doorgereden.

~

j
f

v

I

VEGHEL. De raad heeft besloten de eredie-
ten : in rekening-courant te verhocgen van
f 55,000 OP' t: 150,000.
Op advies van den inspecteur der volksge-

zondheid, kwam vervolgens een voorstel ter
tafel 17 woningen in de gemeente onbe-
woonbaar te verklaren. Over dit voorstelont.
stond een langdurige discussie. Men was van
meening, dat de onbewoonbaarverklaring leiden
zou tot een onoplosbaar probleem, omdat de
gemeente niet in staat is andere woningen t~
bouwen en de eigenaars, die in de opbrengs:
der huisjes een bestaan vinden,' broodeloos
zouden worden gemaakt. Ten slotte werd be
sloten dit punt .aan te houden, om .de bezwarer
van den raad te besprek~ met den Inspeetair
der volksgezondheicl.· .

Verkeersongelukken.

/

J

AARDAPPELDIEF BETRAPT.

Reeds geruimen tijd werden door Iandbou-
wers uit Oyen regelmatig veldgewassen,
waaronder veel aardappelen van hun land
vermist. Na een uitgebreid onderzoek, slaagde
de rijksveldwacht er in, heden de hand te
Leggen op een der daders. Het bleek te zijn
zekere de B uit Oss, die bij het stelen van
aardappelen op heeterdaad werf' betrapt. De
aangehoudene, die reeds een flink aantal zak-
ken op zijn kar had geladen, om mede te
nemen, werd door de politie gearresteerd en
naar het gemeentehuis overgebracht, waar hij
werd opgesloten.

STELENDE SCHOENMAKERS

De commandant van de troepen te Oyen is,
in samenwerking met de rijksveldwacht over-
gegaan tot arrestatle van de rnilitadre scheen-
makers B. en S., die zich hadden schuldig ge-
maakt aan diefstal van een partij zoolleder. ZU
hadden het leder aan een schoenmaker te Oyen
verkocht. De beide verdachten zijn naar he!
huis van bewaring te 's-Hertogènbosch over,
gebracht, waar zij zijn opgesloten.

J
GEFFEN .. Naar aanleiding vam een reKest

om' ''S'á'larl~)eIihi6Dginlgdoor het sècretàrleperso-
neel, heeft de r:.a·ad bes loot 'e n, il::uieraan te
voldoen en ·de..salarisre.geLing te her-zie ri'.·· .. '. , -,
De gemeenterekening 1938 wordt vastgesteld,

sluitend met een riadeclig saldo vam .f 1320.82
gewonen drenst en f 546},20 kapitaaûdienst,

I/t?d 4_7t-

J

BOXMEER. Op 68·jarige~ leeftijd is 0 ver-
1ede n de heer H. C. P. WIn keI 5, weth~uder
dezer gemeente. De ontslapene was 16 ~aren
lid van den gemeenteraad, waarvan 8 Jaren
wethouder.

DREUMEL. De gemeenteraad heeft besloten
over te gaan tot den bouw van een am b t s·
won i n g voor. den burgemeester aan het
gemeentehuis en tot verbouw.van het gemeente.
huis, volgens een door architect Leenders op-
gemaakt plan. De kosten worden geraamd op
f 16,500.
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INBRAAK TE OSS

Gisternaclht hebben onbekend gebleven per-
sonen ziclh door insluiping toegang weten te
versohaffen uH het oafé van den heer Ver·
bruggen in de Bagijnestraat ·te Oss. Het ge.l~,
dal zich ·in het café bevond, wordt v:el'Inls.
De gemeenteyoHtie stelt 'een onderzoek m; van
de daders ontbreekt tot dusver elk spoor.

J

)

Rav.n.t~inI
NIEUWE VEERPONT

Gistermiddag is de nieuwe gemeentelijke
veerpont op plechtige wijze in gebruik gesteld.
Om 3 uur arriveerden een aantal autoriteiten
aan het Ravensteinsche veer, waar burgemeester
Hoefnagel de aanzienlijke verbeternrig releveer.
d~, welke door de in gebruikneming van de
rueuws veerpont tot stand is gekomen na de
opheffing van het station Ravenstein voor
reizigers In dit verband dankte hij den oud',
burgemeester Caners en het gemeentebestuur
voor hun voortvarendheid.
De echtgenoote van den burgemeester knipte

vervolgens het lint door, waarna de autoriteiten
voor het eerst met het nieuwe vaartuig den
overtocht maakten naar den Gelderschen oever.
Hierna had een samenkomst plaats, waar o.a.
het woord werd gevoerd door de heeren A. P.
Schaeffers, directeur van de Maasbuurtspoor-
wegen; jhr. mr. C. H. J. 1. M. van Nispen tot
Sevenaer, burgemeester van Mill, in zijn kwali-
teit van consul van den B.B.A., en oud-burge-
meester Caners. De plechtigheid werd besloten
met een dankwoord van burgemeester Hoefnagel.

/

Ongelukkige val
Een tweejarig kind aan de gevolgen overleden

Bij het spelen voor de deur van de ouder-
lijke woning kwam het 2·jarig zoontje van
de familie v, d. L. te Heeswijk (N.B.) zoo
~mgelukkig te vallen. oat het spoedig daarna
15 overleden.

J

EEN PIJL IN HET OOG

Ongeluk bij het spelen.

Zondagmiddag waren eenige jongens in de
Teugenaarsstraat te Oss aan het spelen. m.et
pijl en boog. De IO-jarige van H: s~hoot ml.s,
waardoor zijn kameraadje, het 6-Jang zoontje
van M. Brands, in het oog werd getroffen-
Het slachtoffer is naar het St. Anna-eieken-
huis vervoerd, waar eerste hulp werd ver-
leend. Daarna is het knaapje naar het oog-
lijdersinstituut te Nijmegen overgeb['acht. Het
slachtoffer zal het getroffen oog niet kunnen
behouden.

,~{) OC1 \tJj9 tI~'
OSS. De raad heeft besloten een gedeelte van.!

de Amsteleinsche straat in eigendom en onder-
houd af te staan aan het Waterschap De Maas-
kant.

, ' ,Voorts werd, besloten het, electriciteitstarief
I te wijzigen. .

Uitgetrokken werd een bedrag van f 7130
voor het It an l egg e n van s eh u i 11a ap-
g r a ven in werkverschaffing, ter beveiliging
der burgerbevolking.
Tenslotte besloot men stappen te doen bij de

staatsmijnen om voor de gemeente mijngas te
betrekken. Eenige jaren geleden heeft men
eveneens stappen in die richting gedaan, doch
toen is afwijzend beschikt omdat de gemeenten
's·Hertogenbosch en Nijmegen zich niet er bij
wilden aansluiten.
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Verduistering te Oss
Militairen en burgers worden verdacht

De gemeente-politie te Oss is in samenwer-
king met de rnil itair-s politie, een omvangrijke
verduistering op het spoor gekomen, waarbij
een groet aantal b11rgerS en eenige militairen
zijn betrokken. Het was de gemeente-politie
opgevallen dat er handel gedreven werd in
levensmiddelen, wollen dekens, fietsen en
andere gebruiksvoorwerpen, die kennelijk af-
komstig bleken te zijn van een militair 011-
derdeel.
Onder lelding van inspecteur Kniepstra

Werd een nauwgezet onderzoek ingesteld en
het bleek dat de hulp der militaire pontie in
deze noodzakelijk was. Er waren n.l. bij de
.verduisteringen een· menagemeester, eenige
koks en ander keukenpersoneel betrokken.
Deze mannen, die ernstig werdén verdacht
de opgesomde goederen te hebben gestolen
en aan burgers voor een prikje van de hand
te hebben gedaan, zijn gearresteerd. Zij zijn
op het poHtiebureau en in de marechaussee-
kazerne .te Oss opgesloten.
Toen deze verdachten een bekentenis had-

den afgelegd werden de burgers aan den tand
gevoeld en toen bleek dat men met een uitge-
breide verduisteringsaffaire te doen had.
Verscheidene burgers zijn op het politiebureau
verhoord en tegen hen is proces-verbaal we-
gens heling opgemaakt. De ontvreemde goe-
deren zijn voor een groot gedeelte in beslag
genomen. '.
Het onderzoek in deze zaak wordt voortge-

zet en men verwacht dat tegen nog meer
personen proces-verbaal zal worden opge-
maakt. De in arrest gestelde militairen zijn
naar 's-Hertogenbosch overgebracht, waar zij
ter beschikking van de betrokken autoritei-
ten zullen worden gesteld.

11" !__ _ 7' _
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Kinderverlamming
In het Brabantsche dorpje Schayk zijn den

laatsten tijd verscheidene gevallen van kin-
derverlamming voorgekomen. Eenige weken
geleden werd bij drie kinderen resp. van de
families van Dijk van Ree en C. van Casteren
kinderverlamming geconstateerd. De drie
patiëntjes zijn ter verpleging in het St. Cani-
sius-ziekenhuis te Nijmegen opgenomen, van
waar zij thans hersteld, zijn teruggekeerd.
Met een vierde patiëntje, een kindje van de
familie Manders liep het niet zoo goed af.
Ook dit kind dat lijdende was aan kinder-
verlamming, ~erd naar bovengenoemd zieke~-
huis te Nijmegen overgebracht, waar het is
overleden.
Het heeft ter plaatse eenige ongerustheid

gewekt dat Ithans opnieuw twee gevallen van
kinderverlamming zijn geconstateerd. Twee
kinderen, een van 3 en een van 1 jaar uit het
gezin van N. van Casteren zijn door de ge- j
vreesde ziekte aangetast. Ook deze twee kin-
deren zijn naar het St. Canisius-ziekenhuis te
Nijmegen vervoerd. Daarnaast is nog een
derde kind uit het gezin ernstig ziek gewor-
den. Het staat echter nog niet vast of men
hier wel met kinderverlamming te doen heeft,

In de naburige gemeente Berghem is thans
ook een geval van kinderverlamming gecon-
stateerd. Daar is het 4-jarige zoontje van de
familie P. v. d. Heuvel aangetast. Ook dit
patiëntje is in het ziekenhuis te Nijmegen op-
genomen.

/

VERDWIJNENDE TRAMLIJN.

.I' De u-amüin Veghel-Uden-'-Heesch-'-O~s,

J V van de B.B.A.. welke nog alleen yoo_r goe.de.reno

vervoer werd gebruikt, zal met ingang ~van

O \? 15 November worden opgeheven. Ook het

1 "oederenvervoer zal voortaan geh~l per
\"\. ,A ~otortractie geschieden. De tramlijn zal .'
I \ \Y' worden opgebroken. Dit laatste beteek~nt. een

aanzienlilke verbetering voor den prOVll1Clal'en
weg Veghel-Oss.
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Kinderverlamming te Schaik

Als voorzorgsmaatregel zullen d. scholen
gesloten worden

In verband met eenige gevallen van kinder- I
verlamming te Schalk, heeft de geneeskundige
inspecteur der volksgezondheid in Noord-Bra-
bant en Zeeland, dr. J. G. Bantjes uit Nijme-
gen, last gegeven om als voorzorgsmaatregel
tot sluiting der scholen in deze gemeente over
te gaan. De hoofdinspecteur van .de volksge-
zondheid in Nederland heeft in verband met
het veelvuldig voorkomen van kinderverlarn-.
ming in de omstreken van Nijmegen aan dr.
Kolk opgedragen een onderzoek naar de oor-
zaak van het optreden dezer ziekte in te stel-
len. Dr. Kolk is zijn bezigheden te Nijmegen
aangevangen.

Aanbesteding
OSS. Voor rekendng van het waterschap de

Maaskant heeft de aanbesteding plaats gehad voor
het maken van cementbeton-, asphaltbeton-, grirrt-
en klinkerverhardingen op vijf wegen in 'genoemd
waterschap onder w'erkverruimingsvoorwaarden.
Laagste in-schrijfster.voor perceel I, n en III wa4

de- n.v. H. Roosewinkel, Nijmegen met f 1~1,742.
Voor per-ceelI aUeen, was laagste inschr-ijfster fa.

Louwers; :Uden met f 24,947.

ST. MIcHiELSGESTEL.--Ö;;"der voorzitter ..
schap van ir. Blom, is hier een vergadering
gehouden van de besturen van den N.C.B. te
St. Miebiel-gestel en Den Dungen. ter bespre-
king van de plannen tot r u i Iver k a v e-
1in g van het Bossche veld. Ir. Krügers uit
Tilburg hield een deskundige uiteenzetting en

I deelde mede, dat de cornmissarts der Koningin
in Noord-Brabant zijn instemming met de plan-
nen heeft betuigd.
De vergadering heeft besloten, 'een verzoek

tot ruilverkaveling van het Bossche veld 111
te dienen bij ged. staten.____«>0 e-.'. ~~

VEE EN PAARDEN
OSS. 26 oet. OP de heden gehouden paarden-

markt wsrden aangevoerd: 426 n'-jarige paarden
, 250-550; 218 voljarige Daarden f 300-500; 156
hitten f L10-230; 67 slachtpaarden f 120-180; 123
veulens f 80-290.

MALVERSATIES BIJ DE
MILITAIREN TE' OSS

J

Een reserve-kapitein' gearresteerd.

Reeds geruimen tijd bestond bij de mifitaire
autoriteiten het vermoeden, dat op een com-
pagnies-bureau te Oss malversaties werdoen
gepleegd. Na een uitgebreid onderzoek kwam
vast te staan, dat de 47-jarige reserve-kapitein
T. L. zich aan onregelmatigheden heeft schul-
dig gemaakt. L., die compagnies-commandant
te Oss was, is onmiddellijk uit zijn functie
onthev~~ en naar 's-Hertogenbosch gebracht,
waar hij na verhoor is opgesloten. Aangezren
het onderzoek nog in vollen gang is, konden /
de militaire autoriteiten geen verdere mede-
deelingen doen. Te Oss, waar de arrestatie
groot opzien heeft gewekt, wordt beweerd, dat
men hier te doen heeft met een omvangrijke
verduisteringszaak. Behalve aan verduistering
van geld, dat aan het Rijk toebehoorde, zou
verdachte zich hebben schuldig gemaakt aan
het incaaseeren van steekpenningen bij leve-
ringen voor Defensie. Men meent te. weten,
dat de zaak niet alleen tot militairen beperkt
zal blijven.

/
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Noc meer .malversaties te Oss
Thans is aen fourier gearresteerd.

Het ingrijpen van de militaire politie, in-
zake de malversaties, welke bij te Oss
gedetacheerde legeronderdeelen zijn voor-
gekomen, is aanleiding geweest tot een
nieuwe arrestatie. Na een uitgebreid onder-
zoek is men' tot aanhouding overgegaan
van den fourier R up verdenking van ver-
duistering van dekens welke het I:{ijk toe-
behooren. De verdachte is deswege opge-
<loten Ook het onderzoek betreffende de
"f'r('lllj,t"r;ngen welke door rlen thans ge·
arresteerden compagniescommandant Th,
_. S L zijn gepleegd wordt met on vermln-
ierde kraeht voortgezet Bij een aantal bur-
zers zijn huiszoekingen verricht.
Ofschoon de militaire autoriteiten over'

ieze affaire geen inlichtingen verstrekken,
«hünt wel vast te staan, dat men hier met
en omvangrijke verduisteringszaak te doen
'eeft, waarbij het Rijk voor circa r 25000
"'I zijn benadeeld Bij diens arrestatie werd
lP L. nog een beorag gevonden van f 7000,
dat aan het Rijk toebehoorde.

j In het St. Annaziekenhuis te Oss is na €'en
ziekte van slechts en"kele dagen overleden pater
Gratianus 0: Cap., hulpaalmoezenier voor den
arbeid in het district Oss. Hij was belast met de.
godsdienstig zedelijke zorg voor de werkloozen
te Oss en omgeving, hetgeen hij voornamelijk
deed door huisbezoek.

v

Roomsch-Katholieke Kerk

SCHIJNDEL. De gem è en te ra ad heefY
besloten eeri gemeenschappelijke regeling mei
de gemeenten St. Oedenrode, Boxtel en St. . .L
Michielsgestel vast. te stellen, ten behoeve van Ov>/,4-,

J de verzorging van 'de. politie, brandweer ..e.n; J
eigendomme.n -in het kerkdorp Gemonde. Het
crediet in rekening-courant met de n.v. 'Rot- j
terdamsché 'Bánkvereeniging: wordt gebrach't ~. I
van ! 25,000 op f 35,000. . '0)

J
DINT:HER. De gemeenteraad heeft besloten

voor net komende belastingjaar het aantal
ope ent e n op de gemeentefondsbelasting .j}
vast te stellen op 75. 'IT



Het nieuwe raadhuis van Megen
Hel: zal waarschijnlijk voorloopig niet

worden gebouwd .

en (
i~

. In de gisteravond gehouden raadsvargade-
rmg heeft de raad scherpe critiek uitgeoefend
Op het beleid van den burgemeester inzake
den bouw van het nieuwe raadhuis.
De heer van Liebergen deed voorlezing van

het begrootingsrapport, waarin werd ver-
klaard, dat de burgemeester eigenmachtig en
zonder voorkennis van wethouders en raads-
leden veranderingen in het bestek had laten
aanbrengen, waardoor de lokalen iri het
gebouw te klein zouden worden, terwijl min-
derwaardig materiaal zou worden gebruikt.
Op deze wijze is de aard en de samenstel-

ling van het bestaande bestek geheel ver-
anderd. DE' commis.sie van rapporteurs is van
meening, dat deze veranderingen zijn aan-
gebracht om de aannemingssom te verlagen
en aldus te bewerkstelligen dat aan een be-
paalden aannemer het werk kon worden
gegund.
De voorzitter - aldus het rapport - heeft

de besluiten genomen zonder voorkennis van
wethouders en raad, terwijl deze bezuiniging
Voor de gemeente nadeelige gevolgen zou
hebben.
De heer Hoefnagels merkte op, dat de

begrooting voor de aanbesteding is vastgesteld
op f 16,700. Nadien werd goedkeuring ge-
vraagd aan het Werkfonds de kosten te bren- .

"'.1\gen op f 20,600, af te ronden tot f 21,000. Een
bedrag van f 3240 zou komen ten laste van
de .gemeente.

In de vergadering van 30 Juni heeft spr. na
de aanbesteding, welke buiten den raad en
de wethouders om is gegaan, aan den voor-
zitter gevraagd of het bedrag klopte met de
begrooting waarna de voorzitter heeft geant-
Woord, dat de begroeting slechts met f 30
à f 40 zou .worden overschreden. In de ver-
gadering van 29 Juli bleek reeds de onjuist-
heid van deze bewering, want toen was er al
een verschil van f 1248, vermeerderd met
een post van f 400 uit het Werkfonds, in
totaal f 1648.
Spr. hekelde het optreden van den burge-

meester, die den raad iets onwaars had voor-
gespiegeld, en oefende felle critiek op diens
beleid in deze.
De voorzitter verzekerde het te betreuren

dat deze zaak zoo is geloopen, hij had alleen
in het belang van de gemeente gehandeld.
iDe architect van het nieuwe raadhuis, de

heer C. Roffelse uit Helmond, had zich be-
reid verklaard ter vergadering te komen en.
'den raad alle gewenschte inlichtingen te ver-
strekken. De zaak zou dan met gesloten
deuren kunnen worden behandeld,
De raad verzette zich hiertegen, men ver-

langde geen inlichtingen van den heer Rof-
Jelse, maar men verweet den voorzitter dat
hij al te eigenmachtig was opgetreden.
De voorzitter betuigde nogmaals. zijn spijt,

dat de raad weigerde de zaak in gesloten
zitting te behandelen, en voegde de ver-
gadering opgewonden toe: "Ik ken de menta-
liteit van de raadsleden".
De heer Hoefnagels protesteerde tegen d~ze

uitlating en stelde zijn medeleden voor ZIch
niet door den voorzitter te laten beleedigen
en de vergadering te verlaten. Zoowel wet-
houders als raadsleden verlieten hierna de-
monstratief de vergaderzaal, zoodat de
discussies welke meer dan vier uren hadden
geduurd, 'op deze wijze een ontijdig einde
namen.
Na afloop hebben de wethouders verklaard

dat zij geen enkel mandaat betreffend -den
raadhuisbouw zullen ondertf'ekenen, zoodat
de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor-
loopig geen voortgang zal kunnen vinden.
I~_________ _ ------



BOXMEER. De r a a d heeft tot wethouder
gekozen den heer C. Peters. Voor !het komende
belastingjaar zijn de opcenten van de perse-
neele belasting vastgesteld op 200 en van de
gemeentefondsbeIa'S1ing op 75.

~ . D •• : ..__ 7__ ,.J
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(
Met tragisc:he bijzonderheid.

Gisteravond is de miliciën G. v. d. Lubbe
uit Schiedam, die met een aantal andere verlof-
gangers per militairen vrachtwagen naar het
station te Boxtel reed, op den Schijndelschs-
weg van den auto geslingerd. Met een zware
herschenschudding en ernstige wonden aan het
hoofd is het slachtoffer naar het St. Lidwina-
ziekenhuis te Boxtel vervoerd. Zijn toestand is
zorgwekkend.
V. d. Lubbe zou vandaag te Schiedam in het

huwelijk zijn getreden.
. ,1 1\ 1r.\ ' Irv', '" f_,

-s, l\j\! ,I

j
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< ·BOEKEL. Hier ter plaatse is overleden de
heer P. van D oor e n. die gedurende 35 jaren
achtereen gemeenteraadslid, en 25 jaren wet-
houder dezer gemeente is geweest.

/ 3 Lr;;.;-. a...-v ;Z--.

NISTELRODE. De raad heeft besloten - 75 \
ope ent e n te heffen van de hoofdsom der
!temeentefondsbelasting over 1940/1941.

.It..A/rr'' .o.;é-

GEFFEN. Uit de gem een t e beg roo tin g
1940 blijkt, dat de gemeente noodlijdend is ge-
worden. Voor het tekort van f 2000 zal een
bijdrage gevraagd worden van het Rijk. Met de
Bank voor Ned. Gemeenten zal een rekening-
courant-overeenkomst worden aangegaan van!
f 40,000. Het aantalopcenten van de hoofdsom

•. I
der gemeeq,tefondsbelasting wordt voor het r
komende belastingjaar vastgesteld op 75.
De raad besluit vervolgens de noodige stappen

te doen om het Uurloon _van de werkverschaf-
fing, dat thans 23 cent bedraagt, verhoogd te
krijgen tot 26 cent.

II

,/

/
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Schip met grint gezonken
Tijdens den hevigen storm is gisteren een

met grint geladen schip, metende ongeveer
100 ton, toebehoorende aan schipper Paulus
uit Venlo, dat voor anker lag in het afgeslo-
ten gedeelte van de Maas te Lithoyen, los-
geslagen en vrijwelonmiddellijk gezonken, I
De schippersvrouw bevond zich met twee

kleine kinderen aan boord ; de schipper was
met drie kinderen naar de kerk. Een aantal
militairen snelde direct te hulp en slaagden
er in de vrouwen de kinderen, die al te,
water waren geraakt, te redden.

\
Van het schip steekt alleen nog de mast-r

boven het water uit. Schip en lading zijn
verzekerd.

~ ./Y-.r""" ~. c:...
LITH. Tot secretan-ils-penl1lingmee~terv;am het

wa.terschap De Polder van L1th is ge-
kozen de heer J. M. Smits, burgemeester van
L~th.

j

IN EEN EMMER MET KOKEND WATER
GEVALLEN

Het drie-jarige jongetje aan d. g.volgen
overleden

In een onbewaakt oogenblik is het drie- I

I
[arlge zoontie va:n de familie H. Groenendaal \)
te den Dungen III een emmer kokend water
~eV'a,l1en,Met. ernstige bra:n~'W1Ondel'l:overdekt
is ihet knaapje naar het ziekenhuis overJ'!e-
bracnt, waar het is ':,vt.rue<~~n. 0
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Het nieuwe raadhuis van Megen
Wethouder van Deurzen weigert de
mandaten te teekenen. Een commissie

benoemd.

De voorzitter heeft den raad medegedeeld,
dalt het Werkfonds zich kan vereenigen met
de beztiinig ingen, die zijn aangebracht bij
het bouwen van het nieuwe gemeentehuis.
Er wordt f 1536 bezuinigd, terwijl de. bouw
even solide zaû blijven, Verschillende leden
namen met deze mededeeling geen genoegen
en uitten hun misnoegen over het feit, dat
het bestek veranderd is geheel buiten den I
raad om. Men acht de bezuiniging een ver- I
kapte beguns.tigmg van den aannemer, die I
het werk voor f 18,348 heeft aangenomen en
dat gerust kon doen omdat hij alleen met de
wijzigingen, dieda ter zouden worden aange-I
bracht, bekend zou zijn geweest. Wethouder
van Deurzen legde hierna een verklaring af.
dat hij de mandaten voor den raadhuisbouw
weigent te teekenen en wel omdat zoedienen
voor de. betaling van een uit te voeren werk,
volgens plannen, welke niet zijn goedgekeuro
door den raad, doch buiten den raad om door
den voorzitter zijn gelast.
Na langdurige en uitvoerige discussies

wordt ten slotte besloten om een en ander,
wat de leden niet duidelijk is, te lalten toe-
lichten door een technisch deskundige. Diens
conclusie zal al dan niet aanleiding geven de I
befaamde gemeentehuiskwes-iie van den juri-
dische zijde te bez ien. Na stemming wordt
een commissie uit den raad benoemd om rap-
port uit te brengen. De oommissieleden zul-
len met den Voorzitter overleggen, hoe en
wanneer de tweede termijn van den aan-
nemer (groot f 1021.80) zal worden uitbe-
taald.

!
\'

Gistermorgen is een groote boerderij, waarin
ook militairen lagen ingekwartierd, tot den

grond toe 'afgebrand

Maandagmorgen in de .vroegte is een felle .
brand uitgebroken in de kapitale boerderij ~
van den landbouwer J. van Tielap het ge-
hucht den Brand te Zeeland N.-B, Onmid-,
dellijk werd groet alarm gemaakt, omdat in
deze boerderij, waar 20 militairen waren in-
gekwartierd tevens een lading mittrailleurs-
patroons was geborgen, zoodat een groot
gevaar voor ontploffing bestond. Het vuur
greep met zulk een razende snelheid om zich
heen, dat de bewoners en militairen in allerijl
het brandende perceel moesten verlaten. On-
der leiding van de militaire autoriteiten werd
het blusschingswerk onmiddellijk ter hand
genomen. De bewuste boerderij werd afgezet,
terwijl de omwonenden zich naar veiliger
oorden begaven. Met drie stralen werd het
vuur aangetast. Een aantal patronen is nog
tot ontploffing gekomen, doch bij de verschil-
lende explosies, die tot in verren omtrek wer-
den gehoord, hebben zich geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan. Eenige militairen,
die bij het blusschingswerk betrokken waren,
liepen brandwonden op en moesten zich on-
der geneeskundige behandeling stellen. Men
kon niet verhinderen, dat de boerderij met
stalling en schuur tot den grond afbrandden.
4 legerpaarden vonden een jammerlijken
dood in de vuurzee, terwijl nog een paard,
eenige varkens en een aantal kippen, toebe-
hoorende aan de bewoners, in de vlammen I
omkwamen. Ook de inboedel, de landbOUW-)
inventaris en de oogst zijn verloren gegaan.
De verzekering dekt de schade. De oorzaak

van den brand is niet bekend. I

J

Felle brand te Zeeland

l
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OPLOO. De gem een ter a a d heeft een
voorstel van B. en W. om met ingang van 1940
de personeele belasting, wat betreft den grond-
slag biljarten met de helft te verlagen en te
brengen op flO aangenomen. Besloten werd
voor het komende belastingjaar 40 opcenten te
heffen van de hoofdsom der gemeentefonds-
belasting.

J.

"
ST: OEDENRODE. De voorzitter heeft in den

gemeenteraad zijn dank betuigd aan de directie
der n.v. Oda ter plaatse, voor de schenking van
stalen fauiteuils en tafels aan de gemeente. Van
de P.N.E.M. is bericht ingekomen. dat-de bouw
van netten in 'de gemeente is stopgezet, m ver-
band met. de tijdsomstandigheden. Aangezien de
meerderheid van den raad van meerring IS! dat
de schoonheid van het dorp er. onder zalll]den,

. wordt het besluit tot beklinkering -van het
Marktveld ingetrokken. .'
Besloten wordt voorts plannen te laten maken

voor den bouw van een arrestantenlokaal en
bureaux voor sociale zaken en distr ibufie.
De O.L.school zal voor 1940 worden gehand-

haafd. Aan den minister zal w.orden verzocht
het aantal der leerlingen niet mede te rekenen,

I krachtens art. 55 der L.O.wet. .'
Een der leden drong aan op het doen aan-

\

leggen van schumoopgraven m de gemeente,
doch de meerderheid van den raad achtte dezen
maatregeloverbodig. .

2 S _.u-~, é) ~.

J OEFFELT. De gemeenteraad heeft besloten de J
o'Ocenten op de gemeentefondsbelasting voor
hêt komende belastingjaar te ver h 0 og en van
40 op 75.

I· ... (')NTSPANN1NGSLOKAAL V.OOR .. -I MILITAIREN TE LANGENBOOM GEOPEND

l
Evenals onlangs' te Renswoude is gisteren
te Langenboem in Noord-Brabant een onto
I spanningslokaal geopend, voor de daar ge-
1 legerde militairen. Di.t is het .tweede ontspan-
: nmgslokaal;. dat geschonken werd door de
t. Bataafsene Petroleummaatschappij .en dat
I vooral. in het plaatsje Langenboom in -eerv
~dringende behoefte voorziet. .
• Niet alleen, dat in het gebouw is zorz gè-

i : dragen voor gewoo» ontspanning, zooal; bil.

[

.j art, ping-pong, sjoelbak etc. doch ook een
. uitgebreide bibliotheek en' kra.ntenle. c.t.uur

staat den militairen ter beschikking. Eer,
toonee1 benevens een brandvrije cabine geven

, gelegenheid tot het houden van tooneel- en
filmvoorstellingen in de zaal, welks circa
500 personen kan bevatten. Een fleurig aan.
zien heeft het inter ieur verkregen door 'de
wandschilder-ingen welke 'zijn aangebracht

î en die alle !J.etrekkirig hebben op komische
voorvalLen uit .het soldatenleven. Een f'raai
door den kunstschilder Akersloot uitWarmond
ingericht buifet completeert het geheel.
De sta~muziek van de daar gelegerde mili-

talren luisterde den avond op. '. .

De Maaskanalisa:tiewerken.

. TengevoLge van den hocgen waterstand van
de Maas, is de arbeid aan de Maaskanalisatie-
werken in Oostelijk .Noord-Brabant grooten-
d.,:els . stopgezet. T;:l van werkverschaffingen
zijn, in verband hiermede, stilgelegd.

VIERLINGSBEEK. Op 52-jarigen leeftijd is
alhier. overleden de heer C. A. M. van E t ten
sedert 1917 secretaris en sedert 1924 ontvange~
dezer gemeente .
.. nuuunT1'lllu'nnnn'nn",tTlIlIlllllIflllfI"."",., ... ;'.... ·..... · .....•.••...................

BOXMEER. De gemeenteraad heeft besloten
tot aankoop van een bouwterrein ter grootte
vart 8000 m'. voor f 4000 voor het bouwen van
een ni e u W· -r a a d hiu i s.

"./'
\.l

I

I
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, ST. MICHIELSGESTEL. De raad heeft be.

J
sloten de 0 P c ent e nop dep ers 0 ne eI e
bel ast J n g voor het komende belastingjaar
te ver hoog enen te brengen' van 150op 175. '. .

I HEESCH De I' a a d heeft besloten .- te

J reden tot de Drinkwatervoorziening Oost-~rd-
Brabant. Er zal geen verplichte aansluiting
worden gevorderd.
"In prtncipa werd besloten over te gaan tot
bouw van een nieuw raadhuis. De kosten zullen
bestreden worden uit een geldleening.
De gemeenterekening, welke .een nadeelig

saldo aanwijst. van f 87'74.66gewonen dienst,
werd vastgesteld.

