
Inventaris nr. 437.
Archief gemeentepolitie Oss.



- .'.





Oss, - Zaterdag.
Vrijdag werd ten gemeentehuize aanbesteed. l?-et

aanleggen van trottoirs, betonwegdekken en rijwiel-
paden in de gemeente, onder werkronds en werkver:
schaffingsvoorwaarden .. Laagste Inschrijvers waren.
Fa. BusIIlan en J. FrowlJn, Oldenzaal met / 23.942.-.

Boerderij totaal afgebrand
Schijndel, - Maandag.

Hedenmiddag is brand ontstaan in de boerderij
van den landbouwer J. Heerkens te Schijndel. Het
vuur greep met grote snelheid om zich heen en
weldra stond de hotstede met schuur en al in
lichter laaie. Huisraad, inventaris en oogst zijn
geheel verloren gegaan. Een aantal kippen en enige
varkens zijn in de vlammen omgekomen. De oor-
zaak van de brand is onbekend. Verzekering dekt
de schade.
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v ijdag.
Berlicum, - r

M'ddel-Gisteravond heeft in het gehucht 1 een
rode, onder de gemeente Berlicum (N.B.), der
22-jarige jongeman zijn 62_jarigen va
doodgestoken.

. woniPg
Het misdrijf .ieert zich afgespeeld I~ d~aar met

van den petroleum venter C. van B., die f elegen
zijn twee zoons en twee dochters in een ~ ;an de
huisje, op ongeveer ronderd .meter afstan
weg van Berlicum naar Middelrode, woon~emrtUS-
Het was een bekend feit, dat de verhou ~as. oe

sen den vader el" zijn kinderen zeer slecht ik vall
vader ging zich voortdurend aan het ~ebn:en die
sterke drank 'e buiten, hetgeen bij de kmdentsteIll-
als zeer oppassend bekend staan, grote 0 venter
ming verwekt' Telkens, als de pe~role~ b.Uisje
dronken thuis kwam, speelden zich III he bij zelfS
heftige tonelen af. Kort geleden is het da~r p greeP
voorgekomen, dat de beschonkene een sc, 0een lOs'
en hiermee -'in 22-jarigen zoon Willem. 1 toe'
werkman. te lijf ging en vrij ernstigdletsgetusseP
bracht, Na ".t incident werd de verb.OU111
vader en kinderen steeds slechter. ons !lUll
In het begin van deze week hebben de ~oaan zijn

vader nog eens ernstig geWaarschuwd. da t komen
drankzucht onverwijld een einde moes Gisterell
Doch de man stoorde zich daar niet aan. 1a.a1:.$e.
bezocht hij verscheidene herbergen ter P

Waar hitzich . IJ o.a, met luider stem verklaarde, dat hij
en tbmet door zijn zoons de les wilde laten lezen
o ans eens zou laten zien. wie de baas was.

stan:mstreeks 6 uur keerde hij in beschonken toe-
Waad ~chter zijn petroleumkarretje huiswaarts,
he:mr ZIJn kinderen reeds met het avondeten op
Woo wach,tten. Reeds direct kwam het tot hoge
waa~d~~,die spoedig ontaardden in een hevige twist.
ging.biJ de petroleumventer als een bezetene te keer

D Dol van drift .
k.waed22-jarige. ~oon Willem maakt~ zich hierbij zo
ginga È:"~at hij dol van drift zijn vader te lijf
hals' IJ bracht hem met een mes steken in de
bleef toe. De getroffene viel tegen een kast en
stan.dop de vloer liggen. In hevig overspannen toe-
zoon. rende ~e .zoon daarop naar buiten. De andere
ZUSj~sde 20-Jarl.ge Oarnelis, die met zijn tweeling-
Was van 16 J,aar getuige van het voorgevallene
kendege'Y,eest, liep hem achterna én buiten be-
en Zij zIJn broe~. dat hij zijn mes had getrokken
Geheei vader hiermede in de hals had gestoken.
gehaald v~~ streek hebben de kinderen toen hulp
afstand IJ een getrouwden broer, die op enige
Bi' woont.

vad;r hun thuiskomst bleek hun. dat de oude
Slechts'er zeer ernstig aan toe was. Hij gaf nog
kun.dige z;:,er zwakke tekenen van leven. Genees-
:man. wa Ulp bleek niet meer te baten. De oude
Slagader s door een diepe messteek in de hals-
Verlies t ge~~offen en bleek door het zware bloed-

T~ __ . e zIJn bezweken .·.....,u1ddels .
ko:men De ,was ook de politie ter plaatse ge-
22-Jarigen gemeente-veldwachter arresteerde den
kentems af zoon W.l.ll~m' van B.. die een be-
Plaatse in lerde. HIJ IS op het politiebureau ter
gesteld v ges oteI?- en zal ter beschikking worden
tnan staa~n de. Justit}.e te Den Bosch. De [onge
lnet de POli~eel, gUnstIg bekend en is nog nooit

Nog dez I Ie 111aanraking geweest.
ter Plaatseefde avo,nd is het parket uit Den Bosch
SItUatie op d gearrrveerd, teneinde zich van de
vader is d e hoogte te stellen, Het lijk van den
naar het ~~r de pOli~ie In beslag genomen en
Waar heden . VmcentlUsZlekenhuis overgebracht.
l.\[ettrop sec~orgen de politie-doctoren Pompe en

ie hebben verricht.

I
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Boxtel, - Woensdag.
Hedenmiddag omstreeks viel' uur is op' "de

~emeentelijke werkverschaffing te ~tei de 38-
jarige tewerkgestelde H. van Ov~ek)' uit Boxtel,
onder een kipkar geraakt en op slag gedood. Van
O. was bezig met nog andere tewerkgestelden een
weg, die langs de spoorweg Boxtel-Tilburg loopt,
met zand te verbreden. Hiervoor maakte men ge-
bruik van kipkarren. Op een gegeven moment liep
een dezer uit de rails en Van O. trachtte de wagen,
welke geheel met zand was gevuld, nog tegen te
houden. Deze poging mislukte evenwel, de kipkar
kantelde en kwam met de lading zand op den
tewerkgestelde terecht. Onmiddellijk trachtten zijn
medearbeiders hem uit zijn netelige positie te be-
vrijden en toen dit na enige tijd gelukte bleken de
levensgeesten van Van O. reeds te zijn geweken.
De borstkas van het slachtoffer was ingedrukt.
Geneeskundige hulp mocht hier niet meer baten.

• Het slachtoffer was gehuwd en vader van vijf kin-
Ideren.

\ ".

PAARDENMARKT.
Oss, - Vrijdag.

Op de paardenmarkt waren aangegvoerd: 163 vol-
jare paarden I 180-250, 428 U-jarige paarden I 250
-/460, 88 trekpaarden I 1l0-1 150, 185 veulens 1120
-/2'20 P. st.

/?
Dokters-elftal leed de nederlaag

.,. Oss, - Maandag .

Het Brabantse dorp Uden is Zondagmiddag ge-
tuige geweest van een zeer bijzondere voetbalwed-
strijd. In het veld bekampte daar de plaatselijke
voetbalclub "U II" een elftal, dat was samengesteld
uit medici uit Uden en omgeving. Het zeergeleerde
gezelschap werd aangevoerd door dr. Schaab uit
Uden, terwijl dr. Simon uit Den(BOsch als keeper
fungeerde. Het behoeft geen betoog, dat veler sup-
porters uit de omliggende dorpen waren opgeko-
men, om hun huisdokter in de strijd te kunnen
aanvuren. In weerwil hiervan p':lOest.het dokters-
elftal met 5--7 het ondersPit.6elven. -De "match
werd in de stromende regen op een doorweekt ter-
rein gespeeld. De doktoren die hun medewerking
hadden verleend, omdat ~(Q~rengst der recette
ten bate van de plaatselijkè__,YeI"lènigll?g"aet Groene
Kruis" zal worden aangewend, werden na afloop
door het publiek, niettegenstaande hun nederlaag,
hartelijk toegejuicht.

Op slag gedood onder kipkar.

Bakkerij met woonhuis afgebrand
,_'fo Reek, - Woensdag.

Hedenmorgen in de vroegte is brand _uitgebroken
in het woonhuis van den bakker en winkelier Th.
Wolters in de Heiimorgenstraat alhier.
De bewoners werden in hun slaap door het vuur

verrast en konden zich slechts met grote moeite
·t het brandende perceel redden. De brandweer

~i n wegens gebrek aan water geen blussingswerk
v~rrichten. Men moest dan ook toezien, dat de
vlammen oversloegen na~r ?-e ::angrenzende bak-
k .'j die eveneens spoedig in lichter laaie stond.;1'; .woonhuis met de bakkerij is tot de grond
fe brand. De oorzaak van de brand is onbekend.

~!.~ekering dekt slechts gedeeltelijk de schade.

VARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag.

A voer 652 biggen, prijzen t 11-15.-, 26 guste
an rrizen 155-70.-, 23 loopvarkens, prnzen

varken2s5,~ §8 vette varkens, prijzen 20-24 cent per
116-- . , .
pond.



Knaap sprong van melkwagen
zonder om te zien

Boxtel, - Vrijdag
Hedenmiddag is hier ter plaatse een ernstig ver- /

keersongeluk gebeurd, dat een zesjarig jongetje het
leven heeft gekost.
Het zoontje van den heer A. Troeyen alhier, die

omstreeks half één op weg was van school naar
huis, sprong achterop een melkwagen, teneinde een
eindweegs mede te rijden. Toen de melkwagen een
hoek omsloeg, sprong de kleine jongen, die een
andere richting uit moest, van de kar, zonder vol- ~
doende om zich heen te zien. Deze onoplettendheid ~ ,
werd den knaap noodlottjg; ~i:h.pad niet bemerkt
dat van de t~q'ierg~s(é-~Q.e j~ij~ een vrachtauto
naderde van den kOlenhalid~JaàY"Jansen uit Til-
burg. De chauffeur van de vrachtauto trachtte nog
op het laatste ogenbltk een aanrijding te voor-
komen, doch ~tJ'Khaapje was) .reeds onder de wie- ,
len terecht gekomen eQ_,overreden. Met eent4~I!'1\
drukte borstkas werd het slachtoffer opgen~e,n') /l~a/_
Een ontboden geneesheer kon slechts de dood con- -/-;1"
stateren. De chauffeur van de vrachtauto zou geen ...< t.? fo
schuld treffen. __-".

/?'~'" -ys l?-
Oss, - Donderdag.

Aangezien nagenoeg alle jeugdige werklozen
hier ter plaatse werk hebben gevonden, bestaat er
geen belangstelling meer voor het ontwikkelingsin-
stituut voor jeugdige werklozen. In verband hier-
mede is deze gemeentelijke instelling. die eens
zoveel stof heeft doen opwaaien door B. en W. op
advies der contactcommissie, opgehevn. Aan de
leiders, de heren Mannaerts en Reijntjes, is ont-
slag aangezegd.

Onder vrachtauto gedo.od

Ernstige aanrijding te Megen
Megen, - Maandag.

Zaterdagavond passorde de wijnhandelaar M.
Remmen uitMegen, het kruispunt Beek-Lieshout-
Helmond nabij de Aarle Rixtelse brug te Aarle Rix-
tel, toen op datzelfde moment uit de richting Lies-
hout een vrachtauto naderde. Door tot nog toe on-
opgehelderde oorzaak, verloor de motorrijder plot-
seling de macht over zijn stuur en botste in volle
vaart tegen de vrachtauto op. De botsing was zo
hevig, dat het motorrijwiel geheel werd vernield.
De berijder werd met grote kracht tegen de weg
geslingerd, waar hij zwaar gewond en bewusteloos
bleef liggen. Hij is in zorgwekkende toestand naar
het St. Antonlusgasthuis te Helmond vervoerd.

Aanbestedingen
Oss, - Woensdag.

Het gemeentebestuur van Oss heeft, na gehouden
aanbe&teding, het werkfonds en werkverschafflngs-
werk "het aanleggen van betonverhardingen op de
Burgemeester van den Elzenlaan, Teugenaarsstraat,
Linkensweg en Slachthuislaan" gegund aan de laagst!
mschriifster, de fa. Busman en Frowi.in, te Oldenzaa
voor de som van f 23.942.-.

Oss, - Dinsdag.
Aangevoerd werden: :34drachtige varkens .,~6~8c~;

22 guste varkens f 55-75; 13 vette varkens ~j16-19;'
per pond; 5 loopvarkens f 25-35; 722 btggen
24 stuks hoornvee.

Oss, - Woensdag
Aa.nvoer: 79 manden biggen prijzen f 10--14; 14

gUste varkens, prüzen f 55-70' 22 vette varkens
l)IlJzen ,!. O.2~O.23, Per pond; 1Qloopvarkens f 14-18:

I'



Oss, - Donderdag.

Ter gelegenh~id van het 40-jarig bestaan van de
b kende Joodse Toneelvereniging "Wilhelmina", is
~ de grote zaal van Hotel Luyk een herdenkings-
vergadering gehouden. n.e feestrede. werd. uitge-

ken door oPlilerrabblJU S. Heertjes uit Den'
~roCh die in treffende bewoordingen, als contrast
m: d~ hier heersende feeststemming, het droevige
lot der in het buitenl~nd levende Joden schetste en
zijn dankbaarheid mtsprak. dat d.e Nederlandse
den nog van harte kunnen feestvIeren.

JON dat nog het woord was gevoerd door den heer
D ~. Nes, voorzitter. der .Isr. Gemeente, en den
. Van Meerio UIt Emdhoven, namens het

heer B d J d ..fdbestuur van de on van 00 se veremgin-
hoo heeft dr. G. Hes.· voorzitter der jubilerende
g:~~niging, de bijeenkomst gesloten.
v D feestelijkheden zullen worden voortgezet met

egala-avond waarbij het gezelschap van Jan
~~SCh zal opv~eren het bhjspel "De Vrek". op Za-
terdagavoIlP. en een _veremgmgstentoonstellmg, een
receptie elf een matmée op Zondag a.s,--------~~~-----

'T!O~

Nazi-maatregel tegen
Nederlandse firma

Vertegenwoordiging ontnomen
omdat twee commissarissen

niet "Arisch" zijn
Rotterdam, - Zaterdag.

De firma R. S. Stokvis en Zonen alhier is mede
het slachtoffer geworden van de maatregelen, die
nazi-Duitsland tegen de Joden neemt. Sedert enkele
jaren ,trad deze firma als importeur op van D.K.W.
en B.M.W.-motorrijwielen en zij wist zich een ruim
afzetgebied te veroveren.
Enkele van de comrmssarissen dezer N.V. - de

heren Stokvis - zijn joden en dat was de Berlijnse
heersers een doorn in het oog. Een jaar geleden
werd aan de firma de eis gesteld om uitsluitend
met "arisch" kapitaal te werken en de joodse com-
missarissen door niet-joden te vervangen, wilde
men de vertegenwoordiging van de genoemde'
Duitse fabrieken houden.
Uitvoerige besprekingen volgden, evenwel zonder

resultaat. De directie weigerde aan de eisen van de
Duitse regering te voldoen en het gevolg daarvan
is, dat men dezer dagen bericht kreeg, dat met
ingang van 1 November a.s. de D.K.W.- en B.M.W.-
fabrieken genoodzaakt zijn de firma Stokvis' en
Zonen niet meer als importeur te erkennen. De
Duitse merken zullen bij andere firma's worden
ondergebracht. .-
Wij vernemen dat Hart Nibbrig en Greeve N.V.

te Den Haag die ook reeds de D.K.W.-auto's im-
porteert, de vertegenwoordigtng " van de B.M.W.-
automobielen heeft gekregen, terwijl waarschijnlijk
de H. Englebert's Automobielhandel te Den Haag,
als importeur van de D.K.W.- en B.M.W.-motor-
rijwielen zal worden aangewezen. Voor de firma
Stokvis betekent deze anti-semietische maatregel
een gevoelig verlies.

Ds. C. Kunst overleden
Oisterwijk, - Dinsdag.

O~ 67-jarige leeftijd is alhier plotseling overleden
ds. C. Kunst, predikant der Ned. Herv. Gemeente
aldaar. De ontslapene, die 9 dezer, onder grote
belangstelling zijn 40-jarig jubileum als predikant
vierde, ving zijn geestelijke loopbaan aan te Ouwer-
kerk. Vervolgens diende' hij de gemeenten Assen-
delft, Heerenveen, Oosterkesselen en Frederiksoord,
waarna hij in 1921 beroepen werd te Oisterwijk.
Enige dagen geleden heéft het Provinciaal Kerk-
bestuur van Noord-Bral)ant hem eervol emeritaat
verleend per 15 Novembfr "-'" •• W.,lhel-De Joodse toneelverentglng

mina jubileert



Burgemeester Ploegmakers te

Oss gehuldigd

In verband met zijn ontslag als
rijksinspedeur van de

werkverschaffing
Oss, - Vrijdag

Gistermiddag is burgemeester .J. F. Ploegmakers.
Rijksinspecteur van de werkverschaffing in de
Inspectie Oss, ten gemeentehuize van Oss gehul-
digd, ter gelegenheid van ht feit, dat hem met
ingang van lOetober 1.1. eervOlontslag uit deze
functie is verleend.
Burgemeester Ploegmakers en zijn echtgenote

werden per auto van hun woning afgehaald, waar-
na gereden werd naar de raadszaal, waar de hul-
diging plaats vond. Behalve het feestcomité, waar-
in o.a, zitting hadden de heren burgemeester mr.
F. van Lanschot uit Den Bosch, en burgemeester
mr. dr. F. Vonk de Both uit Tilburg. Ook waren·
aanwezig een 50-tal burgemeesters van gemeenten,
welke ressorteren onder de Inspectie Oss, enige
leden van Provo staten, vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, Ned. Heidemaatschappij, Maas-
kanalisatiewerken en Werkfonds. benevens de
nieuwbenoemde Rijksinspecteur ir. Markvoort uit
Den Bosch.
De voorzitter van het feestcomité, mr. F. van

Lanschot uit Den Bosch, voerde eerst het woord
en bracht den scheidenden inspecteur hulde voor
de verrichte arbeid en dankte voor de aangename
samenwerking. Hij memoreerde o.a. de centrale
grote werkverschaffingsobjecten, welke tijdens
het inspecteursschap van den heer Ploegmakers
tot stand zijn gekomen, w.o. die van het Water-
SChap "De Maaskant", het Waterschap "Het
Stroomgebied van de Aa", het Waterschap "Het
Noordafwateringskanaal", de ontginning in de
Peel e. a. In de 76 gemeenten, welke onder de
Inspectie Oss ressorteren, waren 6000 tot 8000
werklozen. De laatste jaren is het aantal tewerk-
gestelden tot 2500 ingekrompen. -,
De heer Van Lanschot bood den vertrekkenden

inspecteur vervolgens namens het feestcomité een
kunstvoorwerp als huldeblijk aan.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de

heren wethouder Cremers uit Oss en Van Alphen,
houtvester van Staatsbosbeheer uit Nijmegen, die
den heer Ploegmakers dankten en hulde brachten
Voor hetgeen hij als rijksinspecteur van de Werk-
verschaffing in zijn 7-jarige ambtsperiode heen
Verricht.
Burgemeester Ploegmakers dankte het huldi-

gi~1gsCOmitévoor de spontane hulde, de burgemees-
ters van de betreffende gemeenten en alle andere
autoriteiten,. die hem tijdens zijn ambtsperiode
hun volle medewerking hebben gegeven. Spreker
meende een woord van w.arme hulde niet te mogen
onthoude.n aan zijn beide dochters, die hem, in
hun functie van employé ten kantore van' de In-
spectie der RijkswerkverschaffinO' steeds trouw ter
zijde hebben gestaan. ""
Hierna was het officiële gedeelte geëindigd, en

werd thee geserveerd.

PAARDENMARKT.
Oss, - Vrijdag

Aanvoer; 328 l·~-Jarige paarden, prrizen van f 18Ç
tot f 400; 128 voljarige paarden, prijzen van f 25014g~
f 400; . 63 slachtpaarden. prijzen van. f 80 tot f '
138. hltten, prijzen van f 80 tot f 200; 173 veulens.
Prijzen van f 120 tot f 200.

\
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"Wilhelmina" viert 40-jarig bestaan
Oss, - Dinsdag.

De feestelijkheden, ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de bekende Joodse toneelvereni-
ging "Wilhelmina" alhier, zijn Zaterdagavond ver-
volgd met een toneelavond. gevolgd door bal. Het
gezelschap Jan Musch voerde het blijspel "De Vrek" It t
van Molière op. Het .spel van dit ensemble stond .r

als steeds op zeer hoog peil en de talrijke aan- ; 11i~. ,wezigen, in de overvolle concertzaal van den heer
Luyk, brachten, zowel Jan Musch als zijn mede-
spelers, aan het slot een machtige ovatie, welke
minutenlang aanhield. Op deze feestavond waren
talrijke verenigingen uit geheel Nederland aan-
weZig. Zondagmorgen, om 11 uur, hield het be-
stuur van de jUbilerende veremgtng een receptie.
Verschillende deputaties van plaatselijke verenigin-
gen en afgevaardigden van zusterverenigingen,
gaven door hun aanwezigheid van hun belangstel-
ling blijk.

Staking bij de werken aan
de Maaskanalisatie

Arbeiders eisten hoger tariefloon·
Oss, - Maandag.

Onder de tewerkgestelden van de Maas-kanali-
satiewerken onder de gemeente Appeltern is heden-
middag een staking uitgebroken. Twee en veerüg
personen, allen afkomstig uit Oss, hebben het werk

. neergelegd, toen aan hun verzoek, om het tarief-
loon verhoogd te krijgen, geen gevolg werd ge-
geven. De stakers waren tewerkgesteld in twee
z.g. putten, waar zij kipkarren van zandtreinen
moesten laden. Zij waren ongeveer twee weken
geleden daar aan de arbeid gegaan, doch spoedig
bleek, dat zij het vastgesteïde tarienoon !'VVOl'
tewerkgestelden uit Oss, hetgeen 30 cent per uur
bedraagt, niet konden halen en niet hoger kwamen
dan 27 à 28 cent per uur.
Zoals gezegd kon door de Nederlandse Heide-

maatschappij, welke de Maaswerken in uitvoering
heeft, geen gevolg worden gegeven aan het verzoek
om het tariefloon te verhogen. De Nederlandse
HeidemaatSChappij heeft haar weigering gegrond
op het feit, dat tewerkgestelden uit andere plaat-
sen niet alleen het vastgestelde tariefloon konden
bereiken, doch zelfs nog enige centen per uur
hoger kwamen. Alleen deze groep Ossenaren kon-
den door hun werk slechts 27 à 28 cent per uur
verdienen, omdat zij slechts negen zandtreinen per
dag afwerken tegen andere groepen tien à elf.
Door den opzichter van de Nederlandse Heide-

maatschappij is nog getracht de stakers tot andere
gedachten te brengen, doch dit is niet gelukt. Na
overleg met de inspectie der Rijkswerkverschafflng,
onder wie het werk ressorteert, is de stakers aan-
gezegd, dat zij voorlopig geschorst zijn. De stakers
hebben nog gepoogd hun medearbeiders te bewegen
solidair te zijn, doch deze zijn hierop niet inge-
gaan.

Arbeider door vallende boom getroffen

Beek en Donk, - Donderdag.
Gistermiddag is een arbeider uit 's-Hertogen_

bosch op de Aa-werken te Beek en Donk dOOl;een
vallende boom getroffen. Toen men den ongeluk-
kige uit zijn hachelijke positie had bevrijd. bleek
dat hij zwaar inwendig letsel had opgelopen. Het
slachtoffer is in levensgevaarlijke toestand naar
het ziekenhuis te Helmond vervoerd.



Oss, - Woensdag.
De staking, die op de Maaskanalisatiewerken,

onder de gemeente Appeltem was uitgebroken en
die 42 tewerkgestelden, allen afkomstig uit Oss, om-
vatte, is hedenmiddag opgeheven. De arbeiders zijn
allen weer naar het werk gegaan en de voorlopige
Schorsing is door de Inspectie der Rijkswerltver-
schaffing te Zwolle, waaronder de Maaswerken res-
sorteren, ingetrokken.

Hedenmorgen is een deputatie van de arbeiders
, in de vergadering van B. en W. te Oss, in .tegen-
woordigheid van den directeur van de Arbeidsbeurs,
gelegenheid gegeven hun grieven aan dit college
kenbaar te maken. Hierin verklaarde de woordvoer-
der van de Osse tewerkgestelden, dat deze ondanks
hard werken, geen hoger loon in tariefwerk kunnen
verdienen dan 27 cent per uur, terwijl het tarief-
loon voor de Osse arbeiders in werkverschaffing
is vastgesteld op 30 cent per uur. De. arbeidersafge-
vaardigde merkte op, dat de grondslag voor de z.g.
puttell geen hoger loon kan opleveren.
B. en W. hebben toegezegd ,dat deze zaak terdege

zal worden onderzocht, terwijl kennis werd gegeven
aan de beslissing van de Inspectie der Rijkswerk-
verschaffing te Zwolle, dat het werk onmiddellijk
kon worden hervat. Na ruggespraak met de arbei- ~
ders is toen besloten de staking op te heffen. Dins- ,-,
dag j.I. is onder Ielding van den inspecteur vah de
Nederlandse Heidemaatschappij, den heer Buurrna, I

op het werk te Appeltern reeds een conferentie ge-
houden met den hoofdopzichter en uitvoerder dier
MaatSChappij en ook toen is men tot de conclusie
gekomen, dat de arbeiders gelegenheid moet wor-
den gegeven het werk te hervatten.

-
Tewerkgestelden weer

aan de arbeid

Stakinç onder de gemeente
Appeltern opgeheven

} .
Ernstig auto-ongeval bij Heesch
• Oss, - Dinsdag

Op de Rijksstraatweg onder de gemeente Heesch
heeft een auto-ongeluk plaats gehad, waarbij twee
personen zijn gewond.
Omstreeks tien uur gisteravönd passeerde de be-

kende smokkelaar Van der Crommert uit Nijmegen,
terwijl de wagen bestuurd werd door zijn chauffeur,
den 23-jarigen Van Bentum uit Heesch. De weg,met
afgevallen bladeren bedekt, was zeer glad. De auto
slipte in de bocht en reed in volle vaart tegen een
?oom. De botsing was zo hevig, dat de auto geheel
In elkaar was gedrukt. Beide inzittenden bleken ge-
wond te zijn.
Zij werden naar het St .. Ludovicusgesticht te

'Heesch overgebracht, waar dr. Verbeek uit Oss
eerste hulp verleende. Van der Crommert bleek
niet ernstig te Zijn gewond.' Na verbonden te zijn,
kon hij naar zijn woonplaats terugkeren. De auto-
bestuurder was er echter erger aan toe. Hij heeft
een schedelbasisfractuur en zware inwendige kneu-
Zingen bekomen. Vanmorgen was zijn toestand nog
levensgeVaarlijk.

VARKENSMARl{T Oss, _ Dinsdag',

Aanvoer: 428 biggen, 18 vette varkens en 12 guste
varkens. ot
PriJzen: biggen 112-116 vette varkens f 0.25 \0

f 0.28 Per pond (lopend gewicht) guste varkens f
tot f 80. '



s~~ ----Aanbestedingen
Kerkdriel, - Zaterdag.

Bij de gehouden openbare aanbesteding van de
bouw van een R.K. kerk te Zaltbommel, was laagste
inschrij,fster de firma Van Erp en Goesten, alhier,
met ! 26.258.

Zeehond in een fuik gevangen
Lith, - Zaterdag.

De heer Van der Z. alhier heeft bij het vissen
: in de Maas in één der fuiken een zeehond gevan-
gen, welke een gewicht had van 30 kg.

Stropers schoten
op rijksveldwacht

Politiehond gedood; een
der stropers .werd

gearresteerd
Scnaik, - Zaterdag.

In de nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn de
brigadier der rijksveldwacht Parlevliet uit Ber-
chem en de rijksveldwachter Akkermans uit Schaik
ternauwernood aan een stropersschot ontsnapt.
Beide dienstmannen waren elk met een politie-
hond bij zich, op weg om stropers te pakken. On-
der Schaik gekomen, namen zij op het grondgebied
van Ree,k een lichtbak waar.

Terstond zetten zij met de grootste omzichtigheid
koers in de richting van het licht en weldra waren
zij de stropers op een paar honderd meter. gena-
derd. Op dit punt besloten zij hun komst af te
wachten. De mannen met de lichtbak waren de
mannen van de wet nagenoeg genaderd, toen een
der politiehonden begon te grommen, waardoor de
aanwezigheid der veldwachters werd verraden. De
stropers sloegen meteen op de vlucht. Rijksveld-
wachter Akkermans sprong onmiddellijk over een
afrastering en zette de achtervolging in. Bijna
tegelijkertijd vloog hem een kogel langs het hoofd,
welke de hond dodelijk trof
, Een der stropers, die zich plotseling geplaatst
zag tegenover den inmiddels toegesnelden brigadler
Parle vliet, loste op dezen een schot. dat .hem als
een vuurstraal langs het hoofd ging. Parlevliet wist l

zijn tegenstander echter te overmeesteren, waarbij
Akkermans hulp verleende. De stroper, de ruim
veertigjarige W. B. uit Herpen, werd naar Schaik
overgebracht en aldaar voorlopig opgesloten. Hij
weigerde de naam van zijn gevluchten maat te
noemen.
Inmiddels was de rijksveldwachter Van de Vijver

uit Heesch met zijn bekende speurhond gewaar-
schuwd. Nog des nachts kwam hij op de plaats van
het gebeurde aan en onverwijld werd het Spoor van
den gevluchten stroper gevolgd. Op de HOOfdweg
te Herpen gekomen, verloor de hond het Spoor, dat
door talrijke voertuigen en rijwielen, die van deze
weg gebruik· hadden gemaakt, was uitgewist.