I -',e ':." . _ •. ' •.

DREUMEL. De gem e en t e b ë g roo tin g
1940 vermeldt een tekort van f 6500, waarvoor
rijkssteun zal worden gevraagd.

114

Roomsch-Katholieke Kerk

t:
~

Te Oss.

Onder groote belangstelling van alle lagen
der bevolking, is heden te Oss het feit herdacht,
dat de Zusters van de Congregatie van Liefde
te Tilburg, zich te Oss vestigden, om daar de
verzorging der vrouwelijke jeugd op zich te
nemen. Het Convent, dat aanvankelijk slechts
uit twee religieusen bestond, breidde zich ge-
stadig uit en thans wijden de zusters zich aan
ziekenhuisverpleging. lager en uitgebreid lager
onderwijs, verzorging van ouden van dagen en
pensionnaires. .
Nadat Zondagmorgen door pastoor J. H. Ver-

schure, deken van Oss een Mis van Dankbaar-
heid was opgedragen vond om half één de
huldiging in het Gesticht der Zusters plaats.
Notaris E. B. H. M. Hoctin Boes, voorzitter van I
het feestcomité, overhandigde namens de'
Ossche bevolking een enveloppe met inhoud,
bestemd voor de inrichting van een nieuw-
gebouwde kinderzaal inhet St. Annaziekenhuis.
Op de receptie, welke vervolgens werd ge-
houden en waarbij ook het gemeentebestuur
van Oss door zijn aanwezigheid van zijn be-
langstelling blijk gaf, werd o.a. het woord ge-
voerd door burgemeester J. F. Pleegmakers.
J. Goldsmid, leeraar der Ned. Isr. gemeente,
mevr. C. J. J. L. Op de Caul, inspectrice van
het l.o. majoor dr. N. Konings, officier van ge-
zondheid en vele anderen. Op de receptie waren I
voorts aanwezig ds. mr, F. C. M. Boenders,
predikant der Ned. Herv. gemeente, doktoren,
industrieelen en anderen autoriteiten .

.:1 .r ~ <"' _ -~eJ./~

Kind verbrand
Het anderhalfjarig zoontie van de fàmilie

Giellis te Oss is gisteren bIJ het spelen teg.en
de brandende kachel gevallen. De kleertjes
van het kind raakten in brand. .Met br arrd-
. wonden overdekt werd de klein~ m ernstigen
toestand naar het St. Anna-Zleken~1UISge-
bracht, waar hij kort na aankomst IS over-
leden.

J

I\

I BERGHEM. De Gem een t ~ r.a ~ cl hee.~t b~·
loten het gemeentelijk electnclteltsbedrlJf UIt
te breiden en tot dekking der kosten een geld-
leening aan te gaan groot f 12.150 .

Accoord werd gegaan met een voorstel van
B en W om een rekening-courantovereenk~mJt
a~n te' gaan ten bedrage va~ f 85.000me e
Bank voor Ned. Gemeenten te tS-bGrave~f::gg~'940
Vervolgens werd de gemeen e egroo.

vast"esteld sluitend in ontvangst en UItgaaf op
f 226 746 g~wonen dienst. .. 11 75
Voor het komende belastmgJ_aar zu in be-

opcenten van de' hoofdsom der personee e
lasting worden geheven.
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BOERDERIJ AFGEBRAND

.Door onbe~ende oorzaak is gisteren brand
uitgebroken m de boerderij van den land-
bouwer H. v. d. Heuvel te Berlicum (N.-Br.>.
Het vuur ontstond in het achterhuis en
breidde zich zoo snel uit, dat de boerderij
was afgebrand voordat de brandweer arri-
veerde. Inboêdel, landbouwinventaris en
oogst gingen verloren. Verzekering dekt de
schade .

DOODELIJK ONGELUK MET EEN
KARABIJN

Toen gisteren de 23-jarige ongehuwde
dienstplich~!ge H. L ...uit S?érendonk, te Erp
(N.-Br.), zijn karabijn wilde schoenmaken
ging het 'Wapen af. L. werd in het hoofd ge~
troffen en was onmiddellijk dood.

OSS. B. en W. hebben den raad de. beg roo: J
tin g 1940aangeboden, die sluitend is, dank ~lJ
de voorloopige opneming van het geheele batig
slot van den gewonen dienst der gemeente-
rekening 1938 ten bedrage. van f 13,812;46.In
inkomsten en uitgaven sluit de begrootmg in
totaal op f 1918,655.41.

A3 ~ 61. d.,/f!-.
ESCH. (N.B.) Daar, de gemeentebegr~oting'

1940 zgpder belastingverhooging niet sluitend V
is te ,ml:l,ken,heeft de raadvbesloten de opcenten
der personeele belasting te verhocgen van 150
op 200, en de opcenten der gemeentefonds·
belasting van 55 op 75.

.,
ALEM. De.i.e mee n ter a a d hèeft besloten

voor het komebde belastingjaar 40 opcenten te
heffen van de hoofdsom der 'personeele belas-
ting, 80 opcenten van de hoofdsom der grond-:
belasting, gebouwde eigendommen eli 20 op-
centen van de hoofdsom van de grondbelasting,
ongebouwde eigendommen, 15 opcenten van de
hoofdsom der vermogensbelasting, terwijl van
de' gemeentefondsbelasting geen opcenten zullen
worden geheven. Vervolgens werd de begroe-
ting vastgesteld, sluitend in ontvangst en uitgaaf
op f 13,350.80gewonen dienst.

DREUMEL. De gem een ter a a d heeft de
gemeenteb~~o.oting 1940 vastgesteld, sluitend
in ontvangst en uitgaaf op f 147,341.89.Voor
het niet te dekken ~~1tt van f 6500 zal rijks-
steun worden gevraagd. Besloten werd tot aan-
koop van materiaal voor het boren van brand-
putten ten bedrage van f 63R Voor 1940 zal
met de Bank voor Ned. Gemeenten een reke-
ning-courant-overeenkomst worden aangegaan
groot f 39,000.Voor het tekort van f 5000 Vim
het Burgerlijk Armbestuur zal een regeling wor-
den ontworpen. Voor het komende belasting-
jaar zullen 75 opcenten worden geheven van
de hoofdsom van de gemeentefondsbelasting.

)

J

,
Kerknieuws /.1-

fY
J

'Roomsch-Kctholteke Kerk
De heer 'F. van Loover'en, pastoor

Vortann MuUum, glemeenne Boxmeer Is op
I jarig'en Lee1itijd overleden, •

BERLICUM (N.B.>De g e me e n teb eg ro 0.'
t i TI g 1940 heeft een vooräoopig tekort van
f 11,000,hetgeen kan women gedekt door een
bijdrage Uit het werkloosheldssubsiddefonda en
extra belastingbljdragen. .

GEMERT. De raad heeft besloten tot restau-
ratie van het gem eent eh u i s. De <fe-
meentebegroo,ting werd vastgesteld op f 324402
gewonen ddenst, '

J
-:

J

)
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HEESCH. De r a a d heeft besloten den bouw
van het nieuwe gemeentehuis te gunnen aan
den laagsten inschrijver den heer G. de Veer
Geffen voor f 20,400.
De raad ging accoord met een voorstel van

B. en W. om een leening aan te gaan groot
f 30,000 à 4

'
h pct. à pari, ter financiering van

den bouw eh de eventueele aanschaffing van
meubelen. r

.;'

Verkeersongelukken .

.Vanochtend is de heer Klokgieters uit Oss,
die .een ziekenauto exploiteert, met dit voer-
tuig, waarin ook zijn echtgenoote zat, ter hoosrte
van. de Israëlietische begraafplaats op den
Heeschenweg dRpl' de gladheid geslipt.
De auto botste tegen een boom en werd ge-

heel vernield. -. .
De heer K. kreeg verwondingen aan het

hoofd en kon na verbonden te zijn naar zijn
woning worden vervoerd. Zijn echtgenoote IS
met een hersenschudding en inwendige kneu-
zingen naar het St. Annaziekenhuis overge-
bracht...

J

BEST. De gemeenteraad heeft de gerr:eente-
begroeting 1940 vastgesteld, op f 164,908 in ont-
vangst en uitgaaf, gewonen dienst. Besloten
werd voor het komende belastingjaar 200 op-
centen te heffen van de hoofdsom der perso-
neele en 75 opcenten van de hoofdsom der I
gemeentefondsbelasting.

DEN DUNGEN. De gemeenteraad heeft be-
sloten voor het komende belastingjaar 65 0 p-
c ent e n te heffen van de hoofdsom der ge-
meentefondsbelasting.

J

I LITH. Op 80 jarigen leeftijd is alhier over-
leden de heer C. W. Jan sse n, directeur en
oprichter der n.v. Stoombootonderneming H.
Janssen te Lith.

LITH. Teneinde de begrooting slu!tend te
krijgen za;! rijk sst e u TI worden gevraagd ten
bedrage van f. 3000. Voorts heeft de raad be-
sloten de belastingen te verhoogen, De op-
centen dell"personeele belasting zullen gebracht
worden van 120 op 200; de. opcenten der ge_'
meentefondsbelastdng zullen worden verhoogd
van 55 'tolt 75.
Naar. het . tekort van den vûeeschkëurings-

dienst, ,kJ:"ingOss, waarvoor de gemeente Lith
aanspràkelijk wordt gesteld voor f 273.67, zal
een onderzeek worden ingesteld.

,if se«..4? y;.
Berghem i.

AFSCHEID VAN DEN BURGEMEESTEl't

In de gisteren gehouden buitengewone raads-
vergadering heeft burgemeester Baudoin,
aan wien met ingang van 1 Januari a.s. wegens
het bereiken van den pensioengerechtigden
leeftijd eervolontslag was verleend, afscheid
genomen van den raad. De burgemeester
dankte in zijn afscheidsrede alle autoritelten
voor hun medewerking, in het bijzonder wet-·
houder van Erp, die gedurende de langdurige
ziekte van den burgemeester als loco-burge-
meester heeft gefungeerd.
Vervolgens werd o.a, het woord gevoerd

door wethouder van Erp namens den raad,
notaris mr. H. A. H. Bijvoet namens de be-
volking en pastoor van Welie namens de
geestelijkheid. Verscheidene geschenken wer-
den den scheidenden burgemeester aangeboden.
Een groet aantaL burgemeesters en wethou-

ders van' naburige gemeenten, verschillende
politie-autoriteiten uit den omtrek en de
familie van den burgemeester waren ter ver-
gadering aanwezig.



iC~,S ,,~e raa:J }repft de gemeentebegl"'Jo_
.'n - drenst 1940, sluitend m olll!wangs.tenen

UItgaven op' t 1,918,655.41 vastgesteld. Besloten
werd voor het komende be],;,JsüllJgjaaJr75 op-
centen te heffen, van de hoofdsom der Cf"'_
J?1eenteLollJd~bela&t.i'!1Jg.Aangezien g.eMeken "'is
Qlat het to,eg.estanemaximurn k.asg,e1dcredi,etvan
f 450,000 met toereikend is, zal d,~t verhoogd
worden met f 100,000,

-Jl .o L Cl. 0/,
De inbraak in de stoomzuivel-

fabriek te Gemert
Het onderzoek heeft nog geen resultaat gehad.
Men vermoedt dat er "vaklieden" aan he:!

werk zijn geweest.

De gemeentepoliti>e te Gemert heeft een uit-
gebreid onderzoek ingesteld naar den inbraak
in de zuivelfabriek De Eendracht welke in den
nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft plaats-
gehad. en waarbij f 6000 werd buitgemaakt.
Uit het politieonderzoek is gebleken dat de

daders zich door uitsnijding van een ruit toe ..
gang tot het gebouw hebben verschaft waarna
zij zich naar het privékantoor hebben begeven
waar een brandkast van ~root formaat stond,
die à la sardine werd opengesneden. Alles
wees erop dat hier geen beginnelingen in het
vak aan het werk zijn geweest. Aangezien het
kantoor niet overhoop was gehaald, blijkt wel
dat de bezoekers het alleen op de brandkast
gemunt hadden en daar de fabriek vrij afge-
legen staart hebben zij ongestoord kunnen wer-
ken en zich ongehinderd met hun buit uit de
voeten kunnen maken. Uit het feit dat geen
vingerafdrukken zijn gevonden, blijkt dat men
met beroepsinbrekers te doen heeft. Elk spoor
dat tot hun aanhouding zou kunnen leiden,
ontbreekt. De politie zet haar nasporingen
krachtig voort.

I



EEN SLECHT BEGIN

Te Schijndel is III den Oudejaars-
nacht een 23-jarige fabrieksarbei-

der bij een twist ernstig door
messteken verwond

De Oudejaarsviering is te Schijndel
(N.B.) op wreede wijze verstoord, door-
dat bij een twist tusschen eenige jonge-
lieden, zoodanig van het mes gebruik
werd gemaakt, dat een 23-jarige fabrieks-
arbeider levensgevaarlijk werd gewond.

I Verschillende jongelui hadden den Oude-
I jaarsavond gezamenlijk op vroolijke wijze
~doorgebracht, waarbij verschillende café's I
werden bezocht. Toen het Nieuwe Jaar was

I aangebroken en men elkander de gelukwen-
schen van den dag had toegevoegd, maakte
men aanstalten om huiswaarts te keeren. Een
groepje van circa 5 personen, w.o. de 23-
jarige fabrieksarbeider J. Rijkers en de 17-
jarige landbouwerszoon P. van der Aa, begaf
zich in de richting van St. Michielsgestel,
waar op Rieseind Rijkers woont. Op den Bos- ,
schen weg schijnt er verschil van meening te
zijn ontstaan tusschen v. d. Aa en Rijkers,
met het gevolg, dat de oneenigheid in een
twist ontaardde, welke zeer ernstige vormen
aannam. v. d. A. ontstak zoodanig in woede,
dat hij zijn zakmes greep en hiermede zijn
tegenstander te lijf ging. Er ontstond .een ,
hevige worsteling, waarbij Rijkers het onder-
spit moest delven. Door verscheidene mes-
stekên getroffen, zakte hij 'hevig bloedend
ineen en bleef bewusteloos in de. sneeuw
liggen. Toen de dader zag, welk een onheil ,
hij had aangericht, nam. hij overhaast de
vlucht en zag kans ongehinderd in de duister-
nis te verdwijnen. Zijn metgezellen, die van
de vechtpartij getuige waren geweest, waar-
schuwden aanstonds een geneesheer, terwijl
de politie eveneens van het voorgevallene,
op de hoogte werd gesteld "
Ret slachtoffer bleek verschillende diepe

steekwonden aan hoofd en schouders te heb-
ben bekomen, waardoor onmiddellijke over-

i brenging naar het Groot-ziekengasthuis nood-
zakelijk 'werd geacht. De politie stelde aan-
stonds een uitgebreid onderzoek in, waarna
zij den vermoedelijken dader, den 17-jarigen
v. d. A., van zijn bed lichtte. De verdachte I
werd naar het politiebureau ter plaatse over- I
gebracht, waar hij in arrest werd gesteld. \
De twist, welke zulke fatale gevolgen heeft ~

gehad, zou om een kleinigheid zijn ontstaan, I
I terwijl de dader in drift zou hebben gehan- I
deld. Gedurende Nieuwjaarsdag heeft de poli- I

tie te Schijndel haar onderzoek voortgezet
naar de juiste toedracht van deze zaak.
De verdachte zal ter beschikking worden

gesteld van den officier van justitie te 's-Her-
[ togenbosch.
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Onfortuinlijke

melkboer

En dat op Nieuwjaarsdag!
Gistermorgen bevond zich de melkboer van

H. uit Oss met paard en wagen, beladen met
bussen melk in de Molenstraat te Oss, om
daar zijn klanten van melk .te voorzien. Toen
van H. aan één der huizen aanschelde, werd
zijn melkwagen, waarop zich nog zijn 12-
jarig zoontje bevond, door een achterop-
komende auto aangereden. Het paard schrok
hiervan zoodanig. dat het schichtig werd en
op hol sloeg. De kleine jongen werd van den
wagen afgeslingerd doch bekwam wonder
boven wonder slechts lichte kwetsuren. Het
paard dat steeds schichtiger werd holde door
de drukke straat verder, waarbij het den
hevig slingerenden wagen verloor, Het vehi-
kel kreeg een heîtigen schok, met het gevolg
dat het omsloeg en de'melkblJssen over de
straat rolden. Op deze wijze kwamen ca. 400
liter melk in de sneeuw terecht. Het paard
werd een eind verderop door voorbijgangers
gegrepen voordat het nog verdere onheilen
,had kunnen veroorzaken. De onfortuinlijke
'melkboer moest met zijn beschadigden wagen
naar huis terug om andere melk te gaan
halen •

.A'.~C. J.J~"~.Ár./:)
Steekpartij te Schijndel

Een 23,jarige, fabfieksatbeider ,rnstig
" gewond' ,
, - - -

.Op Oudejaarsavond is te Schijndel (N.-B')
-een vechtpartij ontstaan tusschen: enkele
jongelui, die in diverse café's oud-en-nieuw
hadden gevierd en gezamenlijk' huiswaarts
keerden. Daarbij heeft dé 17-jarige P. v. d.
A. den 23-jarigen fabrieksarbeider J. Rijkers
met een mes een aantal. steken toegebracht.
Rijkers zakte bewusteloos ineen. Hij is in het
:ziekenhuis' opgenomen. Zijn' toestand baart
zorg. De dader is gearresteerd.

Roomsch Katholieke Kerk
Met ingang van 2 dezer is benoemd tot

pastoor van Vortum-MuUum, gemeente Box~
meer, de heer P. W. J. M. Vossen, sedert 1926
kapelaan te Asten. .

J

ZEELAND (N.B,) In. de plaats van wijlen
wethouder Dekkers, heeft de raad tot wet-
houder benoemd den heer L. van den
Bra nd.
Vervolgens heeft de raad de gemeentebe-

grooting 1.940vastgesteld, in ontvangst en uit- I
gaven slUItend op f 107,100.51. I

/

J



BRAND TE OSS

Vanochtend om 9 uur is een felle brand uit-
gebroken in de woning van den heer J. Bier-
man aan de Lievekamp te Oss. Aangewakkerd
door den wind greep het vuur snel om zich
heen. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse
was en hef vuur aantastte, kon zij niet ver-
hinderen, dat het perceel tot den grond af-
brandde. Alles is verloren gegaan. Een be-
lendende woning kreeg waterschade, doch kon
behouden blijven.
De oorzaak is vermoedelijk een lek in den

schoorsteen. De schade wordt door verzekering
gedekt. Eenige jaren geleden is het woonhuis
op dezelfde plaats eveneens door brand ver-
woest.

)

Boerderij door brand verwoest
Gistermiddag omstreeks 4 uur is een felle

brand uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer J. de Wilt, te Katwijk gemeente
Linden (N.-Br.) De militairen, in de boerderij
ingekwartierd, moesten zich ijlings in veilig-
heid stellen.' Toen de brandweer arriveerde
stond het perceel in lichte laaie. De boerderij
is afgebrand, inboedel en eenige militaire uit-
rustingsstukken gingen verloren. De oorzaak
is onbekend. Verzekering dekt de schade

.;

_/7~.a.,-. .e.
BRAND EN 'GEEN BLUSCHWATER

Boerengezin moest in' nachtgewaad v~uchten

Zondagmorgen omstreeks 6 uur -is brand
uitgebroken in de boerderij van den landbou-
wer A. van Dijk, in de Nieuwe Heide te Vor-
stenbosch, gemeente Nistelrode. Toen voorbij-
gangers het vuur ontdekten; hebben zij <)n;"

midde llijk de. nog slapende bewoners gewekt.
Het. geztn, bestaande uit man, .vrouw. en elf.
i kinderen, die hog niets van 'den brand be-
'merk;t hadden, moest. zich met, levensgevaar
-en in nachtgewaad in veiligheid stellen. Door
de groote droogte greep het vuur met razen- /
de snelheid om zich heen en vond gretig voed-
sel in de aanwezige voorraden hooi enstroo,
Ook het woonhuis werd door het vuur aan-

getast en weldra sloegen de vlammen over
riaar- eert groote kippenschuur, . waarin zich
circa 200 kippen bevonden. Aangezien wegens
de vorst geen blusschingswerk kon worden
verricht, is het .geheele complex; in korten tijd
een prooi der vlammen geworden. Het meeste
vee kon nog tijdig naar buiten worden gedrë-
ven, doch een koe, zeven varke\J.s en twee /
honderd kippen. kwamen jammerlijk in de II
vuurzee om. Ook de geheele inboedel, de
oogst, de landbouwwerktuigen eli groote hoe ...
veelheden hooi en stroo zijn verloren gegaan.
Vermoedelijk is de brand ontstaan door een

lek in den schoorsteen.
De sehade wordt door verzekering gedekt. ' ,

Te Oss.

Gisterochfend vonden voorhijgangerll
In de Ruwaard te OSII de 19.jarige
fabrieksarbeidster A. d. R. uit Heesch
bewusteloos en oogenlchijnlijk .lIlwaar
gewond naast haar fiets op den weg
liggen.

Het slachtoffer 'gaf slechts zwakke teeke.
nen van leven, zoodat men het geraden_achtte
haar per auto naar de ouderlijke woning te
brengen. Daar constateerde een geneesheer
een schedelbasisfractuur en een/zware her-
senschudding. Zij Was reeds des ochtends
vroeg uit haar woonplaats vertrokken en alles
wijst ez: ?P, dat zij .met haar fiets is' geslipt.
Het meisje moet ruim twee uur in de koude
hebben gelegen. Haar toestand is thans hoogst
zorgwekkend. .



OM DE VRACHTAUTO TE
REPAREEREN

Expediteur pleegt
verduistering

De politie te Gemert heeft gearresteerd den
ongeveer 35-jarigen expediteur J. M. aldaar,
verdacht van verduistering van gelden, die
hij voor rembourszendingen van verschillende
firm-a's onder -zijn berusting had. M. bekende
het hem ten laste gelegde. Volgens zijn ver-
_klaring beloopt het verduisterde bedrag on-
geveer f 250. Hij verklaarde uit armoede te
hebben gehandeld, om aldus noodzakelijke
reparaties aan zijn vrachtauto te bekostigen.
De verdachte zal ter beschikking van de
justitie worden gesteld. -
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Bij het rundvee WIlIl een landJbourwer te St

Oederrrode is miWtJvuurgeonm.stJa>teerO..

/

/
NISTELRODE. De gemeenteraad hWt beslo-

ten een vaste leening aan te gaan groot
f 23,000 ad -4l,i pet, en een ka>sgeld'LeenIDgg>root
f 40,000.

t/

VIERLINGSBEEK. In verband met het feit,
dat- de verkiezing -van -den heer L. C. Gerrits-
tot wethouder bij Kon. besluit nietig is ver-
klaard, naar .aànleiding. van een fout bij de
stemming, heeft opnieuween verkiezing van
een wethouder plaats gehad. De raad heeft ten
tweeden male 'als wethouder gekozen den heer,
... C. Gerrits. - I

aZ.:Q /~ O---~ .':
'-Kachelomgetrokken

"Drie kinderen ernstig 'gewond.

Toen drie kinderen van de familie Voets in
Den Dungen in de huiskamer bij de kachel
speelden, waarop een pan vet stond te koken
hadden zij het ongeluk de kachel om k
trekken, waardoor zij de gloeiende kolen en
het kok;.nde vet over het lichaam kregen.
Twee kinderen werden zoodanig met brand-
v:.onden overdekt, dat zij in. levensgevaar-
Iijken toestand naar het groote ziekenhuis te
's-Her-togenbosch moesten worden vervoerd.
De toestand van het derde kind is ernstig,
doch niet levensgevaarlijk.

~Q;Za-.- ,~,é) ,

Een arbeider onder de gemeente Reek
door een autobus overreden.

1\. Vanmorgen is de arbeider Krol uit O~s, d1e
zich per rijwiel naar de werkve~scJ::laffmg.te

\

lVIillwilde begeven, op den proviricialen weg
's_Hertogenbosch-Grav~ onder de gemeente
Reek met zijn rijwiel m de losse sne~uw. ge-

I slipt en. over den kop geslagen. De wlelrlJd'Ö'r
kwam juist voor een naderenden autobus van

.f \ den Maasbuurtspoorweg terecht en werd over-
V reden. Met ernstige 'Zerwon~ingen .aan het

hoofd, een hersenschuddll1g en [nwendige kne~-
zingen is de man opgenomen en na~r h~~ St.
Anna-ziekenhuis te Oss vervoerd. ZIJn rlJWIel
werd totaal vernield
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Boerderij bij Heeswijk afgebrand
Geen waterl Zes koeien, een paard en lies

varkens in de vlammen omgekomen.

Gistermiddag is vermoedelijk door een
defect aan den schoorsteen brand ontstaan in
de kapitale boerderij van den landbouwer
M. van Zoggel bij de abdij te Heeswijk. De
brand had reeds een aanzienlijken omvang
aangenomen voordat de bewoners hem be-
merkten. De .vrouw, die met vier kinderen
thuis was, vluchtte met drie kinderen naar
buiten, waar zij bemerkte, dat zij in de con-
sternatie vergeten had het jongste kind van
lY. jaar mee te nemen. Een militair snelde
het brandende huis binnen en wist het kind
door den verstikkenden rook naar buiten te i
brengen. De brandweer was niet uitgerukt, I
omdat er geen water aanwezig was. De boer-
derij brandde dan ook in korten tijd tot den
grond af. Zes koeien, een paard en zes
varkens kwamen in de vlammen om. Ook de
inboedel, de landbouwinventaris, de oogst en
een bedrag aan geld zijn verloren gegaan.
Aangezien de landbouwer zeer onvoldoende
was verzekerd, is hij nagenoeg van alles
beroofd. Dorpsbewoners hebben onmiddelijk
een collecte gehouden om het gezin van het
n. odige te voorzien.

/

OVERLANGEL. Op 78-jarigen leeftijd is hier
_.. J overleden de heer T h S e h r a v e TI, die lange

1/ I jaren wethouder dezer gemeente is geweest.
I

I VECHEL. Na een korte ongesteldheid is'
overleden de heer B. A. Elling, oud-directeur

I der lichtbedrijven alhier. Toen het. G.E.B. over-
ging aaa de P.N.E.M. werd de heer Elling op

I,wachtgeld gesteld. Nadien werd hij benoemdV I als directeur van de gasfabriek te Zwijndrecht.
maar hij is overleden, voordat hij deze functie
kon aanvaarden.

WANROY. Op 80-jarigen leeftijd is alhier
overleden, de heer C. Cornelissen, oud-gemeen-
tesecretaris alhier.

Aanbesteding

BOXMEER. Alhier. heeft de aanbestedin~ plaats
gehad van het bouwen van een acht-kla~slge
school voor Buitengewoon L. O. Laagste tnschrijver
was Th. Kersten te Ov~rloon met f 44.920aan WI en
het werk is opgedragen,

" ,

/
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(- Boxtel

De gemeen tebegrooting
Incidenden. De zeven leden van de r.k. fractie

verlaten de vergadering.

Bij de behandeling van de gemeentebegroe-
ting, hebben zich eenige incidenten voorgedaan,
waaruit bleek, dat de eensgezindheid onder de
r.k. gemeenteraadsleden, verre is te zoeken.
Nadat de voorzitter in deze eerste vergade-

ring van dit jaar zijn heilwenschen aan den
raad had uitgesproken, dankte het oudstq lid,
de heer De Haas. Toen deze laatste was uit-
gesproken, dankte het lid Merks, die van mee-
ning was, dat de heer de Haas, na alles wat
er was gebeurd, het recht had verbeurd, om
namens den geheelen raad te spreken.
De voorzitter stelt voor, dezen keer geen al-

.gemeene beschouwingen te houden, terwijl de
heer van den Heuvel het niet in het belang
van de gemeente vindt, dat thans bij de alge-
meene beschouwingen, de gemeenteraadsver-
kiezing en de wethoudersverkiezing nog eens
worden behandeld. Spr. stelt de volgende motie
voor:
De raad van de gemeente Boxtel, in verga-

dering bijeen, keurt ten zeerste af, het tegen
bepaalde personen gerichte beleedigend op-
treden, waardoor het belang van de gemeente
slechts geschaad kan worden. en besluit:

Le, Gezien den toon van het geschrift, dat
door een commissie als algemeene beschou-
wing is ingediend, hiervan geen lectuur te ver-
leenen;
2e. in het belang van de orde in de vergade-

ring in deze vergadering geen algemeene be-
schouwingen toe te laten;
3e. den voorzitter er op te wijzen, dat hij

in geval van persoonlijke beleedigende uitdruk-
kingen, onmiddellij)l: moet ingrijpen;
4e. dat dit ingrijpen zal bestaan uit den raad

voor te stellen, den overtreder op grond van
art. 72, derde lid der gemeentewet, voor den
duur van deze vergadering te schorsen;
5e. deze motie in kennis te brengen van Ged.

staten.
Deze motie werd met 8 tegen 7 stemmen aan-

genomen.
Hierna verwijderden de leden van de r.k.

staatspartij zich, om zich te beraden.
Toen zij weder in de raadszaal waren terug-

gekeerd. legde het lid v. d. Weyst een verkla-
ring af namens de r.k. raadsfractie, waarin hij
opmerkte, dat nu aan de r.k. raadsfractie belet
wordt, algemeene beschouwingen te houden,
o.m. over de wijze, waarop de wethouders hun
zetels in September 1939 hebben ingenomen,
genoemde partij het van ge ennut meer acht,
aan de bespreking vail deze begroeting, deel te
nemen.
Ten einde te bewijzen, dat het niet in de

bedoeling lag, op onbehoorlijke wijze beschou-
wingen te houden, overhandigde spr. aan den
voorzitter de op schrift gestelde beschouwing.
Daarna verlieten de zeven leden van de r.k,

staatspartij de vergadering, waarna met de
begroeting werd aangevangen.
Besloten werd de post presentiegelden voor

raadsvergaderingen met f 90 te verhoogen, ten
einde in de gelegenheid te zijn, meer vergade-
ringen te houden. '
. De maximum jaarwedde van den inspecteur
van politie werd verhoogd van f 2600tot f 2800 .
.Het aanvangssalaris van de agenten van politie
werd van f 1300op f 1400gebracht. Een ere-
diet van f 3200werd verleend, ten behoeve van
wijziging van het uitbreidingsplan van de
gemeente.
De begroeting, sluitend in ontvangst en uit-

gaaf op f 604,351.66gewonen dienst, werd daar-
na vastgesteld.

/
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DE BRAND TE OSS

<7

In het distillatiegebouw van de nov. Organon.

Gisteravond omstreeks kwart over 9 werd.
Oss plotseling opgeschrikt door een harden
knal. Onmiddellijk daarop begonnen de
sirenes van de n.v. Zwanenburg's Fabrieken
te loeien, terwijl het van alle kanten toe-
stroomende publiek bemerkte, dat zich boven
de fabrieksterreinen van de N. V. Organon
een felle vuurgloed afteekende.
Algemeen dacht men dat er brand was

uitgebroken in de laboratoria en fabrieks-
gebouwen van de Organon, terwijl men
vreesde dat zich bij de ontploffing,' die nog
door meerdere kleine explosies was gevolgd,

-,ongelukken moeten hebben voorgedaan daar
I de N.V. een continu bedrijf is. Gelukkig
bleek dit niet het geval te zijn. .
De brand was uitgebroken in het distillatie-

gebouw waarin zich een groote partij alcohol
bevond, welke in het laboratorium wordt
gebruikt. Dit distillatiegebouw is gelegen
naast de groote laboratoria en kantoren der
fabriek. Een felle steekvlam van circa 7
meter hoogte laaide op en kleurde de lucht
rood. De fabrieksbrandweer, die onmiddellijk
zeer actief was, bestreed het vuur met vier
stralen op de waterleiding.
Men riep, om op alle geoeurkijkheden voor-

bereid te zijn de assistentie in van het ge-
meentelijke brandweercorps, dat na weinige
oogenblikken met de groote motorbrandspuit
op het terrein van den brand verscheen. Ge-
zamenlijk bond men den strijd tegen de felle
vuurzee aan. Er kon nu met acht stralen
water worden gegeven. Een aantal militai-
ren maakte zich zeer verdienstelijk bij het
blusschingswerk.
Na een uur van hard werken was men den

brand zooveer meester, dat voor uitbreiding
niet meer behoefde te worden gevreesd. Het
disttllatiegebouw is tot den grond toe atge-:
brand, circa 300 liter alcohol van 98 pct. is
door den brand verloren gegaan; ook de
inventaris van het gebouw werd vernield.

De gemeentepolitie zorgde voor een doel-
matige afzetting van het terrein en hield het
'talrijke pubhek mede met het .oog op meer
explosies op een afstand.
Een week geleden was brand ontstaan in

een andere atdeeling van het bedrijf. Het be- I

trof té€n echter een brand welke met eigen I
materiaal gebluscht kon worden. De schade
was echter niet onaanzienlijk.
De oorzaak van den brand is niet bekend.

Verzekering dekt de schade. Bij den brand
hebben zich geen persoonlijke ongelukken,
voorgedaan. Door het gebeurde zal het bedrijf I
geen stagnatie ondervinden.. ;

~~~c I.J- ~.l/a... ~ /~
Aan nekkramp

overleden

v

Een zwaar beproefd gezin
In het gezin. van de familie de Reuvet op

de S1Jel~te Heesch werd bij een zes-jarig
dochtertja nekkramp geconstateerd. Op advies
van den b~handelenden geneesheer dr. Bou-
man. :-ut Nlstelrode werd de .kleine Zaterdag
per zlek;nauto naar· het Groote Ziekengas.t.
huis .te s-Hert?·~el1!bosch overgebracht. Zoru-
dag 18 het meisjs aan de gevolgen van de
too gevreesde ziekte overleden .
..Het gezin de ReuVer wordt den laatsten
tijd wel zwaar beproefd, daar veertien dagën
geleden de 19-jarige dochter wegens glad...
held van den, weg met haar fiets slipte
nadat ZIJ eenig€ riren bewusteloos in de fe~
koude langs den' weg had gelegen, met een
zware hersenschudding en een s~hede1b .
fractuur d,oor VO,Orbijgangerswe,rd gevo=~~ls.
De toestand van dit meisje is nog
hoogst zorgwekkend.



Aan de gevolgen overleden

/

III het gezin van de familie de Reuver op
de 'Stelt te Heesch werd bij een zes-jarig
dochtertje nekkramp geconstateerd. Op ad-

~ vies van den behandelenden geneesheer werd •
de kleine Zaterdag naar het Groote _Zieken- I
gasthuis te 's-Hertogenbosch =«
Zondag is het meisje aan de gevolgen van de
ziekte overleden .

.i-r ~«::' ~~ 4
BER~M. De raad heeft besloten, om per

300 inwoners een vergunning, voor den verkoop
h van sterken drank te verleenen, in plaats van
yper 350 inwoners, waardoor het getal vergun-

ningen van 7 tot 9 zal worden verhoogd.

~ 'Ç7"-~_1_ ...""iI_": 4Y J?
Hef ijs in de Maas

Het kruiende ijs in de Maas is oorzaak
geweest, dat zich te Megen, op een afstand
van 300 meter beneden het stadje, een
groote ijsdam over de geheele breedte van
de rivier heeft vastgezet. Deze ijsdam houdt
fe Megen het water tegen, zoodat de water-
stand aan de benedenrivier thans uitzonder-
lijk laag is. Giaterochtend was de stand aan
het stuwencomplex te Lith 1.27 m plus N·A.P·
.tèrwijl te Grave, 25 km stroomopwaarts,
een stand werd genoteerd van 5.41 m plus
N.A.P. Er is dus een verval van 4.l4 m,
terwijl het normale verval bij geopende
stuw 1.25-1.50 m bedraagt. Een zoo aan-
zienlijk verschil in waterstand is een zeld-
zaam verschijnsel.

Op het oogenblik zit de Maas thans van
Sambeek tot aan Geertruidenberg, behou-
dens eenige open vakken bij de spoorbrug.
Aangezien alle pontveren tusschen de brug-
gen over de Maas te Hedel en Grave buiten
dienst zijn gesteld, begint het auto- en
vrachtgoederenverkeer steeds meer moeilijk-
heden te ondervinden bij de verbinding
tusschen Noordoost-Brabant en het Land
van Maas en Waal. Het groote 'verkeer kan
alleen over de vaste bruggen te Hedel en
Grave plaats hebben, waardoor vaak een
groote omweg moet worden gemaakt. Voet-
gangers en wielrijders kunnen over een ge-
baand pad den overtocht maken, doch het
ijs in de Maas blijft onbetrouwbaar. Te
Megen worden de voetgangers voorafgegaan
door een veerman, gewapend met èen langen
stok .

..2 'I /~ ",.,,~.,.
Nekkramp
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In de Unox·fabriek.

Gisteravond om 11 uur begonnen te Oss
opnieuw de fabriekssirerres te loeien ten tee-
ken, dat er wederom brand was uitgebroken.
Dit maal woedde het vuur bij de Unox-
fabriek, die zich in de onmiddellijke omgevinil
van de Zwanenberg-fabriek bevindt.
De brand bleek te zijn uitgebroken In de

technische afdealing, waar veel brandbaar
materiaal aanwezig was. Aangezien de Unox
een continubedrijf is, hadden de aanwezige
arbeiders den brand onmiddellijk ontdekt.
Aanstonds werd de fabrieksbrandweer in be-
drijf gesteld. Daar een dichte vonkenregen
zich over het fabriekscomplex verspreidde en
overdreef naar de Zwanenberg:fabriek, was
de situatie kort na het uitbreken van den
brand uiterst gevaarlijk.

De gemeentebrandweer was onmiddellijk
met groet materiaal uitgerukt, terwijlook de
fabrieksbrandweer van Zwanenberg ass is-
ten tie verleende.
Gezamenlijk bond men den strijd tegen het

vuur aan. Bij het pakhuis der Zwanenberg-.
fabriek, die eveneens bedreigd werd, had zich I
de fabrieksbrandweer opgesteld om de over-
waaiende vonken te dooven.
De brandweer wierp een massa water in lie

vuurzee. Om 12 uur had men het vuur in-
gesloten, zoodat gevaar voor verdere uit-
breiding als geweken kon worden beschouwd.
Het magazijn stond evenwel nog in lichte
laaie; dit is met den voorraad verloren
gegaan.
Velen hadden de felle koude getrotseerd en

waren naar het terrein van den brand ge"
komen, dat echter was afgezet.
Nader vernemen wij, dat het gèheele

technische magazijn, waarin zich vile kost-
bare machine-onderdeelen bevonden, ea hët
huidenmagazijn zijn uitgebrand. De schade
is zeer aanzienlijk. .
Door de activiteit van de verschillende

brand weer corps en, die met twintig stralen
water gaven, is het om kwart voor één ge·
lukt den brand onder de knie te krijgen. De
nablussching zou nog eenige uren vorderen.
Omtrent de oorzaak van den brand is

niets bekend. Het bedrijf zal geen stagnatie
ondervinden.
De schade bedraagt, naar men ons meld,

ruim geschat honderduizend gulden.

.j...
~l
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Belemmering van het verkeer in
. Oostelijk en Westelijk

Noord-Braban t

I

Door de gladheid en de opgejaagde sneeuw
zijn in Oostelijk Noord-Brabant verschillende
wegen onbegaanbaar geworden, waardoor het
goederen- en personenvervoer op sommige
plaatsen volkomen- is gestremd.
Op den weg van Herpen naar 'Overlangel

werd een autobuschauffeur van den Maas-
buurt-spoorweg, die een groep militairen, die,
van verlof terugkeerden, vervoerde, het I
slachtoffer van de onbegaanbaarheid van den
weg. Nadat de bus met horten en stooten op
genoemden weg was aangeland, raakte hij in
een sneeuwmassa vast. Gezamenlijk' trachttel
men den bus weer op gang te brengen, maar
alle pogingen mislukten. Toen besloten def
militairen in arrenmoede hun weg te voet te
vervolgen. De chauffeur bleef op zijn post.
Het gelukte hem 's avonds niet. mee•. hulp te
krijgen, zoodat hij den nacht in den ijskouden
bus moest doorbrengen. Gisterochtend kreeg
hij hulp, maar het duurde tot gistermiddag
twaalf uur voordat het euvel verholpen was.
Op den provincialen weg van Nistelrod.,

naar Vorstenbosch zijn vele auto's gestrand.
De weg is thans door de opgewaaide sneeuw
totaalonbegaanbaar. Ook de Maasdijk tus-
schen Megen en Oyen, ter hoogte van het
dorpje Macharen, is volkomen onbegaanbaar.
De B.RA. ondervindt eveneens veel last

van de gladheid en de sneeuw. De bussen van
den dienst Helmond-Veghel naar 's-Herto-
genbosch en van St. Oedenrode over Veghel
naar Oss arriveeren over het algemeen met
een vertraging van twee uur.
Ook de Maasdijken aan den anderen oever

van de rivier zijn op verschillende plaatsen
door groote sneeuwmassa's versperd en
spiegelglad, waardoor verschillende slippar-
tijen hebben plaats gehad. Onder Alphen
slipte gistermiddag een militaire keuken-
wagen. De wagen tuimelde met het personeel
van den dijk. Er deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor, doch het middaginaal voor
de troepen is verloren gegaan.

Op het platteland is gebrek aan drinkwater.
De waterputten raken leeg. Men vreest, dat
in verband met den lagen waterstand 'van de
rivieren er voorloopig geen verbetering zal
, komen.

-,...........
" erkeersongelukken

Gistermiddag is de ongeveer 30-jarige werk-
looze J. v. d. Wetering uit Gemert, toen hIJ per
rijwiel de Heuvel aldaar passeerde door de
gladheid van den weg geslipt en voor een auto-
bus van de B.RA terechtgekomen. v. d. W.
werd een tiental meters meegesleurd, Met ~W:l;a.~
inwendig letsel en een gebroken been ,. "I

naar het gasthuis te Helmond vervoerd.

s: r--e...£~ cc-« .l),

Flinke werkloozen
Op verzoek van den burgemeester, [hr.

HeF C von Heyden, hebben de we:k-
. . . ar:. Rosmalen en Hintham. ZIch

lOOZ;faanvbereid verklaard, de wegen u;t. de
spo te geheel belangeloos, sneeuwvru te
~:~~ Onmiddellijk werd in ploegen ~t
h t w~rk aangevangen en thans reeds zijn
d: voornaamste wegen begaanbaar gemaakt.

t)
)
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De ijsdam in de Maas bij Megen

I

De ijsdam, welke zich in de Maas ter
hoogte van den Megenschennam te Megen
heeft vastgezet. werkt nog steeds als een
stuwen houdt het Maaswater daar tegen
De peilschaal aan het stuwcomplex te Grave
teekende gistermorgen nog een stand van /
5.59 plus A.N.P. terwijl de stuw te Lith een
stand noteerde van 1.44 plus A N.P Het ver
val is dus nog steeds boven de 4 M. Men
gelooft wel, dat dit zal gaan verminderen.
doordat het zich laat aanzien, dat er scheuren
zullen ontstaan, waardoor het voortstuwende
Maaswater zich een uitweg zal banen naar
het lagere deel der rivier. Inderdaad is gister-
morgen een wak geconstateerd achter den ijs- J ';'> .
dam, waarbij met vrij groote zekerheid kon
worden vastgesteld, dat het water een snel·
neid heeft van ca I) k.m per uur. Indien de
.scheuren grooter worden, zal het verhang
tusschen Grave en Lith kletner moeten wor
den. De kans, dat de ijsdam zelfs bij dooiweer
vlug zal verdwijnen. is niet bijzonder groot
Immers de iisbarrlère heeft naar ruwe schat- I
ting een inhoud van ca. 150,000 ma. Om
zich 'n beeld te vormen van de ijsmassa, die I
zich .iaa ter plaatse heeft opgehoopt diene, i
dat de darn een lengte heeft van ruim 200 m,
een breedte. van 140 m, terwijl de hoogte
wordt aangenomen op ca. 5 m. Daarboven
heeft zich op een afstand van 100 m van
elkander ijsklompen veroorzaakt door het
kruien van het ijs, welke hooger dan mans-
hoogte reiken

KOLENHANDELAAR TE OSS
GEARRESTEERD

Verdacht van heling

Gisteravond IS de rijks- en gemeente-politie
te Oss tot arrestatie overgegaan van den 45-
jarigen kolenhandelaar A van Valdaar onder
verdenking van heling van verschillende
goederen, welke van dierstal afkomstig blijken
te zijn. De verdachte is aan een streng verhoor
onderworpen en op het politiebureau ter
plaatse ingesloten. Het onderzoek wordt met
kracht voortgezet. De aangehoudende is ver-
moedelijk bij meer zaken betrokken
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De ijsdam bij Mege-n in beweging

gekomen
Men meldt ons uit Oss:
Vanmorgen om negen uur is de geweldige

ijsdam, die zich in de Maas bij Megen had
vastgezet, los gekomen. In verband met waar-
'nemingen en. peilingen van den rijkswater-
staat stond reeds gisteravond vast, dat het ijs

I spoedig zou afschuiven. De staf van den
Rijkswaterstaa t bij Nijmegen onder lelding
van ir. J. W. de Vries had zich daarom van-
nacht naar, de rivier begeven en een tocht
langs de Maas gemaakt. Toen men tegen den
ochtend de stuw bij Lith had bereikt begon
er ca. kwart over vijf beweging in het ijs
te komen. GeweLdige ijsblokken schoven
langs en over elkaar en veroorzaakten een
donderend geraas dat op een kilometer af-
stand was te hoor en,

Op dit oogenblik wees de peilschaal
van de stuw te Lith een stand aan van
2.70 m + N.A.P. Een uur later was deze
gestegen tot 3.71 m + N.A,P ..
Na een uur zette zich een ijsvlak van

ca. 600 m vast tusschen de vakken van
de stuw, terwijl benedenwaarts tusschen
Lith en Heerewaarden zich een tweede
ijsdam vastzette.
Bij de stuw kwam echter opnieuw

beweging in het ijs. Kolossale ijsmassa's
hoopten zich daar op en om negen uur
klonk opnieuween hevig gekraak waarop
het ijs zich w.eer in beweging zette.

De ijsmassa's welke voorbijtrokken
vormden een grootsch schouwspel. Van
deskundige zijde werd ons medegedeeld,
dat volgens berekeningen en peilingen
in den afgeloopen nacht 2,500,000 m" ijs
de stuw' zijn gepasseerd. \

Het wordt een verheugend verschijnsel ge-.
I acht,' dat de ijsdam' bij Megen 'zonder' 'móei-.
lijkheden is losgekomen. De beschoeiingen:
van de rivier zijn weliswaar door de ijs-'
schotsen eenigszins .b.eschadigd, maar deze'
sohade is niet" bijzonder groet.

Volgens peilingen en waarnemingen van
de . rtjkswaterstaatsambtenaren . is gebleken,
dat de juiste afmetingen van den ijsdam bij
Megen en verderop zijn: lengte 12 km, breedte
140 m, gemiddelde dikte 1.50 m.
Thans is de Maas ijsvrij tot Lith. Uit Kuyk

.werd vanochtend gemeld, dat zich aan de
bovenrivier' wederom drijfijs heeft vertoond.

Weer een ijsdam.

Nader meldt men ons uit Heerenwaarden,
dat de groote ijsmassa's, die de .stuw .te Lith
waren gepasseerd en de rivier afdreven, zich
in de bocht van de Maas vanmiddag' hebben:
vastgezet.

IJ Fd~,d'~
• ST. MICHIELSGESTEL. 'Op 26 M~i verleende
de raad, op aandrang van de regeermg, aan den
controleur voor steunverleenmg en werkver-
schaffing o-n g e v r a a g d ,0 n t sla g wegens
plic;htsverzuim. Het. ambtenarengerecht ve:-
I klaarde het beroep gegrond; Ove: deze kwestie
heeft de raad uitvoerig gedlscusslo::erd.De Heer r
Hoes oefende kritiek op het beleid van B. en I

W. en concludeerde dat .de raad niet van de I
, feiten op de hoogte is gesteld, zooals het b~-
hoorde. Tenslotte werd besloten, rechtsk.und~g
advies in te winnen over de wsnschelijkheid
'van .de uitspraak van het gerecht in hooger be-
roep te gaan.
Bij de rondvraag heeft de voorzitter nog mede-

gedeeld dat het bedrag, dat onlangs door een
ambten~ar ter secretarie is verduisterd, f 645.20
bedraagt.

TE OSS.

J De gemeènteraad van Oss heeft in een spoea-
eischende raadsvergadering, op diens verzoek,

I eervolontslag verleend aan den heer C. M.
_--- i Donker, als hoofd van de openbare lagere

school, aldaar.
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Onze correspondent te Dreumel meldde -r
ons gisteravond: r-

In angstige spanning en met bange vreeze

I ~:~::r~e Dbr~:~ne~r~e~a~o~~a~~~~r~~b~~~t
Reeds des ochtends in de vroegte verspreidde
'zich als een loopend vuurtje de angstige mare
door het dorp, dat de Waal op onrustbarende
wijze was gestegen en dat de was nog steeds
aanhield De Waal voor het dorp was één,
onmetelijke ijsvlakte en daar bekend was,
dat zich benedenwaarts bij Rossum een ~jf(' I
dam had gevormd, zag men met angstige ...
spanning den loop der gebeurtenissen tege- f
moet. De peilschaal aan den Dreumelschen
loswal teekende uur na uur een grooteren I
was aan en omstreeks twee uur in den mld- t
dag constateerde men den niet geringen
waterstand van !J 10 m. plus N.A.P Om-
streeks dienzelfden tijd kwam er plotseling
beweging in het ijs en een onmetel.ijk ijsveld
zette zich in. beweging, om met kracht alles

, op zi, te duwen, dat in den weg kwam. De
I ijsvlakte op de uiterwaarden werd opgestuwd
'en meters hooge ijsschotsen werden op. en
. over elkaar geworpen waardoor tien schepen

I
welke aan den loswal lagen gemeerd, in een
uiterst hachelijke positie begonnen te ver-
keeren Zij werden meters ver opgestuwd en

I dreigden tegen den dijk te worden verplet-
ft terd. Een gelukkige omstandigheid was het. ,
- dat de ijsmassa zich slechts zeer traag voort-

bewoog, want nierdoor was het den schippers
mogelijk met vereende krachten de schepen
,'<on den dijk af te houden en voor vernieling
l, oehoeden Een groote keet. welke eenige
meters op den loswal in het water stond. is
door de schepen volkomen op zij gedrukt en
hijria geheel vernield Eenige schokkers wer·
lien met kracht tegen een twintigtalonder
aan den dijk staande populieren geduwd.

I waardoor de boomen werden ornvergewor-
, pen, met het gevolg, dat de dijk werd ver-
sperd., Het verkeer van Dreumel n~"'r Set:re- I
vaarden moest daardoor worden VErlegd.
Na ongeveer twintig minuten kwam de Ijs-

massa tot stilstand, eenter niet zonder meet'
verwoestingen te hebben aangericht. Een
zandschuit. toebehoorende aan de gebr. Udo
te Ophemart raakte tusschen het opstuwende
ijs bekneld en werd geheel ge-kraakt. Nadat

I het vaartuig door de ijsschotsen een eind was
meegesleurd, zonk het in de diepte en ver-
dween. Slechts de mast en de laadboom steken
nog boven de ijsvlakte' uit.

Onrustbarende was
Het water in de rivier bleef steeds onrust-

barend wassen. Verschillende woningen en
boerderijen, gelegen aan den Kraaienhoek en
Bovendijk. werden ernstig door de opdringen-
de ijsmassa bedreigd, terwijl het wassende
water de kelders en kamers van de buiten-
dijks gelegen perceelen begon binnen te stroo-
men. Vooral dit laatste wekte groote onrust
onder de bevolking en riep herinneringen
wakker aan de onheilsjaren 1925 en 1926, toen
het land van Maas en Waal een erbarmelijke
prooi werd van den waterwolf, met alle gevel-
gen van dien. De bewoners van de bedreigde
perceelen achtten het geraden zich in veilig-
heid te stellen door hun huizen. en boerde-
rijen te ontruimen en hun have, goed en vee
naar veiliger oorden over te brengen. Den ge-
heel en middag trokken de bewoners met hun
bezittingen op allerlei voertuigen geladen
voorbij. om zooveel mogelijk aan den greep
van het water te ontkomen. Men vreest, dat
de genoemde woningen zelfs in het gunstigste
geval ernstig door ijs en water zullen worden
geteisterd In café Koolmans liep het water
aan de achterêiide de gelaogkamer binnen. om
door de voordeur zich een uitwe-g te banen.
De was van de rivier was 'zoo geweldig, dat

men na een uur een verhocging van den wa-
terstand kon constateeren van 3Z c.M. Daar-
na trad een langzame val in Op dat oogenblik
wees de peilschaal dus een stand aan van 9.42
plus N.A.P., zijnde slechts 8 cm lager dan
de hoogste stand in de jaren van de over-
strooming

J
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De oorzaak van de snelle stijging van het
water te Dreumel is gelegen in het feit, dat,
zich in het midden van de rivier, ter hoogte
van sluis St Andries onder de gemeente-
Rossum een ijsdam heeft gevormd van zulke
geweldige afmetingen, dat men vrijwél als
vaststaand kan aannemen. dat dit gevaarte
het rivierwater ophoudt en de stijging veroer-
zaakt, Honderd meter boven sluis St. Andries
heeft zich een tweede ijsdam gevormd. waar- '
door het daar ter plaatse lijkt alsof de ijsdam
zÎfh uitstrekt over een "engte van ongeveer
een kilometer. Inderdaad. zoo verzekerde men
ons. zijn het tweE' apart gev()rmne ijsdammen;
welke een ontzaglijke groeten inhoud heb-
ben en de geheele breedte van de rivier op-
stoppen.

Eenige verademing
Omstreeks vier uur kwam het Ijs beneden

dezen ijsdam langzaam in beweging en op
het moment ontstonden wakken, waardoor
men kon waarnemen, dat het rivierwater met
groote kracht over de uiterwaarden stroomde.,
Hierdoor ontstond eenige verademing te Dreu-
mel, en onmiddellijk daarna trad een kleine
val in, welke toch niet noemenswaard is en
waardoor het gevaar niet is verdwenen. Het
losraken van de ijsmassa te Rossum gebeurde
niet zonder ongelukken Het woonschip van
den parlevinker Valburg te Rossum, dat ge-
meerd lag aan den z.g Rossumschen Bol,
werd met een roeibootje van denzelfden
eigenaar meegesleurd naar het ijsveld. De
parlevinker f.as uitstedig en zou gisteravond
terugkeeren Toen warhtte hem de minder
aangename verrassing, dat zijn schuit met den
aanwezigen goederenvoorraad is verdwenen;

, Men zal nu op de benedenrivjer pogen het
, schip in veilige haven te krijgen.

Voor de ijsmassa losraakte, was het verval
tusschen Dreumel en het 20 km verder ge-
tegen Rossum 1.70 m, hetgeen als zeet' ab-
normaal kan worden beschouwd en alleen te
wijten is. aan het opstuwende water, dat voor
tien ijsdam bij St. Andries wordt tagenge-
houden

De Waal te Dreumel staat van dijk
tot dijk en is ongeveer 900 meter breed.
Het is één onmetelijke ijsvlakte, terwijl
de ijsschotsen tot op een halve meter van
den kruin van den Waaldijk opeengesta-
peld liggen en nu en dan tegen den
bovenkant van den dijk cpbetsen. Om
zes uur is de Waal bij Dreumel gaan
vallen.

De stand daalde tot 9.30 M plus N.A.P· Om
tien uur des avonds wees de peilschaal nog
denzelfder stand. Om op ~lIe eventualiteiten
voorbereid te zijn, blijft men nog steeds

I
waakzaam, want men vreest, dat, wanneer
de rivier opnieuw gaat kruien, cle schade
weer aanzienlijk zou kunnen zijn. Burge-
meester mr. Waals van Dreumel en burge-
meester de Leeuw van Alphen. dijkgraaf van'
hei polderdistrict van Maas en Waal, hebben
een be-zoek gebracht aan de verschillende be-
dreigde punten, om, indien noodig, onmid-
dellijk maatregelen te kunnen treffen tér be.
veiliging van de bevolking.

v
GEFFÉN. De gemeenteraad heeft besloten

tot toetreding tot het Wat e r I e i din g b e-
d r ij f Oost-Brabant. De garantiesom per jaar
is vastges~eld op f 1126.50. .

/
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Uit Oss:
Nu de Maas van Roermond tot den Donge-

mond gisteren weer voor twee vijfde met
ddjfijs was. bedekt, is men genoodzaakt ge-
weest de pontveren Lith-Alphen, Oyen-
Alphen, Megen=-Appeltern en Majen=-Alem
uit de vaart te nemen. Bij aanhoudende vorst
zal vandaag 'Vorden overgegaan tot het uit
de vaart nemen van de pontveren Dieden-
Baten}mrg en Ravenstein-e-Nittrik, Dit laatste I
zal weer moeilijkheden meebrengen voor de
autodiensten van den Maasbuurtspoorweg
Oss-Nijmegen, die dan weer den graaien
omweg over Grave zullen moeten maken.
Te -Ravenstein is de Maas weer voor de

helft met drijfijs bedekt. .

~ r: .e_é... . C> 7f-

. VEGHEL. De raad heeft de gemeentebegroo-
ting vastgesteld, sluitend in ontvangst en uit- !
gaaf op f 324,500. Het nadeelig saldo van de
; gemeenterekenmg 1938 'ad f 21,438.59 wordt
overgebracht naar den kapitaaldienst, terwijl de
post voor onvoorziene uitgaven is gesteld op
f 2013.52.
De leden Boeren, Duyts en Coenen wensch-

ten aanteekening, dat zij tegen hebben gestemd.
Voor het komende belastingjaar is het totaal

opcen!en van de hoofdsom der gemeentefonds-
belasting vastgesteld op 75.
. Voor de 0.1. school worden de kosten per leer-
Iing vastgesteld op f 7 voor het ~.o~ ,op f 12.50'1

..(_f( /-~-. 0 .3r~-, _,
Veren over de Maas weer

in de vaart

De pontveren over de Maas te Lith, Alphen.
Alern en Ravenstein zijn gistermiddag weer
in de vaart gebracht. Dit zal vandaag geschie-
den met de pontveren te Maasbommel en
Mezen. Het verkeer tusschen den Brabant-
sehen 'en Gelderschen oever van de rivier. dat
door den ijstoestand alleen over de vaste
bruggen te Grave en Hedel kon geschieden.
kan nu weer normaal functionneeren.

LASCHAPPARAAT UITEENGESPRONGEN

Vanmorgen is door onbekende oorzaak in de'
smedoj-ij van den heer Verhoeven' te Raven-
stem een laschapparaat tot explosie gekomen
De ontploffing geschiedde met zulk een kracht
dat de ru~~e.nin het huis werden vernield. I~
de smeden] ISeen groote materieele schade aan-
ger-icht, Het plafond is gedeeltelijk naar'
beneden .!Sevallen en de muren zijn gescheurd. '
PersoonhJke ongelukken hebben zich niet voor- ,
zedaan. i '

-t s Id f· 0, /3--. s •

Branden.

Tijdens het schaftuur heeft een bak met
chemische preparaten op de synthetische afdee-
ling van de n.v. Organon te Oss vlam gevat.
Toen de arbeiders in de fabriek terugkwamen
Iaaide het vuur hoog op. Onmiddellijk werd
de fabrieksbrasedweer gealarmeerd,' welke na
korten tijd de'} brand meester was. De schade
is dan ook niet zeer groet en wordt door ver-
zekering gedekt.

.£'f Y-d!.: ~ C' - .
Roomsch-Katholieke Kerk

Pater A. Wijtenburg O. C. t
Op 65·jarigen leeftijd is gisteren in het Car-

melietenklooster te Boxmeer overleden pater
Arnoldus Wijtenbtirg O. C.
Pater Wijtenburg is te Amsterdam ge)Joren

en werd in 1899 tot priester gewijd, HIJ v.;as
achtereenvolgens kapelaan te Boxmeer, Prior
van het Carmelietenklooster te Boxmeer, pnor
van de Carmelietenklooster te Nijmegen en Oss,
novicenmeester en vlcarius-prior in het C:~rme-
lietenklooster te Boxmeer. Daar was ..hl] ook
bibliothecaris van het klooster. Van zijn hand
zijn verschille~de artikelen verschenen m ker-
k@.ike geschriften,

I
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De gemeenteraad van V e g hel heeft be-
sloten op het verzoek van de' Zusters van
LIefde te Veghel, om gelden beschikbaar te
stel,Jen voor het stichten van een mieuwe u.Lo.«
school \'00'l' meisjes, goedgunstig te beschikken.
Het raadsfid Bongaerts verzocht aanteeke-

ni.n:g,.dat hij heeft tegengestemd.
De vooraltter hee:f,t het bedrog der globale

kosten ·i,nbesloten zibti,l1Jgaan den road mede-
gedeesd.

I

)1 JP~._!!_./j,
.oss. In de glsterayond gehouden spoed-

eischends raadsvergadermg, welke gepresideerd
werd door loco-burgemeester P. J. J. Cremers, is
In verband met de gezondheidstoestand van
den burgemeester tot der dew et h a u der
benoemd mr. J. P. Pulles, r.k, staatspartij, met
9 tegen 6 stemmen.

t .

/
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BERGHEM. Gistermorgen is bur gem e e 5 ter
J. A. Lin der 5, in een buitengewone raads-
vergadering, plechtig in zijn ambt geïnstalleerd,
De ver~adering werd door een greet aantal
wereldlijke .en geestelijke autoriteiten bijge-
woond.
Na afloop werd een drukbezochte receptse ten

raadhuize gehouden. Op verzoek van den
nieuwbenoemden magistraat is de installa.Ie niet
met feestelijkheden gepaa::d gegaan.

~4aad~.~,. -
Roomsch Katholieke Kerk

P. van der Wielen t
Op 65-jarigen leeftijd is te Beneden Leeuwen

overleden de heer P. van der Wielen, rector van
het St. Jozefgesticht aldaar. Rector van der
Wielen werd te Velp (N,B.) geboren en in 1897
tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens
assistent te Grave, rector der Carmelitessen te
Tilburg, kapelaan te Leende, Beugen en Alphen
en werd in 1930benoemd tot rector te Leeuwen.

1
.Tot pastoor te Lage Mierde, is benoemd' ie

heer G. A. van Elk, thans pastoor tè .Kessel,
dekenaat Oss. '" (,

" ~

.y4~_~.;f.
Roomsch Katholieke Kerk

Met ingang van g dezer is benoemd t~t Pà$,'1
toor te Kessel (N.S,) de heèr P. H. St eve n $, I
rector van het Liefdegestieht t@ Diessen, voor'j

, Jiel1 was de nleuwbenoemds pastoor kapelaan
te Gem""', Veldhoven en Be1"géyk.

VIERLINGSBEEK. In een bijzondere raadS-"
vergadering heeft bur gem e est @! t Jen 1'1 i s-
ken s, aan wisn wegens het bereiken van den
pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag i~
verleend, af s eh ei d gen 0 men van ct e n
ra ad.
Het woord hebben o.a. ·gevoerd de wèthou-

ders Ebben en Hendriks, de raádslèden Gerrits
en Hendriks en de gemeentesecretaris; de heer
Thijssen, die hulde brachten aal').den Scheiden,
den magistraat voor het vele goMe, dat hij in
zijn bijna 40-jarige ambtspertode voor de ge,
meerite heeft verricht. Namens den raad werd I
velrvolgens aan den butgemèestèr één stoèJ
aangeboden.
Burgemeestêr Jenniskens h~lt vervotgens

voor de hulde 'bedankt.

LITH. Op 74-jarigen leeftijd is alhier 0 ver'
leden de heer M. J. van MaurIk, die van
1922 tot 1939 het ambt van gemeente-ontvanger
heeft uitgeoefend. De ontsläpêne was v~~~;~
mede_oprichter en eigenaar van de Kon.
brouwerij Het Hert, hier ter plaatse.
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Ongelukken. ;
Doordat de zitplaats plotseling afbrak is de

landbouwer M. Jaspers te Beek en Donk, die
achter het stuur van zijn tractor zat, van-
morgen gevallen. Hij kwam onder den aan-
hangwagen terecht en kreeg de wielen over 1
het lichaam. Met inwendige kneuzingen een
armfractuur is hij naar het ziekenhuis
vervoerd. ,r~.:;>?~--~~· '

STUURINRICHTING DEFECT

Auto botste bij Heesch in volle vaart tegen
een boom. Bestuurder ernstig gewond

Gistermiddag reed ,de dienstplichtige on-
derofficier v. M. uit Tilburg niet zijn per-
sonenauto over den rijksstraat'feg van 's-Her-
togenbosch-Grave In de richting Nijmegen.
Onder Heesch raakte plotseling de stuurin-
richting defect en aangezien de autpmobilist
met een snelheid van meer dan 100 km reed,
kon hij niet- tijdig stoppen. De auto slipte en
botste met zulk een kracht tegen een boom,
dat de auto geheel werd vernield. Ondanks
zware wonden kon de bestuurder zich uit
het wrak bevrijden. Een voorbijrijdende auto-
mobilist heeft den man naar het St. Anna-
ziekenhuis te Oss vervoerd. Het bleek dat
hij zeer ernstig aan de beenen was gekwetst
en bovendien verwondingen aan het hoofd
en zware inwendige kneuzingen had opge-
loopen, Nadat hem eerste hulp was verleend
is hij per ziekenauto naar het militaire hos-
pitaal te Utrecht vervoerd.

Y-~~c;...J-~E'4 --
/ . ~

Verkeersongelukken.
Vanochtend is het vierjarige dochtertje van

den heer Tijssen te St. Michielsgestel, dat den
rijweg overstak, door een passèerendén mili-
tairen auto gegrepen én overreden. Met' inwen-
dige kneuzingen en een beenfractuur is' het
kind naar het ziekenhuis vervoerd.

Branden.
Vanochtend is de landbouwschuur van den

landbouwer J. v, d. Hark te St. Hubert welke
tot den nok gevuld was met koren,' geheel
door brand vermeld. .Een groote partij graan"
benevens' eerugs landbouv-machiries én werk-
tuigen zijn eveneens verloren gegaan. Dank
ZIJ het :sneloptreden van de brandweer uit

f
Mill kon .dé boerderij behouden blijven. De
ooi zaak van den brand is onbekend. VIr-
zekering dekt de schádc, _ "

f

Deodelijk ongeluk te Beek
,,~n Donk

Voetganger door auto gegrepen
.if>

Gisteravond begaf de arbeider J. Benjamins
uit Beek en Donk zich te voet langs den
Kanaaldijk aldaar in de richting Helmond
toen hem een personenauto achterop kwam.

\ Tegelijkertijd naderde uit tegenovergestalde
richting een fietser. De automobilist dimde I
zijn lichten en haalde naar rechts uit, doch
merkte den voetganger die eveneens rechts
van den weg liep in het duister niet op. Het
gevolg was, dat B. door den auto werd ge-
grepen en een eindweegs werd meegesleurd.
De automobilist had het eerste' oogenblik niet
bemerkt wat er was gebeurd. Hij meende
echter een doffen slag te hebben gehoord <en
stopt om te zien wat er gaande 'was; toen pas
zag hij dat hij een man had aangereden. Hij
droeg het slachtoffer, dat een hevigen slag
tegen het hoofd had gekregen een nabijgelegen
woning binnen waar de ongelukkige spoedig
daarna overleed. Hij was gehuwd en vader
van vijf kinderen. .

_/
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VIERLINGSBEEK. Gistermiddag is de I
nieuwe burgemeester, de heer A. Jans,
in een buitengewone raadsvergadering, plechtig
geïnstalleerd.
De vergadering werd door een groot aantal

wereldlijke en geestelijke autoriteiten bijge-
woond.
Na afloop is ten raadhuize een drukbezochte

receptie gehouden.

/2...
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Felle brand te Ravenstein
Pakhuis en slagerij met bovenwoning verilÏêld

,GisteravOll1d is een felle brand uitgebroken
te Ravenstein, tengevolge waarvan twee per-
ceelen geheel en een derde perceel gedeeltelijk
is uitgebrand.
De brand was ontstaan in het pakhuis van

de firma Dekkers, grossierderij in koloniale
waren dat zich bevond in de Marktstraat in
het centrum van het Maasstadie. Dit pak-
huis had een lengte van ca. 30 meter en
strekte zich uit van de Markistraat tot de
Middelstraat. Aangewakkerd door een krach--
tigen wind grepen de vlammen met razende
snelheid om zich heen terwijl de omldggende
perceelen ernstig gevaar liepen in den brand
getrokken te worden. •
Burgemeester mr. J. H. W. A. Hoefnagel

van Ravenstein die aanstonds op het terrein
van den brood was, achtte den toestand zoo
gevaarlijk dat hij onmiddellijk assistentte
verzocht van de brandweeren van O~ en
Nijmegen. ,
Inmiddels was het pakhuis van Dekkers'In

een vuurzee veranderd. Het vuur 'slóeg
weldra over naar het naastgelegen pand
waarin gevestigd is de slagerij met woonhuis
van den heer K. Verhoeven. Dit alles had
zich in zulk een korten tijd afgespeeld dat
de familie Verhoeven zich slechts met moeite
uit het brandende huis kon redden. '

De aciht kinderen van het gezin bevonden
zich reeds te bed op de bovenverdieping en
allen moesten in allerijl in nachtgewaad in
veiligheid worden gebracht. '
De motorspuit van Ravenstein had inmid-

dels met drie stralen het vuur aangetast doch
voorloopig viel aan blusschen niet te denken;
De wind was zeer kachtig en maakte het ge-
vaal' voor uitbreiding steeds grooter.

Men achtte het dan ook raadzaam de
woonhuizen van de families de Bresser en
Jorden, welke naast de brandende perceel-en (
waren gelegen" te ontruimen, temeer daar in
beide huizen groote gezinnen zijn gehuisvest.i Dat dit geen overbodige maatregel was bewees

i zich, toen omstreeks 10 UUr het dak van het
I woonhuis der familie de Bresser eveneens
, vlam vatte. Inmiddels was de Ossche brand-
weer met een motorspuit op het terrein van
den brand gearriveerd en nu werd met acht
stralen d€ vuurhaard bestreden.
Dank zij dit krachtige blusschingswerk is,

men er omstreeks 11 uur in geslaagd den
brand onder de knie te krijgen. De boven- :
verdieping van het woonhuis van de Bresset
en het benedenhuis kregen enorme water"
schade doch kon behouden blijven. Het woon-
huis van de fam-ilie Jorden heeft eveneens
groote wate .schade gekregen. Hert pakhuis
van de r ifrna Dekkers is echter tot den grond
argebrand.
De geheele inhoud bestaande uit groote

voorraden koloniale waren, olieën en 'letten
I is verloren gegaan. Ook het woonhuis en de
slagerij van den' heer K. Verhoeven is een
prooi der vlammen geworden. Het vuur had
daar zoo snel om zich heen gegrepen dat van
den inboedel en den inventaris van de sla-
genij niets meer kon worden gered.
De politie had de Marktstraat afgezet ten-

einde de talrijke nieuwsgierigen op een af~
stand te houden. De oorzaak van den brand
is niet bekend. De aanzienlijke schade wordt
door verzekering gedekt.

J
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Felle brand te Ravenstein'
Pakhuis en slagerij met bovenwoning vètnield

'.// De. schade, toegebracht jaan het pakhWS.·
"/ van. de. firma. Frans Dekkers wordt geschat r

I op ongeveer f 30,000. Het kantoor, dat er
I
boven gel.egen is, is geheel ui. t. gebrand. De
boeken zi~n mede verloren gegaan. .

/r~~ . .e:>~.
.. Kerknieuws

J
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PASTOOR J. L. MANDOS. t
Op bijna 55-jarigen leeftijd is gisternacht te

Afferden plotseling overleden de heer J. L.
Mandos, pastoor aldaar. De ontslapene werd te
Tilburg geboren en in 1910 tot priester gewijd.
Hij was als kapelaan werkzaam te Boekel, Made

I en Druten en werd in 1929 aangesteld als
LL_ '. '1r te Afferden.

ffd~ 4A'~(?

Verkeellongel ukken.

Gisteravond is de heer Fritzen uit Aarle-
Rrxtel, die zich met zijn 12·jarig zoontje per

I auto naar Beek en Donk wilde begeven, onder
die gemeente door de felle sneeuwjacht verblind
geworden en 111 volle vaart tegen een boom
gereden. Vervolgens kwam de auto in een sloot
terecht Waar hij kantelde. De heer F. was onge-
deerd en wist zich met zijn zoontje in veiligheid
te brengen. Het kmd had ernstige wonden aan
het hoofd. Nadat in een naburige woning ge-
neeskundige hulp was verleend, werd de jongen
naar het ziekenhuis overgebracht.

19~ CfJ;;t-\
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RAVENSTEIN. De gemeenteraad heeft be-

sloten zich aan te sluiten bij het wat e-r I e i -
din g bed r ij f Oost. Brabant.. .,
Voorloopig zullen Ravenstem, Huisselirig,

Deursen en Dennenburg' kunnen aansluiten en
later Demen en Dieden. .
De garantie voor het eerste Jaar zal bedra-

gen f 2450.De tarieven bedragen f 0.75 tot f 4
per maand voor een verbruik van 3% m3 tot
12 m3. Voor brandblussching is de gemeente
verschuldigd f 5 per jaar per aangesloten
brandkraan

/j Ja_o...J tV" '2S.
b ..............'-~ ....."........--~t-·_-- --' t.

1
0SS Na zeer korte on!l\esteldlheid is van-
nacht .oV'eI11edendie hoor E. H. H. :t. a c q,u e -
mar d directeur van de gemeentehjk.~ l.lc~t-
t>edrijo';en en comm,a,OOlaJllItWIll de wrijwil lige
brond-weer, alhier .

.zo ~tl,4;O \.

Roomsch-Katholieke Kerk
Met ingang van 1 April is aan pas too r H.

J. van Dur e n te Esch (N.B.) op zijn verzoek
emeritaat verleend. Pastoor van Duren· is in
1865 te Deursen geboren en werd in 1891 tot
priester gewijd. Achtereenvolgens was hij kape-
laan te Deurne, Zeeland (N.B.) en Boxtel, waar- .
na in 1911 zijn benoeming volgde tot pastoor
te Esch.

I

I

Vanmorgen is de veeschuur van den vee-

Ihandelaar P. Jansen te Mariaheide tot den
grond afgebrand. Twee koeien en 4 varkens zijn
in de vlammen omgekomen. De oorzaak van
den brand is vermoedelijk kortsluitin~.

I-------~---~~~a-~---.-~--~-.---
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UDEN. In een gister g-ehouden spoedeischende
raadsvergadering is bessloten 42 ha grorid in' de
Peel te verhuren aan den heer A. van Tilburg
uit Steenbergen. De huurder wil direct over de
gronden de beschikking hebben voor het ver-
lbo uwe n van v La s