9~-
Kind drinkt kokende koffie.

I
Boxmeer, - Dinsdag I,

Ten huize van de familie v. E. alhier heeft een
2-jarig kind, terwilt det moeder even. het vertrek
had verlaten, uit een pot met gloeIende koffie
gedronken. Na hevig lijden is de arme kleine
hedenmOrg~ bezweken.

.'



Jaarpaardenmarkt.
Hedel, - Maandag.

Aanvoer 2211 st. paarden d.t, ruim 400 st. meer
dan het ooit bereikte hoogste aantal.
Prijzen: Luxe paarden /350.- tot /450.-; werk-

paarden /120.- tot 250.-; H-jarige paarden t 200.~
tot /300.-; voorjarige paarden /200.- tot /310;
veulens / 90.- tot t 210.-; hitten t 80.- tot f 200.-.

VARKENSMARKT.
Oss, - Dinsdag.

Op de weekmarkt van heden zijn aangevoerd: 1123
biggen, prijzen van f 9.- tot f 12.- per stuk; 18
drachtige varkens, prijzen van f 50.- tot f 70.-;
24 guste varkens, prijzen van f 35.- tot f 60.-;
12 vette varkens prijs van 18 ct. tot 22 ct. per 1- k.g,

Paard gedood bij botsing met auto
Heesch, - Woensdag.

Hedenmorgen passeerde een tractor met aan-
hangwagen de rijksstraatweg Den Bosch-Nijme-
gen, toen ter hoogte van het woonwagenkamp
alhier, plotseling, vlak voor de auto een paard de ~
weg overstak. De autobestuurder kon een aan-
rijding niet meer voorkomen. Hij botste tegen het
paard op, waarna de tractor tegen een boom
terechtkwam. Het paard was op slag gedood. De
tractor werd zwaar gehavend De chauffeur bleef
ongedeerd.

Felle brand te Milheeze
Milheeze, - Woensdag.

Hedenmorgen brak brand uit in de boerderij van
den landbouwer J. J Thomassen aan de ~chuts-
boom. Het dienstmeisje. dat bij haar komst in het
achterhuis een onbekende zwerver zag wegvluchten,
ontdekte het onheil. De man, die waarschijnlijk in
het achterhuis de nacht heeft doorgebracht, schijnt
onvoorzichtig met vuur te hebben omgegaan, wane
kort na zijn vertrek bleek, dat het hooi fel brandde.
De vlammen, die in de kurkdroge voorraden

gretig voedsel vonden, grepen met razende snelheid
om zich neen De bewoners moesten ijlings hun zes
kinderen uit het brandende huis redden. Toen de
brandweer uit Milheeze ter plaatse verscheen, was
het vuur reeds overgeslagen naar het woongedeelte,
waarna de vlammen een grote landbouwschuur aan-
tastten, welke tot aan de nok met de nieuwe OOgst
was gevuld. Aan blussen viel niet meer te denken.'
De vonkenregen kwam neer op het dak van een

naburige boerderij van den landbouwer J. van der
Laar en men kon niet verhinderen, dat ook dit
perceel vlam vatte Met vereende krachten is men
er hier in geslaagd het vuur onder de knie te
krijgen. Het dak van de boerderij van Van Laar
werd vernield, terwijl de hofstede bovendien ern-
stige waterschade opliep. De boerderij van Thomas-
sen is met stallen en senuur tot de grond afge-
brand. Van de landbouwinventaris. de oogst en
het huisraad kon niets worden gered. Een kalf, zes
varkens en een honderdtal kippen zijn in de vuur-'
zee omgekomen, terwijl nog enige varkens moeten
worden afgemaakt. Zowel bij Thomassen als bij
Van Laar wordt de schade door verzekering gedekt.
De politie stelt een onderzoek in naar de oor-

zaak van de brand. Gisteravond om tien uur hebben
de bewoners enige gerust aan de deur gehoord,
doch men heeft hier geen aandacht aan geschon-
ken.

".Ç -U-uv--e.--.~
PAARDENMARKT.

Oss. - Donderdag.
a Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren
aIlgevoerd: 38 voljarige paarden (werkpaarden)

PtlJ.zen van f 100.- tot /200 _. 68 slachtpaarden-
EP)zen van f 80.- tot 140.-; . 258 U-jarige paarden,
v;itzej l~~n t 180.- tot 3.50._; 48 veulens, prijzen
J 80.- tot', IJ3.t_---! 250.-; 68 hitten, prijzen van,

Aanbestedingen
A Uden, Donderdag.

best~ra.ige fa. Louwers alhier, Is na gehouden aan-
Voor rekg gegund het aanleggen van een nieuwe weg,
som van e71ng van de gemeente Bemmel, voor de

36.000.-.
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Schipbrug onder de hamer

Enorme belangstelling te Hedel
Hedel, - Donderdag,

De be~ende schi~brug, welke enige maanden ge-
leden buiten gebruik werd gesteld, is hedenmorgen
onder de hamer gebracht. Niet mlnder dan 500 ge-
gadigden waren opgekomen om in het Rijksveer-
huis te Hedel, .w8fr. de verkoop door den Rijks-
vanger van RegIstratie en Domeinen uit Zalt-Bom-
mel werd gehouden, te trachten onderdelen van de
pontonbrug machtig te worden. De drukte was zo
groot, dat het geruime tijd duurde, alvorens deze
adspirantkopers in de gelagkamer een plaatsje
hadden kunnen vinden. Zelfs de gemeentepolitie
moest er aan te pas komen, om te zorgen dat er
zich in het gedrang geen ongeregeldheden' zouden
voordoen.
Het ijzerwerk van de brug, bestaande uit tien

zware pontons, zeven grote electromotoren met toe-
behoren, benevens lieren, ankers, kettingen en
staaldraadkabels, werd aan ongeveer 100 verschil-
lende kopers van de hand gedaan en bracht ruim
116.000 op,

Zondagavond omstreeks zeven uur is het 3-jarig
zoontje van den landbouwer Ketelaars OP de
Litherweg te Oss, dat spelend de weg· overstak,
door een passerende personenauto gegrepen. De
kleine jongen werd met kracht tegen het wegdek
geslingerd en bleef bewusteloos liggen, Het slacht-
offertje, dat, behalve een beenbreuk, nog een' zware
hersenschudding had bekomen, is naar het st.
Anna-ziekenhuis ter plaatse vervoerd., De toestand
van het kind is levensgevaarlijk.

Zaterdagavond is op de rijksweg Den Bosch-
Grave onder Schaik een auto, waarin gezeten

waren de provirielaal van de paters der H.H. Har-
ten, pater dr. Norbertus Poelman uit Ginneken e?-
pater Alexius van de Sande, van het groet-semi-
narie der congregatie te Nuland, over de kop ge-
slagen.
Onder Schaik reed de auto. welke door een der

paters werd bestuurd. door nog onopgehelderde
oorzaak tegen een boerenkar. De auto ~makte in
een sloot en beide inzittenden werden UIt de auto
geslingerd en zwaar gewond. Omwonenden .bra~h-
ten hen in een hulppost van het Rode KrUIS bin-
nen. Dr. Sluiters uit Ravenstein oordeelde het
nodig beide gewonden naar het groot-ziekengast-
huis te Den Bosch te doen overbrengen.
'De boerenkar kreeg slechts lichte schade. De
voerman kwam met de schrik vrij.

Landbouwer door dolle koe
aangevallen

Berghem. - Donderdag
Toen de landbouwer Van S, alhier een koe uit de

weide haalde, werd het beest eensklaps dol en viel
zijn begeleider aan. Voorbijgangers slaagden er in
het slachtoffer uit zijn hachelijke positie te bevrij-
den. Met inwendIge verwondingen en enkele ge-

I braken ribben is het slachtoffer opgenomen en naar
het ziekenhuis vervoerd.

VARKE,,"SMARKT OSS.
Oss. - Donderdag.

de weekmarkt van heden werden aangevoerd:
OP ste-varkens t 55-1 70 p. st.; 18 vette varkens

27 g~ ct. p. pond; 9 loopvarkens !16-1 23 n. st.;
21-2 nden biggen 19-112 P. st.; 30 stuks hoornvee.
i,Bem;andel was over het algemeen flauw. Er werd
weinig verkocht.



Erp, - Dinsdag
_ De raad. heeft besloten voor het komende

belastingjaar de opcenten op de personele belasting
te verhogen van 80 tot 100.

st. Oedenrode, - Dinsdag
_ De gemeenteraad heeft besloten over te gaan

tot verharding van de weg in de 'Boskant van de "_',j
Hulst naar Liede. Het werk zal in werkverschaf- " (,
fing worden uitgevoerd. De kosten, welke geraamd
worden op /68.330.-. zullen verkregen worden van
het Werkfonds.

Dodelijke slag van melenwiek
Nistelrode, - Vrijdag.

~ezer dagen is de 79-jarige landbouwer K. v. d.
WIJnboom alhier, door een draaiende molenwiek
aan het hoofd getroffen. Het slachtoffer is heden-
morgen overleden. It

Zeeland (N.B.), - Dinsdag
_ De raad heeft besloten voor het komende

belastingjaar de opcenten op de personele belasting
te verhogen van 150 tot 200 en voorts over te gaan
tot heffing van een straatbelasting en een assu-
rantiebelasting.