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BOXTEL. De gem een ter a a d heeft B. en

W. gemachtigd om in verband met den _in de
gemeente heerschenden woningnood, bIJ den
minister subsidie aan te vragen voor den bouw
van 20 arbeiderswoningen en 20 woningen voor
groote -gezinnen, benevens 30. arbeiderswornn-
gen ter vervanging van womngen, die onbe-
woonbaar verklaard zullen worden, terwijl de
bouw van 10 middenstandswoningen uit eigen
middelen zal worden bestreden. Een crediet
van f 40,000 voor den bouw van middenstands-
woningen zal worden verleend.
Een voorstel van het lid Heeruis, om ten

minste eenmaal per zes weken een raads-
vergadering te houden, is verworpen. . ,
Besloten is voor het komende belastingjaar

75 opcenten te heffen van de hoofdsom der
gemeenterondsbelasting.

LICHTPIJLEN AFGESCHOT~

De rijks- en ge.meentepolitie te Veghel,
gebben na een ultg~breid onderzoek drie I
Jongens van 13 tot 16 Jaar aangehouden, die
er van verdacht werden zich te hebben
schuldig gemaakt aan het afschieten van
lichtpijlen. De jongelui, afkomstig uit Keldonk,
gemeente Erp, legden een volledige bekentenis
af en verklaarden uit pure baldadigheid te
hebben gehandeld.

OSS. Het waterschap "De Maaskant" heeft aan-
besteed het bouwen van een gemaal te Gewande
op de Hertogswetering met bijkomende werken,
onder werkverruiming.s-voo-rwaarden.
Laagst. inschrijvers waren: a. met bronbe-

maling, A M. van Heek, Lith met f 47...980; b.
zonder bronbemaling, fa. Gebrs. van Creij, Ros-
malen, met f 58,850; c, later toe te. passen
bronbemaling, Jac. Blijlevens, GeertrUIdenberg,
met f 68,500.

J

VECHTPARTIJ TE OSS.

Tweeden Paaschdag is te Oss besloten met
een vechtpartij, waarbij een 19·jarig jong· I
mensch twee personen met een mes heeft
verwond.
Tijdens sluitingstijd ontstond er in een,

danszaal aan de spoorlijn te Oss een woorden-
wisseling tusschen jongelui, die reeds den
heelen dag samen waren uit geweest De
19-jarige v. B. trok een groot mes en begon
als een, dolleman om zich heen te steken.
Eenige jongelui trachtten den woesteling het
mes te ontrukken. Daarbij kreeg zekere v. \l.
een wond aan de pols en een steek in den
bovenarm, terwijl v. K. aan een hand wer<'l
gewond.
De messer..steker is in arrest gesteld.

Landbouwer te Boxtel vermist 3
Vermoedelijk verdronken

Gisteravond laat is de 21-jarige landbou-
w~r A. v. d. Pas te Box tel, die zich per rij-

I wiel langs het afwatenn.gSkanaal huiswaarts
begaf, vermoedelijk te water geraakt en ver-
dronken. Hoewel men vanmorgen onmiddel-
lijk nadat de vermissing ontdekt werd is gaan
dreggen, heeft men het lijk nog niet kunnen
bergen. De fiets en de pet van het slacht-
offer zijn gevonden.

h~~~r_,
------

Roomsch Katholieke Kerk
Met ingang van 29 dezer is benoemd tot
, te Esch de heer S H. Hac k f oor d t.

k~~~f;an te Eindhoven en' 29 .~ezer .tot pastoor V
te Afferden de heer P. M. B.O c k 11 n g, rector
van 'het St. Canisiusziekenbutê te NIJmegen.

I
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BERLICUM (N.B.). Op zijn verzoek is aan
den ge~eente-arts W. Trügg, eervol ontslag als,
zoodamg verleend per 15 April a.s,
Op voorstel van B. en W. heeft de raad thans

besloten de uitoefening der geneeskundige zorg Ó
onder te brengen bij het Centraal Ziekenfonds
der r.k. werkliedenvereeniging, ook wat zie-"
kenhuisverpleging betreft.
, Het ligt voorts in het voornemen steuntrek-
kenden en zij, die bij de werkverschaffing zijn
aangesloten, hierbij onder te brengen.

UDEN. Onder veel belangstelling heeft de
heer Hub. J. L. Hoe f s gisteren den dag her-
dacht, waarop hij 25 jaar geleden benoemd
werd tot gemeentesecretaris. De jubilaris volgde
destijds zijn vader op. In een buitengewone
raadsvergadering heeft burgemeester C. L.
Buskena-den jubilaris toegesproken en geprezen
als een voorbeeld van stiptheid, hulpvaardig-
heid en zwijgzaamheid en hem namens de ge-
meente een eadeau 'a,ange,boden, Vervolgens
hebben het woord gevoerd wethouder Jonkers I
en de heer P. de Groot, eerste ambtenaar ter
secretarie, die geschenken aanboden namens
'den raad en het gemeentepersoneel. De heer
Hoefs dankte voor de hulde en de geschenken,
Hierna werd een druk bezochte receptie ge-
houden.

._9~ 07,
1'" NULAND. De gemeenteraad heeft aan den
heer W. Trügg, arts te Blaricum, op diens ver-
zoek eervolontslag verleend als gemeente-
geneesheer.

MOTORRIJDER GEWO,ND

De handelsreiziger A. uit Tilburg, die zich
gisteravond per motorrijwiel van de richting
Grave naar zijn woonplaats wilde begeven, is
op den rijksstraatweg 's-Hertogeribosch-e-Grave,
ter hooçte van het kruispunt te Heesch, tegen
een militairen vrachtauto gebotst. Het ongeluk
geschiedde doordat de bestuurder ~an den
militairen auto plotselmg zonder richting aan
te geven den weg naar Oss wilde inslaan,
Daardoor kreeg de motorrijder' geen gelegen-
heid om te remmen, waardoor hij in volle vaart
tegen den vrachtauto opreed. De motorrijder,
, die met flinke snelheid reed, sloeg eenige malen
over den kop en kwam vervolgens met het
'hoofd op het wegdek terecht, waar hij bewus-
'teloos en met zware verwondingen aan het
hoofd bleef liggen. Twee militaire doktoren
verleenden ter plaatse de eerste hulp,' waarna
hij per ziekenauto naar een ziekenhuis in zijn
woonplaats werd vervoerd, Zijn toestand is zeer
zorgwekkend. Het mçtorrijwiel werd totaal
vernield, de vrachtauto gehavend.

SCHAYK. De raad heeft met 4 tegen 3 stem-
men besloten zich aan te sluiten bij de Wat e r-
1e i din g Mij, 00 s tBr a ban t. De garantie-
som p. jaar voor de gemeente bedraagt f 1730.50.

J'J~~~.
Boxte

WONINGBOUW

In de Woensdagavond gehouden r a a d s-
ver gad er i n g heeft de raad besloten aan
een bouwvereeniging een stuk grond te ver-
koopen langs den Bosschen weg, voor den prijs
van f 1 per m2, teneinde hierop voor het
einde van 1940negen heerenhuizen te bouwen,
met een huurprijs van ongeveer f 40 per
maand. De bouwvereeniging krijgt het recht
in de volgende 6 jaren nog 5 wuningen van
hetzelfde type te bouwen, onder geli.J'kevoor-
waarden. ,
Voorts werd besloten aan het rijk een voor-

schot te vragen van f 50,000voor den bouw
van 20 arbeiderswoningen in de Mgr. Wilmer-
straat,

Aanbesteding I
fVEGHEL, Aanbesteed is de bouw van e,en

bijz. r.k. ulo-school voor meisjes. Laagste Ill-
schrijver was J. v, Kaathoven Vught met f «l.718

I
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OPLOO (N.B.). Ter gelegenheid van diens
25-jarig jubileum als raadslid, is wethouder P.
B erg man s door den voorzitter gehuldigd.
Nameris den raad werp den jubilaris een ge-
schenk aangeboden. -

I

(J_/~_LJ7
IONGEL UK IN EEN FABRIEK TE OSS.

Gistermiddag is mej. Wagernakers uit Teef-
felen in de cartonnageafdeeling van de .n.v.
Drukkerij en Cartonnagefabriek Acket te Oss
tusschen de buigmachine bekneld geraakt,
waardoor vier vingers van haar linkerhand
werden afgerukt, ~ _ _

0,.
GEMEENTERAAD.

JeugdregiltraUe. woningbouwenz.
In de gisteravond gehouden vergadering ·h~et.

de raad goedgunstig beschikt op de instelling van
een jeugdregistratie zooals de minister had voor-
gesteld. De begroeting hiervoor is goedgekeurd.
Hierdoor komt de afdeeling tuinbouw van het I
On..tW,ikk,èli,ngswerkvoor jeugdige werkloozen tE'
vervallen- Bovendien zal de handenarbeid ver-
vallen .indien. er niet meer dan twaalf deelne- I

me\,s zIJn. _
Bij de rondvraag stelde de heer Welting (r.k') /

' voor 'het gebed 'in den raad in te" voeren, en
wel iri dier voege, dat de inhoud niet krenkend V
Is-voor protestantsche of israëlitische raadsleden.
_De, loco-burgemeester, wethouder Cremers,

zeide, dat burgemeester Ploegmakers reeds
VÓÓIl.zijn ziekte een voorstel in dien zin had
overwogen en dit t.Z.t. aan den raad zal aan-
bieden.
p'!! heer Welting diende verder een voorstel

il1" om. een kruisbeeld te plaatsen in de raad-
zaal. De voorzitter zegde toe, dat B. en W.
het voorstel. in overweging zullen nemen.
'De heer Hoeks (s.-d.) besprak het nijpende
woninggebrek in de gemeente. Het komt al te
veel voor, dat verschillende gezinnen in één /
woning samenhokken. Het is' dan ook hoogst \
noodzakelijk, dat de woningbouw ter hand
wordt genomen.
-pe.- voorzitter deelde mee, dat juist deze

week de vergunning voor den bouw van ver-
schillende woningen was binnengekomen. Deze
zaak beeft de volle aandacht van het college
van B. en W. Er zal zoo spoedig mogelijk in
de behoefte worden yoorzien.

/3¥~j- ,__

\

DREUMEL De r-a-ad heeft In -een speciaal
daarvoor .belegde vergadering. besloten oyer te ;
gaan tot aanleg van centrale verwarming m
het in aanbouw zijnde gemeentehuis en de
ambtswoning van .den burg-emeester.

/t_/~£Vy.7(->-
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HET KASTF;:EL HENKENSHAGE

De $erneenteràad V2l11 St. Oedenrode heeft
b:~sll!lten.tot aankoop .over te gaan van het
kasteel _Henkenshage met bijbehoorende
woningen en lal'ldel'ijen voor f 35.500.

/l'/~. L) ;f:-. -'

Losse berichten
-Verkeersongelukken

Gisteravond is het 8-jarige dochtertje van
de familie van Schayk te Oss op den Hee:
scheweg dichtbij de ouderlijke woning, bij
het acht~loos oversteken van den rijweg, door
een personenauto, bestuurd door den heer R. ,/
uit Oss aangereden. Het meisje werd over
den m~torkap geslingerd. Het is naar het I
St. Annaziekenhuis ter plaatse vervoerd,
waar een schedelbasisfractuur, een hersen-
schudding en een dijbeenfractuur werden
geconstateerd. De toestand van het meisje,
dat eenig kind is, is zorgwekkend.
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Boerderij afgebrand
In ,den afgeloopen nacht is brand uit- I

gebroken in de boerderij van den landbouwer
A, v, d, Wetering op de grens der gemeenten
Berghem en Nlstelrode. Bij ,gebrek aan water
kon de brandweer niets uitrichten zoodat de
hofstede met schuur tot den grond afbrand-
de. De, inboedel en landbouwinventaris

I'g~?-gen verloren. Eenige kippen en varkens
Zijn omgekomen.

J

Oss
EENHEID DOOR DEMOCRATIE

Recle van den heer Stam

Voor leden en genoodigden uit Oss werd gister-
avond een propaganda-bijeenkomst gehouden
van de Nederlandsche beweging van Eenheid
door demoeratie. Het hoofdbestuurslid de heer
P. v. Stam, zette onder den titel: zijn wij paraat,
de doelstellingen van de vereeniging uiteen,
terwijl, hij aan de hand va~ verschillende voor-
beelden de gevaren aantoonde, welke ons van
zekere zijde bedreigen, Spreker begon zijn rede
met te zeggen, dat zijn uiteenzetting niets te
maken heeft met defensie, doch alleen ten doel
heeft de aanwezigen er op te wijzen om moreel
paraat te zijn. Spreker wees er op, dat het de
plichtvan lederen: Nederlander is om zich achter
onze regeering te scharen. Hij gaf vele voor-
'beelden waaruit bleek, dat het gevaar v-oor
intimidatie niet denkbeeldig is en wekte de aan-
wezigen op om zich daardoor niet te laten in-
fluenceeren. Integendeel, zoo betoogde spreker,
is op het oogenblik het juiste moment om te
beseffen, dat de Neder-landers hun hoogere roe-
ping en hun traditie getrouw moeten blijven
en de hooge cultureele waarden,' welke wij
thans nog bezitten, te beschermen.

ROSSUM. De r a a d heeft op voorstel van
B. en W. besloten, in beroep te gaan bij de •
Kroon, tegen het' uitbreidingsplan, dat Gedep.
Staten voor de gemeente hebben vastgesteld.
Voorts werd besloten de steunverleening tot

nader order stop te zetten.
Met algerneene stemmen werd de heer Co A.

van Maanen tot lemuente-ontvanger benoemd.

Ongelukken

Gisteravond bevond zich in de Molenstraat
te Oss de fabrieksopzichter N, Strik met een
wagen, Doordat het paard schrok en begon te
steigeren werd de voerman van den wagen
geslingerd. Hij brak beide beenen en werd per
ziekenauto naar het St. Annaziekenhuis ter
plaatse vervoerd. I

)
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ZWARE BRAND TE GEFFEN
41 personen dakloos

Onze correspondent te Oss meldt ons:
Gistermiddag zijn te Geffen bij Oss tenge-

volge van een hevigen brand drie kapitale
boerderijen en drie groote Tandbouwschuren
in de asch gelegd. Door dezen brand zijn
niet minder dan 41 mensch-en dakloos gewor-
den;' een aantal stuks vee en kippen zijn
verbrand. ,
Te ca. 5 uur werd brand ontdekt in de

landbouwschuur van den landbouwer A. Ruys
aan den Breedeweg te Geffen. De man lag
ziek te bed, maar omwonenden slaagden
erin hem te redden, Tengevolge van den
,.stormachtigen wind sloegen de vlammen>
over naar de boerderij, die in een oogwenk
in lichte laaie stond. Hoog joegen de vlam-
men op. Verder vond het vuur een gemak-
kelijke prooi in een onbewoond huis dat als
voorraadschuur werd gebruikt. Zes stuks
j-ong vee, een varken met biggen, een groote
partij hooi en stroo, verschillende landbouw- ,
werktuigen toebehoorend aan den landbou- ,

I wer Ruys, gingen verloren. Inmiddels was I
ook het strooien dak van de boerderij van i
den landbouwer van Zandvoort aangetast.
Spoedig stond de groote beerderij met schuur
in vollen gloed. Onmiddellijk brandde het
geheele complex als een fakkel. Door den
hevigen wind was' het den bewoners onmo-
gelijk iets te redden.

De burgemeester van Geffen, de heer Velt-
mans, riep de assistentie in van debrandweer
van Oss, die onder leiding van brandmeester
Stavast ter plaatse verscheen, I
Voor de boerderij van den landbouwer P. i

Schel scheen het vuur tot staan te komen. I
Hooge boomen omringen deze boerderij en
enkele militairen hadden zich op de nok I

van het dak geposteerd om ieder begin van'
brand te blusschen en zij wisten dan ook deze' j
boerderij te behouden, maar een daarnaast
staande boerderij van den landbouwer T.
Willemse werd door het vuur aangetast, On-
danks de krachtige pogingen van de brand-
weer mocht het niet gelukken den brand te
stuiten.
Zoo stonden een uur na het uitbreken van'

den eersten brand drie groote boerderijen
en drie schu~ iill volle vlam. Ook hier
greep het vtIu~ zóó snel om zicÎf heen' dat de
bewoners slechts het veege lijf konden red- ,
den. Een groote partij hooi en stroo en een
aantal kippen verbrandden.
Het gezin van den landbouwer Willemse

bestond uit 17 personen. In totaal zijn 41 per-
sonen dakloos geworden. Zij zijn allen bij
buren opgenomen. .
De schade wordt op ongeveer f 50,000 ge-

schat. De drie hofsteden met landbouw-
schuren, vele landbouwwerktuigen, groote
voorraden hooi en strooi zijn verloren ge-
~aan. Doordat de brand op groeten afstand '
zichtbaar was, was er een groote menschen~ I
menigte aanwezig die door de marechaussee
uit Geff,en en de gemeentepolitie op eenigen
afstand werd gehouden.

02.[J./F a,/~. _,

1Blikseminslag
, Zaterdagmiddag is tijdens een hevig onweer
de bliksem ingeslajen in een voor militaire
doeleiJ1den gebruikt houten gebouw in ~en
gemeente aan de Noord-Brabantsch-Gelder-
sche grens. De voorraden, welke zeer ont-
plofbaar waren, kwamen tot explosie, zoodat . I
den omwonenden moest /Vorden gelast hun V
.woningen te verlaten en zich elders in vei-
ligheid te stellen.
Na eenige uren kon de brandweer, die

eer-st wegens de explosies op een afstand
moest blijven, met het blusschingwerk be-

Iginnen. Er hebben zich geen persoonlijke on- ~
gelukken voorgedaan. I

- -.,



Onder voorzitterschap van den heer J. C,.
v. Beek, lid van Ged. Staten van Noord-Bra- /
bant, is gistermiddag te Oss een vergadering I
gehouden v.an eigenaren van perceelen, ge-
legen in de z.g, Huizerbeemd te Oss en Lith.
In De.cember 1938 was bij Ged. Staten van
den dijkstoel van het waterschap de Maas-
kant een verzoek hinnengekomen, om toe-
passing van de RUitlverkavelingswet ten aan-
zien van gromden, genaamd Huizerbeemd.
Ged. Staten hebben advies gevraagd van de
centrale cultuur-technische commissie en in
verband daarmee heeft dit college besloten
een vergadering hierover met de belangheb-
benden te beleggen. Het ruilverkavelings-
object omvat een grondgebied van 1160.44.39 ,
ha en is gelegen in de polders van Oss met
uitzondering van Achterschayk, en in den
polder van Teeffeûen, ten zuiden van den
provinclalen weg. Het ruilverkavelingsplan
werd toegelicht door den voorzitter, den heer ~
Van Leusden, vice-voorzitter van den cultuur-: l
techndsehen dienst, en ir. Krombeen, land- -
meter bij het kadaster te Arnhem. Ter ver-
gadering waren aanwezig 508 ingelanden. Na
ampele bespreking konden 417 ingelanden,
vertegenwoordigende een bezit van 798.59.57
ha zich met de l'uiliVerkaveling vereentgen.
91 . belanghebbenden, 'vertegenwoordigende
361.84.82 ha stemden tegen. De kosten wor-
den geraamd op f 80 per ha, zoodat het ge- ,
heele object een bedrag van bijna f 100,000 I
zal vorderen,

Ruilverkaveling van de Huizer-
beemd

,

I.

v

e9X.flA' .fl/;1:.
SCHAÏJK. Ter gelegenheid van zijn 25-j a rig

a m b t s j u b i I e u m als secretaris van de ge-
meento is. burgemeester H. van der Heijden
glsteren in een buitengewone raadsvergadering
gehuldigd. Wethouder J. H. Oliemeulen wenschte
den jubilaris namens den raad geluk. Nadat
burgemeester-secretaris een dankwoord had ge-
sproken, .werd achtereenvolgens het woord ge..
voerd door pastoor H. Lamert en mr. J. H. W,
A. Hoefnagel, burgemeester van Ravenstein. J
Na afloop werd een receptie gehouden;

VRACHTAUTO GESLIPT EN TE W4TER
GERAAKT

Een ern'sUg gewonde

Gisternacht is een veeauto van de firma
I Gebrs. Bekkers uit de Rips, waarin ·18kalveren
waren geladen, terwijl zich.in de cabine 3
personen bevonden, nabij het afwateringskanaal

, onder de gemeente Beek en Donk, geslipt en
in het kanaal gestort.
De auto kwam omgekeerd in het water

terecht terwijl de inzittenden in de diepte ver-
dwene~. Dank zij de omstandigheid, dat het
ongeval door omwonenden direct werd be-
merkt, slaagde men er in de drenkelingen spoe-
dig op het droge te brengen, Een der passa-
giers, de heer P. Jaspers uit Gemert, ~~eE!1ç
echter zoo ernstig te, ZIJn gewond, dat hIJ III
hopeloozen toestand naar het ziekenhuis moest
worden ver,voerd. De beide anderen liepen
slechts lichte verwondingen op. Twee kalveren
zijn verdronken.

PLUNDERAAR TE VEGHEL GEARRESTEERD

De rijkspolitie 'te Veghel is tot arrestatie
overgegaan van den 34-jarigen landbouwer J.
,T. v. d. L. aldaar, die er van verdacht wordt,
zich op 12 dezer te hebben schuldig gemaakt
aan diefstal van goederen, toebehoorend aan
te Veghel gesneuvelde militairen.
De verdachte is heden gevankelijk naar

's-Hertogenbosch overgebracht, waar hij, na
voor den officier van justitie te zijn geleid, in
het huis van bewaring is ingesloten.

)

}
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"'"Groote brand te Lith
Twee boerderijen en een woonhuis

in de osch gelegd
Door onbekende oorzaak is 'een zware brand

uitgebroken in de voorraadschuur vàn den
landbouwer H. van Koolwijk te Lith. De
schuur stond· in een oog#enk.· in ~lichter
laaie. terwijl de vlammen oversloegen naar
de boerderij van den landbouwer Joh. de
Jong. Ook dit perceel vatte vlam en brandde
als een fakkel. Vervolgens breidde: het vuur
zich uit naar de landbouwschuur van de Jong.
welke met de boerderij door het vuur werd "l>

vernield. De vlammen werden aangewakkerd ]'
door den wind en vonden gretig voedsel in
de voorraden kurkdroog hooi en stroo. Men
kon dan ook niet verhinderen. dat een nabij-
. gelegen woonhuis van den heer P. van Rijn
vlam vatte. Nog steeds was het vuur niet
verzadigd en de vuurzee breidde zich nog
steeds uit. Vervolgens werd de kapitale
boerderij van den landbouwer F. Schraven in
den brand ·betrokken. Ook dit pand werd een
prooi der vlammen. ,
Aangezien er gebrek aan water was. kon

de brandweer' geen blusschingswerk verleenen.
De bewoners der verbrande perceelen kon-.
den zich allen in veiligheid brengen. Een:
aantal varkens. en kippen zijn in de vuurzee I
omgekomen. Ook het grootste gedeelte der!
inboedels en de landbouwinventaris der be- I

I woners zijn venloren....gegaan. terwijl de .land- II
. bouwvoorraden werden vernield. De schade
\ wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt.

J Te water geraakt en verdronken
Ongeluk te Best

Bij het oversteken van de noodbrug" over
het Wilhelminakanaal te Best. is de 50-jarige
J. V. uit Son. gisteravond. door dr'duisternis'
misleid. te water geraakt en verdronken. Het
lijk van het slachtoffer is gistermorgen op-
gehaald.

4/u~. tP1.
j

SAMBEEK. Na een korte ongesteldheid is
alhier overleden. de heer P. J. L. Hafmans, die
van 1927 af wethouder dezer gemeente is ge-
weest. Hij was voorts voorzitter van de Boeren-
leenbank en maakte deel uit van het bestuur
V<lJl1 verscheidene plaatselijke vereenigingen. r

I
DEN DUNGEN. Onder voorzitterschap van

burgemeester P. A, v. d. Broek. is hier ter
plaatse een com i t é opgericht. tot leniging
van de nooden der bewoners. die have en goed
hebben verloren, Gelden kunnen worden ge-
stort op de postrekening van den gemeente-
ontvanger va,. D!2:!~g~~. 4_~ ~

ONBE~~ v~;; O!TP~OFT
Zeven kinderen gewond

Hoe gevaarlijk het is, onbekende voorwer-
pen op te rapen en mede naar huis te nemen'
heeft zich wederom te Boekel bewezen waa;
de landarbeider B. een blinkend ~etalen
buisje op den weg vond. De man nam het
voorwerp mede naar huis en zette het op de
schoorsteen, zonder er verder over na te den-
ken. Eenige kinderen van de familie B. gin.
gen met het blinkende buisje spelen, waarna
het ~rwerp met een geweldige knal ont-
plofte. Alle zi~ in het vertrek bevindende
kinderen, zeven in getal, werden door de
explosie aan hoofd en handen gewond. Geen
hunner verkeert in levensgevaar. Allen zijn
naar het ziekenhuis. ',,"'"plaatse vervoerd.

--~ __L~
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Bij het baden verdronken
Jongeman door den stroom meegesleurd.

Men meldt ons uit Oss:
Zaterdagavond te hal! negen had de 18-

jarige L. van Dinter uit Oss zich met een
groepje vrienden naar Megen begeven om
daar in de Maas te gaan zwemmen. 'roen de
jongelui ÎLll de rivier bevonden, schijnt van
D., die niet al te goed kon zwemmen. kramp
te hebben gekregen. Hij verdween onmiddel-
lijk in de diepte. Daar hij door den stroom
werd meegesleurd slaagden zijn vrienden er
niet in hem te redden. Na twee uur dreggen
is het slachtoffer opgehaald.
Hoewel het zwemmen in de Maas gevaar-

lijk is wordt er tach druk in die rivier ge-
zwommen ook al omdat het zwembad te Oss
gesloten blijft. .

\./
~~/~'o7f2.

Schijndel. Maria Kweekschool voor onderwijze- \
ressen : de dames M. Bakers, P. Beyers, M. '
Cl:~O~e, C. E~~:~~~~;_!:;G~e_,:~k<;;:s_.,:~_~'__J<:0~.•_~~_ I

c:2../~ o7t-,

I·'·~~i;ij~d·ei:··Maria Kweekschool Geslaagd de
, J dames: G. Peeters, G. v. Rooy," W. Tibosch, P.
V Versantvoort en L. Wilbroek. De examens zijn

afgeloopen.
Veghel. R.K. Kweekschool voor onderwijzeres-

sen. Acte lager onderwljs, Geslaagd de dames:
C. Koch, IJsselstem, A. v. d. Linden, St Oeden- )
rode; L. Cnefkens, Asten;. M. Nielsen' Veghel'
H. Peters, Overasselt. "

~'A-F'
0c::?1r. E __ -r-:

l

~/~' £!~
T. Volke! J 1019.

In ?et kerkdorp Volkel, gemeente Uden, I
een uit nog geen duizend inwoners bestaand '
gehucht, heeft de nationale collecte f 1019.25 I
opgeleverd.

v /

I 1 BEST. Na' langdurige ziekte is alhier over-
heden de heer J. C. v a 1'1 der Vel den, wet-' /
ouder dezer gemeente.

-lA?,~' O./~.

Oss
DEBAT OVER DEN DERDEN WETHOUDER
In de gisteravond gehouden raadsvergadering

heeft de voorzitter de inwoners van deze ge-
meente herdacht, die voor het vaderland zijn
gevallen.
Het oudste raadslid de heer Smulders wenscht

burgemeester Ploegmakers geluk met diens
herstel en het feit dat de voorzitter weder in
staat is thans na een ziekte van vijf maanden
deze raadsvergadering t, leiden.
De heer Welting merkte op dat, wijl de voor-

zitter weder zijn ambtsbezigheden heeft her-
vat, hij het niet meer noodig oordeelt dat een
derde wethouder in functie blijft.
De voorzitter wijst er op dat de raad des-

tijds tot benoeming van een derden wethouder
is overgegaan en dat het aan hem en aan den
behandelenden geneesheer alleen te beoordee-
ling ligt in hoeverre hij zijn ambtsbezigheden
weder kan hervatten.

/

TE OSS

De gemeenteraad van Oss heeft gisteravond
P. V. L. van Rooyen, hoofd van een openbare
lagere school te Rhoon, benoemd tot hoofd van
de openbare lagere school te Oss.

/

j
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UDEN, 27 Juni. KersenveÜing. Aanvoer 15,000

kg zwarte kersen 19-2.3 ct p. kg: 1000 kg Spaan-
.sehe kersen 18--2~ ct.

llJ~llW~ a:ZC- '().r=
UDEN, 28 Juni. Kersenveiling. Aanvoer 18.000Kg.

Zwarte kersen, vrijzen 19-23 ct. D. kil: 1200 kg
Spa ansene kersen. r>rijzen 19-26 ct. per kg. J

~ijtd<.-{) f8
GROENTEN, FRUIT EN AARDAPPELEN

UDEN, 1 Juli. Kersenvetling. 20,000kg zwarte le
soort 30-35, 2e soort 24--29 ct. D. kil. 5000 kit
Spaansche 30--33 ct. o. kll.

, ~7~'»;;1-.
\

NULAND: De gemeenteraad heeft tot ge-
mee n t e gen e e she e r b ë n oem d den
Iheer J. Tonino, a'~ts te Berlicum (N.-Br.)

--3/~ _.£) _;;t-: -.
-----_ ..

J
; BERLICUM (N.B.) In verband met het feit I
1
dat de ver b a u win g van het r a a d h u i s: ;
welke op f 10,000was geraamd, een bedrag zal

I vorderen van f 13,600,heeft de raad besloten,
I een ctediet te verleenen van f 3600 .
.Voorts werd besloten, de k e r mis dit jaar

met te laten doorgaan.

BOXTEL. De raad heeft een 1een i n g goed-
gekeurd van f 85,000 voor den b a u w van
mid den sta n d s won i n gen.

SCHIJNDEL. De g~~èenteraad heeft besloten
een crediet te ver1eenen van f 2500 voor het.
a a n s c haf fen van nieuw bra n d wee r-
mat e r i a a I en een crediet van f 2000 voor
het aanleggen van een pompinstallatie bij het
zwembad Molenheide. Als nieuwe cornmandant :

, der brandweer is benoemd de heer P. Ba 5- '
mans.

j

J

.'/
J

ST. MICHIELSGESTEL. De raad heeft de
plannen goedgekeurd voor het aanleggen van
bra n d put ten en ver bet e rin g van
diverse weg e n, in werkverschaffing.

UDEN, Met ingang van 8 dezer zal hier weer
wekelijks vee mar k t worden gehouden. Deze
veemarkt had vroeger wel bestaan, doch was
reeàs sedert jaren afgeschaft.

J

. .,. . ;/ ~: .£> ;;>1-,
kgUDEN't3kJuli. Kersenveiling. Aangevoerd' 18000
S zwar e ersen, prijzen eerste soort 24--30 c' 2e
p'e;2kg~2 P. kg; 7()OOkg Spaansche kersen 31-36 c
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·V091:t3 > IS bijeengebracht: te Bar e n-
-d r e c h t f 1601; te Doetinchem totaal
f 4910; Dokkum f 3187.91; Heerenveen
f 2172; Nieuw-Vosmeer f 307.66; Oss
f 6930; Rijen f 1615; Wijk f 366; Wisch
in de Gerei. kerk ten bate van de door oor-
logsgeweld geteisterde kerken f 1324.78.

Burentwist te Schijndel

I

Landarb'ider ernstig met een schoffel gewond.

Gisteravond heeft te Schijndel een burell-'
twist plaats gehad, waarbij de 2411arige land-
arbeider J. Hermes zoo ernstig met een schoffel
werd gewond, dat men voor zijn leven vreest.
Van gemeentewege had Hermes opdracht

gekregen de sloot, welke de scheiding vormt
tusschen zijn erf en dat van den landbouwer
M. van Heeswijk uit te baggeren en senoen te
maken. Gisteravond om 9 uur was Hermes
daarmede bezig toen de 23'-jarige zoon van zijn
buurman naar buiten toe kwam en zeide, dat
hij er mede op moest houden.
Hermes ging echter rustig met zijn werk

voort en hierdoor werd de jonge v. Heeswijk
zoo woedend. dat hij zijn buurman met een
schoffel, welke hij bij .zich had, te lijf ging,
en hem een hevlgen slag in de nek toebracht.
Aangezien de :!'Choffel zeer scherp was ver-
oorzaakte zij een levensgevaarlijke wond. Het
slachtoffer zakte ineen en bleet bewusteloos
li>ggen..
Dokter van Oppenraay, die, de eerste llulp

verleende, achtte opneming in een ziekenhuis
noodzakelijk en Hermes is in het Grootzieken-
gasthuis te 's-Hertogenbosch opgenomen.
De dader, die als zeer driftig bekend staat,

is gearresteerd,

///~'~_7/- .
OSS. Na een langdurige ziekte is gisteren al-

hier op 66-jarigen leeftijd overleden dr. R. J. J.
Was man n, gemeente-arts en praktiseerend '
geneesheer. De teraardebestelling zal Zaterdag ,
a.s. geschieden op het r.k. kerkhof alhier.

/

VERDRONKEN ~

Gisterochtend is. in De ~ijp door onbekende
oorzaak het tweejarig zoontje van de fadtilie
van V. te water geraakt en- verdronken

De familie van Y. was kort geleden 'uit Am-
stelveen naar De Rijp gekomen.

Gisterochtend is de 24-jarige arbeider G.
v. d. H. te Eerde bij het puinruimen onder
het puin van een neerstortenden muur be-
dolven. Met inwendige kneuzingen is het
slachtoffer naar het ziekenhuis te Veghel
vervoerd.

./

De collecte voor het Nationaal
Hulpfonds 1940 .

De inzameling voor het Nationaal Hulpfonds
1940 heeft te De urn e f 1,906 opgebracht;
'r e r W er der a dee 1 f 4,614; Goo r f 6000; I
Helmond f 12,708;Meeden f 1,475;Mid-I
wol d a f 3,100; Ni eu w esc han 5 f 900; 'I
o ver 10 0 n f <>'72; Rid der k er k f 7000;
Sneek f 3,,350;Schijndel f 350'iiooUden-1
hou t ! 150; Wie r in g e r mee r f O.

J

(~~ . .£),/9

IUDEN. 10 Julr. Kersenveiling. Aanvoer 1000 kg.

f zwarte kersen 23-30 ct, P. kg; 4000kg Spaansche
kersen 27-29 ct. per kg: 5000 kg Eysdensche
kersen 11)--..J ct. r.er kg.'?urrn.n~~6= - ~. C).-?t- •

. ----, .. '/ I
R K HJB.s B met 5_jsigen eursus ClaJrJneOss. ,'. H' Bergen., Oss' L M M. van

cQ>J1ege. J'CF'L WV~il"kX Diltl~her;'A.'P. de Groot,
Daal, OSS: . . "mw 1.1 OSS' A L. G. JalIlSS"n.
Uden; W. A. Hemn e, O!os.' J 'A Kuupers O~;
De-urse-no;J. HRW. Ksfe~nG p À. Mutsliers,' Oss;
A. F. Luov"Y, ~wen. G' B' va,;" Oosteren, Dieden;
H. L, OfferhauoS. Oss, ·'·N J M p<>mJP<lnLith;
A. C. A .. Ploeg1l11la·kers. ?'A' J .J.' Sprink>eloS, si. .AJn-
Th. A. PlJ"'enIb<tm'T. s, ~. L. Visschers, den BosCh.thomS'; H. oenng, voo'.

.i/
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ONGELUK MET EEN MAAIMACHINE
Toen de landbouwer H. VlaJD der Z. te Erp

weI1kzaamhede~ met de maaima.chine op het
bouwdand yerncMte, liep het.vier-jarig zoontje
een&kJa~s vLak voor de maailmaohine met het
noodlottig gevoig, dat hij voor de machine te-
reCl!]Jtkwam. wa,a'lXloor, hem de beide voetjes
tot boven. den enk·el. werd afgesneden. In zorg-
wekkenden toestand is het kind naar het zie-
keruhuis te Veghel goelJraoM.

GEVAARLIJK SPEL

Hoe gevaarlfjk het is met projeotielen te
spelen heeJ;t zich g,jsteren weder te Mill be-
wezen waar het lO-ja'riJg zoontj-e van den.heer
v. d. L. een scherpe Patroon, welke hert; buiten
gevonden had, poogde te d-emonteeren. Het
voorwerp on1tplonte ;met het gevolg dat deTin- /
kerhand van, den rongen awaar 'werd ver-'
monkt, Een. vrtendje die bij' het gevaar.lijk spel '
tegeillwoo~Qg was, werd aa n het been ver-j

I wond. Belde jongens zijn naar het ziekenhuisIge~ra~ht." . -.. . " ,

VERDRONKEN

Gi~termidda.g is uit de Zuid Willemsvaart
nabij de- Heeschwiikschebrug, te Schijndel, een V
lijk opgehaald van den 54-jarigen H. Heerak-vi '
kers uH Schijndel, die sedert Zondag werd'
vienmist. , '
H. had zich Zondagmiddag per rijmel naar

de Sohijndelsohe kermis begeven. Hij had daar
den avond in een café 'doÜ't'gebraoht en was ~
daarna per rijwiel in eenig'sz.ins beschonken.
toestand naar zijn huis ·vertrokken. Daar men
vermoedde dat doe man door de du+sternis mis-
leid op den weg langs de Zuid Willemsvaart in
het kanaal was gereden werd met dreggen
aangev'aJn.gen, hetgeen ~ilStel'mi-ddag bovenge-
noemd resultaat opleverde, Hij laat een vrouw
met veer k:inder~n achter.

J

Oss
DE SOCIALE DIENSTEN.

De raad der gemeente besloot' gisteravond
zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel
van B. en W. om het politiecorps uit te breiden
met 2 waardoor .de sterkte wordt gebracht op 18.
Tevens werd besloten de gemeentelijke straf-

verordening in dier voege te wijzigen, dat het
op 25 April 1938 uitgevaardigde colportage-
verbod wordt opgeheven.
De raad besloot verder de wel"kveroeeling J

van arbeidsbeurs, werkverschaffing en steun-
verleening te splitsen in de volgende takken
van dienst: arbeidsbeurs, werkloosheidsverzeke-
ring en jeugdadrniniatratie worden saamgevoegd
en ondergebracht in een pand buiten het ge-
meentehuis, terwijl de dienst der werkverrui-
ming en steunver leening in het raadhuis blijft
gevestigd.

: Een voorstel van B. en W. to-t schorsing van
I het raadslid Th. M. v. d. Steen (actie kleine
boer)-omdat dit raadslid heeft deelgenomen aan
een onderhandsche aanbesteding van de ge-
meente, en derhalve gehandeld heeft in strijd
met artikel 28 van de gemeentewet, werd met
algemeene stemmen aanzenomen.

J
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l4-jarige jongen gewond bij hef demonfeeren I

,van een projectiel

Toen de 14-jarige landbouwerszoon P. Ror-I
mans te Langenboom (N.B.) gistermorgen het
land bewerkte vond hij een hem onbekend
voorwerp. De jongen raapte het op en trachtte
het te demonteeren. Ret voorwerp, dat een
projectiel bleek te zijn, ontplofte echter, met
het noodlottig gevolg dat beide handen van
den knaap zwaar werden verminkt.

/

HET GE" AARLIJKE SPEELGOED

J

GLOEIENDE KOFFIE OVER HET LICHA~M

tn een onbewaakt oogenblik trok het 4-jarig ,
zoontje van de familie van Roosmalen te Ber-
licum (N.B.) een kan kokende koffie van het
vuur. Het jongetje kreeg de gloeiende koffie
over het lichaam en werd met zware brand-
wonden overdekt in hoogst ernstigen toestand
naar het ziekenhuis vervoerd.

/

PORTEMONNAIE MET f 100 GESTOLEN

Mej. G. te Oss heeft bij de gemeentepolitie
aldaar aangifte gedaan, dat haar bij het inkoo-
pen doen in een winkelzaak, een portemonnaie
met ! 100 is ontvreemd. De politie stelt eeu
onderzoek in.

BOXMEER. De gemeenteraad heeft besloten
de beg r a a f p l a at s van de alhier gesneu-
velde mil i t a i I' e n, op kosten der gemeente In
orde te laten brengen. Het oprichten van een

Imonument zal worden overgelaten aan het par.
ticul ier initiatief.

13-jarige jongen verdronken

J

Hij leerde een hond zwemmen

Gistermiddag waren eenige jongens uit
Liempde (N.-B.), bij de rivier de Dommel
bezig om een hond te leeren zwemmen.
Daartoe hadden zij het beest aan een lang
touw gebonden, dat werd vastgehouden door
een I3-jarigen A. van Alphen, uit Liempde.
Plotseling trok het beest den jongen mee,

I
die in het water viel en door den stroom
wer~ meegesleurd. Een voorbijganger sprong
onmIddellijk te water, doch hij slaagde er

I niet meer in den drenkeling, die in een kolk
was terechtgekomen, te redden. Na eenige
Uren dreggen 'is het lijk van den jongen op-
gehaald. Het slachtoffer was eenig kind.

t/

ONDER EEN RIOLEERINGSBUIS BEKNELD I
Bij het uitvoeren van rioleeringswerk~n. te I

Oss, . geraakte gistermiddag de ca. 40-Jar1~e
arbei:d:er Schiltman. uit Oss, onder een in
elkaarstortende zware rioleeringsbuis bekneld.
Met ernstige inwendige kneuzingen en een
gecompHceerde beenbreuk is het slachtoffer
naar het St. Anna zlekenhuis ter plaatse
gebraoht .

• c /~~/ ~-~:_-

GlStermiddag had mevrouw J. Cox te Oss
het on,gelJuk bij het afdalen van een wentel-
trap in haar woning uit te glijden, waardoOQ.'
zij van een groote hoogte neersto~tte. Met een
zwa're 'hersenschudding en een ernstige hoofd.
Wonde is het slachtotter naar het St. Anna

1 ziekenhuis ter plaatse vervoerd.-~ .. - -- ... -- ---



j Aan pastoor L. G. 1e Roux is 'Op diens, ver.
zoek emeritaJartV€Tleend als pastoer te Megen.
Als zijn 'Opvolger .iJs a<lJngew~zenpater, A. A.

A. Smitz, van de orde der Minderbroeders te
Magen.

Steekpartij te Heesch
Jongeman ernstig gewond i

Gistermorgen is bij de gemeentepolitie te I
Heesch aangifte gedaan dat op den laten i
Zondagavond bij een der café's ter plaatse;
een jongeman was aangetroffen, die door I
onbekenden in den rug moest zijn aangeval-
len en door 3 messteken was getroffen en
levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer, de I
22-jarige landbouwer J. van Zeeland uit I
Heesch, had zich met eenige kennissen naar
het café in den Vinkelschestraat begeven om!
daar z.g, Heesche kermis te vieren. Het!
troepje verkeerde in een vroolijke stemming, 'I'

die weldra in luidruchtigheid oversloeg. Dit,
laatste was aanleiding dat de kastelein het i

,~ gezelschap verzocht heen te gaan, waaraan de I
' !Qn.gelieden gevolg gaven, Wat daarna is ge- ,
schied is nog niet duidelijk gewonden. In elk
geval staat vast dat van Zeeland kort .daarna
door een onbekende in den rug met een
mes is aangevallen en hem drie steken wer-
den toegebracht.

Een meisje, mej. v. d. A., had eveneens
bloedende verwondingen aan de handen op- I
geloopen. De gemeentepolitie staat voor een I
moeilijke taak omdat het misdrijf, dat aan- ,
vanleelijk niet was uitgelekt, zoo laat was
aangegeven terwijl verder degenen, die van
het voorval getuige moeten zijn geweest, het
stilzwijgen bewaren. Dr. Bouwman uit Nistel-
rode heeft het slachtoffer pas eerste hulp
kunnen verleenen nadat de metgezellen 'van
van Zeeland hem naar huis hadden getrans-
porteerd. De politie zet haar nasporingen I
voort om deze zaak op te helderen.

~_..~. . . .t ~.~ 0 7f..
BOSCHBBANll BIJ SLABBOEK \

Door tot nu toe onopgeheld~rde oorzaa~e~ I
f He brand uitgebroken m een per

~~~ne~1bosch, bij het gehucht k~~~ro~~~rong:~
de ,cremeente Uden. Aangewa zich
kra~htigen wind greep het vuur snel. o~r in
heen. De k&emeentteldiJe'k~m~X::e~~:~ri;Sgeslaagd
5amenwer mg me d t de -aan-
net vuur meester te worden, voor a konden
grenzende uitgestrekte dennenbossc~en perceel
worden aangetast. Het genoem e J B
dennenbosch, toebehoorend . aan mr. riore~
Hen"st te 's Hertogenb05ch 15 echt.er veti'd in
gegaban,De nablussching heeft gerU1men -
beslag genomen.

ai£; flJ~-f2
Tot pastoor te Berghem is benoemd, de heer

A. H. P. C. van Weert, rector op Huize Ruwen-
berg te St. Michielsgestel.
Tot pastoor te Udenhout is benoemd de heer

J. H. B. van Welie, sedert' 1937 pastoor te
Berghem.

I

I

.j )

/



/

;/

V .c.:J á--/;r.
Felle brand te Heesch

I

Hulpbehoevende bewoner met 9'%OQI.'-
moeite gered

!n den nacht van Zaterdag op Zondag heeft
een felle brand gewoed in de kapitale
boerderij van de wed. L. Verhoeven te Heesch,
Omstreeks 1 uur in den nacht bemerkte een
der dochters, dat brand was uitgebroken in
het achterhuis, waarin een groote voorraad
hooi, stroo en graan was geborgen. Zij wekte
onmiddellijk de huisgenooten, doch de brand
greep met zulk een snelheid om zich heen,
dat het bijna onmogelijk was een invalide
broer, die geheel hulpbehoevend is naar bui-
ten te brengen. Door het inslaan van een ruit
heeft men den zieke nog .kunnen bereiken,
waarna men hem op het laatste oogenblik nog
heeft kunnen redden. Inmiddels had het vuur
zoo snel om zich heen gegrepen, dat de boer-
derij met stalling en landbouwschuur geheel
in lichterlaaie stond. Wegens gebrek aan
bluschwater was de brandweer niet uitgerukt,
zoodat de vlammen vrij spel hadden. Het
geheele complex is dan ook een prooi der
vlammen geworden. Ook de inboedel, de
landbouwinventaris en de juist binnen-
gehaalde oogst zijn verloren gegaan. Het in
de stallen aanwezige vee kon worden gered. !
De oorzaak van den brand is niet bekend.
Het verbrande was slechts voor een klein'
deel verzekerd. J

~1fl/.
VECHTPARTI., TE. OSS

Gisternacht is de Berghemscheweg .. te Oss
het tooneel geweest van een vechtpartlJ, waar-
bij een vrouw ernstrg werd. gewond. Zek:~e_
J B die danig onder den invloed van s e
k~n 'drank verkeerde, begaf zich om~~:ks
half 1 des nachts naar huis, toen hl~. zich
onderweg eensklaps herinnerde dat .. hlJbnog
een appeltje te schillen had met ZIJn 1~lr-
vrouw, mej. S., waarmede hij kort ge e en
oneenigheid had gehad. .
De ruzie was echter nog ~let be~lecht en

B. verkeerde in .zulk een ~nJgs~afhge stem-
ming dat hij besloot oni'mddelhJk met ha_ai:'
af te' rekenen. Dit ging echter met. gemakkedlijk, daar mej. S. zich in haar woning bev~n
en op dit uur in diepe rust verkeerde. B. gmg
echter niet weg en begon tegen de deur Dt.~
trappen teneinde de vrouw te wekken.. 1
gelukte inderdaad en weldra verSChe.enmej.
S. ten tooneeie. - .' . Ike
Er volgde buiten een hevige rUZIe, we

I in een vechtpartij óntaa!dde. De dronke~:~_
greep een keisteen en dIende de vrouw ~ t
mede een aantal hevige slagen toe tegen he
hoofd. Het slachtoffer kreeg ernstige v~rwon-
dingen en liep een zware hersenschUddmg op.
Zij moest per ziekenauto naar het St. Anna
. . d b ht De vechtersbaasziekenhuis wor en ge rae . H" 1
is nog denzelfden nacht gearresteerd. IJ za
ter beschikking van de justitie te 's_Hertogen-
bosch worden gesteld.

r--3'/~ 7 0 /~

I
Gistermiddag is brand uitgebroken in èen ,

schuur, toebehoorend aan den oud-burgemeester,
den heer Jansen, in de Grootestraat te Schijndel.
Het vuur greep met groote snelheid om zich
heen. Daar de vuurhaard zich in de onmiddellijke
omgeving van het gemeentehuis bevond, rukte
de brandweer met groot máteriaal uit. Men kon
echter niet verhinderen, dat de vlammen over-
sloegen naar het belendende gebouw, waarin het
fotografische atelier van den heer J. van
Raamsdijk was gevestigd. Het vuur breidde zich
spoedig over het geheele perceel uit. Daarna
slaagde de brandweer erin het vuur meester te
worden. De inventaris ging totaal verloren. Een l
honderd kanarievogels in een volière, toebehoo-
rend aan den heer van Raamsdijk, kwamen in
de vlammen om. Een partij hout in het pakhuis
van den heer Jansen ging eveneens verloren.
De oorzaak is onbekènd. Verzekering dekt de

schade.

BRAND TE SCHIJNDEL.



%WARE BRANDEN TE OSS
J I

/ "

Een embalIagepakhuis en e~n groot, pard;
haver een :l?rooider 'Vilammen.

;,. " II • i
Zondagmiddag omstreeks half drie is een J

felle brand uitgebroken in een emballage-
pakhuis van de firma Kunen aan de Kruis-
straat in het centrum van Oss. Aangezien dit
pakhuis was gelegen achter de groote manu-
facturenmagazijnen van deze firma, bestond
er groot gevaar dat de brand naar deze
gebouwen zou overslaan. De brandweer rukte
daarom onmiddellijk met groot materiaal uit
en tastte met eenige stralen de vuurzee aan.
Zij slaagde er in het vuur meester te worden
en den brand tot het emballagepakhuis te be-
perken. Dit gebouw is met inhoud een, prooi.
der vlammen geworden.
De brandweer was nauwelijks in de kazerne

teruggekeerd of zij werd ten tweede male ge-
alarmeerd, ditmaal voor een brand aan de
grens der gemeente. Er bleek brand te zijn
uitgebroken in een partij haver, welke op, het
land gereed stond om gedorscht te worden,
nabij de boerderij van den landbouwer J. van

I Mook. Toen de brandweer op het terrein van I
,den brand arriveerde, was het vuur reeds
overgeslagen naar een groote dorschmachine
van denzelfden eigenaar, welike in de nabij-
hjilidvan de haver stond. Men heeft niet kun-
nen verhinderen, dat de partf haver tot een
gewicht van 250'0 kg door het vuur is vernield.
Ook de dorschmachine is verloren gsgaan.
Vermoedelijk zijn beide branden ontstaan,

doordat kinderen in de nabijheid roekeloos
met vuur hebben gespeeld. Verzekering dekt
de schade,_.

J

Boerdèrij të' St. 'Oedenrode
afgebrand

J

I I

/

I
Na de oorzaak van de branden, welke Zon-

dag j.l. te Oss hebben gewoed heeft de .ge-

\

meentepolitie een onderzoek ~ngest~ld. Hler-
dool' is komen vast te staan dat belde bran-
den aan kinderspel te wijten is.

_-
DE BRANDEN TE OSS

Inventaris, oogst en vee verloren gegaan

Gisteravond omstreeks 6 uur is in de buurt-
schap Olland onder de gemeente St. Oeden-
rode brand ontstaan in de kapitale boerderij
van den landbouwer J. Goyarts. De vlammen
grepen met razende snelheid om zich heen,
zoodat het achterhuis weldra in lichte laaie
stond. Spoedig na het uitbreken van den
brand verscheen de brondweer onder Ieiding
van burgemeester "[hr. Rijckevorsel van Kes- I
sel met de motorspuit ter plaatse. Men kon
evenwel niet verhinderen dat de vlammen, 11

welke werden aangewakkerd door den wind,
oversloegen na de belendende groote land- ,
bouwschuur waarin de nieuwe oogst was op-
geslagen. De hefstede met stallen en' senuur
zijn een prooi der vlammen geworden. Eenige
varkens zijn omgekomen. De oogst, de land-
bouwinventaris, waaronder eenige kostbare
machines zijn eveneens door het vuur ver-
nield. Het wordt niet onmogelijk geacht dat

• onvoorzichtigheid van kinderen oorzaak van
den brand is. De schade wordt door verzeke-
ring gedekt.

J
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J f ST.' MIOHIELSGESTEL. Hier ter Llaatse is j
I
een comité gevormd, met het doel een m 0-
nu rn en t op te richten voor de s o Ld a t e n
uit deze gemeente, die voor he'. vaderland
zijn gevallen, .