Van de trap gevallen en overleden
Uden, - Dinsdag

Enige dagen geleden had de 60-jarige mej. Klaas-
sen het ongeluk van de trap in haar woning te
vallen. Met zwaar inwendig letsel werd de vrouw
opgenomen. Zij is heden aan de gevolgen van de
bekçmen verwondingen overleden.

~~~~_pb

Motorrijder botst tegen paard

En raakt ernstig gewond
Boxtel, - Zondag.

Hedenavond is de motorrijder J. van Helvoirt uit
Eindhoven. die met een duo-passagier de grote ver-
keersweg Den Bosch-Eindhoven passeerde, ter
hoogte van het klooster te Boxtel, tegen een paard,
bereden door den heer Meulenberg uit Boxtel, ge-
botst. Dit geschiedde met zulk een kracht, dat
zowel de ruiter als de beide berijders van het
motorrijwiel op de weg werden geworpen. De duo-
passagier en de ruiter hadden slechts onbetekend
letselopgelopen, doch de motorrijder bleek er
erger aan toe te Zijn. Met een zware hersenschud-
ding, verwondingen aan het hoofd en ernstige in-
wendige kneuzingen is het slachtoffer opgenomen,
nadat een juist passerend arts de eerste hulp had
verleend. Zijn toestand is hoogst zorgwekkend. Het
paard, dat verwondingen aan het achterlijf had
opgelopen, sloeg op hol en rende ongeveer vijf
kilometer over de drukke verkeersweg voort. Nabij
de kom der gemeente werd het dier gegrepen.

Winkelbrand te Schijndel
Schijndel, - Maandag.

Hedenmorgen omstreeks half acht brak brand
uit in de sigarenwinkel van den heer J. Kwanten
in de Hoofdstraat alhier. Aangezien de bewoners
afwezig waren, had het vuur zich reeds ver uitge-
breid, alvorens de brand door omwonenden werd
bemerkt. De brandweer was spoedig ter plaatse,
doch het' winkelpand was reeds in een vuurzee
veranderd, zodat men zich moest bepalen tot het
n~thouden der omliggende percelen, welke in deze
dlchtbebouwde straat ernstig gevaar liepen.
Men is er in geslaagd de brand tot het winkel-

huis te beperken. Het winkelhuis waarin behalve
~en Sigarenzaak, ook een boekhandel was gevestigd,
18 evenwel geheel uitgebrand. Van het huisraad en
de winkel-inventaris kon niets worden gered. De
oorzaak van de brand is -onbekend.
De schade wordt, wat de inboedel en winkelgoe-

deren betreft, slechts gedeeltelijk door verzekering
gedekt.



Dodelijke aanrijding te Uden

Motorrijder zwaar gewond
Uden, - Maandag.

Hedenavond heeft in de Marktstraat te Uden
d.~archlt.ect J. Louwers, die per motor op weg naar
zijn wonmg was, den 62-jarige landbouwer L. van
der Weyst aangereden. De motorrijder zowel als
de voetganger kwamen te vallen. De bejaarde land-
il?uwer werd in bewusteloze toestand. in een café
binnengebracht _ ~n overleed spoedig daarna. De
motorrijder had mwendige kneuzingen en een been-
breuk opgelopen. Hij is naar het St. Janziekenhuis
te Uden overgebracht. Zijn toestand is zorgelijk,
doch <:l:u-~ctlevensgevaar is niet aanwezig. Het
motorrtlwiel was ge);\eel gekraakt.

Een achttal dienstjubilea
Oss, - Woensdag.

Op de Hartog's fabrieken alhier wordt Vrijdag
een achtvoudig jubileum gevierd.
De heren W. Philipsen, J. C. Philipsen, G. v. d.

Wielen, M. v. d. Bogaart, F. van Vlijmen, M. v.
Doleweerd en J. Gottenbosch zijn hier' 25 jaar
werkzaam. .
De fabrieksarbeidster mej. H. van Valkenburg

viert haar 12t-jarig dienstjubileum. De jubilarissen
zullen Vrijdag ten kantore van de N.V, worden
gehuldigd.

Kinderen kregen ernstige brand-
wonden

, Oss, - Donderdag.
Bij het spelen in het woonvertrek hebben twee

zoontjes van 5 en 6 jaar van de familie V;~ Oss,
een pot met kokende pap van een {tfetroleumstel
getrokken. De beide kinderen kregen de gloeiende
inhoud over het lichaam en moesten, met deernis-
wekkende brandwonden over het gehele lichaam
naar het st. Annaziekenhuis ter plaatse worden
overgebracht.

VARKENSMARKT OSS.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer: 670 biggen f 12-/ 16, 42 drachtige var-
kens /65-/80, 2"8guste varkens 150--/70, 23 vette
varkens 18-21 ct. p. pond, 38 loopvarkens t 20-1 25.

Oss, - Woensdag.
_ De opbrengst van de collecte ten bate van

vervolgden om geloof of ras heeft opgebracht
1768.88.

Jbe~
Wielrijder levensgevaarlijk gewond

Beek en Donk, - Donderdag.
Hedenmiddag omstreeks twaalf uur is de 48-

I jarige arbeider J. Jagers uit Beek en Do~, die per
rijwiel de postbank te Beek passeerde, bIJ het over-
steken van de weg door een bestelauto gegrepen.

'1 De wielrijder werd van zijn fiets geSlingerd en
kwam onder de auto terecht. Met een schedel-
fractuur, een hoofdwonde en zware inwendige Kneu-
zin""en is het slachtoffer een naburig café binnen-
ged~agtln,waar dr, Beckers geneeskundige hulp ver-
leende. Daarna is het slachtoffer naar het zieken-
huis vervoerd. Zijn toestand is levensgevaarlijk.
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Schichtig geworden paarden

rennen door Oss

I

Aanzienlijke materiële schade en
slechts één persoonlijk ongeval

Oss, ~ Zaterdag.
Hedenmiddag is een drietal straten in de kom

der gemeente in hevige opschudding gebracht,
doordat achtereenvolgens vier paarden, die voor
diverse wagens waren gespannen, op hol sloegen
en grote materiële schade aanrichtten.
Toen een voerman uit Oss met zijn paard en

wagen de Molenstraat passeerde, werd het paard
door onbekende oorzaak plotseling schichtig en
sloeg op hol. Het beest holde, met de zware vier-
wielige wagen achter zich aan, de Molenstraat in.
Daar de wagen hevig slingerde, verloor de voer-
man zijn evenwicht en werd van de wagen geslin-
gerd. Hij werd door voorbijgangers opgenomen,

" doch bleek geen letsel van betekenis te hebben
opgelopen. Het woeste beest holde zonder voerman
verder en passeerde het pakhuis van de Boeren-
bond, waar een aantal met paard bespannen wa-
gens stonden, welke door landbouwers werden vol-
geladen. Door het hevige lawaai, welke de slin-
gerende wagen maakte, werden twee daar staande
paarden eveneens schichtig en sloegen op hol, zo-
dat op dit moment drie gespannen hevig slinge-
rend door de Boterstraat vlogen. Aangezien de
straat vrij smal is, werd de situatie voor het ver-
keer zeer gevaarlijk, voornamelijk, doordat de wa-
gens voortdurend tegen elkaar opbotsten, waardoor
de vehikels zwaar 'gehavend werden. De voetgan-
gers, die zich in de straat bevonden, namen ijlings
de benen en zochten een goed heenkomen, doch
een melkventer, die zich met zijn met paard be-
spannen melkwagen terzijde van de weg bevond,
kon zijn wagen niet meer in veiligheid brengen.
Dat was te gevaarlijker, omdat zich op de wagen
een aantal kinderen bevond, dat een eindje met
den melkboer mocht meerijden. Bij het zien van
het naderend gevaar wist de melkboer enige kin-
deren van de wagen te trekken, doch onmiddellij'k
daarna werd zijn wagen door een gespan aange-
reden. Zijn wagen kantelde en een der kinderen
raakte onder het vehikel. Na enige moeite slaagde
men er in, het kleine meisje, dat onder de wagen
terecht was gekomen, uit haar hachelijke positie te
bevrijden. Het kind had verwondingen aan hoofd

, en handen opgelopen. Inmiddels waren de drie
paarden voortgehold, achtervolgd door een aantal
lieden, die er nabij de Nieuwe Br.ouwerstraat in
Slaagden de twee paarden, die de geheel vernielde
boerenkarren achter zich aansleepten, tot stilstand
te brengen. Het eerste paard, dat inmiddels zijn
wagen was kwijtgeraakt, holde verder en kwam
vervolgens in botsing met een wagen van een ven-
ter, welke zich rechts van de weg bevond. De wa-
gen sloeg om, terwijl het paard zodanig schrok, dat
het ook op hol sloeg. Op het einde van de Nieuwe
Brouwerstraat gelukte het enige personen aan de
dolle en gevaarlijke rit der paarden een einde te
maken. De materiële schade, welke was aangericht,
is vrij groot.

/
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Verkeersongel ukken
ingewikkelde
gevolgen

met

Stagnatie veroorzaakte weer
nieuwe incidenten

Vught, - Zondag.
Hedenavond werd bij twee verkeersongelukken op

de grote verkeersweg Den Bosch-Boxtel op bet
gevaarlijke kruispunt Zandstraat, St. Michtelsgestel-
seweg en Boxtelseweg een wielrijder gedood en een
inzittende van een aanrijdende auto gewond. Fen
toeschouwer geraakte te water en drie auto's en
een fiets werden vernield.

De 6l-jarige heer H. Vos uit St. Michielsgestel,
passeerde omstreeks zes uur per rijwiel geno-md
kruispunt. Toen hij de grote verkeersweg wilde op-
rijden, werd hij, door totdusver onopgehelderde oor-
zaak, door een personenauto, rijdend in de richttng
Boxtel, aangereden V. bleef zwaar gewond op lie
weg liggen. De autobestuurder, de heer O. uit ~\nd-
hoven, remde uit alle macht. Hierdoor begon de
wagen te slippen, hij botste tegen een boom en
werd aan een zijde vernield.
Voorbijgangers haastten zich de inzittenden van

de auto uit hun netelige positie te bevrijden. De
autobestuurder had geen letsel van betekenis op-
gelopen. Een medepassagier. de heer D. v. d. S. uit
Tilburg, bleek bekneld te zijn. Het slachtoffer
werd later een café binnengedragen. De heer v, d.
S. bleek inwendige kneuzingen en 'een gebroken
been te hebben opgelopen. Hij is naar een zieken-
huis te Tilburg vervoerd.
De aangereden wielrijder overleed een half uur

later. Het lijk is naar het St. Elisabethgesticht te
• Vught gebracht.

De omstanders waren door het gebeurde zo van
streek geraakt, dat zij .verzuimd hadden de politie
'te waarschuwen. Het gevolg was dat op de drukke
verkeersweg een grote stagnatie ontstond. Het
werd er niet beter op, toen een tweetal be-
langstellenden de functie van verkeersagent op
zich namen. En het kon dan ook niet uitblijven,
dat zich nieuwe verkeersongelukken zouden voor-
doen. Toen een der "verkeersagenten" het sein
veilig gaf en den automobilist A. A. K. uit Eind-
hoven beduidde te passeren. bleek de weg niet
vrij te zijn. De Eindhovense auto werd in de flank
aangereden door een auto bestuurd door W. C. G.
uit Uden. Bij deze botsing deden zich. geen per-
soonlijke ongelukken voor. Drie vernielde auto's
stonden nu langs de weg en het verkeer liep nog
meer in de war. De belangstellende nieuwsgierigen
begonnen zodanig op te dringen, dat een dame in
een sloot werd geduwd. Gelukkig kon zij spoedig
op het droge worden gebracht.
Inmiddels was de politie echter van het ge-

beurde op de hoogte gesteld en toen was het ver-
keer spoedig in goede banen geleid.

Fietser door dieseltrein gegrepen
Best <N.-Br.), - Zondag.

Hedenavond om vij! minuten over acht is de
28-jarige landbouwer L. van de Ven uit Best, die
per fiets de onbewaakte overweg nabij wachtpost
42 onder "ee gemeente Best wilde oversteken, door
een Dieseltrein gegrepen en op slag gedood. Het
slachtoffer werd twintig meter verder in een sloot
geslingerd. v. d..y. had, vergezeld van een ande-
ren wielrijder, bi] de overweg gewacht op de trein,
die uit de richting Eindhoven naderde. Toen deze
gepasseerd was staken de rnannen de rails over
zonder aandacht te schenken aan de trein, die
op hetzelfde ogenblik van de kant van Boxtel
kwam. Zijn metgezel wist zich. nog Iutst bijtijds
in veiligheid te stellen. De trem had ruim drie
kwartier vertraging.
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Grote boerderij-brand te

Nistelrode
Nistelrode, - Zondag.

Hedenmiddag, omstreeks half drie, is een zware
brand uitgebroken in de boerderij van den land-
bouwer 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 boven-
matige wijze rookte. Zij waarschuwde haar moe-
der, die zich met haar elf kinderen in huis bevond.
Reeds spoedig bleek, dat in de hofstede brand
woedde. Bij de schoorsteen had het rieteIt dak van
de boerderij vlam gevat en in een oogwenk stond
het gehele dak in lichterlaaie. De moeder be-
ijverde zich haar kinderen naar buiten te brengen,
doch door de haast, bemerkte zij later pas, dat een
der kleinen in het brandende huis was achter-
gebleven. Een buurman snelde toen het brandende
perceel binnen en slaagde er, met gevaar van
eigen leven, in, het driejarig kindje te redden.
Intussen hadden de vlammen met grote snel-

heid om zich heen gegrepen. Het vuur vond gretig
voedsel in het opgeslagen hooi en stro. Omwonen-
den Slaagden er nog in het vee naar buiten te
drijven, doch enige varkens en kippen kwamen in

. het vuur om. De dorpsbrandweer kon weinig tegen
de vlammenzee uitrichten en niet verhinderen, dat
het vuur oversloeg naar een belendende landbouw-
schuur. Ook het woonhuis brandde weldra als een
fakkel, waardoor de gehele inboedel verloren ging.
De boerderij met stalling en schuur 1s tot de

grond afgebrand. Burgemeester Van Hout leidde
persoonlijk het blussingswerk.
De schade wordt door verzekering gedekt.

ltV I
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Gezin op straat gezet
Oss, - Maandag '.

Hedell1middag werd de omgeving van de Vier-
hoekstraat in rep en roer gebracht, toen het gezm
J.-B. op straat werd gezet. In tegenwoordigheid
van den burgemeester drongen de deurwaarder en
enige agenten de woning binnen, daar de bewoner.s,
een echtpaar met twee jeugdige kinderen, afWf;;Zlg
waren. Bij haar terugkomst vond de vrouw haar
meubeltjes op de straat en tot dusverre heeft men
die niet kunnen bergell1.Medelijdende familieleden
en buurtbewoners hebben de familie onderdak ver-
leend.

VARKENSMARKT.
Oss, - Dinsdag.

Aanvoer: 634 biggen t 11-14.-, 16 drachtige var-
kens t 55-70.-, 13 guste varkens t 6(}-OO.-, 23
loopvarken s f 18-23.-, 14 vette varkerrs 21-23 ct.
per! kg.

Lijkopgehaald
. Boxtel, - Dinsdag.

Vanmiddag is uit de Dommel het lijk opgehaald
van den 67-jarigen Van Nas uit Boxtel. R?e de man
te water is geraakt is niet bekend. HIJ woonde
alleen, zodat zijn vermissing nog niet bemerkt ~as.
Ret lijk is overgebracht naar het St. Llduma-

ziekenhuis.

I
I
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Boerderij in de as gelegd
Zeeland (N BJ, - Zondag.

Zondagmorgen om 10 uur heeft een felle brand
de kapitale boerderij, met woonhuis, schuur en
stallen, van den landbouwer W. van del Meer op
de buurtschap Zevenhuis alhier in de as gelegd.