6 ~ ~:.f}3.
oss, 5 Sept. Op de paardenmarkt van heden

werden aangevoerd: 412 voljarige paarden, prijzen
van f 300-400, 378 1~~-iarige paarden prijzen van
f 300-650. 294 veulens, prijzen van f 180-400
96 ¥rkpaa:-den, prijzen van f 250-4C0; 82 sla('ht~
paaruen, prijzen van .r 180-300.
l)e .aan voer was, zooals 'lit bovenstaande cijfers

hlijkt, z e,er g roo t, en bij stijgendc prijzen out- k
WIkkelde ZIch een levendige handel. Uit VerSChll-

I
'

lende streken van het land waren paarden aan-
gevoerd,. terwijl koopers uit alle dee len van het
land aanwezrg waren, ,

/I~?T.

I

BERL~CUM (Ni-Br.). Alhier is op 73-jarigen
leeftijd vrij plotseling 0 ver led en 0 u <:1-
burgemeester C. J. M. Godschalx, die
gedurende dertig jaren aan het hoofd der ge-
meente heeft gestaan. De heer Godschalx werd
in 1867 te Wadenoyen geboren en volgde in
-1905 zijn vader op als burgerneester dezer
gemeente. Zijn 25-jarig ambtsjubileum werd op
31 Juli 1930met groote feestelijkheden gevierd,
De ontslapene maakte deel uit van het bestuur
vn n varschillende plaatselijke vereemgmgen.

Patroon ontploft

Vijf jongens gewond

I

Te Kuyk .(N,BJ beliingen vijf jongens van
12 tot 15 jaar de onvoorzichtigheid een
metalen buisje dat zij in de omgeving ':'~.
een voormalige opslagplaats van mumtie
hadden opgeraapt, te ,gaan demonteeren.
Nauwelijks hadden zij het voorwerp aan-
geraakt of een heftige ontploffing weerklonk.
De' gev~lgen waren zeer ernstig. AHe jongens
werden aan gelaat en oogen getroffen, Twee
bekwamen vrij ernstig letsel aan het gelaat,
drie anderen werden ernstig aan de oogen
gekwetst. Hun toestand werd zoo ernstig
geacht dat zij onmiddellijk naar een oogheel-
kundige inrichting moesten worden vervoerd.
Twee van hen zullen het licht hunner oogen
moeten missen. Hun toestand is zorgwekkend.
Uit het politie-onderzoek is gebleken, dat

de inhoud van het buisje uit dynamiet heeft
bestaan.

J

OSS. Op 63·jarigen leeftijd is te Nijmegen
overleden, de heer P. H. van K e m pen, die
van 1920tot 1936 inspecteur van politie hier ter
plaatse is geweest. In laatstgenoemd jaar werd
hem eervolontslag uit zijn functie verleend,
- Alhier is 56 jaar oud, plotseling overleden

de heer J. Cu n e n, archivaris dezer gemeente
en van de gemeenten Asten en Dongen. De
overledene was in deze streek een bekend oud-
heid- en geschiedkundige. Van zijn hand zijn
verschillende oudheidkundige publicaties ver-
schenen

.J. "v""~ () )(4.OFFER~LOKK N GÊPLUNDERD
Zes jongens gegrepen •

.Den laatsten tijd werden herhaaldelijk in
r.-k; kerken te Boxtel en omstreken offer-
blokken 'o.pengebroken en geledigd, zonder
dat men een spoor V'1n de daders kon ont-
dekken. Thans is de gemeentepolitie er, na
ee~ uitgebreid onderzoek, in geslaagd de be-
dl"lJvers van deze wandaden in te rekenen.
Het bleken zes jongens van 16 tot 18 jaar te
zijn, allen afkomstig uit Boxtel. De jongelui
werden danig aan den tand gevoeld en legden
een volledige bekentenis af. De Ielder van
het complotbleek de 18-jadge J, v. K te zijn.
In totaal hebben de jongens tv·aalf offer-
blokken geledigd, All-en zullen op transport
worden gesteld naar Den .dosch, waar zij ter
beschikkiing van de justitie rullen worden
8-esteld.

.1



Bloedige familietwist

/ I
wethouder ge-I

./BF.RLTCUM (NB.l. Na een korte ongesteld-
heid is alhier overleden, de heer A. v. d. PaS.
die g~nde 30 jaren, wethouder dezer ge-
meente if! geweest.

I .(_oa-/. ,£J;:t,
Motorrijder verongelukt

. . -is de 35-jarige I
Tengevolge van de dUlsterl?-rVe"hel die zich

aannemer A. Verbruggf!~ .Ut a; Uden naar

f· g:~teravol1d1p~r m·lào:r~~~,.'e;:, onder de ge-
ZIJn woonI' aa S WI n vrachtauto opgereden.

),) meente Uden ltegen deed Hij was gehuwd en
V V werd op s ag ge 00 '.

váder van vier kinderen.-

Ten huize van den arbeider T. v. d. B. aan
de Kleine Bloken te Veghel heeft zich gisteren
een familietwist voorgedaan waarbij v. d. B.
ernstig door messteken werd gewond.
Reeds geruimen tijd was er ruzie tusschen

". d. B. en zijn schoonfamilie S. te Oss. Wan-
neer men elkaar ontmoette kwam het tot
hooge woorden en eenmaal had de politie er
al eens aan te pas moeten komen.
S. besloot aan dezen toestand een eind te

maken door eens duchtig met zijn schoonzoon
te praten. Vergezeld van nog twee familie-
leden begaf hij zich naarVeghel en nauwelijks
was de familie bijeen of er ontstond een hoog-
loopende twist welke in een handgemeen
tusschen schoonzoon en schoonvader ont-
aardde. S. trok een mes en bracht zijn tegen-
stander hiermede eenige diepe stek-en in hoofd
en schouders toe.
~Intusschen hadden buren de politie gewaar-

- sehuwd en weldra verschenen er eenige man-
schappen van de marechaussee. De familie-
bezoekers hadden zich echter ijlings uit de
voeten gemaakt.
Het slachtoffer is naar het St. Josef zieken-

huis te Veghel vervoerd. Zijn toestand is niet
devensgevaarlijk.

S. is door de politie aangehouden.

1
GASSEL.. De raad heeft tot

kozen den heer L. Poeis.

/

BENOEMINGEN EN MUTATIES

Tot opvolger van mgr. A. HerrnuS is als
directeur van het Instituut voor Doofstomrë
te St Michielsgestel benoemd, de heer . .

,I van '0 ver bee k, sedert 6 jaren leeraar aan
V genoemd instituut.

,/ /2. 0 d-a4'- yt .

*'7& C/'f' ~ /~
De moord te Oss

J
~- cyerdäèhte heeft een bekentenis _fgelegd

De 2S-jarige arbeider W. van E: uit Oss, ver- I
dacht van doodslag op den 40-jarigen de Brok, I
die aanvankelijk hardnekkig het hem ten laste I
gelegde misdrijf ontkende, is gisterrrtiddl!'gdoor.
de mand gevallen. Hij heeft een volledige ~ )
kentenis afgelegd. Van E. verklaarde, dat hij I
de Brok op het Padjè achter het café van v. d.
Dielen had ontmoet waarop zijn tegenstander
hem met een sabel had aangevallen en hij hem
met een mes heeft neergestoken. . .
Verd., die nu nog op het po.htI~bureau te

Oss is opgesloten, zal ter besch~mg ,:"orden
gesteld van den officier van justitIe.te s-Her-
togenbosch.



Felle brand te Schijndel

Drie huizen en een schuur
verloren gegaan

In den af'geloopen nacht hooft te Schijndel
een felle brand gewoed, waardoor deie per-
ceelen en een landbouwschuur geheel zijn
vernield. De brand was ontstaan in den

. kruddenierswinkel van den heer A. Manders
op de Steeg aldaar. Het vuur werd door den
hevigen wind aangewakkerd en in ikorten tijd
stonden het woon- en wlrukelhuds van Man-
ders in Iichter 1aaie. Reeds onmiddellijk
bestond er groet gevaar voor uitbreiding en
toen de brandweer met groet materia all ter
plaatse arriveerde waren de vlammen reeds
ovengeslagen naar de boelrenbehuizing van
den Iandoouwer J. Aarts. In alleeijl had men
hier het vee in veiligheid gebracht. Drie
kalveren, een aantal varkens en kippen
konden echter niet meer rtijdig worden gered
en zijn in de vuurzee omgekomen. Door den .
straffen wind vormde zich een geweldige
vonkenregen welike weldra ook de woning
van den heelt' A. v: d. Boogaart aantastte.
Hoewel de brandweer met drie stralen op de
waterleiding den strijd tegen hert vuur had
aangebonden, kon zij niet verhinderen dat
ook dit derde perceel een prooi dier vûammen
werd. Tenslotte sloegen de vlammen nog naae
de overzijde van den weg over waar de land~
bouwschuur van J. Saritegoed in den brand
werd betrokken, De brandweer slaagde er
toen echter in hert vuur meester te worden
zoodat de boerderij van Santegoed, welke
echte'!' veel waterschade kreeg; behouden
ikon blijven. De perceelen van Manders, Aerts
'en v, d. Boogaart zijn geheel door het vuur
verwoest. De winkelinventarés en de winkel ..
goederen van Manders, de landbouwvoorraden
van Aads .en de inboedel van v. dl. Boogaart
en de. beide eerstgenoemden zijn eveneens
vHloren gegaan. Ook de oogst van Santegoed,:veLke in de verbrande senuur was geborgen,
IS door het VUUr verwoest. De oorzaak rnoet '
yermoooelij:k worden geweten aan een lek
in dien schoorsteen bij Manders. De schade
wordt slechts voor een klein gedeelte door'
verzekerng gedekt.

·_·~············"""'U"""""III'UIIIIIIIUIIIIIII1IIlInf'IIII"IIIIJIIIIIIUIIIIlIIIlUIIIIIUIlIlIUI .... " ••••••••_-

SCHIJNDEL. De raad hqfft tot wet hou der
. gekozen den heer W. de Visser alhier. . ...

BOERDERIJ TE
Gisteravond is brand ontstaan in de boeren-

hofstede van den landbouwer J. Daandels te
Uden. Het vuur, aangewakkerd door den wind,
vond gretig voedsel in een partij hooi, die m
de nabijheid lag opgeslagen. In een minimum
van tijd stond de hofstede in Jichte laaie. De
belendende landbouwschuur, waarin de nieuwe
oogst was opgeslagen, werd door overslaande
vonken eveneens aangetast. Het vee kon uit de
brandende stallen worden gedreven. Eenig
kleinvee en een aantal kippen is in de vlammen
omgekomen. De brandweer slaagde er in een
begin van brand in de omUggende boerderijen
te blusschen. De boerderij met stallen en schuur
van Daandels is echter een prooi der vlammen
geworden. De landbouwinventaris, een partij
hooi en stroo en de inboedel gingen verloren.
De oorzaak van den brand is onbekend.
Vt>rzekerin,Ç(dekt de schade.

BIJ HET OVERSTEKEN VERONGELUKT

Zondagavond laat is op den wez van Uden
naar Nistelrode de ongeveer 60·farige land.
btkwer J. SChoenmakers uit Uden bij het over.
seen vap den weg door een auto gegrepen en
zoo ernstig gewond, dat hij vrijwel onmiddelllJ"k
overleed.

v IJ



Onder lelding van' den inspecteur van
politie Kniepstra begon het onderzoek.(j") 'I" De personen, die in den loop van den
Zaterdagavond het bewuste café, waar de

~ verslagene was gevonden,· hadden bezocht,
~ I _j werden op het politiebureau aan een verhoor

'ondenworperr 'en, uit de diverse getuigenver-
'klaringen kwam aan het licht, dat in, het l
,café dien avond niet was gevochten. Wel haç!
-de verslagene met eenige vrienden een poosje i
,: in de herbarg doorgebracht, doch het gezel- I
I,schap had het café welgemoed verlaten.'
"Gezamenlijk heeft men zich toen naar de
:woning .van zekeren v: E. aan de nabijgelegen
Teugenaarsstraat begeven en daar zou twist
:zijn ontstaan met een bewoner.

Bij bet. onderzoek maakte men gebruik van
de speurderscapaciteiten van den rijkspolitie-
hond van brigadier der rijksveldwacht v. d.
Vijver uit Heesch. Het spoor leidde naar Van
E., die zelf ook een steekwond bleek te heb-
ben. Het verhoor waaraan Van E. werd
onderworpen leidde tenslotte, - bij legde
verscheidene tegenstrijdige verklaringen af -
tot zijn arrestatie .
. ~Z0ndagmiddag is 'het parket uit 's Her-
logenbosch 'op de plaats des onheils aange-
komen, .teneinde .zkp" van .de vsituatie op de

, .hoogte te stellen. Het lijk van den verslagene
is door de'justitie- ..in beslag genomen en naar
het St. Anna ziekenhuis ter plaatse over-
gebracht, waar Zondagmiddag sectie werd
ve'rricht door de doktoren HesseUnk en den
Harto~ll.

"""Gisteren heeft men uit de haven te Veghel /
het lijk opgehaald van den 46-jarigen I

schipper P. N. Boef, die schippar was op de
Koopvaart III en die alleen verbliJf houdt
op het schip. Hij is vermoedelijk door de,
duisternis misleid te water ,geraakt en ver-
dronken. Het slachtoffer was ongehuwd,
en afkomstig en gedomicileerd te Rotterdam.

6/ / s-« tV>! fi.

lOSS, 'Bij de~ aanV'ang vam de gisteren ge-
.houden raadsv'er>g.adériongdeelde wethouder

I Crerners, die als voorzitter ID.ngeerde, mede.,
dat lYur",emeester Ploegmaker.s 'VOOrhet on-
der,gaan ;an.een rustkuur 'voorloopig vo.or den
tijd van één maand z i'e,ikte ver lof 15 ver-
leend. '. d . 1Het erediet voor de t.ütv,oel'IDg·er ~ i o ,:.e-
r in g swe r k e n, welke ÎIIl ui1Jvoer.LngZiJ::,
werd verhoogd met 22,500 ,g>I.11d~nwegens stij-
"ing der prijzen van de materialen. Besloten
werd een rek~mLIlJg.courantaan te gaan met
de Bank voor Nederland-sohe g'emeenten ,groot
550,000 gulden. De ,g>emeel1ltelij~e.strafvero!rde-:
fling werd iondier· ViQege,g~lJz~gd, dat het
colportageve'rbod, dat rn de von%e.ver-
gadering werd opgeheven, thans weder IS /~ge:
voerd. Bij de. rondvraag .bleken er versehll et;
de ernstige kla~hten te zijn O'1I'erfie orgalll- ,/
satie van den dist'l"ÏJbl1tiedie~ V
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Een. Ossenaar doodgestoken

De vermoedelijke dader had zelf
i ook een steekwond,

In den nacht van Zaterdag op Zondag
deed de heer Leijen te Oss een verschrik-
kelijke ontdekking. Omstreeks mldder-
nacht - hij keerde van den luchtbe-
schermingsdienst huiswaarts rt: vond hij

. op de stoep van een. café een man liggen,
.wieris kleeren met bloed waren bedekt.
Bij nader onderzoek bleek de man dood
te zijn. De .heer Leijen herkende in hem
zijn buurman M; den Brok.

De vinder deed aangifte bij de politie
en ook werd een medicus gewaarschuwd.
Dezeconstateerde dat De Brok overleden Ir'
was tengevolge van een messteek in zijn
hart.
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De moord te Oss
De vermoedelijke toedracht.

In aansluiting op hetgeen elders in dit blad
wordt medegedeeld, meldt onze correspondent,
te Oss nog het volgende over de vermoede-
lijke toedracht van het drama, waarbij de 40-
jarige ongehuwde arbeider M. de Brok het
leven verloor.
Zaterdagavond ontmoette de verslagene

eenige leden van den Opbouwdienst waar-
mede hij een afspraak maakte om eenige uren
gezellig te gaan doorbrengen ten huize van Q"

familie van E. Men verwachtte de echtgenome
van van E. alleen thuis, doch onverwacht
werd op het geklop .van de mannen de buiten-
deur geopend door van E. zelf die hunde deur
wees. De militairen gaven hieraan gevolg. De
Brok wenschte echter te blijven met het ge-
volg dat er een handgemeen tusschen van E.
en de Brok ontstond dat buiten op straat in
een verwoede vechtpartij ontaardde. Deze
twist, waarbij geen wapens werden gebruikt,
was spoedig beslecht. Doch het gebeurde had
de gemoederen van beide mannen zoodanig
verhit dat zij met deze oplossing geen van bei-
den tevreden waren. De Brok begaf zich naar I
de naburige ouderlijke woning om een wapen
te halen en mderdaad moet hij met een ouder-
wetsch sabel ei e van klein formaat terugge- I
keerd zijn terwijl van E. zich wapende met
een scherp mes. Beiden hebben zich toen naar
buiten begeven, waar zij elkander ontmoet
hebben op het pad dat de Berchemscheweg

Imet de Teugenaarsstraat verbindt. Er moet'
toen hevig zijn gevochten waarbij van E. een
steek in de zijde heeft opgeloopen terwijl de
Brok doodelijk in de borststreek werd ge-
kwetst. De getroffene heeft toen nog getracht
zich naar huis te begeven, doch bij de 'Stoep
van café van der Wielen is hij levenloos in-
eengezakt, terwijl hij het sabeltje nog in de
hand had geklemd.
Zoo werd hij kort daarna door een voor-

bijganger gevonden. De vermoedelijke dader
welke sinds kort met zijn gezin te Oss woont
is afkomstig uit een andere gemeente,

Alle VOo";loOpig.gearresteerden in de moord-
zaak-ten Brok zijn op vrije voeten gesteld met
uitzondering van den als vermoedelijken

1 dader aangehouden van E.
! Uit getuigenverhooren zou zijn gebleken,
t dat van E. den doodelijken steek moet hebben
: toegebracht. ~an E. blijft ontkennen. Hij zar
1 niettemin ter beschikking van den officier
.van justitie te 's-Hertogenbosch worden ge-
steld.

Het schijnt, dat ten Brok eerst bij het huis
van Van E. is geweest en dat daar ruzie is
ontstaan. Van E. zou toen in huis een wapen
zijn gaan toeken. Ten Brok is daarop ook naar
huis gegaan en keerde ook met een wapen
terug. Bij de tweede ontmoeting had de
steekpartij plaats.

'(/-y ~

Van de treeplank geslingerd
Ongeluk met doodelijk gevolg te SchijndeL

d Gistermiddag is het. driejarig dochtertje van
Se~.. groentenhandelaar van der Heyden te
hcd!Jndel, dat, zonder dat de bestuurder het
s a gemerkt, op een treeplank van een stil-
~anden vrachtauto was. gaan zitten, eraf ge-

.~~ngerd toen deze zich in beweging zette en
'Hel :e~h~Ofd op de straat tere~htgekomen.
k ll1., at ee~. zware schedelbreuk had be-
d~:Rten, IS nlog bIJ. een dokter binnengebracht

even ater bezweken. . ,
/ .JArcry (.)~.

I Kind door' een auto aangereden

'. Aan ~e gevolgen overleden

Gisteren is het zesjarig zoenbie van de fa-
millie S. te Mi1l door een vTaIC'htauto OIVer-
redien. Het _kind was Qt) s1a~ dood.
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-- T; Oss wo~dde d~ storm met ongekende ,I

kracht en v-ele bewoners hebben gedu- I

rende den nacht geen oog dicht kunnen
doen. Bij de eerste, hevige windvlagen
werden boomen ontworteld en vlogen de

I
dakpannen van de huizen, zoodat de
straten weldra met scherven waren be-
zaaid .. De voornaamste schade kreeg de
r.·k. st. Gerardus Majellakerk, welke op
den hoek van den Berchumscheweg en
den Linkensweg staat. Een stormvlaag'
lichtte een stuk van circa 50 m" uit het
dak en slingerde leien en daklijst tot ver
in den omtrek weg.

Het woonhuis van de familie Heymans
aan den Berchumscheweg kon eveneens

de kracht van den ~ind geen weerstand
bieden en is nagenoeg geheel ingestort.
Op tal van' andere plaatsen in de ge-
meente werden huizen beschadigd. In de
buurt van Oss werd schade aangericht, tn
het bijzonder aan boer~nbedrijven. Men
had zich echter op het ergste voorbereid,
zoodat nergens persoonlijke ongelukken'
z~n voorgevallen. .

InBrabant
•
Uit Oss:
Ook boven Oostelijk Noord-Brabant h~ft

de orkaan veel schade aangericht.
In de Teugenaarstraat werd het dak weg-

gerukt van het huis van de familie van
Schijndel. Het perceel werd onbewoonbaar.
Een van de oudste hofsteden van Brabant,

die van den heer Spierfngs aan de Heistraat,
is ingestort.
De fabrieksarbefder Derks werd in de

Unox-fabriek door vallend glas getroffen.
Hij kreeg een hoofdwonde en een hersen-'
schudding en is in het ziekenhuis te Oss
opgenomen.
Te Gef:(en is het achterhuis van de boer-

derij van den heer Bijleveld ingestort. Het
vee werd onder het puin' bedolven maar kon
gered worden. '
, . De warande van café Erp aan den Rijks-:
I weg te Heesch werd afgerukt. Te Nistelrode
zijn vier huizen ingestort. De bewoners zijn
dakloos.
Van de woning van de wed. Teeuwisse- is

het dak ingestort.
Het voorhuis van de familie Meeuwissen

is ingestort. Het voorhuis werd geheel ver-.
nield, maar niemand werd gedeerd. .

De orkaan heeft voorts den fraaien wind-
molen van den heer Vink aan de Hoogstraat
te Berlicum (N.B') verwoest. Tengevolge var
den storm sloeg de molen door den kettir~~
en begon met duizelingwekkende snelheid te
.draaien. Dit was oorzaak dat de as warm
liep waardoor de kap ,van -den molen in
brand vloog. De vonken werden in wijden
omtrek verspreid en veroorzaakten in den
stormachtigen nacht zulk een gevaar voor de'
omgeving dat men het geraden achtte de
omliggende perceelen te doen ontruimen.
Gelukkig evenwel begon het hard te regenen
met het gevolg dat de vlammen wetden
gedoofd. Voordien had de storm de branden-
,de kap van den molen gerukt door het
brandende gevaarte werd geen verder onheil
aangericht. De melen is voor het grootste
gedeelte verwoest. Burgemeester jhr. ~.
R. A. van Rijckevorssel was op het terrem
van den brand aanwezig. De verwoeste 'mole~
werd eenige jaren geleden geheel gerestau-
reerd en van stroomlijn wieken voorzien en
ge~ekkerd.
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Boven Oss werd het noodweer tusschen
4 en 6 uur in den ochtend op zijn hevigst.
De rukwinden gingen vergezeld van zware
regens terwijl al spoedig het geraas van val-
lende dakpannen en gerinkel van brekend
glas en het la:waai van neerstortende boomen '
en schoorsteenen het beuken van den storm
overstemde. De meeste bewoners achtten het
geraden om hun legersteden te verlaten en
beneden het noodweer af te wachten. Dat
deze voorzorgsmaatregelen niet geheel "over-
bodig waren werd o.a. bewezen bij de familie
Heymans aan den Bergmanscheweg waar het
huis eensklaps op zijn grondvesten begon te
trillen en gelijk reeds gemeld met, een hevig
gekraak ineenstortte. .
In de omgeving van Oss is" de schade niet

mlnder aanzienlijk.
" Te Erp stortte de directie-keet, welke naast

-het in aanbouw zijnde' raadhuis stand, in.
terwijl verder nog - aan verschillende ge-
bouwen schade werd aangeriaht.

Ook Nistelrode heeft zwaar door den storm
te lijden gehad. Honderden boomen werden
hier ontworteld, terwijl de molenaars zeer
gedupeerd werden doordat de molens eens-
klaps door de kettingen sloegen en met ra-
zende snelheid begonnen te draaien. Zij slaag-
den er echter nog in met de remmen de wie-
bn tot stHstand te brengen. Het woonhuis
van den landbouwer J. van der Elzen, gelegen
in het centrum van het dorp, werd zwaar be-
schadigd, doordat de voorgevel door den druk
van den wind bezweek en instortte. Zijn
vrouw, die ijlings naar beneden liep, viel van
de trap en werd met ernstige verwondingen
opgenomen, Te Vorstenboseh, -dat onder de-
zelfde gemeente .ressorteert, raakte evenals te
Nistelrode. het electrische net onklaar. De
r-k. pastorie en' het hulppostkantoor liepen
sehade op, evenals verschillende boerderijen
en woningen, Ook hier zijn vele boomen ont-
worteld terwijl de schade van de landbouwers
tengevolge van het uiteenrukken van" keren-
.en hooimijten groet is. Van de boerderij van
den landbouwer Van Zoggel werd het dak
van, het achterhuis geheel af,gerukt. Ook te
Berghem, waar" de grootste sehade werd aan-
gericht bij de familie J. Meeuwissen In de
lV!:olenstraat, waar een zware notenboom
eensklaps werd geveld en met geweldige
kracht door' den voorgevel van het huis
drong, waardoor dit gedeelte ineenstortte, Het
jlnag een geluk warden genoemd, dat het tal- .
rijke gezin zich in het achterhuis bevond.
Voorts zijn te Berghem verscheidene, gebou-I
wen beschadigd en is de schade bij verschil- I
lende landbouwers aanzienlijk. I

Nader vernemen wij nog, dat de storm
VOoMamelijk in de omgeving van Nis tel-I
rod e zwaar heeft huisgehouden. De buurt-
Schap Denzel werd zwaar getroffen, doordat
hier achtereenvolgens de landbouw~swon!n-
gen van Van de Dank, V. d. Heyden, Van Lith
en Vàn den Boogaard ineenstortten, Het was
op dat moment een zeer hevig noodweer" De
orkaan werd vergezeld van zware dondersla-
gen en hevige bliksemflitsen. De. bewoners,
Waren" allen opgestaan. Hieraan is het dan
Ook te danken, dat bij de diverse ineen-
stortingen geen persoonlijke ongelukken zij~
te betreuren. Tijdens het zware onweder
moesten de dakloos ge',vord~n bewoners van
de ingestorte huizen zich naar familieleden
en buren begeven, waar zij een onderdak
vonden. De inboedels van de gedupeerde ge-
zinnen zijn eveneens verloren gegaan, Bij den
"landbouwer "Schalks stortte een schuur in,
waardooi- een paard werd gedood. C
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Landbouwer uft Veghel met zijn fletl het
- water' ingereden.

Voorbijgangers vonden Zondagmorgen op
het water van de Zuid Willemsvaart te
Veghel een klomp drijven. Toen even later
een stoomboot passeerde, kwam door de zui-
ging van het water ook.een fiets naar boven.
Men waarschuwde de gemeentepolitie, die
onmiddellijk daarop begon te dreggen. Kor-
ten tijd, nadat het rijwiel was opgehaald,
werd het lijk van een drenkeling geborgen.
Het slachtoffer bleek te zijn de' 59-jarige
landbOUwer J. Franssen uit Veghel. Uit het
door de polit'ie ingestelde onderzoek kwam
vast -te staan, dat de verongelukte in den
vorigen nacht niet thuis was geweest. Hij
was Zaterdagavond naar den notaris gegaan,
waarna hij met eenige bekenden een café
had bezocht. Daarop is hij per rijwielap
weg naar huis gegaan en ter hoogte van de
brug bij sluis 4 te water gereden.

Door ~duisternis misleid is de 39-jarige
P. Brouw te Alblasserdam in een der bas-
sins van' waterleiding geloopen en ver-
d~'On!ken.Toe zijjl...-vadler _die daar machinist
is, in de machi~kamer kwam, miste hij zijn
zoon die er e6n\balf uur geleden heen was
gegaan. liir'stelde, een onderzoek in en na.
eenigenAt}d vond hij het :;totfelijk overschot
in een der bassins. Het slachtoffer was onge--
huwd.
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PORTEFEUILLE GEROLD

De gemeente-politie te Boxtel is ~t
arrestatle overgegaan van zekeren V. ald~a~

d ht van diefstal van een bedrag
ver ac . I D a had Weens-geld uit een portetsuil e.. e m n , fé ter
dagavond met eenige vr-ienden een ca asten,
plaatse bezocht en toen een der sta~~e hij I
ziin verteering wilde be~alen, berner eken I
d~t hij zijn portefeuille .miste. Na l~n~ z~n de I

werd het vermiste voorwerp ten; f :l~ dat
gelagkamer ter~ggevonden, dO~h h etg~en' een
daarin aanwezrg was gewkees! e vertegen-
flink bedrag aan ban papier .. 11
woordigde, bleek verd~e~enh:f c~J~é'h~ddee~
die dien bewusten avon III hoar

d den aan een streng ver
vertoef, wel' 1 poedig meende de politie

~~~6:~r:~~n~~j~inSgen ~ ~anb~e~!~ h~~b~~t
om tot arrestatle van. e . d verdachte'
Boxtelover te gaan. GIsteren ISb echt waar j
naar 's Hertogenbosch overge r:r " van
hij ter beschikking, van den 0 icier '
justitie is gesteld.

,I
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- VAN ZIJN FIE'l'S GEVALLEN

D zer dagen had de heer J. Gu.ntlisbergen
te ;aps, het ongeluk van zijn .fiets te ;:t,all~~t
De man kwam zoo ongelukkig ter.ec ,
hij een halswervel brak. In ernst~gen ~o~-
tand is het slachtoffer naar het zieke ~lS
~e Cuyk vervoerd, waar hij heden. aan e
gevolgen van het, bekomen letsel, IS over-
leden.
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l~ ........... .: Botsing tussehen autobus en
boerekar

J'WM voerlieden ernstig gewond.

Zaterdagavond heeft tengevolge van de
duisternis onder de gemeente Schijndel een
verkeersongeluk plaats gehad, waarbij twee
broers zwaar werden gewond, terwijl 2
paarden zijn omgekomen en drie voertuigen
zwaar werden gehavend. '
Omstreeks 7 uur reden de gebroeders

Hoogzaad uit Schijndel, die elk een met paard
\ bespannen wagen bestuurden, met een kalm
gangetje achter elkaar' op den weg van St.
Oedenrode naar Schijndel. Plotseling kwam
uit de duisternis een autobus van de B.B.A.
te voorschijn. Waarschijnlijk tengevolge van
de donkerte bemerkte de autobusbestuurder
te laat de twee karren. De bus reed tegen
de eerste kar op. De botsing was zoo hevig,
oat de wagen met kracht achteruit wern r

. gedrukt en tegen den volgenden wagen terecht I /'
kwam, DoOI'het gebeurde verloor cle autobus- [V
chauffeur de macht over zijn stuur, met het
gevolg, dat de bus begon te slingeren en

V in een droge sloot langs den weg terecht

I kwam. Ofschoon de bus zwaar was gehavend,
kwamen de passagiers allen met den schrik
vrij. De beide voer-lieden waren er echter niet I
zoo goed afgekomen. Tijdens de botsing waren /
zij beiden van hun wagen geslingerd. Zij
bleven bewusteloos liggen. Een geneesheer
constateerde bij beiden een zware hersen-
schudding en ernstige inwendige kneuzingen.
De slachtoffers zijn naar bet. ziekenhuis t.er
plaatse, vervoerd. Hun toestand is zorgwek-
kend. Een der paarden bleek op slag te zijn
gedood, terwijl het andere dusdanig letsel
had opgeloopen, dat. het moest. worden afge-
maakt. De materieele schade was groet,

Een veerpont op drift

Een avontu1,lr in het donker. dal goed afliep

Vier reizigers, die gisteravond zich met de
veerpont van Megen af naar Appeltern op den
Geldersehen oever van de Maas wilden be-
geven, hebben angstige uren doorgebracht.
Toen de pont omstreeks 8 uur was afgevaren,
brak eensklaps de ketting, waarmede de pont
wordt voortgedreven. Hierdoor geraakte het
vaartuig in de duisternis op de woelige Maas
op drift. De pont, waarop zich een groote
vrachtauto bevond, werd heen en weer ge
slingerd en geraakte steeds verder uit de juiste
richting. Aangezien niemand aan den wal ten-
gevolge van de duisternis iets van het ge-
beurde had gemerkt, vreesden de opvarenden,
dat zij zeer lang zonder hulp zouden blijven.
Met koplampen en de claxon van den op de
pont staanden vrachtauto beproefde men de
aandacht ·te trekken en inderdaad werden de
geïmproviseerde seinen door voorbijgangers
opgemerkt. Men stond evenwel machteloos om
hulp te bieden. Na twee uur werd de pont
voortgestuwd naar den oever van Altforst en
toen slaagde men erin het vaartuig veilig aan
den wal te krijgen. De 'opvarenden waren

I
verkleumd van de koude, doch werden op
het veerhuis weer op hun verhaal gebracht.

DOODELIJKE VAL.

Bij het verrichten van werkzaamheden/in
een hooiberg had de landbouwer W. 'Clooy-
akkers te Gemert het ongeluk uit te glijden
en van een groote hoogte neer te storten. Het
slachtoffer, dat hevige kwetsuren had opge-
loopen, is overleden. Hij was gehuwd en vader
Van een gezin. •
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VERDRON'KEN
. t t en het nog don-

Vanmorgen m dE!vroeg e,. oB van Raay Uit
ker was. is de 18-Jarlge m~J. . de veerpont
Cuyk ertBr.), die zich per fletko~ater geraakt
over de Maas Wilde begeven,
pn' _verdronken. r a a ct heeft r>eslOtende
OSS. De gem e.ent e veranderen in een dag-

avondambachtsschool te 4 stemmen is be-
ambachtsschool. M~l~O;;~~~te laten als raads-
sloten den heer H. v; ijne ld is bij de gemeen-
lid hoewel hij te werk.geste voorzitter ver-
telijke werkve~schaffmbg· I I?~in beroep te zul-
klaarde tegen dit raads es UI
len gaan bij Ged. Staten. I van B. en W. o~
Aangenomen is een voors~ntelijke slachthu~S

de keurloonen van het gem Aan de f[armonle
met 100 pct. te verhoog~n'en van subsidie was
K.V.A., welke de laatste Ja\ e niet meer zoU
verstoken en dientengevodg opnieuween sub-
kunnen voortbestaan, wer 'aar
sidle verleend van f 600 ~;;îe~ntebegrooting en
Tenslotte werden de g "ven vastgesteld.
rekeningen van de 'p_e----------==~~~~-

I
OVERBOORD GESLAGEN EN VERDRONKEN

Gisterochtend is de 30-jarige schipper A. ~jn-
hof uit Engelen, die met zijn schip Antofïtus
Maria Engelen In de Maas te Cuyk lag, ten-
gevolge van de gladheid overboord geslagen
en verdronken. Het slachtoffer was ongehuwd.

BOERENWAGEN xsr WATER
INGEREDEN

De voerman "ered, het paard verdronken

Zaterdagmiddag reed de landbouwer B. v.
d, Kamp uit Megen in een met een paard
bespannen boerenwagen huiswaarts. Op de
uiterwaarden' van de Maas werd het dier
schichtig en sloeg op hol. De landbouwer
slaagde er niet in het beest tot staan te bren-
gen .ery.weldra kwam het geheele gespan in
de rivier terecht, waar het in de diepte ver-
dween. Eenige personen :.wisten den voerman
op het dregs te brengen. De pogingen om
ook het paard te redden faalden. De wagen
met de lading is verloren gegaan.

j

.,._jI ,?)R o - 0. /3
EEN PAARr OP HOL

Toen de melkslljter A. Ceelen te Oss zich
met een met paard' bespannen wagen, welke
beladen was met bussen melk, op den Ber-
'ghemscheweg aldaar bevend, werd het paard
eensklaps schichtig en sloeg op hol. Het dier
rende in zulk een delle vaart over den ver-,
keerswég, dat de wagen hevig begon te slin-
geren, vaardoor de bussen. melk op den weg
terecht kwamen en de melk over den weg
vloeide. Honderd liter melik gingen op deze I

' wijze verloren.
De voetgangers op dezen sreg zochten bij

het zien van het hollende pa, rd een goed
heenkomen, terwijl de voerman van den
wagen wist te springen.
Een vrouw, die een hondenkar bestuurde

slaagde er evenwel niet zoo spoed1g in weg te
komen. Het paard reed tegen de hondenkar
op, waardoor de bestuurster, de wed. Hartags,
op den .veg werd geslingerd en bewusteloos
bleef liggen. Zij werd TI een .iabur ige woning
binnengedragen, waar een dokter eerste hulp
verleende. Daarna is het slachtoff.er naar het
St. Anna-ziekenhuis ter plaat ,e vervoerd.

, Het paard was nog door gerend, doch werd

l
een eind verder door voorbijgangers tot stajin
gebracht, zoodat verder onheil werd voor-
komen; De melkwagen is zwaar beschadigd,

'c-3 I oe @_ a-«y.
AAN. DEN VERKEERDEN KANT UIT DEN

TREIN GESTAPT

Gisteravond is de 55-jarige mej .. A. Sldtrlj~
bosch te CU'Tk (N.Br.) op het station ,a aa
aan den verkeerden kant uit <;len trem g~:
stapt. Zij kwam tusschen d.en ~rem er: het pe~_
ron terecht en is met ernstige mwendlge .knen-
zingen en een gebroken been naar het Zieke

, huis ter plaatse gebracht,

/
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HEESCH. In den gem een ter a a d heeft de
burgemeester mededeeling gedaan. dat met in-
gang van 1 Februari ter plaatse een. brigade
der Marechaussee zal worden gevestigd. De

;

' brigade zal best.aan uit een opperwachtmeester
en 8 manschappen. Op voorstel van B. en W. is
met algemeene stemmen besloten, de oude
burgemeesterswoning te verbouwen en in te
richten tot maréchausséekazerne. Totdat de
nieuwe kazerne in gebruik kan worden geno-
men, zullen de leden der brigade tijdelijk bij
particulieren worden ondergebracht. De politie ..
dienst wordt thans te Heesch waargenomen
door een rijks- en een gemeente-veldwachter.
De gemeente ressorteerde onder de brigade der
marchaussee te Geffen.

TWEE INBRAKEN IN EEN ZUIVELF ABRJEK

Twee maal in een week tijds is een inbraak
gepleegd in de zuivelfabriek .Lacto" te Cuyk.
De ongewenschte bezoekers hebben zich door

verbreking van ruiten toegang weten te ver-
schaffen tot het gebouw, waar zij 3 vaten
cacao hebben weten buit te maken.
De politie stelde onmiddellijk een uitgebreid

onderzoek in en inderdaad gelukte het haar
de hand te leggen op 4 inwoners van het nabu-
rige Oefrelt tegen wie ernstige aanwijzingen
bestonden, dat zij aan de inbraak debet waren.
Het waren zekere J., V., T. en H. Allen werden
op het politiebureau te Cuyk opgesloten en aan
een streng verhoor onderworpen, Zij vielen
spoedig door de mand en bekenden het hun ten
laste gelegde. De verdachten zullen ter beschik-
king van de justitie worden gesteld.

v

FRAUDULEUS SLACHTEN

De p~lltie te Boxmeer heeft in samenwerking I

met crIsIsambtenaren aldaar, de hand gelega
fP .een frauduleus geslacht varken. Het vleesch
51 In beslag genomen en naar een slagerij ~r
~ ahtse vervoerd, waar het zou worden ver-
oc t. Toen de slager, de heer M. de K., het

varken UIt de schuur wilde halen, om het naar
~en ~lagersWlDkel te vervoeren, kwam hij tot
~e mlDder aangename ontdekking, dat onbeken-
en hem reeds voor waren geweest. Van het

~~slachte varken was geen spoor meer te ant-
s kken, terwijl ook nog een partijtje ander
pek, dat In de schuur aanwezig was geweest

Ove:,dwenen was. De politie heeft de zaak ui
n",erzoek.

BRAND TE GEMERT

.poor onbekends oorzaak is ~n hevige brand
~I gebroken 1D de boerderij van den landbou-
mer W. van Deursen. te Mortel, gemeente Ge-
wert Het vuur was 111 het achterhuis ontstaan
er~a\ het gr.etig voedsel vond in een partij hooi
w s roo, dIe daar was opgeslagen. Het vuur
rnrr~ aangewak~erd door den wind en in een
I nlmum van tijd stond de hofstede in lichter
~~Ie. De .echtg.enoote van den hlndbouwer, die!
t t 5 kleme kmderen alleen thuis was tracht- I;1' nog het vee los te snijden. Hierbij 'liep de
ha OUw zulke - ernstige brandwoeiden aan de
stankden op, dat ZlJ haar reddingspogingen moesten.
keZeven koeien, .~en paard en een aantal var-
m ns en kippen zijn dIentengevolge in de vlam-st:n. omgekomen .. De kapitale boerderij met
woráng en schuur .15 een prooi der vlammen ge-
t" . en. Ook. de inboedel, de landbouwinven-
r)'rIS en de meuwe oogst zijn verloren gegaan.
zei oorzaak van den brand is onbekend. ver-j

.ermg dekt de schade.

Losse berichten I
Diefstallen. inbraken. enz.

De landb~uwer J. den Brok, in de ;Ieid~ te
~sa heeft bIJ de g.~meentepolitie aldaa- aangffte
",edaan, dat te zijnen nadeele 25 kippen zijn
~;k~len. Van de dieven is nog geen spoor ont-

v
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OSS Naar aanleiding van het a ver l ijd en
van b'u r gem e est e rPI 0 e g mak .e I' s, ~~ de
r a a d in spoedeischende vergadenng bijeen
<1ekomen onder voorzitterschap van loco-bur-
gemeeste~ P J. J. Crerners D-e voorzitter
schetste de groote verdiens;ten van den ove~
leden burgemeester als magistraat. Ot:> voorst
van den voorzitter werd de vergadering beslo-
ten .rnet een gebed voor de zielerust van den
overledene

I

I
'PASTOOR, J. W. SPIERINGS 'I

De heel"' J. W, Spierings, pastoor der parochie.1
St.' Petrus te Boxtel," heeft, wegens gezondhei~s-
redenen emeritaat. aangevraagd, D~ken ~PJ~-l'
rings zou met Jum van dit Jaar zijn 25-Jarrg
,pastoraat herdenken.

/'3 --.

J

/
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Vee gestolen
Twee veekoopers :Ie St. Oedenrode aangehoud~n
De gemeentepolitie te St. Oedenrode heeft

de hand weten te leggen op twee mannen,
die niet mlnder dan 3 koeien uit den stal van
een landbouwer wisten te stelen, Eenige dagen
geleden werd bij de gemeentepolitie door den
landbouwer G., wonende op het gehucht
Weideven onder de gemeente St. Oedenrode,
aangifte gedaan oot hem des nachts 3 koeien
waren ontstolen. Hij kon aan de' politie mede-

I deelen, dat hij den vortgen dag in een café
in het naburige Lieshout kennis had gemaakt
met twee veekooplieden, de gebrs. van 0., die
resp. te Oss en te Heesch woonachtig zijn. De
landbouwer wilde gaarne eenig vee verkoopen .
en met zijn drieën werd de tocht naar de
boerderij op Weideven aanvaard. De boer
toonde zijn vee, doch men kwam over den
koop niet tot overeenstemming. Hoe groet wa~
echter de verbazing van den boer, toen nij
den volgenden morgen tot de ontdekking kwam,
dat juist de drie stuks vee, waarover onder-
h:?ndeld was, spoorloos uit den stal waren
verdwenen. De deur van den stal was gefor-
ceerd
De politie vermoedde dadelijk, dat de gebr.

van O. van deze vermissing wel meer zouden
weten, te meer daar de Ossenaar niet al, te ,

,gunstig bekend staat. De verdwenen beesten
konden echter niet meer worden achterhaald,
daar zij reeds in andere handen waren over-
gegaan en reeds waren geconsuroeerd. De van
O.'s werden gearresteerd, doch zij hielden. vol,
dat zij de koeien van den boer hadden gekocht.
De prijs, dien zij als koopsom noemden, was
echter zoo abnormaal laag, dat aan het verhaal
der verdachten geen geloof werd gehecht. Bei-
den zijn op transpo-rt te 's-Hertogenbosch. ter
beschikking van den officier van justitie ge-
steld,

\/
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Onbekend gebleven personen hebbel1 gister- i

nacht een inbraak gepleegd in het pakhuis der_,
firma Hendrix te Sam bee k, Een partij koffie
wordt vermist. De Dolitie stelt een onderzoek in.

Losse berichten

J

Inbraken.

Gisternacht hebben onbekend gebleven perso-
nen zich, door verbreking van een ruit, toegang
verschaft tot. het pakhuis van den grossier in

I koloniale waren J. V. te Mill. Een groote partij
koffie wordt vermist. De politie stelt een onder-
zoek in.

/3 'r4J>~~ /
t r M. Peeters \GASSEL (RB.) Bu~gemee!lén met ingang ;..-

heeft om gezondheidsredenen functie aange- j
van 1 Maart a.s, ontslag ux z:i6jaar het purge-
vraagd, Hij .?te~f;rg~u~~~.ee uitgeoefend.
meestersam",. ----.

~(i)/6, rc«: . .-
v

PASTOOR G. J. C. VAN ROY t
Op 70-jarigen leeftijd is in het St. Ludovicus-

gesticht te He esc h overleden. de heer G. J.
C. van Roy, em. pastoor van LIthoyen .. Op 20-
jarigen leeftijd trad de ontslapene ..in h~t
klooster der Norbartijnen te .He~swIJk en 111
1897werd hij tot priester gewIJ~:HIJwas leeraar
aan het gymnasium te Heeswijk en kapelaan
te Vlijmen. In 1917 volgde zijn benoen;ung tot
pastoor te Lithoyen. Wegens gezondheidsrede-
nen verkreeg hij in 1936 eervol emeritaat,

1-- '.'

/f Tdl..t ~y,

Q/~~ ~~ t'h
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WANROY, Na een uiteenzetting door ir.

Markvoort, inspecteur der werkverruiming, be-
~l'effende het reeds dOÇJrhet departement van
sociale zaken goedgekeurde werkobject ontgin-
ning van 135 ha weesten grond in de Wan-
roy s c h ePe e I tot bouw, en weiland heeft
de raad besloten dit plan te doen uitvoeren
in den vorm van een centraal we r kv err u i-
mingsobjec~ .
Op een reeds door de Rijksinspectie gehuurd

terrein zal een werkkamp worden ingericht
voor 200 werkloozen, hetgeen bekostigd zal
worden door het rijk. .
De kosten van uitvoering van dit plan worden

geraamd op f 131,300.De overheidssubsidie be-
draagt 90 pct, De bijkomende kosten, welke
geraamd zijn op f 32,450, komen geheel ten
laste van de gemeente, .

J
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Zij kwamen om de vijf minuten aan de
oppervlakte oni lucht te happen, zoodat
men vermoedde met zoogdiel'en 't.e doen
te hebben en wel 'met bruinvisschen. Dit is in
vroeger jaren ook al eens voorgekomen en
eens is .visscher. v. d. Zanden uit Lith er in
geslaagd zulk een br uinvisch in een zegen te
vangen. De oude visscher heeft thans zijn drie
zoons aangespoord te trachten ook deze beide
visschen te verschalken. De kolossen waren
de' Maas' opgezwommen, doch bij het stuw-
complex te Lith werd hun den weg versperd,
omdat zij door hun enermen omvang
niet in staat waren gebruik te maken van de
z.g. zalmtrappen. welke daar gemaakt zijn om
de visschen bezijden de stuw te laten pas-
séeren naar het hoogere gedeelte van de
Maas. IDr zat voor de beesten dus niets anders
op dan rechts omkeert te maken, waarna zij_",
zich verscheidene dagen ophielden in de on-
middellijke nabijheld van Lith. De drie ge.
broeders v. d. Zanden besloten een poging te
wagen om de visschen te vangen, eenerzijds
uit een sportief oogpunt, en anderzijds om-
dat dergelijkt beesten misschien wel veel-
vraten zouden zijn, die de beste visch weg-
kaapten. Men trok er op uit met een motor-
boot en een roeiboot, gezamenlijk bemand I

met twintig koppen, Na den omtrek te heb-
ben afgezocht, kreeg men de visschen in het
oog. Twee boeten, waartusschen een extra
sterke zegen, was gespannen, voeren om de
visschen h\:en, zoodat zij zich in h-et .,net
moesten 'bevinden.' Toen de zegen werd 'op-
gehaald, waren er echter geen bruinvis!,\chen
te bekennen, maar wel twee groote gaten
van ongeveer twee meter in het vierk,lilt,
waardoor de visschen dus waren heen ge-
zwommen. Op ongeveer een kilometer afstand
zagen de visschers de kolossen weer opdui-
ken. Tot driemaal toe werd de poging her-
haald, doch telkens was het resultaat negatief.
Drie zegens werden zwaaar beschadigd;
de visschen wisten steeds te ontsnap-
pen. Toevallig passeerde in een motorboot de
inspecteur der visscherij, de heer v· Brakel
uit Dordrecht.' Deze constateerde, dat de
visseners niet gevischt hadd,en op bruin-
visschen, maar op dolfijnen. Volgens den I

heer van Brakel mag, het een geluk genoemd
worden, dat met een dergelijke primitieve
visscherij geen ongelukken zijn gebeurd. Het
had gemakkelijk kunnen voorkomen, dat de
dolfijnen, die naar schatting een gewicht heb-
ben van 1500 pond, de booten met hun be-
, manning met hun staart hadden weggeslagen.
Dergelijke enorme visschen kunnen alleen'
met, een harpoen door deskundigen worden
gevangen.

:pe visschen houden zich thans in de om-
geving van Maarn op. Sedert menschen-
heugenis heeft zich nimmer een dolfijn in de

-'-0 Maas op_gEt~oude'n.. ,{I~t ,is .dan !:19k,niet j,~
verwonderén, dat velenIangs den oever .turen
om de. zeldzame beeSt~n.-te zien opduiken, Het ,
feÏt; dat zich Zate.rdag nog .een derde dolfijn.
bij het paar heeft gevoegd, heeft de belang-
stelling, nog doen toenemen. Men vermoedt,
dat de, dolfijnen in de Maas verdw'aald zijn
~eraakt. doordat zij in den paartijd een rus-
'Ii( plekje hebben willen opzoeken.

/
DIPHTERIE

Men meldt ons:
In de gemeenten Mill en Langenboom heerscht

onder de jeugd in vrij hevige mate diphterie.
De ,laatste dagen heeft de ziekte zich uitge-
breid. Verscheidene patienten zijn naar het St.
C'!lnisi~sZ:jekenhujste Nijmegen o'fergebracht.
VIer kinderen, van wie twee uit één gezin zijn
aan de ziekte bezweken. De autoriteiten hebben
de scholen doen sluiten om het besmettings-
gevaar te verminderen.

,oiIcht op dolfijnen in de Maas

Eeri gevoarlijke poging zonder
resultaat

\

Een zeel uitzonderlijke visscher~j heef!
dezer dagen plaats gehad op de Maas bij
Lith, en wel hel visschen met de zegen
op dolfijnen. Reeds eenige dagen waren
in de Maas ter plaatse twee reusachtige
visschen gesignaleerd, welke een lengte
hadden van naar schatting zes meier. en
een diameter van 1 meter.

:I
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500 KINDEREN INGEtNT

Tegen diphterie en roodvonk.
Zondag en Maandag zijn meer dan 5'00kin-

deren te Langenboom, gemeente Eseharen in-
geënt tegen diphterie en roodvonk. Deze maaot-
regel heeft de burg'emeester noodzakelijk geacht
omdat de diph terie-epidemie, welke daar heerscht
zich nog steeds uitbreidt,

/

/

FRAUDULEUS SLACHTEN

De poli tie te Uden heeft op heeterdaad be-.
trapt den 45-jadg'en landbouwer P. T. aldaar,
,terwijl hij bezig was met 'frauduleus slachten
VIall 15 varkens. Tegen twee personen, die hem
:bi'erbij behubpzaam waren, werd proces-verbaal /' '
opgemaakt.
Voorts heeft de pol<iti'e,in samenwerking met J

ambtenaren van den Criaiscorrbroledienst, èen /::J
inval gedaan bij dien landbouwer J. L. te Erp,
waar het vleesch van 12 frauduleus geslachte
varkens Ln beslag werd genomen. Beide land-
bouwers tijn 'leaJ:lresteerd. en ter beschikking
gesteld V'M den OIfficiervan justitie te 's-Her-
togenbosoh. Het vleeseh ls in beslag genomen.

NISTELRODE. Na een korte ongesteldheid is
hier overleden de heer S. Smits, die onatge-
broken gedurende een tijdvak van 30 jaren
gemeenteraadslid en 25 jaren wethouder en
loco-burgemeester is geweest.

J

Groot aantal benzinebonnen
vermist

J
Bij de gemeentepolitie te OS'S is aangifte

gedaan van het feit dat uit het distr-ibutie-
kantoor kring Oss een aantal bonnen wordt I

vermist, rechtgevende op 4350 liter benzine, I
Bij de controle op de benzinetoewijzjngen is
aan het Jicht gekomen, dat vier coupures van
1000 bonnen en 7 coupures van 50 bonnen
elk voor 1 liter spoorloos waren verdwenen,
Vermoedelijk zijn deze bonnen ten kantore
ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in,
dat echter bemoeilijkt wordt door het feit
dat de aangifte eerst een dag nadat de ver-
missing werd ontdekt, geschiedde-

/

Werk voor den arbeidsdienst
De raad 'van Esc har en heeft zijn goed-

keuring gehecht aan een- voorstel, van B. en
W_ om 70 ha woeste grond in den Boltschen
broek te doen ontginnen. Dit werk zal wor-
den uitgevoerd door den arbeidsdtenst,

,,-dAe«~~.
VEGHEL. De gem een ter a a.d heeft beslo-

ten een bedrag van f 75,000beschIkbaar te ~tel-
len voor de restauratie van het gemeentehuts.

!v
INBRAA.K TE MILL

h bb n onbekend gebleven per-
Vannacht eerschaft tot het pakhuis

sonen zich toegang r~;'uggen: grossier in kolo-
van dert heei JM_y1eEr wordt een groote par tij
niale waren el .. t Van de daders IS geen
koffie en thee vermis 'voor den tweeden keer
spoor ontde~t. DIt IS ditzelfde pakhuis werd
in korten tIJd,. dat kIllren werd kofife en thee
ingebroken. Belde ee
gestolen. _
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Diefstal van benxinebonnen te Oss
De dader gearrell:teerd

Na een uitgebreid onderzoek is de gemeente-
politie te Oss er gisteren in geslaagd den da-
der van den diefstal van eenpartij distributie-
bonnen, recht gevend op den aankoop van 4350
liter benzine, die op het distributiekantoor
Kring Oss sedert eenige dagen werden ver-
mist, op te sporen. Uit het onderzoek was aan
het Iicht gekomen dat bij autobestuurders en
garagehouders ter plaatse benzinebonnen WJ).-
ren aangeboden .. Dit bleek te zijn geschied in
opdracht van zekeren R. die eenigen tijd op
het distributiekantoor werkzaam was geweest
en die juist Vrijdag j.l. zijn werkzaamheden
had beëindigd. De jonge man werd aangehou-
den en aan eenstreng verhoor onderworpen.
Hij viel eindleijk door de mand en bekende
de bons te hebben ontvreemd. Nadat het hem
niet gelukt was de bonnen van de hand te
doen had hij ze, nadat hem ter oore was geko-
men dat de diefstal was ontdekt, vernietigd.
De verdachte zal ter beschikking van de [u-
tsitie te 's-Hertogenbosch worden gesteld.

)

GEVAARLIJK SPEL

Gisteren beging het IQ-jarig zoorutje van
den landbouwer Fleuren te Oeffelt, de
(onvoorzichtighe1d, een hem onbekend voor-
werp, dat later bleeIk een .projectiel te zijn,
van den grond op te rapen en thuis met een
hamer te bewerken. Het projectielontplofte,
met het gevolg, dat den knaap twee vingers
van den linkerhand werden afgerukt en hij
zeer ernstig aan het gelaat werd verwond.
In zorgwekkenden toestand is de kleine
[ongen naar het St. Canislus ziekenhuis te
Nij>megen vervoerd.---

DOOR VALLENDEN TAK GEDOOD

Bij hct .rooien van boomen is de arbeider J.
van H. te Kerkdnel door een vallenden tak
aan het hoofd getroffen. Het slachtoffer is

I srnatig gewond opgenomen en Is aan de gevel- ,IP:en overledcn. I

J

VARKEN GESTOLE!4

Uit de schuur van den landbouwer J. vall
Ieperen te Berghem is een varken gestolen,
nadat de on.e;ewenschte bezoekers het ter II
pplaatse hadden geslacht.

OSS. Op voorstel van B. >enW. heeft de raad
besloten een crediet beschikbaar te stellen, voor
het doen vervaardigen van een gesèhildetd
portret van Wijlen burgerneester Ploegmakers.
Voorts is besloten tot het verleenen van voor-

schotten op de vergoeding ex art. 101 der l.o.I wet 1920 aan de besturen der bijz. lagere scho-
len yoorl194l tot een bedrag, van f 8.68 per
leerling, voor U.L.O. f 18.50 iler leerling.
Een bedrag van f 500 wordt beschikbaar ge-

.steld voor het bouwen. van een klaslokaal aan
O.l. school. .
In de vacature, ontstaan door het overlijden

van dr. R. J.. J. Wasmann, wordt tijdelijk, tot
1 April 1942, tot gemeentearts benoemd, diens
zoon, dr, O. Wasmann.
Ten. slotte wordt bèsloten het aantal Ie klasse

politieagenten te brengen van 5. op 7, dat van
de 2e klasse agenten van lO op 12 en de beide
nachtwakers in het politiecorps onde!- te
brengen.

j
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BOERDERIJ AFGEBRAND

Zaterdagavond is een hevige brand uitge-
broken in een schuur naast de groote boeren-
hofstede van .den landbouwer P. v. d. Zanden,
op den Hoek te Erp (N.B.l. Aangewakkerd
door den wmd sloegen de vlammen weldra
over naar de boerderij. De brandweer was
spoedig ter plaatse, doch men slaagde er niet
in de vuurzee te bedwingen. Omwonenden
hadden ijlings een 3D-tal stuks vee uit de bran-
dende stal gered. Een aantal varkens en kip-
pen. is in de vlammen .omgekomen. De boer-
derij met stalling en shuur is geheel afgebrand.
Inboedel, landbouwwerktuigen en een groote
voorrada rogge en haver zijn eveneens door het
vuur vernield. Men. vermoedt dat de brand ant-

I staan is doordat kinderen 111 de schuur met
lucifers hebben gespeeld. De schade, welke zeer
aanzienlijk is, wordl g:ed~ltalijk door verzeke-
ring gedekt

v

{c, I-ta ~ b r.
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Twee branden te Schijndel

J

Gisternacht. ds een hevige brand u1tgebro-,
ken in de cartonnageafdeeling van M. Jansen 'I
de Wit, kousenfabrieken te Schijndel. Het.
vuur vond gretig voedsel 111 den licht brand-
.baren voorraad karton en· breidde. zich snel
uit, De faorieksbrandweer werd onmiddellijk
in het geweer geroepen. Er ontstond echter
gevaa,r voor .uitoreidéng. De plaatselijke

, brandweer was spoedig aanwezig. Gezamen-
lijk slaagde men er na eenige uren. i!n het
vuur te bedwingen. Het gebouw is geheel uit-
gèbrand .: Ook een groote voorraad karton en
deozen is verloren gegaan.
De oorzaak van den brand is onbekend.

Verzekering dekt de schade,

Gistermorgen is te Schijndel opnieuw brand
uitgebroken, ditmaal in het groentenpakhuis ~
van de firma Gebrs, van Boxtel,. grossiers in
groenten en fruü op de Schoot aldaar.' Het
vuur werd aangewakkerd door den wind en
in een ommezien stond het gebouw in lichter
laade. De vlammen dreigden over te slaan op
het woonhuis van den heer van Boxtel, doch
dit heeft de brandweer weten te verhinderen.
Het pand kreeg echter groote waterschade.
Het groentenpakhuis is ·tot den grond toe af-
gebrand; een groote partij gt'(lenten en fruit
werd vernield. Ook een vrachtauto werd ver-
nield. -

De oorzaak is onlbekend. De aanzienlijke
sehade wordt gedeeltelijk door verzekering
gedekt.

VERDRONKEN
'Maandagavond is de 31..jaril$e onge~u~de

arbeider J van Heeswijk uit Smther, die J:lCh
per rijwiel' naar Schij~del wildt; begie1vlen, o~
d dui t . misleid m de ZUld-W emsvaa~ e .uis erms Sch"ndel geraakt en ver-Ionder de ~emeente . lJh t lij'k van den dren-
dronken. Gistermorge~ IS e .

\ kellng uit h;: ~:~a~l_ :~:ha:ld. ~ ,

J
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Heesch

Het gerestaul'eerde raadhuis in
gebruik genomen

Het geheel gerestaureerde en fraai verbouwde
raadhuis te Heesch is gistermiddag officieel
in gebruik genomen. Op een buitengewone
raadsvergadering onder voorzitterschap van
burgemeester J. Offermans, memoreerde de
. voorzittèr dêc·tolstaridk<iming' van 'deze ver-
bouwing. In hetzelfde raadhuis is in 1838 de
eerste ra.adsveq;aderin.g gehouden en ruim 100
jaar nadien' zijn wij hier, zoo vervolgde de
spreker, bijeengekomea om het verbouwde ge-
meentehuis opnieuw in gebruik te nemen. Spr.
dankte het dagelijkseh bestuur en den gemeen-
teraad voor diens medewerking, evenals den
commissaris der provincie. Burgemeester Offer-
mans had gaarne gisteren de plechtigheid
doen geschieden, omdat het toen juist 12%
jaar geleden was dat de commissaris der pro-
vincie zijn ambt aanvaardde. Hij eompl imen-
teerde den commissaris met dit jubileum. Ver-
volgens dankte hij architect Kropholler en diens
rechterhand architect Elemans uit Ravensteyn
voor de groote prestatie, door hen verricht. Spr.
memoreerde verder het feit dat in Heesch de
eerste arbeidsdienst in ons land werd opgericht,
welke ten dienste van het vaderland in 1939 I
veel werk heeft verricht in de stellingen rond-
om Heesch. In de zetels van de lederi van het
gemeentebestuur is de geschiedenis van dezen
arbeidsdienst gebeiteld.
In de hal van het raadhuis is een plaquette

aangebracht waarop de namen voorkomen van
de inwoners uit Heesch, die in de oorlogsdagen
voor het vaderland zijn gevallen. Spr. verzocht
aan zijn ambtgenoot, burgerneester van Lan-
schot uit den Bosch, wien hij bijzonder dank
bracht voor zijn medewerking bij het bouwen

! van het raadhuis, de plaquette te willen ont-
hullen en het eeuwigbrandende licht te willen

v ontsfeken. Nadat deze plechtigheid was ver-
richt complimenteerde burgemeester. van Lan-
schot het gemeentebestuur met de verbouwing
van het raadhuis. Een gemeentehuis dat aan
een grooten verkeersweg ligt moet architecto- /
nisch schoon zijn en hier is het landelijke karak-
ter bewaard gebleven. Spr. verklaarde dat de
namen van de Bosschenaren, die op het veld
van eer zijn gevallen, in de Bossche kathedraal
zullen worden ingebeiteld.
Vervolgens heeft wethouder van der Heyden

het woord gevoerd, die den voorzitter hulde
braebt voor het vele goede, dat hij in zijn 10-
jarige . ambtsperiode voor de gemeente heeft
verricht. Liet de verhouding tusschen burge-
meester en raad in het begin wel eens te wen-
schen, thans is de geest van samenwer-
king voortreffelijk. Nadat de architect van het
raadhuis architect Kropholler, nog had ge-
sproken' werd een rondgang gemaakt door het
gebouw: De plechtigheid werd besloten met een
receptie.

J

/

~D~-he~~P~G~ïmy,pastoor van Den Dungen,
beeft wegens gezondheidsredenen emeritaat
~angevraagd. In zijn plaats is als pastoor van
Den-Dungen benoemd. de heer H. HelI e n-
berg HUbar, kapelaan te Schijndel, paro-
chie H. Servatlus. . '_ .
Tot pastoor van "de St. Petrusparochie te

Boxtel is benoemd, de heer M. J. P. Besouw,
rector van het St. Elisabethgasthuis te Tilburg.
Tot opvolger van deken J_ W. Spierings, die

wegens gezondheidsredenen emeritaat had aan-
gevraagd .is met ingang van heden benoemd
tot deken van het dekenaat Boxtel, I g n, C. M.
B ro ek man, pastoor van de Parochie van
het H; Hart van Jezus te Boxtel. Deken Spie-
;rings werd .ln 1892. te· Nijmegen geboren en
in 1918 tot priester gewijd. Hij was achter-
eenvolgens werkzaam als rector te Zijltaart,
Udenhout en 's-Hertogenbosch; in 1937 volgde
zijn benoeming tot pastoor te Boxtel .

1/
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Uit een fleschje met vergift·

gedronken
Het bijna 3-jarig zoontje van de familie i

van Wert in de Ustelstraat te Oss is het:
slachtoffer geworden van een noodlottige
vergissing. De kleine was in de keuken van
de ouderlijke woning aan het spelen en wist
door op de vensterbank te klimmen een
fleschje te bemachtigen. waaruit het dronk.
Onmiddellijk daarna begon net kind hevig
te gillen. De moeder snelde toe, doch daar zij
in de stellige overtuiging verkeerde, dat het
fleschje, waaruit het kind gedronken had,
koffie-extract bevatte, schonk deze geen
bijzondere aandacht aan het geval. Toen
zich bij den kleine echter ziekteverschijnse-
len vertoonden, werd in allerijl een dokter
geraadpleegd. Deze constateerde dat het kind
vergif moest hebben gedronken. Het slacht-
offertje werd naar het St. Anna ziekenhuis
.overgebracht, waar het Zaterdagavond aan
de gevolgen is bezweken. 'De vader van het

1 kind had een fleschje meegebracht dat, naar

1
zijn meening gevuld was met koffie-extract.
Bij onderzoek is gebleken dat het fleschje

I een zink-gloraat heeft bevat.

J

KINDEREN SPEELDEN MET VUUR

Boerderij afgebrand. ,te Heesch

Doordat kinderen in de onmiddellijkeriabij- /
heid een vuurtje hadden gestookt, is. brand 811- ;..s.«"
ontstaan in de schuur van den landbouwer M, f P'" ,
Verstegen in de Groes te Heesch, Het vuur' t:' p'
werd aangewakkerd door een krachtigen wind (1\.',J.t...1 ..tv'
en weldra stond de schuur in lichter laaie. De r JAI'
vlammen sloegen over naar de boerderij, wel- r"'~
ke eveneens door het vuur werd aangetast

I en spoedig fel br~ndde. De boerderij met stal-
ling en senuur ZIJn tot den grond afgebrand.
Twee varkens en een aantal kippen zijn in de

, vlammen omgekomen. Een paard kreeg ern-
I stige brandwonden, De inboedel, de land-

Ibouwinventaris en de oogst zijn eveneens ver- ./
loren gegaan. Het verbrande 'was slechts VOOf
eenklein deel verzekerd.

/I~ e-O • ./.
TWEE HUIZEN AFGEBRAND

Gisterochtend is, doordat kinderen in de nabij-
heid een vuurtje hadden gestookt, brand ont-
staan in het woonhuis van de wed. L. Schoo-
nenberg aan den Hamdijk te Lith. Weldra
stond het perceel in lichtelaaie. De vijf [eug-
dige kinderen konden slechts met moeite wor-
den gered; de inboedel ging geheel verloren.
Het huis brandde tot den grond toe af. De
'brandweer kon voorts niet verhinderen, dat
vonken het naastgelegen woonhuis van P. v.
Heumen aantastten, dat eveneens tot den grond
toe is afgebrand. Hier kon slechts een klein
deel van den inboedel gered worden, De bewo-
ners waren niet verzekerd.

-_



I Andere Gemeente~

,J . oss, De nieu~e bUrgemle~s~;ragmr7 \1/ L.~. H.. Ch. Ab'Ul~ete::g'~~~~:aaadsv~r.gaderingMel a.s. In een ' .
-.wçrden geïnstalleerd. . ft - • • •

IN EEN WATERKUIL GEVALLEN

In een onbewaakt oogeI?Jbliikis het ~~jarLg
zoontje van den lal1rl:bouwer A.' van DIJlkgdt~
Uden in een wate:r.kuil gevallen. Men slaa _
erdn het ventje direet op het droge te. bren

I gen doch de kleine jong-en is later aan de ge-
vol£en van het o~ overleden.

I ",ë meuwe Durgemeesre~ van VSS I

Tot burgemeester van Oss is, naar men I
ons meldt,' benoemd mr. Louis de Bourbon. I
thans burgemeester van Escharen en Gas-
sel (N.Br.)r Mr. L. J. H. C. A. de Bourbon is 27 Dec.

r / 1908 te Renkum geboren. Zijn kinderjaren

~

I heeft hij doorgebracht in Duitschland enIBelgië. Hij genoot hier te lande middelbaar
1 onderwijs en promoveerde aan de r.k. uni-
I versiteit te Nijmegen JU de rechten. Daarna
was hij werkzaam als redacteur bij de Gel-
derlander te Nijmegen, Als journalist reisde
hij door Azië' en van zijn hand verscheen
een belangwekkende artikelenreeks voorna-
melijk over Nederlandsch Indië en Indo

I China. Op 16 November 1938 werd mr. de
Bourbon benoemd tot burgemeester' Van de

I Brabantsche gemeente Escharen; in Maart
j.1. werd' hij tevens belast met het burge-

__ __::_,-===-~ ... me~tt:rsch~ bet Ul' p-J.,.4' ...· -'"'--'======- L___:.
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:BIJ.STEEKPARTIJ ERNSTIG GEWOND

Bewoners van de buurtschap Gemonde onder
de gemeente Schijndel vonden gisteren op
een eenzamen landweg akiaar een man lig-
gen, die hevig bloedde, Het bleek de 44-jarige
landbouwer A., v. d. Steen te zijn. Een arts uit
St. Michielsgestel verleende de eerste hulp en
achtte onmiddellijk overbrenging naar het
Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenboseh nood-
zakelijk. De landbouwer had een steek in de
. borst opgeloopen, welke ,met een mes van groot ,
formaat moet zijn toegebracht. De man had veel
bloed verloren. Zijn toestand is hoogst zorgwek-
kend. De politie heeft ter plaatse een uitge-
breid onderzoek ingesteld en is daarna over-
gegaan tot de arrestatie van den landbouwer
J. v. H. uit Gemonde, die in de buurt van v,
d. Steen woont. Men vermoedt, dat de beide
mannen elkaar op den landweg hebben ont-
moet en dat aan de steekpartij een woorden-
wisseling vooraf is gegaan. De. verdachte is
danig aan den tand gevoeld, waarna de poli-
tie hem voorloopig heeft opgesloten. Hij heeft
nog geen bekentenis afgelegd.

/ '

I :BOERDERIJ EN SCHUUR AFGEBRAND

Gisternacht is een felle brand uitgebro-
ken in de boerderij van den landbouwer H.

r

Hurkmans te Veghel. Het vuur was in het ach-
terhuls ontstaan en greep met razende snel-
heid om zich heen De vlammen sloegen over

t naar de groote landbouwschuur. welke met de
boerderij geheel ..afbrandde. Ook de landbouw-
inventaris en landbouwvoorraden. zijn verloren j
gegaan.
De oorzaak van den brand Is onbekend. Ver-

zekering cl.ekt de schade. ,

J
if

:BIJ HET UITHALEK VAN EEN
KRAAIENNEST

Bij het uithalen van kraa1iennesten. h~~ de
12-j'ari,geJ. v. Oorsuw uit Dreumel, die bl~ fa-
milie te Lit1h.g,elolgeerdwasbet <;mgelukurt t te
glijdten en udt een boom van .carca .12 me. er
hoogte neer te $>torte~.Met zware mwen~li~ri,
kneuairsgen werd de Jongen opgenomen. J
toestand is hoogst zorgwekkend ..

,; I



Boerderij afgebrand
Zondagavond omstreeks 7 uur is een hevige

brand uitgebroken in de kap.itale nieuw ge-
bouwde boerderij van den landbouwer J. Alt-
forst in den Buitenhoek te Megen. De bewoners
waren in de omgeving op bezoek en zij badden
8 'kinderen toevertrouwd aan een Ifi-jar'ig doch-
tertjè, Toen dit meisje den brand ontdekte,
haastte zij zich haar broertjes, waaronder eénige
zeer kleine Kinderen, uit het reeds brandende
achterhuis te redden en bij buren in veiligheid
te brengen. In dien tijd hadden de vlammen
zich echter uitgebreid. Het vuur greep met ra-
zende snelheid om zich heen. De plaatselijke
brandweer stond, daar het bluschmateriaal on-
deugdelijk was, machteloos tegenover de vuur-
zee. Het vuur tastte achtereenvolgens de stal-
ling, aangebouwde schuur en het woonhûis aan.
Een geluk mag het worden genoemd dat het
grootste gedeelte van het vee in de weide was;
toch zijn nog 4 kalveren, 10 varkens en een
aantal kippen omgekomen, terwijl een paard
zoodanige brandwonden bekwam dat het moest

I worden afgemaakt. Het :geheele complex is in
~ eenige uren volkomen in de asch gelegd Ook de
inboedel, landbouwmachines en werktuigen zfin
verinren gegaan. Dank zij de gunstige windrich-
ting heeft de brand zich niet verder uitgebreid.
De oorzaak is vermoedeliik kortsluiting, De
schade, welke geschat wordt 0-;" ca. 20.000 gtll-
den. wordt slechts gedeeltelijk door verzekering
gedekt .

.Kuiperij te Berghem afgebrand
Gisteravond omstreeks 7 uur is een felle

brand uitgebroken in een schuur van de kui-
perij van den kuiper van Deutekom te Ber .

. ghem. De schuur was gevuld met hooi en stroo
zoodat de vlammen hier gretig voedsel van.
den. In een minimum van tijd stond het ze-
bouw dan ook in lichter laaie. De vlam~en
sloegen weldra over naar de kuiperij. De
brandweer was spoedig ter plaatse aanwezig.
Er bestond groet gevaar voor uitbreiding en
men achtte het geraden de naburige perceelen
te ontruimen. Door het optreden Va.J1 een aan.
tal .dorpsgenooten, dat met snelblusschsrs
trachtte de overslaande vonken te dooven,
konden twee huizen, die reeds door het vuur

I waren aangetast, worden behouden. De vlam.
} I· men .sloegen. nog over ':laar een oPsla,gplaats.-v waarin hoepels en dmgen warea geborgen

,Zoowel de kuiperij als de opslagplaats en de
schuur ZIJn geheel mtgebrand. De brand is

,vermoedelijk veroorzaakt doordat kinderen in
de nabijheid van de schuur met vuur hebben

'~espeeld. De schade wordt door ver~kering
gedekt.I
BOERDERIJ TE SCHIJNDEL DOOR HET

VUUR VERWOEST

/

Gistermorgen in de vroegte is een hevige
brand uitgebroken in de boerderij van dep
landbouwer Pijnappels te Schijndel. Het vuur
was in het achterhuis ontstaan. In korten tijd
stond het achterhuis in lichter laaie en de vlam.
men sloegen over naar de stalling en aangren-
zer:/le schuur., De vlammen werden aange-
wakkerd door del) wind en weldra werd ook
net woonhuis aangetast. Het vuur had zoo snel
om zich heen gegrepen dat de hofstede reeds
was afgebrand voordat de brandweer arr-iveer-
de. De~ geheele landbouwinventar is, de Iand-
bouwvoorraden en een partij hooi en stroo
zijn verloren gegaan. De oorzaak van den
brand is onbekend. Verzekering dekt de scha-
de.

•
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KOFFIE, THEE EN ZEEP GESTOLEN

Voor de derde maal in kort-en tijd hebben
onbekend genleven personen ingebroken in
een pakhuis van den heer J. Verbruggen,
grossier in koloniale waren te Mill. De in-
dringers hebben zich toegang versehart door
een dakraam. Evenals de beide vorige keeren
is een partij koffie en thee Ilestolen; tihans
wordt ook nog een partij zeep vermist.
De politie heeft een uitgebreid onderzoek

ingesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de
hulp van een spe urh and. Y"'ll d@ daders is
echter nog geen spoor ontdekt.

DOOR EEN BALK GETROFFEN EN
GEDOOD

Gistermorgen is de 19~joarig.elandbOuwers-V knecht A. v. Dreumel te Leeuwen, bij het af-
I breken van een schuur, door een vallenden
baLk getroffen en vrijwel op slag gedood,

OFFERBLOKKEN GELICHT
De gemeentepolitie te Mill heeft op neeter-

daad een man betrapt, die bezig was met het
lichten van offerblokken in de r.k. kerk aldaar.
Men bleek te doen te hebben me: den 28-
jarigen G. uit Nijmegen. De verdachte is op-
gesloten.

ossl
De installatie van den nieuwen
burgemeester, mr. L. de Bourbon

I Onder groote belangstelling van de bevol-
king is de nieuw benoemde burgemeester van
Oss mr L. J. H. eh. A. de Bourbon Zater-
tdoagmiddag ingehaald en plechtig in zijn.
ambt geïnstalleerd. Om half twee des mid-
dags werd de burgemeester en zijn familie
aan de grens van de gemeente opgewacht en
verwelkomd door een deputatie uit den ge-
meenteraad. Nadat de eehtgenoote van den
nieuwen magistraat bloemen waren aange-
boden, reed de stoet door de feestelijk be-
vlagde straten naar het gemeentehuis. Daar
heeft burgemeester de Bourbon van het bor-
des van het raadhuis een kort woord tot de
bevolking -gesproken,
Om 2 uur vtngde openbare Installatieverga-

dering aan. Het nieuwe gemeentehoofd werd
in zijn ambt geïnstalleerd door den loco-burge-
meester, den heer· P. J. J. Cremers, die hem
de ambtsketen omhing. De heer Cremers zei-
de, 'dat de burgemeester onder bezwaarlijke
or~lStandigheden zijn ambt aanvaardde vooral
met het oog op de heerschende werkloosheid.
Echter, aldus spr., de overheid heeft de ~ak
u op de schouders gelegd en wij zijn overtuigd,
gezien uw staat van dienst, dat uw persoon
een waarborg is om onze belangen met vol
vertrop,'Y''"l aan uw beleid toe te vertrouwen.
Hierru. werd het woord gevoerd door het

oudste , adslid, den heer J. P. A. Smuldersen den gemeente-seeretarts mr. G. -J. A. Konig,
waarna de nieuwe magistraat het woord nam.
de sprekers dankte en zeide dat de. belangen
van lederen ingezetene zijn,.volle aandacht zou
den hebben; vooral zou hij den handel en de
industrie trachten te bevorderen.
Nadat de burgemeester zijn rede had be-

eindigdl werd achtereenvo~~ens het woord ge-
voerd aoor de heeren: J. .ti. Yerschure, deken
van Oss, pater Ludger Thien, prior der Car-
melieten te Oss, da -nr, F. C. M. Boendel;'s.
predikant der Ned. Herv. gemeente te Oss, lr.
H. E. P. van Dijk, directeur van de n.v. Ge~rs.
v. d. Bergh's Fabrieken namens dl? plaatsellJke
industrieën, mr. J. M. Pulles namens de plaat-
selijke vereenigingen, burgemeester J. A. Lin-
del'S van Borghem namens de kringgeme_E!n~en
en Anton van Duinkerken, die .een vergellJkmg
maakte tussehen bruid en bruidegom. Hij fe-
Hciteerde beiden.
Nadat de burgemeester de verschillende spre-

kers had beantwoord, werd de eerewijn aanl-geboden. Om 4 uur heeft de Ossche sohoo - I

jeugd den nieuwen burgervader een zanghul-
de gebracht. De huldiging werd be:sloten met
een serenade van de harmonie Montagne.
In de fraai met bloemen versierde hal van

het gemeentehuis is daarna tie ehDuden-------~==--~~~
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BERGHEM. In de gisteren gehouden spoed.

elsehende r a ads ver gad e rin g is met 'alge-
meene stemmen besloten. het gemeentelijke elec-
triciteitsbedrijf over te dragen aan' de P.N.E.M.
vöqr de som van 35.000 gulden.

/
ll;RP. De r 3 a d heeft besloten. een credlet te

verleenen van, I 10.000 voor aau5chllffing van een
nieuwe brandspuit met toebehooren.

MEGEN. rot dijkgraaf van het waterschap
's Lands van Megen. is gekozen de heer A. G.
,Meys te Macllaren., Voorts werden tot heemraden
benoemd de heeren A. van Erp te Berghem, G.
de Koek te Haren en N. v. cl. Coolwijk te
Macharenv

./~2"Z~/
1.J7~~~~

OSS. Burgemeester mr, C. de Bourbon presideerde
gisteravond zijn eerste r a ads ve r g a de rin If
te Oss. In deze bijeenkomst werd aangenomen het
voorstel van B.en W. betrefftende de verhooging met
ongeveer 25 pct. van ,-de tarieven voor water. Het
voorstel tot verhooginl van de tarieven voor elec·
trisch licht en kracht met 1 ct. per kw. werd even-
eens ,oedg.keurd. Aan den directeur van de
arbeidsbeurs, den heer 1'. J. Gevera, werd. eervol
ontsla, verleend. Na een belloten verlad.erin,
werd het voor8tel van B. en W. om In,evolle art.
86 van de ,emeentewet over te , ..an tot de ver-
kiezing van een derden wethouder aan,enomen. Bll
de voortzett1tl, van de ver,aderin, werd met ,
telan II Itemme_n_.•ekozen mr. J. P. PuUel, lind.
eeni.en tl,ld tJ,jdelJ3k derde wethouder ••

/.J/~' a,.....//3
VERDRONKEN.

Gistermiddag is de 35-jarige slager A. v. d..
Eyken. te Cuyck aan de Maas bij het baden in de
Maas. aldaar' verdronken. Het sIar.htoffer was on-
gehuwd.

v

RIJWIELDIEVEN.

De gerneentepolttie te Oss, heeft gisternacht de
ham! gelegd op de gebr. van H. uit Oss; die er
hun 'werk van maakten, rijwielen tp '+"len en deze
te ontdoen van banden en andere licht draagbare
onderdeelen. TJe ,:'est werd" in ,een of ander ' wei-
land, of roggeveld achtergelaten;

~Çv~gh~i:nL:O.}QweekoohooI voor onderwijeer essen.
Gesla'll!g~ die dames: A. van Iersel, Til'bUJrg; J.
Kerkhof Hel,mond!;A. Kretllvel Ge€stoeren':M, v. d.
Laar , St: OedenTOd-e;.J. van LOkven en G. Mooren..
VierhiO!lJg9beek.

-'y/~ ,C).
BOXTEL Op 31-jarigEm leeftijd, is aJ!hier na een I

1 ,~urige .ziekte overleden. de heer G. copier, in- ,
~ IT alhierspecteur van IlO 1 '~. voo,:,aien werkzaam was al5 I
De heer copIer. :;meente-politie te 's Hertogen-

recherclle1lr blJ de If . 1932 benoemd tot chef-
bO~h. ~~rd re'rB~';t~rU~Uj ging onmiddellijk over
~~~~~rg::;isati e van' het veldwachterscorpsbhdr
in 193'3wOerdomgezet in een agenten-corps,. e:
veldwachter Copier werd toen benoemd tot inspee
teur van politie.