De gehele inboedel werd een prooi der vlammen.

terwijl in de stallen vier koeien, een paard en een
viertal varkens verbrandden. De gehele landb?UW-
inventaris,. de oogst en grote voorraden hOOI en
stro zijn eveneens verloren gegaan..~~------~~~-----~~

v
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I Zijn aanstaanden zwager met

een bierglas bewerkt

Bloedige vechtpartij te Oss
Oss, - Maandag.

De gemeentepolitas alhier, onder lelding van in-
specteur Kniepstra, is er, na de gehele dag te heb-
ben gespeurd, in geslaagd licht te brengen in een
geheimzinnig misdrijf, dat zich Zondagavond
achter een café op de Litherweg alhier heeft af-
gespeeld en waarbij de 25-jarige W. van Lent· vrij
ernstig werd gewond,
Naar aanleiding van dit onderzoek is men heden-

middag tot arrestatle overgegaan van den 25-jarigen
arbeider J. G. te Haren bij Megen. Na op het
politiebureau te Oss aan een verhoor te zijn onder-
worpen, vi.el.de verdachte door de mand en legde
een 'vo11edige-pekenténiS af. "
W. van Lent had, zoals wij reeds in een deel

onzer edities konden mededelen, de avond in café
Van Haren doorgebracht, waar verschillende café-
bezoekers in de gelagkamer bijeen waren .. Aange-
zien Van Lent' verloofd is 'met een dochter van den
caféhouder, kwam hij daar veel aan huts, doch
dit schijnt enkele malen aanleiding te zijn geweest
tot ruzie met andere stamgasten. Omstreeks half
tien vond men Van Lent hevig bloedend in de tuin
van de harberg. Omstanders waren niet bij machte
hulp te verlenen.
Men droeg het slachtoffer naar de woning van

dr. Stoltz, die den gekwetste terstond naar het
ziekenhuis liet overbrengen. De man had vrij
ernstige verwondingen boven het oog opgelopen.
Hij heeft zeer veel bloed verloren, doch zijn toe-
stand is niet levensgsvaarltjk.
De cafébezoekers, die iets van het voorgevallene

konden weten, zijn ijlings vertrokken. De café-
houder zegt, niets gemerkt te hebben en heeft
geen aangifte bij de politie 'gedaan.
Thans is aan het licht gekomen, dat Van L. en

G., die beiden verkering hebben met een dochter
van den caféhouder Van Haren en die dus aan-
staande zwagers Zijn, des avonds in de herberg
ruzie hadden gekregen. Toen Van L. door de achter-
deur het café verliet, is G. hem woedend nage-
lopen, waarna een handgemeen ontstond. G. maakte
zich zo kwaad, dat hij zijn tegenstander met een
bierglas bewerkte, waardoor de verwondingen zijn
ontstaan. Toen het slachtoffer hevig bloedend
neerviel, heeft de dader de benen genomen en is
in de duisternis verdwenen. De kastelein was het
tweetal nagelopen, doch kon de vechtpartij niet
verhinderen, G. is op het politiebureau te Oss in-
gesloten.

/s,..é)e~~

Auto met militairen tegen
boom gereden

Twee inzittenden gewond
Grave, - Woensdag.

Op de weg van Linden naar Katwijk (N.B.) is
hedenmiddag een auto met militairen van het gar-
nizoen te Grave door gladheid van ,de weg geslipt,
Hierdoor verloor de autobestuurder de macht over
zijn stuur en reed in volle vaart tegen een boom. 1/
De botsing was zo hevig, dat de auto zwaar werd
gehavend. Een der milïtairen werd ernstig gewond
opgenomen, terwijl een tweede eveneens verwon-
dingen, doch van mlnder ernstige aar~ had opge-
lopen. Beiden zijn naar het ziekenhUIS te Grave
vervoerd, waar zij ter verpleging zijn opgenomen.
De andere inzittenden hadden geen letsel van be-
tekenis bekomen. De vernielde auto moest worden
weggesleept.



De erfenis viel tegen

Een steekpartij was er

het gevolg van
Oss, - Maandag

Maandagavond laat heeft er in een café hier ter
plaatse een hevige vechtpartij plaats gehad, waarbij
een metselaar zijn zwager met een mes te lijf ging
en een ander familielid, die de aanslag wilde ver-
ijdelen, door een messteek in de arm werd ge-
troffen.
Gisteren was het huis van zekeren J. U., in Oss

algemeen bekend onder de naam van Hasje het
Rooi, die enige tijd geleden is gestorven, publiek
verkocht. Om het feit van de verkoop op waardige
wijze te vieren, waren de kinderen van den over-
ledene Maandagavond in Café "De Engel" in de
Kruisstraat bijeengekomen, waar terdege aan
Bacchus werd geofferd. De familieleden verkeerden
allerminst in een opgewekte stemming. Men had
altijd gedacht, dat de oude vader er warmpjes bij-
zat. Doch bij zijn dood bleek, dat hij alleen het
huisje had nagelaten. De teleurstelling was oorzaak
geweest, dat de verdrietige broers en zusters een
Vijandige houding begonnen aan te nemen tegen
hun zwager F. C., die met vrouwen kinderen bij
den overledene had ingewoond Men stak niet onder
stoelen of banken, dat hij wel meer van de zaak
zou afweten.
Na de dood van den vader was r r herhaaldelijk

onenigheid in de familie geweest. In een ander
café is reeds eerder om de erfeniskwestie ge-
vochten.
Toen dan ook Maandagavond de schoonzoon F.

C. zich bij het gezelschap voegde, kon ruzie niet
uitblijven, te 'meer, daar allen min of meer onder
de invloed van sterke drank verkeerden. Een der
zoons, de 32-jarige metselaar M. U., nam een drei-
gende houding aan tegenover -zijn zwager en weldra
gingen de mannen elkaar te lijf. De metselaar
maakte korte metten en ging met een geopend mes
op zijn gehaten zwager af. De andere familieleden,
die vreesden, dat de dolleman zijn tegenstander
zou neersteken, trachtten den aanvaller te ont-
wapenen. Een andere zwager, zekere J. v. E., bij-
genaamd de "Panjer", wierp zich tussen de vech-
tenden en werd door een messteek in de arm ge-
troffen. De man bloedde hevig uit een diepe wonde,
op het zien waarvan het gehele gezelschap ijlings
het hazenpad koos. Ook de dader, die door het
gebeurde wel enigszins ontnuchterd was, was ner-
gens meer te vinden.
De herbergier waarschuwde politie en riep ge-

neeskundige hulp in. Vanmorgen is M. U. gearres-
-teerd, De verdachte, die zich het geval niet meer
tot in de finesses herinnerde, legde niettemin een
VOlledige bekentenis af.

PAARDENMARIiT.
Oss, - Vrijdag.

Aanvoer: 184 tt-jarige jaarden f 180-300; 34 werk-
paarden t 200-275; 48 slachtpaarden f 8Q.-130; 12
veulen J 9~140; '18 hitten J 85-190 per stuk.

~ O-e.4~.;(' ...;
t:rnstige ongerustheid over een jong

bouwvakarbeider

Hij ging naar Duitsland om in
Essen te werken

st. Michielsgestel, - Maandag.
Bij de ouders van den circa 20-jarigen bouwvak-

arbeider C. v. ct. D. te St. Michielsgestel heerst
ernstige ongerustheid omtrent het lot van hun
zoon, die enige tijct geleden naar Essen (Duitsland)
lS vertrokken, om daar in de bouwvakken wer~~
zaam te zijn en waarvan men aanneemt, dat hl]

daar door de Kriminalpolizei gevangen is genomen.
~en heeft sindsdien niets van hem gehoord, doch
uit verhalen en brieven van zijn Hollandse kame-
:aden is thans aan het licht gekomen, dat v. d. D.
in een vechtpartij betrokken zou zijn geweest en
daarom zou ziin gearresteerd._

v



Oss, - Vrijdag.
_ Het d}ijfijs in de Maas is oorzaak geworden,

dat de veerponten te Oyen, Ravenstein en Megen
uit de vaar',' zijn genomen. Hierdoor is het verkeer
van de Brabantse met de Gelderse oever, afgeslo-
ten. 0

Burgemeester Ploegmakers 'tot

dijkgraaf geko,zen

Vergadering van het waterschap
"De MaaskantIl

Oss, - Donderdag.
In de heden gehouden vergadering van het

waterschap "De Maaskant" werd op voorstel van
de Dijkstoel besloten gevolg te geven aan de voor-
genomen plannen, om tot een definitieve algehele ..,/
watervrijmaking te geraken van de benedenstreek r» /
der oude Beerse Maastraverse. .> /
Er zal een gemaal gesticht worden aan de Her- /

togswetering bij de Blauwe Sluis te Gewande. Ver-
der zullen de kaden van de Hertogswetering met
circa 50 e.M. worden verhoogd, alsook van 0 de
Achterdijk in de Polder van der Eigen. Voorts zal
een verbinding tot stand worden gebracht van de
Hoekgraaf met de Hertogswetering. De aanlegkos-
ten van deze werken, welke op t 282.000 worden
geraamd, zullen gedeeltelijk worden verkregen uit
het 0 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 op-
leverend van f 24.305.82~, werd vastgesteld. Een
rekening van de Maasdijken met ontvangsten van
f 116.514.94 en uitgaven van t 104.421.23, met een
batig slot van f 12.093.71, werd eveneens vastge-
steld.
Voorts werden vastgesteld de begrotingen 1939

betreffende ontwatering en de Maasdijken, welke
resp. in ontvangst en uitgaaf sluiten met
t 107.439.41! en f 112.3'18.96.
In deze begrotingen zijn de volgende bedragen

voor omslag geraamd: ontwatering t 65.000, Maas-
dijken t 93.000, aanleg van wegen f 2535.25, hetgeen
een totaal bedrag vormt van f 160.535.25, of om-
gerekend per H.A. een gemiddelde van f 1.43.
In verband met de vacature, welke ontstaan is

door het aftreden als dijkgraaf van burgemeester
oF. G. Caners uit Ravenstein, werd in diens plaats
als dijkgraaf gekozen de heer J. F. Ploegmakers,
burgemeester van Oss, thans waarnemend dijk-
graaf.
Als heemraden werden herkozen de heren mr.

II. 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, W. L. van Teeffelen,
Lithoyen.
In plaats van den heer J. F. Ploegmakers uit

Oss werd als heemraad gekozen de heer J. Zee-
gers te Schayk.
Besloten werd geldleningen aan te gaan tot een

totaal bedrag van f 418.088.02t.

/



avenstein contra
radio-centrale

"St. Jan"

De concessie werd ingetrokken
doch "St. Jan" bleef

uitzenden

De burgemeester knipte de
draden door

Vijf gemeenten dreigen van radiomuziek
verstoken te worden

/

Ravenstein, - Woensdag.
Er is een ernstig conflict ontstaan tussen

het gemeentebéstuur van Ravenstein en de
N.V. radiocentrale "St. Jan", die de gemeen-
ten Ravenstein, Herpen. Schayk, Reek en
Megen Tan muziek voorziet. In hoofdzaak
arbeiders eh talrijke werklozen, die tegen
gereduceerde prijs muziek krijgen, zijn bij de
centrale aangesloten. '

Het geschil is ontstaan, doordat de radiocen-
trale haar directeur, den heer P., wegens onregel-
matigheden ontsloeg en den heer v. d. R. uit Den
Haag tot directeur benoemde. Dit viel bij het ge-
meentebestuur niet in goede aarde en na enige
geheime raadsvergaderingen werd per 15 October
1.1. de concessie ingetrokken.

Dit was geheel ten onrechte, omdat volgens de
overeenkomst alleen de concessiehoudster de over-
eenkomst aan het einde van elke vijf jaar kan
verbreken. Bovendien wordt het bestaan van de
distributie geheelonmogelijk gemaakt, omdat vol-
gens een beschikking van den minister alleen con- I

cessies worden gegeven voor ten minste vijf ge- I

meenten, zodat bij het afvallen van een der ge-
meenten de gehele distributie zou moeten worden
stopgezet.
Het verweer van de radiocentrale werd ter zijde

gelegd en het gemeentebestuur ging zelfs zover,
dat werd gesommeerd, dat alle palen en draden in
de gemeente moesten worden afgebroken. De con-
cessie werd bovendien gegeven aan een inwoner
van Ravenstein. Deze man kan echter met de con-
cessie niet veel doen omdat hij geen machtiging
heeft van den minister en bovendien de nodige
toestellen mist.

De radiocentrale "St. Jan", in welke onder-
neming de aandeelhouders f 25.000.- hebben
gestOken voor de aanleg, trok zich van het
gemeentelijk bevel niets aan en bleef uit-
zenden.
Burgemeester Caner; besloot nu zelf in te

grijpen en begaf zich met een gemeente-
werkman naar de studio. De bedrijfsleider
was afwezig en de burgemeester liet de lei-
ding naar Ravenstein doorknippen. Doch ge-
brek aan technische kennis was oorzaak van
een misverstand en niet de leidlng voor Ra-
venstein werd doorgeknipt, doch die naar
Herpen.

De burgemeester gaf de strijd' echter niet op en
trachtte de fout te herstellen. Doch de draden,
die de verbinding met Ravenstein vormen, lopen
over het erf van den majoor van de rijksveldwacht
en deze weigerde den burgemeester op zijn erf toe
te laten. • . .' ,

De toestand is door deze incidenten evenwel
onhoudbaar geworden en de radiocentrale heeft
zich tot Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
gewend met een geschrift, waarin de zaak wordt
uiteengezet en een beslissing wordt verzocht. wordt
de gemeente Ravenstein in het gelijk gesteld, dan
is dit niet alleen voor de betrokken aandeelhoU-
ders een strop, doch ook zeer onaangenaam voor
de aangeSlotenen, omdat bij stopzetting de con-
cessie niet aan een ander kan worden verleend.



Brutale inbraak
bakkerij

.In een

De daders, de "Kleine Kuup" en
de "cowboy", ingerekend

Veghel, - Dinsdag.
In de nacht van Maandag op Dinsdag is een

brutale inbraak gepleegd bij den bakker en winke-
lier F. Benekers op de Heuvelstraat. Reeds enige
dagen miste de bakker een sleutel van de achter
zijn huis gelegen' bakkerij. Voor alle zekerheid liet
hij een electrische schel aanbrengen, zodat geen
ongewenste bezoekers zich daar toegang zouden
kunnen verschaffen. Toen dan ook in de afgelopen
nacht plotseling de electrische schel op de slaap-

, kamer van B. overging, vermoedde hij direct, dat
er onraad was. De bakker begaf zich naar beneden'
en grendelde zo geluidloos mogelijk de deur van de
bakkerij, waarna hij zich naar het politiebureau
begaf, ten einde hulp te gaan halen. Onderweg
kwam hij den chef der gemeentepolitie tegen,
waarna de beide mannen gezamenlijk naar de bak-
kerij terugkeerden en daar een onderzoek instel-
den. Toen zij de bakkerij binnentraden, ontdekten
zij in een hoek een broodventer, bijgenaamd de
Kleine Kuup, 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 gemeentepolitie van zijn bed ge-
licht en naar het arrestantenlokaal ter plaatse over-
gebracht. Burgemeester Eliëns, die inmiddels met
de zaak op de hoogte was gesteld, leidde persoon-
lijk het onderzoek. Hieruit kwam vast te staan, dat
de Kleine Kuup kans had gezien de sleutels van de
-bakkerij te bemachtigen en met zijn medeplichtige,
zekeren K., bijgenaamd "De Cowboy", had afge-
sproken, bij den bakker B. te gaan stelen. Toen zij
echter bemerkten, dat zij in de bakkerij waren
ingesloten, is K. naar de zolder van de bakkerij
gegaan, waar hij uit een luik, op 4 m. hoogte van
de begane grond, naar beneden is gesprongen.
Daarbij is hij tegen een paal met spijkers terecht-
gekomen, waardoor hij zich aan de rechterhand en
het linkerbeen verwondde. Na zijn arrestatle moest
de hulp van dr. Kerssemakers worden ingeroepen.
K. (de kleine Kuup) wist zijn aanwezigheid in de
bakkerij te verklaren, daar hij voorgaf de mening
te zijn toegedaan, dat hij zich, wegens zijn drenst-
betrekking bij B., te allen tijde in de bakkerij
mocht ophouden. De indringers hadden reeds een
partij goederen klaargezet om mede te nemen. K.
heeft een volledige bekentenis afgelegd, terwijl de
andere indringer zijn onschuld volhoudt. Beiden
zijn goede bekenden van de politie en zijn reeds
eerder met de justitie in aanraking geweest.

Boerenzoons leveren slag

Vijf gewonden bleven op het
slagveld achter

Schijndel, - Dinsdag.
In het afgelegen gehucht Wijbosch onder de ge-

meente schijndel heeft een aantal landbouwers
een vechtpartij geleverd, waarbij met mlnder dan
vijf gewonden zijn geva.llen, .
Een troepje boerenzoons had ~e a,:"ond meen

herberg doorgebracht en daarblJ. vrij .veel aan
Bacchus geofferd. Toen zij het cafe verbeten, ver-
keerden allen in benevelde t~estand Er ontstonc!-
weldra een twist, die al spoedig In een vechtpartij
ontaardde. Verschillende vechtersbazen tro.kken het
mes waarna een aantal messteken werd uitgedeeld.
T~en twee der vechtenden. zekere v. d. 0:.en v.

d M beiden uit Wijbosch, hevig bloedend meen-
z~kt~~, bekoelden de gemoederen enigszins. Het
gezelschap vluchtte daarop uiteen,
ïn allerijl werden twee doktor~n en een geeste-

lïke ontboden. Het bleek, dat ane vec?tersbazeni ekwonden hadden opgelopen van mlnder ern-
~tfge aard, doch de beide bovengenoemden hadden
ernstige verwondingen aan ~oofd, gelaat en hals

elopen en waren er ernstig aan toe.
oPbe politie heeft een onderzoek ingesteld en ver-
sohillende personen zijn reeds aan een verhoor
onderworpen.



Te veel aan Bacchus geofferd

Gevolg: vechtpartij en gewonde
Uden, - Woensdag.

In de afgelopen nacht heeft hier een steekpartij
plaats gehad, waarbij een 25-jarig marktkoopman
vrij ernstig is gewond. De marktkoopman J. Theu-
nissen had de avond in een herberg, in gezelschap
van een kameraad, den slager G., doorgebracht.
Omstreeks middernacht keerden de jongelieden
naar huis terug. Onderweg moet onenigheid zijn
ontstaan, welke in een vechtpartij ontaarde. G.,
die enigszins onder de invloed van sterke drank
verkeerde, maakte zich zo kwaad, dat hij een mes
trok en Th. deerlijk aan het hoofd verwondde. Th.
trachtte zich te verweren, waarop de dader het
hazenpad koos. Het hevig bloedende slachtoffer
viel op straat neer, waar hij werd gevonden door
omwonenden, die een dokter waarschuwden. Dr.
Koning uit Uden verleende de eerste hulp; de toe-
stand van Th. is niet levensgevaarlijk. De Konink-
lijke Marechaussee uit Uden heeft een onderzoek
ingesteld en ging tot aanhouding over van G.
De verdachte ontkende aanvankelijk het hem ten

laste gelegde, doch later legde hij een volledige
bekentenis af. G. staat gunstig bekend en de oor-
zaak van het gebeurde moet dan ook gezocht wor-
den in misbruik van sterke drank.

De vechtpartij te Wijbosch

Twee vechtersbazen gearresteerd
Schijndel, - Woensdag.

De gemeentepolitie te Schijndel, in samenwer-
king met de rijksveldwacht aldaar, is heden tot
arrestatie overgegaan van den landbouwer M. K. en
B. v. d. S. uit Wijbosch, verdacht van zware mis-
handeling. De jongelieden waren. bij een vecht-
partij betrokken geweest, waarbij zij enige andere
boerenzoons ernstig letsel door messteken hadden
toegebracht. De beide verdachten hebben een vol-
.ledige bekentenis afgelegd en zijn op het politie-
bureau te Schijndel ingesloten.

Ir-/~ 03-d;
Boerderii met have en

goed verbrand
Er was weer geen water ... !

Heesch. - Maandag.
In de morgen ornstreeks zeven uur is brand uit-

gebroken in de boerderij van den landbouwer
J. van Orsouw in de Hondstraat alhier. Het vuur
was in het achterhuis ontstaan, waar het gretig
voedsel vond in de hooivoorraad. De vlammen wer-
den aangewakkerd door de wind, zodat de hotstede
weldra in lichtelaaie stond. Aangezien er in de
gehele omgeving geen water was. kon de brand-
weer nagenoeg niets uitrichten. Met behulp van
brandblusapparaten trachtte men het vuur te be-
dwingen. wat niet lukte. De vlammen sloegen over
naar de landbouwschuur. die ook vlamvatte en
n;.et de boerderij tot de grond afbrandde. Aange-
ZIen de stallen onmiddellijk door het vuur waren
~angetast. was men er niet in geslaagd al het vee
rn veiligheid te brengen. Drie koeien, een paard.
zes varkens en een honderdtal kippen zijn omge-
komen. Ook de inboedel de landbouwwerktuigen.
de oogst en een grote pa~tij hooi en stro zijn ver-
loren gegaan. De oorzaak van de brand is onbe-
kend. De schade wordt slechts gedeeltelijk door
verzekering gedekt.

c



5~""; Bejaarde vrouw
I gevonden te

vermoord
Schijndel

Aanwijzinqen tegen
haar 51-iarigen

zoon

Deze is verdwenen en was
's avonds nog niet

opgespoord
Schijndel, - Woensdag

In een arbeiderswoning te Schijndel heeft zich
hedenmiddag een ontzettend drama af~Id.
Een 75-jarige vrouw is door bijlslagen gC(\ood; er
zijn ernstige vermoedens, dat haar oudste zoon het
misdrijf heeft bedreven.

Vanmiddag kwam de zoon Piet van de weduwe
Nelleke van Dungen thuis. Hij woont daar met
nog enige broers en zusters in de Heikampstraat
bij zijn moeder, die de helft van een dubbel woon-
huis in deze volkrijke buurt bewoont. Toen de
jongeman omstreeks half vijf de deur van 'de huis-
kamer opende, zag hij voor het raam de -oude-
vrouw, badend in haar bloed, uitgestrekt. Over
haar hoofd was een grote witte zakdoek geworpen.
De' deuren van het antieke kabinet, waarin de
vrouw' haar geld placht te bewaren, waren ge-
opend en met bloed bevlekt, overal· in de kamer I

waren bloedsporen, SprakelOOS van ontzetting
bleef de zoon in de deuropening staan, waarna hij,
geheel van streek, naar de buren snelde, die het
andere gedeele van het huis bewonen, waar hij in
onsamenhangende taal mededeling deed van het
lugubere toneel.
In allerijl spoedden de buren zich naar het.huis.

Toen men de zakdoek van het gelaat verwijderde,
ontdekte men, dat het hoofd een gapende wond
vertoonde, ook in de hals was een diepe, wond. I!l
een zijvertrek werd op een tafel een groot hakmes
aangetroffen, dat geheel met bloed was bevlekt en
dat met een handdoek was bedekt.

Dr. Verstraaten verscheen spoedig op de plaats
des onheils, doch geneeskundige hulp kon niet
!Ileer baten, daar de dood reeds enige uren ge-
leden moest zijn ingetreden. De vrouw moet door
de slagen met het hakmes zijn gedood.
Inmiddels had men de rijks- en gemeentepolitie

van het gebeurde in kennis gesteld en weldra werd
een Uitgebreid onderzoek ingesteld. Buren en ande-
re personen werden gehoord en hun verklaringen
wekten vermoedens. dat een der zoons. de 51-jarige
ongehuWde Petrus, die meer van deze zaak zou
weten. De vermoorde vrouw, die weduwe is en
foeder van 19 kinderen, staat, evenals haar kin-
eren, zeer gunstig bekend.
Een Uitzondering hierop maakt echter de hoepel-

~'ker Petrus, die , ter plaatse algemeen onder de
IJnaam van De Guust bekend staat. Guust was
te IUi~om te werken en berokkende zijn moeder veel
;erd.r~et. Hij ontzag zich niet het geld van zijn
alUlhelecten te verbrassen en het is een algemeen
~ekend feit, dat de spaarduitjes der oude vrouw
Oor den zoon in sterke drank werden omgezet.
jierhaaldelijk was er dan ook in huis onenigheid
tu~n Guust en de andere familieleden. En daar
he tIge tonelen aan de orde van de dag waren
schonken de buren er geen aandacht meer aan:
~aar men Wel'wist· wat er aan de hand was De
~atste dagen had de hoepelmaker weer veei ge-
bronken .en hij verkeerde dan ook zonder onder-
h.~~ng 111beschonken toestand. Gisteravond had
IJ 111een herbarg ter plaatse al zijn geld ver-

brast. en toon hij niets meer over had, was hij
dronken naar huis gegaan.

Varin .. hUis - llddag Om twee uur heeft een der zoons het
niet ;erlaten. De andere zoon, die Zijn roes nog
drie had UItgeSlapen, lag toen nog in bed. Om half
H. va eeft echter een buurjongetje, de tienjarige
aChte~hOQrschot, opgemerkt, dat Guust zich in het
heeft uis bevond, waar hij zich waste. Daarna
laten men Petru~ per rijwiel de woning zien ver-
moet' z·waarna hi] in de richting st. Oedenrode
V IJn vertrokken.oort .Van DS IS aan het licht gekomen, dat de weduwe .

bedra eungen juist vandaag ouderdomsrente ten
dit ge1d v~n !24.- had ontvangen. Het feit, dat
dat ro f ~Iet IS gevonden, bevestigt het vermoeden,
De ~ et ~otlef van dit drama zou zijn geweest.

sterkt ~denk111g tegen d~n zoon wordt voorts ver-
waarme oor de .omstandlgheid. dat het hakmes,
den ho de het misdrtjr is gepleegd, toebehoorde aan
door t e~lmaker, die hiermede zijn teenhout placht
}let ~ appen.

vrouw ~bll1et was geopend met de sleutel, die de
van he~ eeds bij zich draagt en daar de bovenrok
Uit 0Pm slachtoffer was opgeslagen, kon men hier-
afgenomaken, dat de dader haar de sleutel heeft
twee u en. UIt het feit, dat een der zoons om
omstre: de woniI?-gheeft verlaten en de verd, zo
men n ct':. half. drie moet zijn weggegaan, terwijl
binnen; en ruemand meer de woning heeft zien
twee enaan, ma.akt men op, dat de moord tussen
waarin half drie moet zijn gepleegd. De toestand,
dit vermhet lijk werd aangetroffen, versterkt nog
Doeden.

Om~~Olitie stelde onmiddellijk alles in het werk
op een ~s op te sporen. Inderdaad werd zijn fiets
VOnden rug over de Dommel te st. Oedenrode ge-
verkee;d ZOdat ~~n .aanvankelijk in de mening
leven h ~ ~at hi] ZIch door verdrinking van het
moedeli~ eroofd. Het bleek echter, dat de ver-
ken da~ ~.~ader slechts de schijn had willen wek-
SPo~di IJ zelfmoord zou hebben gepleegd. Want
St. Oegddaarna werd duidelijk, dat hij een café in
autobus enrOde had bezocht, waarna hij met de
ken. Tot v;n 15.2~uur naar Eindhov~n is vertrok-
Onmid u~~er IS de man nog niet opgespoord,

heeft h dellIJk na het ontdekken van de moord
heren s~t ~~rket ui~ .Den Bosch, bestaande uit de
der B s I~uut-offlcleren mr. Dubois en mr. Van
zich .....~rg, ZIch naar SChiJ'ndel begeven teneinde

""rso ll 'k 'hoogte te ontIJ van de situatie ter plaatse op de
sellen.
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Inwoner van Schiindell
legt een volledige

bekentenis af
Schijndel, - Denderdag.

De gehele dag heeft het politie-onder-
zoek inzake de moord op de 75-jarige
weduwe Van Dungen uit Schijndel voort-
geduurd en tenslotte bracht de gemeente-
politie, in samenwerking met de rijkspolitie
te Schijndel, den 5I-jarigen dader, Petrus
van D., die in de afgelopen nacht te Roer-
mond werd gearresteerd, tot een volledige
bekentenis.

Uit de verklaringen van den man bleek, dat hij
op de dag van de moord pas om twee uur 's mid-
dags uit zijn bed was gekomen, nadat hij zich ver-
gewist had, dat zijn broer, die nog thuis was, de
woning had verlaten, om naar zijn werk te gaan.
Hij was toen alleen met zijn moeder in huis. Nadat
hij zich had aangekleed, trachtte hij van zijn moe-
der geld te krijgen. De oude vrouw weigerde echter
pertinent aan het verlangen van haar zoon te
voldoen, omdat zij wel wist, dat hij het zou gaan
verbrassen. Toen is een heftige woordenwisseling
ontstaan, waarbij de zoon zijn moeder wilde pres-
sen, hem geld te verschaffen. Van D. is toen naar
het achterhuis gelopen, heeft daar een hakmes ge-
nomen, hetwelk hij gewoonlijk gebruikt in zijn vak
8Ilshoepelmaker voor het kappen van teenhout, en
heeft daarmede de oude vrouw twee slagen toege-
bracht, waardoor de slagader werd geraakt en de
dood bijna onmiddellijk moet zijn ingetreden.
Daarna heeft hij het wapen, waarmee hij zijn

moeder had gedood, gebruikt om de kast open te
breken, waardoor hij in het bezit kon komen van
het geld. Uit een lade van de kast heeft hij· toen
al het daar aanwezige geld, ten bedrage van circa
150, weggenomen, waama hij zich in het achter-
hills is gaan wassen, om de bloedsporen van gelaat
en handen te verwijderen.
Na zijn moeder een doek over het hoofd te heb-

ben geworpen en het hakmes door een handdoek
aan het oog te hebben onttrokken, is hij de achter-
deur uitgegaan, waarna hij zich per fiets naar het
naburige st. Oedenrode heeft begeven en verder
om circa halfvier de autobus heeft genomen naar
Eindhoven.
Teneinde de indruk te wekken, dat hij zich door

verdrinking 'van het leven zou hebben beroofd,
heeft hij zijn fiets onbeheerd tegen de leuning van
een brug neergezet. In Eindhoven heeft hij zich in
verschillende caté's opgehouden, waarna hij zich
per taxi naar Sittard liet brengen. Op de brug te
Roermond werd hij door de contrólepost van de
militaire politie' ,aangehouden en ingerekend.
Hedenmorgen is de arrestant naar Schijndel over-

gebracht, waar hij met het lijk van zijn moeder
werd geconfronteerd. Aanvankelijk nam hij een
onverschillige houding aan en verklaarde van niets
te weten, doch later viel hij door de mand en leg-
de een volledige bekentenis af. De kalme en criver-
schillige houding, die Van D. na de moord aan den
dag heeft gelegd, heeft i~ zijn woom~~aatsver-
bazing gewekt, voornamelijk, omdat hij als een
zenuwachtig en onevenwichtig mens bekend staat
Ongeveer een jaar geleden heeft hij nog het ge-
hele dorp op stelten gezet door in nachtgewaad
en met een spade op de rug op klaarlichte dag
door de straten van het dorp te wandelen. De
verdachte stond bekend ala een dronkaard._.

':0
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VARKENSlVIAHKT.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer: 523 biggen, prijzen f 12.0.0. tot f 16.-.
34 drachtige varkens. f 60..- tot f 75.-.
32 guste varkens, f 50..- tot f 70..-.
18 vette varkens, 18 tot 21 ct. per pond.
23 loopvarkens, f 20..- tot f 26.-.

PAARDENMARKT.
Oss, - Vrijdag.

Aanvoer: 93 It-jarlge paarden. prijzen van f 180--
260.; 123 voljarige paarden f 10.0-2'50.; 43 hitten