J
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65-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Gist ..ren he<'ft dp leer P A J
.... pastoor van Altforst zï' . . .van H"ys,t. em.

leum gevierd De' J'u'b'l Hl 6
d
5-iarlg pnesterjubi_

g . t . I arrs ie 90 jaar d"
erue "en welverdienda rust i h t ou l~•

• ,g<'stIcht te M"gen. neSt. 'Jozef-

:<~/~' -0
Oss. Eindexamen r.k. H,B.S. Carmel College. Ge-· /

slaagd de heeren M. P. N. Huismans, Lith: A. W.
W, Kemps, Oss; J. L. M. Keijzers, Oss: H. W. v.

II Kuppevelt, Langenboorn; F. M. L. v. d. Pol, Ber-
ghern; N. P. Sprenger de Rover. Oss; J. A. van

IUden, Oss; A. J. G. de Visscher. Uden: H. R. C.
"I Wieberdink, Oss. Geen afgewezen.
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P. A. VAN DEN BROEK: t

Alhier Is overleden de he~r PAd I
Broek, burgemeester-secretaris ;an' ;:z~ en
meerite. De heer va d B "e-
1884 te Liem de n en.. roek werd rn
lP, geboren. HIJ was achtereen

vo gens werkzaam op d -gemeente,p M e secretarie van de
z" b . egen en Veghel. Daarna volgde
L~~mp~~~e~n~9i~t gemeent~-secretaris var,
burgemeester van ;ee~d D~~ eb~noemd tot
stelde hem in 1924 t g n, de l"a~1
tari D aan ot gemeentesec'" •
tft~' e overl~dene heeft van 1935 tot 19;9
Nz0 IndgBgehbad In de provinciale staten van

or - ra ant. /

I

BOXTEL. Aan burgemeester F. van Bee k al-
hier, is zie k te ver lof verleend. Hij zal gedu-
rende dien tijd vervangen worden door den heer
G. Brouwers. directeur voor Noord-Brabant van de
Wmterhulp.

I ST. OEDENRODE. In een gistere!:, alhier gehou-
den vergadering, is besloten tot opnchtmg van den

I II e emit u n dek r i n g S t. 0 ede n rod e, waar-
onder. èveneens zulle.':' ressorteeren: Eerde. Olland,
Schijndel, Son en WIJbosch. . c

/J
.L~~t:VY ;1'.

NIUttJAINlD. De r a a d heeft voor dien tijd va:n \
één jaar dir. A. To-nino uit BerlicUlm benoomd' tot
gemeen te-aT~.

f/ ~ /l-y, y'.
Rosmalen

AANLEG VAN GAS
De raad heeft besloten over te gaan tot het

aanleggen van gas in deze gemeente. De kosten.
bedragen voor de gemeente f 30.000.- in. eens,
voorts zal gedurende 25 jaren f 2000 per jaar
moeten worden betaald. I
De voorzitter deelde mede, dat de ge-

meente doende is om tot grondruil te geraken.
Indien dit tot stand komt zal de gemeente kun-
nen, beschikken over een zwemgelegenheid,
welke aan alle eischen votdoet, Men zal de Ned. I
Heidemaatschappij verzoeken. een ontwerp- I
begroeting te maken. -, I

I

-
o,)~~' C'.

Schijndel. 'ariakweekSChOOl. De dames: A. C. V'I
Alebeek, Th. M. A. Bardoe], J. M. Charmel1t, P.
G. Broeren, W. H. J. M. Duijf en A. M. G. Er-
kelens,

TE VEGHEL

De raad van Veghel heeft besloten de bijz.
meisjesschool uit te breiden met 3 lesloklllen. j
'Voorts is een crediet verleend van f 2000 voor
aanschaffing van leermiddelen en schoolbe-
hoeften voor .de 0.1. school.
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WATERSCHAP DE MAASKANT. '\

Onder voorzitterschap van mr. G. van Zim"iicqI
Bergmann, waarnemend dijkgraaf, hebben 7<{I
hoofdingelanden van het waterschap De Maas-
kant, gisteren te Oss vergaderd. De voorzitter'
herdacht In zijn, openingsrede den overleden
dijkgraaf, wijlen den heer J. F. Ploegmakers
uÜ Oss. Voorts sprak hij een woord van, af-
scheid tot den heemraad mr. H. A. H. Bijvoet
uit Berghem, die wegens het bereiken van de
ouderoomsgrens zijn funotie heeft moeten neer-
leggen. Alvorens overgegaan werd tot het op-
rnaken van de voordracht voor de verkiezing,,-- ,.-
van een nieuwen dijkgraaf, ter voorziening in ~
de ontstane vacature, stelde mr.,ttT.P. Pulles uit
Oss voor, om het salaris van d~ dijkgraaf zoo- ~ ,
danig te yerho~gen: dat' het ambt niet meer als ~
een nevenfun~he behoeft te worden beschou~d. r: &,-t- '"
Spr. is van meenmg, dat het -ambt van, dijk- -
graaf van dit aanzienlijke waterscllap, dat zich
uitstrekt van de Dieze tot aan d·e Limburgsche
grens en geheel Oo'stelijk Noord Brabant omvat,
omvangrijke werkzaamheden met zich mede-
bren.gt, en de geheele persoonlijkheid van den
functionaris eisebt. De voorzitter beloofde om
deze zaak in studie te nemen en te zijner tijd
een praeadvies van den Dijkstoel aan de verga-
dering voor te leggen. Bij stemming bleken 45

, stemmen te zijn uitgebracht op mr." L. de
Bourbon. burgemeester van Oss, verder zullen
po de voordracht worden ~el?laatst J. M. Goes-
sens Oploo en J. M. SmitS Lith.
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S~HIJNDE~. De raad heeft besloten een
eredief beschikbaar te stellen van f 5000 voor
aanleg van een tra I eve r war min gin
het gemeentehuis. Voorts werd aan B.
en W. toestemming verleend, om een perceel
grond, gelegen aan den weg naar Heeswijk, aan
te foopen, om d:aar ter plaatse het zulveringa-
station van de nieuwe rioleering te bouwen .

.J/~·tJ.J# .r . ==
/'I"LINDIDN. Met il1Jgangvan 1 Augustus is tot tijd.,·

~ÎJlk waarnemend' 1>tug..meester benoemd, de, heer
. S c h r_~ m, ambtenaar ter secr et.arie ie Ch.aam.

..:z/~
v

1/h-ti_ .o.
I ..... -.."..
, .LINDEN. Gisteren is de heer G. Sc h ram m
UIt Chaam, gemstalleerd als tijdelijk waarne-
me_ndburg~meester dezer gemcents De instal-
latie geschiedde door wethouder Bardoel die
den meu~en burgemeester cen hartelijk •wel~
kom toenep en hem de medewerking van het
gemeentebestuur toezegde. De heer Schramm
dankte voor de hartelijke ontvangst en het in
hem gestelde vertrouwen. Vervolgens werd nog
het woord ge'!'oerd door burgemeester Remmen
van Oe~felt,die ~egens drukke werkzaamheden I'

ontheffmg UIt ZiJn ambt van waarnemend bur-
gemee~ter .van Linden heeft moeten vragen. De I
plechtl~held werd besloten met een receptie ten
raadhuize. '
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GEMEENTERAAD
Gemengd. Iwemmen. WoningbouW'

In de gisteravand gehouden vergadering heeft
de, raad besloten, het gemengd' zwemmen en
baden in de bad- en zweminrichting, alhier, toe
te staan. De vaarzitter doet mededeeling van
een brief van Ged. Staten, waarin dit callege
haar goedkeuring hecht aan het in functie blij-
ven 'Van een derden wethouder, zoolang de I
oorlogstoestand voortduurt. I
Na uitvoerige. discussies; is de raad vervol-

gens accoord gegaan met een vaarstel van B.
en W. om de gemeentelijke technische diensten,
t.w, het gas-, water. en electriciteitsbedrijf en
publieke werken samen te voegen en deze dien-
sten te stellen onder één directeur. Tot dit doel
zal een oproep ~t:den geplaatst voor een,
bouwkundig ingeniéur, welke door den raad za] I
worden benoemd, tegen een aanvangssalaris
van J 4700. per jaar. Vervalgens werd overge- i
gaan tat wijziging van de gemeenschappelijke r
regeling, inzake den vleeschkeuringsdienst·
"Kring Oss" en wel in dier voege, dat voortaan
het nadeelig saldo van dezen dienst over de
aangesloten gemeenten, zal warden omgeslagen,
in verhouding tat het zielentalap 1 Januari van
het dienstjaar, waarop de rekening betrekking
heeft. .
Vervolgens kwam het feit ter sprake. dat de

woningbouwvereeniging "St. Willibrordus" on- ,
derhandelingen voert. met Bredero's Bouwbe
drijt\te Utrecht, om aan dit bedrijf, eenige stuk- I ('
keh land te verkoopen, waarop 75 arbeiders
woni,ngen zullen verrijzen. De voorzitter verze- J

kerde, dat er reeds geruimen tijd in deze ge- '
meente een tekort aan arbeiderswoningen is.
Werden in 1938 reeds 168 eensgezinswoningen. I
door meer dan één gezin bewoond, thans is dit
aantal gestegen tot 382 woningen. Deze toe-
stand kan niet bestendigd blijven en daarom is
het een dringende noodzaak, dat tot woning-
bouw wordt overgegaan, i
VeI:-schillende raadsleden uitten hun misnoe- i

gen over het feit, dat aan plaatselijke aanne
mers geen kans was geboden om dit land te
koopen, ofschoon herhaaldelijk door hen prijs
was gevraagd. Tenslotte werd een motie van
den 'heer Maseland aangenomen, waarin were
verzacht het plaatselijk belang te dienen en de
verkoop van het land af te sluiten met plaat-
selijke firma's.

3~1 ~ ~.~~.,1M/l.-7 ~ t;7~,,~l--<AJ rred·
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DINTHE!a. De r I!I a cl heeft besloten cle ~.rso-

neele belasting voor bil i art e n af !Je schaffen.
De gem een ter eke n i n g 194<l werd vastge- "

steld in ~ntvangst en uitiaaJ' op f 66,916. ,met een
batig slot van"'f 2543.

I GEFFEN. In de laatste r a ads ver gad e r t n g
, is de gem een ter eke n i n g 1940 vastgesteld,
sluitend voor ,den gewonen dienst .met een batig ,
saldo van f 2007, terwijl de kapitaaldienst een
naàeelig slot aanwijst van f .1'P().J

j
k~.taA.b

AANBESTEDING

VEGHEL Al!h1er heeft de Ba'l1Jbested1l!1g"plaats
gehad van' het verbouwen van' het raadhuis te
Laagste inschrijver was A. M. v. d. Hewvel

Vegihel met f 49,001'1, aan wien het wersc is gegund.

f ./

/~~_7t.
DOOR ZWAAR BELADEN WAGEN

OVERREDEN
Zaterdagmiddag is. de 51r-jarige heer 'lVI.·vl!f

Loosbroek te Oss. in de Houtstraat aldaar UI w

gegleden en onder een zwaar beladen wagen
met hout geraakt. De wiele~ g~ngen d.en man
over het lichaam. Met ernstig Inwendig letsSelt.
is het slachtoffer opgenomen en. naar het
Anna ziekenhuis ter plaatse vervoerd.

j
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IN KOKEND WATER GEVALLEN

Gistermorgen is het 7-jarig dochtertje van
den landbouwer J. B. te Erp in een tobbe met . I
kok~nd water gevallen. Het meisje werd met
hevige brandwonden overdekt en is kort na het
ongeluk overleden.

Cf;~~. /9.
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Te Lit h is na een korte ongesteldheid
62 oud, overleden de heer A L v d'
W e r t, wethouder dier gemeenU; en voor~
zitter van veruhille,llde plaastelJjke vereeni-
gmgen.
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INBREKER GEARRESTEERD

Gisternacht is ingebroken in de stoom-
zuivelfabriek St. Jan, te Nuland. Er
wordt 28 kg boter vermist. Men heeft
tevergeefs getracht, de brandkast te for-
ceeren. De dader is gearresteerd .

RIJWIELDIEVEN GEPAKT

Na een uitgebreid onderzoek heeft 'de
politie te Oss drie personen, van B., v. d.
L. en van T., allen uit Oss, gearresteerd.
Zij hebben bekend een groot aantal rij-
wielen te hebben gestolen. Bij een huis-
zoeking zijn 8 gestolen rijwielen in beslas
genomen, Ook de marechaussee heeft ee;
fietsendief gearresteerd. Te zijnen huize
WEerden 6 gestolen fietsen gevonden.

;3.

/

£}éJ.-1.
...t,y~flV'11 '~f Ie ~,&/.

, I I