! 100--20.0..

Twee boerderijen verbrand

Koeien, varkens, kippen en konijnen
in de vlammen omgekomen

/'1..--
1~ I

Deursen, - Zondag.
Hedenavond omstreeks half zes is brand uitge-

broken' bij den landbouwer M. Schoonenberg aan
de Maasdijk te Deursen. Het vuur, dat in het ach-
terhuis was ontstaan, greep zo snel om zich heen,
dat aan blussen niet viel te denken. De brandweer,
uit Ravenstein gealarmeerd, die weldra met een
motorspuit verscheen, kon weinig tegen de vuurzee
uitrichten. De hofstede, stalling en schuur brandden
tot de grond toe af. Men was er nog in geslaagd
het vee uit de stallen te drijven. Enige varkens,
konijnen en een honderd kippen. zijn echter ver-
brand. Ook van het huisraad en de bedrijfsinven-
taris kon niets worden gered. Omtrent de oorzaak
tast men in het duister. De schade wordt slechts
gedeeltelijk door verzekering gedekt.

l)

Auto slipte en sloeg in volle vaart
tegen een boom

Heesch, - Zondag.
Omstreeks middernacht, in de nacht van Zater-

dag op Zondag, is op de rijksstraatweg Den Bosch-
Grave, onder de gemeente Heesch, een auto-ongeluk
gebeurd, dat gezien de toestand, waarin de zwaar
gehavende auto verkeerde, nog betrekkelijk gunstig
is afgelopen.
Uit de richting Nijmegen naderde een personen-

auto, bestuurd door den heer Van A. uit Tilburg,
met als medepassagiere mej. S. uit Nijmegèn. In
de bocht voor het kruispunt te Heesch is de bestuur-

i der plotseling, waarschijnlijk door te grote snelheid
en door de gladheid de macht over zijn stuur kwijt-
geraakt. De auto begon te slippen, draaide een
slag om en kwam vervolgens met de rechterzijde
tegen een langs de weg staande boom terecht.
Het vehikel werd geheel vernield en kwam op de
zijkant te liggen. De' botsing met dE)boom geschied-
de met zulk een kracht, dat de gemeenteveldwach-
ter . de slag in zijn woning hoorde en ter hulp
snelde. Hij haastte zich de beide passagiers uit het f

wrak van de auto te bevrijden. Mej. S. bloedde
hevig uit verwondingen aan het hoofd. De bestuur-
der had ogenschijnlijk geen letselopgelopen Dr.
B. uit Nistelrode was spoedig ter plaatse en ver-
leende eerste hulp.

~et..~~
VARKENSMAHKT.

Oss, - Dinsdag.
Aanvoer 785 biggen prijzen van f 12-16; 28 drach-

tige varkens f 65-85'; 34 guste varkens f 55-70.; 22
vette varkens, 17-20.. ct. Per i kg.; 48 loopvarkens
f.19-26 per stuk.
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Radio-oorlog in Ravensteyn
Ravenstein, - Zaterdag.

Onlangs heeft het gemeentebestuur van Raven-
stein de concessie voor radio-uitzending in zijn ge-
meente ingetrokken, ten nadele van den centrale-
houder van het distributiebedrijf "St. Jan", waarna
aan een ander concessie werd verleend.
"St. Jan"· bleef 'echter zijn uitzendingen voort-

zetten, zelfs toen in December 1.1. de draden op
last van den burgemeester werden doorgeknipt.
Gedeputeerden verwierpen een beroep tegen de

gemeentelijke beslissing, omdat het niet op tijd
was ingediend. Inmiddels werden de uitzendingen
hervat.
Ook hedenmorgen heeft burgemeester Caners

door een gemeentewerkman twaalf draden door
laten knippen. Hiermede was een einde gemaakt
aan de uitzendingen naar de gemeenten Megen,
Herpen en Schayk. De draden van het Raven-
steinse net waren echter bij vergissing in tact ge- ~ J0
bleven. Tenslotte werden in het gebouw van de ~
centrale echter de uitzendapparaten verzegeld, zo-
dat het bedrijf was stilgelegd.
Onmidè.ellijk daarna· kwamen van alle zijden

protesten bij de distributiecentrale binnen, voor-
namelijk, omdat de aangeslotenen vooruit hebben
betaald. Ook de burgemeesters van de naburige
gedupeerde gemeenten, die eigenlijk met het ge-
beurde niets te maken hebben, daar zij hun con-
cesiies niet hebben ingetrokken, hebben zich be-
kla gd bij de radio-centrale, die op haar beurt de
ma istraten heeft verwezen naar den burgemeester
van Ravenstein. Intussen heeft de radiocentrale
zich met een request tot het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken gewend,
De ondergrond van het geschil is te zoeken in

het feit, dat er oij het gemeentebestuur een
bepaalde stroming is, om de concessie aan an-
deren te geven. Aangezien er thans reeds twee
andere personen in het bezit van een concessie
voor Ravenstein zijn, verwacht men nog heel wat
verwikkelingen.

Noodlottige botsing te Best
Best, - Zaterdag.

Op de rijksweg tussen Best en Eindhoven is
vanavond de 22-jarige motorrijder J Strijbos uit
Best, die zich met een duopassagier in de richting
Eindhoven begaf, tegen een met paard bespannen
wagen, welke voor hem uit reed, gebotst. De motor
kwam met beide personen in een links van de
weg gelegen sloot terecht. S. was op slag dood.
Zijn reisgenoot bleef ongedeerd. Vermoedelijk
heeft S. de wagen, welke het voorgeschreven ach-
tenllcht voerde, te laat opgemerkt.

De radio speelt weer!
Rav~nstein, - Dinsdag.

Hedenmiddag om 4 uur heeft de radio-centrale
st. J,an, wier uitzendingen, op last van het ge-
meentebestuur van Ravenstein waren gestaakt, de
uitzending hervat. Dit onverwachte besluit moet
het gevolg zijn van ingrijpen van het Hoofdbestuur
van de P.T.T ..
Burgemeester Caners van Ravenstein verklaarde

ons daaromtrent, dat hij in overleg met P.T.T. de
radio-centrale weer verlof had verleend, de uit-
zendingen te hervatten. Deze vergunning heeft de
burgemee~ter op eigen gezag verleend. Het dient
echter nog te worden argswacht- of dit verlof van
blüyende aard zal zijn.



J~.
~-~Is werden

verscheurd!

Lithoyen, - Dinsdag
Het Brabantse Maasdorp Lithoyen werd dezer

dagen in rep en roer gebracht door het feit, dat
een aantal colporteurs propaganda. trachtten te
maken voor de religieuze beweging het Bijbel- en
Tractaatgenootschap "De Wachttoren". De colpor-
teurs werden door een joelende menigte gevolgd en
toen de propagandisten hun geschriften wilden
verspreiden, werd hun het propagandamateriaal
en de bijbels uit de handen gerukt en door de
dorpelingen verscheurd. De politie moest ingnjpen
om verdere wanordelijkheden te voorkomen, waar-
na de colporteurs tot aan de grens der gemeente
werden gebracht.
De actie, welke uitgaat van het Bijbel- en Trac-

taatgenootschap .,De Wachttoren" te Heemstede
wordt voornamelijk gevoerd onder de katholieke
bevolking van deze streek en heeft het doelom
aanhangers te verwerven voor de zeloorsbeweging
"Getuigen van Jehovah". Het schijnt, dat propa-
gandisten, die zich voornamelijk toeleggen OP huis-
bezoek, waarbij zij gebruik maken van grammofoon-
platen, waarop preken zijn vastgelegd, niet zonder
SUcces werken, want de bisschop van's Hertogen-
bosch heeft in de katholieke pers en door aflezing
van de kansel van alle kerken in het bisdom, tegen
deze actie gewaarschuwd.

Godsdienstige verwikkelingen

In Lithoyen

Drie huizen door brand
vernield

Brandweer machteloos, omdat
er geen water was

Berghem. - Dinsdag
Vanmorgen in de vroegte is brand ontstaan in

de lli-ndbouwerswoning van J. den Brok aan het
Molenveld alhier. Het vuur greep met razende snel-
heid om zich heen en weldra stond het perceel in
lichtelaaie. Daar er ter plaatse verschillende woon-
huizen dicht bijeen staan. ontstond er reeds direct
ernstig gevaar voor uitbreiding. De brandweer kon
wegens gebrek aan water weinig uitrichten eri.moest
zich bepalen rot ' het beschermen der omliggende
percelen met brandblusapparaten. Toch kon men
lllet verhinderen, dat de belendende landbouwers-
Woning van M. Nelissen door het vuur werd aange-
tast. De woning vatte onmiddellijk vlam en brandde
weldra als een fakkel.
. Hulpvaardige buurtbewoners hebben den hoogbe-
Jaarden bewoner. die ernstig ziek te bed lag, naar
buiten gedragen en in veiligheid gebracht. Inmid-
dels had het vuur nog een derde woning aange-
tast, bewoond door de ramilie Vos.' Dit huis
. brandde gedeeltelijk uit, terwijl de woningen van
Den Brok en Nelissen tot de grond zijn afgebrand.
Ook de inboedel en de landbouwinventaris der beide
families zijn verloren gegaan. De oorzaak· van de
brand is onbekend
De schàde wordt slechts gedeeltelijk door ver-

zekering gedekt.

--- oss, - !.)lnsa&g.
Op de weekmarkt van heden Zij~ aangevoerd: 27

drachtige varkens van f 70-85; 24 guste varkens ~~
f 50-70; 18 vette varkens van 19 tot 21 ct. p. fO 17
43 loopvarkens van f 21-26; 483 biggen van f 1 - •
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Vier gewonden bij

auto-ongeluk

Twee zoons werden zeer
ernstig gekwetst

Vlijmen, _:..Vrijdag.
Hedenmorgen heeft op de Provincialeweg alhier

een ernstige autobotsing plaats gehad, waarbij vier
personen zijn gekwetst. Omstreeks half acht wilde
de chauffeur van het expeditiebedrijf H. Lammers
te Vlijmen een grote vrachtauto uit de garage

I achteruit de weg oprijden. Toen de wagen zich
op de ene helft van de weg bevond, naderde met
vrij grote snelheid een personenauto, waarin zich
de heer Van Casteren met zijn drie zoons uit Vught
bevond.
Waarschijnlijk heeft de autobestuurder de aan-

hangwagen in de duisternis te laat opgemerkt,
waardoor een aanrijding niet meer was te voor-
komen. De personenauto botste tegen het vehikel
op. De botsing was zo hevig, dat de auto over de
kop sloeg en nagenoeg -geheel werd vernield. De
vier inzittenden bleken allen te zijn gewond. De
slachtoffers werden in deerniswekkende toestand
door voorbijgangers uit het wrak van de auto ge-
haald en bij omwonenden binnengedragen, waar
dr. Martens uit' Vlijmen geneeskundige hulp ver-
leende.

Twee der zoons bleken zeer ernstig aan het hoofd
te zijn gewond. Hun toestand is levensgevaarlijk.
De verwondingen van den vader en den anderen
zoon waren van mlnder ernstige aard. Alle slacht-
offers zijn per auto naar het Groot Ziekengasthuis
in Den Bosch vervoerd. De vrachtauto was aan de
achterzijde zwaar gehavend. De chauffeur was on-
gedeerd. Beide auto's zijn door de politie in beslag
genomen. Naar de schuldvraag wordt een onder-
zoek ingesteld.

Kapitale boerderij afgebrand
Maren, - Vrijdag.

Vanmorgen is een hevige brand ontstaan in de
kapitale boerderij van den landbouwer A. van
Schijndel alhier. Het vuur greep met grote snel- I
heid om zich heen en tastte ook een belende.nde
landbouwschuur aan, welke met de hofstede tot
de grond afbrandde. Ook de inboedel, de 'landbouw-
Inventaris, de oogst en een grote partij hooi en
stro zijn verloren gegaan. Een aantal kippen is in
de vlammen omgekomen. De oorzaak van de brand
is onbekend. Verzekering dekt de schads .

•
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-Aanbesteding
Oss, -, Dinsdag

Alhier is aanbesteed de bouw van vrer heren_"
huizen aan de Kruisstraat, voor rekening van den
heer W. Repmann. Laagste Inschrijver was M M II
Heesch, met f 19.893. Het hoogst werjil:.l\lge;Chr~v::;
door A. de Bont, Maasbommel met j'26.9:tO.

VARKENSI\:[ARKT.

Oss, Dinsdag.
Op de weekmarkt van heden werde

23 dragende varkens, 160-80' 31 t n aangevoerd:
-75; 43 loopvarkens 120 :n gus ~ varkens. ! 50
.varkens 18-21 ct. p~r ! kg _ 4~~r b~uk, 29 vette
per stuk. " ggen, I 15-18
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Schietpartij in een woon-
wagenkamp

Zeeland (N.-B.), - Dinsdag.
Het woonwagenkamp te Zeeland (N.-B.) is heden-

morgen het toneel geworden van een hevige vecht-
partij, welke in een scmetpartij is ontaard. Gister-
avond was er reeds hooglopende twist geweest
tussen de woonwagenbewoners Van E. en S., die
beiden in het woonwagenkamp ter plaatse met hun
wagens vertoeven. Men had het daarom nodig ge-
oordeeld de politie te waarschuwen, die de orde
in het kamp herstelde, waarna de rust weerkeerde.
De vijanden waren echter met deze afloop niet
tevreden en vanmorgen laaide de ruzie weer op.
Ook de vrouwen mengden zich in de twist. S. trok
Zijn revolver en loste enige schoten op Van E., die
in de deur van zijn woonwagen stond en zich door
een haastige vlucht in zijn wagen wist te redden.
De vrouw van S. nam ook daadwerkerlijk aan de
schtetpartij deel en schoot eveneens in de richting
van Van E. De kogels drongen in de deur van de
woonwagen. De andere woonwagenbewoners, die
vreesden, dat het hier niet bij zou blijven, riepen
de hulp van de politie in. De Rijksveldwacht uit
Zeeland en de Kon. Maréchaussée uit Uden waren
spoedig ter plaatse. S. en zijn vrouw werden ge-
arresteerd en naar de maréchausséekazerne te
Uden vervoerd, waar zij werden opgesloten. Ook
de woonwagen van Van E. werd, voor verder onder-
zoek, door de politie in beslag genomen.
De oorzaak van het gebeurde moet gezocht wor-

den in een oude vete tussen S. en Van E.

Oneerlijke penningmeester
gearresteerd

Ravenstein, - Zondag.
De gemeentepolitie te Ravenstein IS heden over-

gegaan t?t arrestatie van den 3B-jarigen A. L. te
Ra venstem, secretaris-penningmeester van het Zie-
kenf~nds en Ziekenhuisverplegingfonds aldaar.
. Eruge weken geleden gingen de geruchten dat L
~nde administratie van het fonds zou hebhen ge~
onO€ld. Toe.n dit de politie ter ore kwam, werd een
Jnderz?e~ mgesteld en daarbij bleek, dat op 23
w~nua:~ J.l. eer:- binnenbrandje bij L. had gewoed,
karbI] bescheiden en contrólelijsten van het zie-
b:~fonds gedeeltelijk waren verbrand. Van deze
'IV nd was. geen aangifte gedaan en spoedig kon
cto.rden geconstateerd, dat er een bankbiljet van In:zend gUlden was verduisterd. De secretaris-pen-

g~eest~r werd daarna verhoord en bekende de
VerdUl.Stermgte hebben gepleegd.
ctul?e dverduis.tering beloopt waarschijnlijk enkele

iaen en guldens.

/0 7 'b~g./l...L..<_~

~
PAARDEl\MARKT oss.

Oss, - Donderdag.
Aangevoerd waren: 169 H-jarige paarden 1 180-

f 260, 78 werkpaarden 1150--/250, werkpaarden
betere en jongere soorten 1250--/400, 42 slachtpaar-
den 180--/140, 133 hitten f 125-1 275, alles p. st.

r

Wielrijdster in botsing gekomen
en ernstig gewond

Oss, - Woensdag.
Hedenmiddag is het dochtertje van den heer. v.

B.. te Oss, dat per rijwiel de Kerkstraat wilde in-
rIJ~e~, in botsing gekomen met een wielrijder. Het
meisje werd van haar rijwiel geslingerd en bleef
bewustelo~s op de weg lig\gen. Met een zware her-
senschuddlUg is zij opgenomen en per brancard
naar I:et St. Anna-ziekenhuis vervoerd. Haar toe-
stand IS Zorgwekkend.

I



Wielrenners aan het woord

Propaganda voor de wielersport
Oss, - Woensdag.

Te Oss is Dinsdag de eerste filmavond in Neder-
land, ter propaganda van de wielersport gehou-
den, welke door verschillende andere van derge-

• lijke voorstellingen hier te lande zal worden ge-
volgd. Op deze avonden wordt een aantal bekende
renners uit binnen- en buitenland aan het woord
gelaten, om het publiek hun ervaringen te ver-

. 'tellen, en enige films vertoond.
Onder leiding van de sportredacteuren Sjaak'

t Veltman en Willem van Wijnendaele traden ach-
tereenvolgens Fred. Hamerlinck, Cor Wals, Frans
Slaats en Wardje Vissers voor het voetlicht.
Wardje Vissers vertelde in sappig Vlaams zijn

bevindingen in de Tour de France, die hij eens
hoopt te winnen. Fred. Hamerlinck memoreerde
vele grote momenten uit zijn rennersloopbaan, o.a.
zijn overwinning in de grote prijs van Genève.
Wals roemde Pijnenburg als zijn beste koppelge-
noot, terwijl Slaats vertelde over Zijn laatste mis-
lukte poging om het werelduurrecord op Zijn naam
te brengen. Hij hoopt evenwel zijn doel te berei-
ken. Pellenaars verklaarde deze zomer naar zijn
oude liefde, de weg terug te willen keren.
Tenslotte heeft Willem van Wijnendaele een

interessante beschouwing gehouden over de moge-
lijkheden voor de Nederlandse renners in de Tour
de France. Hij was de mening toegedaan, dat bij
een goede ploegleiding de Nederlandse renners
goede resultaten zullen bereiken. Het ontbreekt ons
slechts aan de juiste leiding. Wordt in dit euvel
voorzien, . dan zullen de Nederlandse renners in
een volgende Tour de France zeker een vooraan-

I
staande plaats innemen. De vader van Wals

~ oefende de ~unctie uit van conférencier. Een vol-
'""', "gende voorstelling zal gehouden worden te Til-

I burg, waar ook Schulte een woordje zal mee-
1 praten.

I.
~I

Oss, - zondag.
Zondagmorgen, omstreeks 9 uur is de autobe-

stuurder F. v. B. alhier, die met zijn luxe-auto op
weg was van Oss naar Grave even voorbij de spoor-
wegovergang in de Molenstraat . alhier, bevangen
door een flauwte. Van B. zakte achter het stuur in-
één waarna de wagen na eerst een paal te hebben
geramd, met grote kracht tegen een goederen-
wagon, staande op het emplacement van de Bra-
bantse Buurtspoorwegen opbotste. De auto werd
aan de voorzijde vernield, terwijl Van B. door
toesnellende ooggetuigen uit de auto werd gehaald.
Hij .verkeerde in bewusteloze toestand. Een arts
liet het slachtoffer per auto naar zijn woning over-
brengen.

Door flauwte bevangen achter
autostuur

Den Bosch, - Maandag.
Aanbesteed is de bouw van een zeven-klassige

school voor I.o. voor rekening van de St. JansstlCh-
trng Laagste inschrijver was W. v. d. Pass. te Oss,
met' f 36.100.-. Hoogste inschrijver H. G. Gllbers te
Oldenzaal met f 46.500.-.

Heesch, - 'Donderdag
_ De raad heeft besloten, het fraaie antieke ge- I '"

meentehuis, overeenkomstig het advies - van de' ~)'
Rijksgebouwendienst, te laten verbouwen. onder ~
architectuur van de heren KrophoUer te Den
Haag en P. El~1 ans ~awnstein. •

/ ..6 ...... -
, -- Oss, - Dinsdag.

_ Zondag, Carnavalszondag, stond oostel1jk
Noord-Brabant in het teken van de rommelpot. In
groten getale trok de jeugd langs de huizen. Het
schijnt, dat de "buit" nog steeds de moeite loont.



Jl 1.1-..Breda" wint van O.B.K. Oss /~
Oss, - Dinsdag.

In Oss is een competitiewedstrijd gespeeld tussen ~
de damvereniging O.B.K. Oss en de damvereniging
"Breda". De uitslag luidt: O.B.K. I Oss-Breda I
9-11, O.B.K. II Oss-Breda II 7-13.

Knaap levend begraven

Tijdens spelen in een kuil
Bakel, - Dinsdag.

Gisternamiddag waren enige jongens op de
Zandseberg te Bakel aan het spelen Zij hadden
een kuil gegraven, toen plotseling een heuveltje
boven de gegraven kuil instortte en den twaalf-
jarigen K. bedolf.
Zijn makkers waarschuwden onmiddellijk de

buurtbewoners, die spoedig ter plaatse waren en
alle pogingen in het werk stelden om den jongen
te bevrijden. Intussen was ook een geneesheer ge-
waarschuwd. Toen deze ter plaatse kwam, had men
den knaap bevrijd. Geneeskundige hulp mocht
echter niet meer baten.

AANBESTEDING
Oss, - Dinsdag.

D Maaskant" is aanbe-Voor net waterschap." e éen duiker
steed het maken van vier bruggen en werken ten
in gewapend bdetonWemg:!nl~~ko:oesr:;:;:len_GeWande.
behoeve van.. e . KOt rhof en G. Key-
Laagste mscnru verst w,ar1e2n666_:__°J:o~gste mscnrti ver
zer te Zutfen me .., 8
was A. van Heck te Lith met '20.98 .-.

Twee huizen te Schijndel afgebrand

Vrouw met tien kinderen kon haar talrijk
kroost met grootste moeite redden

Schijndel, - Woensdag.
Hedenmiddag omstreeks één uur is een felle brand

uitgebroken in de woning van de weduwe Van Zand-
voort, op het gehucht Vossenberg, onder de ge-
meente Schijndel. Het vuur werd aangewakkerd
door de wind en breidde zich zeer snel uit. Toen
de brandweer ter plaatse verscheen. stond het huis
reeds in lichterlaaie, terwijl men niet kon verhin-
deren, dat de vlammen oversloegen naar het belen-
dende perceel, bewoond door de familie Van Wan-
röoy, De vrouw des huizes, die met haar tien jonge
kinderen alleen in huis was, kon haar talrijk kroost
slechts met de grootste moeite in veiligheid brengen.
De vrouw heeft hierbij brandwonden aan de hand
bekomen. .
De beide wóonhuizen zijn tot de grond afgebrand.

Ook de inboedels, die niet verzekerd waren, zijn
verloren gegaan. De oorzaak van deze brand, waar-
door veertien personen dakloos zijn geworden, zou
te Wijten, zijn aan een defect aan de schoorsteen.
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Raadsverkiezing Oss
Oss, - Woensdag.

De gemeenteraadsverkiezing zal te Oss op
Woensdag 21 Juni plaats hebben. Dinsdag 9 Mei
zal de candidaatstelling geschieden.

Aanbestedingen
Rosmalen, - Woensdag.

Aan de fa. L. v. d. Plas alhier is gegund het bou~1~
van een textielfabriek voor rekening van de N.V. van
Dtddens en Van Asten te Helmond voor de somt 59.319.-.
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Zestig jaar getrouwd
Schijndel, - Vrijdag.

Heden herdenkt het echtpaar Van Gintelen-
berg-Van der Rijdt alhier zijn diamanten huwe-
lijksfeest.

Fietser op bewaakte overweg aan
de dood ontsnapt

D·trein verni~lde fiets, berijder wist zich
nog te redden

Oss, - Woensdag.
Hedenmorgen moest de 25-jarige landbouwer

M. v. Dlnther alhier, per rijwiel de bewaakte over-
weg aan de Ridders!iftat passeren. Daar het op
dat ogenblik hevig r~gende en stormde, bemerkte
hij het "stop"-waarschuwingsbord niet op en aan-
gezien de spoorbomen geopend waren, stak hij
zonder om zich heen 'te zien de spoorbaan over.
Juist op dit moment naderde echter een D-trein.
De fiets van den landbouwer werd door de trein
. gegrepen, doch de wielrijder had de tegenwoordig-
held van geest, zich over het stuur te werpen,
zodat hij langs de lijn terecht kwam en aan een
wisse dood ontsnapte. Zijn fiets werd meegesleurd
en totaal vernield. Van D. bleek met de schri:k te
,l':ijn vrijgekomen.
De politie stelde ter plaatse een onderzoek in

naar de oorzaak van deze ernstige nalatigheid. De
vernielde fiets werd in beslag genomen. De D-trem
heeft door het ongeval geen vertraging on&rvon-
dep, daar de machinist niets van het voorgevallene
schijnt, te hebben bemerkt.

__3fio.~.
Fietser had stopbord wèl opgemerkt

Hij meende de overweg nog wel
te kunnen passeren

Oss, - Donderdag.
In verband met het ongeval, dat Woensdagmor-

gen op de bewaakte overweg aan de Ridderstraat
alhier is geschied, vernemen wij nader, dat uit het,
politie-anderzoek is gebleken, dat de landbouwer
M. van Dinter uit Oss, wieris fiets door de D-trein
werd aangereden, wel degelijk het stop-waarschu-
wingsbord op genoemde overweg heeft opgemerkt.
Hij heeft zelfs duidelijk de trein zien naderen, doch
daar hij grote haast had, meende hij nog wel de
overweg ongehinderd te kunnen passeren.
Het niet tijdig neerlaten van de spoorbomen zou

te wijten zijn aan het feit, dat op het moment,
dat de seinhuiswachter de stop-waarschuwingsbor_
den op onveilig zette, hij door een hapering aan
een der seinpalen enige seconden werd afgeleid.
Hierdoor konden de spoorwegbomen niet tijdig voor
de naderende D-trein worden afgesloten, met het
bekende gevolg.

St. Michielsgestel, - Donderdag.
- De raad heeft besloten tot verkoop van 22

h.a. grond, gelegen in de Theere Heide, aan de
stichting Savio voor f 21.000.-. Op deze gronden
zal de stichting een school bouwen voor B.L.O.,
benevens een geboUWVoorhuisvesting der kinderen
en een kapel.
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Autobus tegen een beemqereden

Inzittenden werden gewond
Veghel, - Zaterdag.

Waarschijnlijk tengevolge van gladheid van de
weg is een autobus van de Brabantse Buurtspoor-
wegen onder de gemeente Veghel geslipt en in
volle vaart tegen een boom gebotst. De botsing
geschiedde met zulk een kracht, dat de boom als
een lucüershoutje afknapte. Onder het tiental pas-
sagiers, dat zich in de verongelukte bus bevond,
ontstond een ware paniek. Zes passagiers werden
met bloedende verwondingen uit de autobus ge-
haald. Een bejaarde vrouw bleek bovendien een
sleutelbeenbreuk te hebben bekomen, terwijl de
chauffeur met inwendige kneuzingen moest wor-
den opgenomen. De beide laatste slachtoffers zijn
onmiddellijk naar het ziekenhuis ter plaatse over-
gebracht, terwijl de overigen een naburige woning
zijn binnengedragen, waar twee doktoren eerste
hulp hebben verleend. De gehavende autobus moest
worden weggesleept.

8~a~ _.
Van hoogte van vier meter neergestort

Oss, - Dinsdag. .•
Hedenmorgen is de electriciën :q., afkomstig uit

Delft, die werkzaamheden verrichtte op een fabriek
hier ter plaatse, van een hoogte van circa 4 meter
neergestort. De man kwam met het hoofd op enige
ijzeren vaten terecht en werd met -ernstig letsel
aan het hoofd opgenomen en per brancard naar
het St. Anna-ziekenhuis alhier vervoerd.

KERKDRIEL. In de Vrijdagmorgen alhier ge-
houden raadsvergadenng is het zp-er heftig toege-
gaan. Wethouder Sar s richtte ernstige verwij-
ten aan de bestuursleden van het Burgerlijk Arm-
~estuur, dIe allen een eigen zaak hebben, waar alle
ons, die aan de armlastigen worden verstrektWorde· . ,h n insewisseid, zodat deze heren. volgens spr.
et grootste profijt trekken van de armenbedelin-

~in .. Het lid Van deB i g gel a a I' had als com-
li sSlelId geweigerd het rapport voor de vaststel-
lng der begroting van het B A te tekenen omdat
~~mbed:lingslijst niet aanwe~ig wa~ en m'en vol-
be (n"n het onzekere verkeert, op welke wiize de
to~e~ngSgelden worden aangewend. Besloten" werd

. e bouw van elf arbeiderswonmgen van ge-
meentewege.

Inbraak te BOxmeer
Boxmeer, - Vrijdag

In de afgelopen nacht is ingebroken in het ma-
nufacturenmagazijn van de fa. H. Bergmann, in de
Steenstraat alhier. Uit het kasregister was het geld,
ten bedrage van circa f 100.- ontvreemd. Van de
daders is nog geen spoor ontdekt.

Oss, - Vrijdag.
- Het gezamenlijk personeel van de N.V. Zwa-

nenberg's Slachterijen en Fabrieken en N.V. Orga-
non heeft 1 pct. van het loon beschikbaar gesteld
yoor de vervolgden van geloof en ras. De opbrengst
is f 1475.
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Arbeider in de Oude Maas
om het leven gekomen?

Oss, - Zondag.
De 30-jarige arbeider W. Vermeulen, wonende te

Batenburg in de gemeente Ravesteyn, en werkzaam
op een baggermolen, liggende in de Oude Maas bij
Neerloon, verliet Dinsdagavond na het eindigen
van de werkzaamheden de molen om zich naar
huis te begeven.
Woensdagmorgen keerde de man niet meer op de

'molen terug en toen zijn baas Vrijdag nog steeds
niets meer van hem had gehoord werd één van
zijn mede-arbeiders er op uit gestuurd om te horen
of Vermeulen misschien ziek was.
Toen echter bleek, dat de man sinds Dinsdag ook

niet in zijn woning was geweest, hetgeen zijn echt-
genote niet zo vreemd vond, omdat het wel vaker
gebeurde, dat hij enige dagen en nachten op de
molen verbleef. werd de politie van de vermissing
in kennis gesteld.
Vanmorgen vroeg werd de fiets van Vermeulen

.gevonden. Deze lag tegen een dijk niet ver van
de molen. De omgeving van de baggermolen is ge-
. durende de gehele dag afgedregd, doch men heeft
niets gevonden. Men gelooft, dat Vermeulen Dins-
dagavond bij ongeluk in het water van de Oude
Maas is geraakt en dat het lijk met de stroom is
meegevoerd,
De mogelijkheid is groot, dat het lijk van V.

nimmer gevonden zal worden, omdat het in
de zandmassa's is verdwenen. Dit laatste schijnt
ook gebeurd te zijn, toen verleden jaar, op dezelfde
plek, een veerknecht van de veerpont overboord
sloeg en verdronk. Het lijk van den veerknecht is
eveneens nimmer geborgen kunnen worden. Inmid-
dels houdt de politie ook rekening met de moge-
lijkheid, dat hier misdrijf in het spel zou zijn. Ook
in deze richting wordt gespeurd.

{

l'l~o.~_

Tekort in verenigingskas
Oss, - Maandag,

De gemeentepolitie te Oss, onder leiding van
inspecteur KIl!iepstra, heeft boeken en bescheiden
in beslag genomen naar aanleiding van geruchten,
dat de kas van het ziekenfonds van de rooms-
katholieke werkliedenvereniging "st. Joseph" een
tekort van omstreeks f 10.000 heeft.
Verschillende personen uit het bestuur der ver-

eniging Zijn reeds aan een verhoor onderworpen.

/J~ :;__a.-J.
Berlicum (N.B.) - Donderdag.

_ De raad heeft f 10.000voorschot uit het Werk-
fonds aanvaard voor verbouw van het raadhuis.
Voor de bouw van een nieuw leslokaal aan de R.K.
jongensschool werd f 5995 toegestaan.

,/~o.a.J ..
Woonhuis uitgebrand

Schijndel, - Donderdag.
Hedenavond is een felle brand ontstaan in het

woonhuis van den heer W. Greef. op het gehucht
Wijbosch onder de gemeente SchIJndel. De brand-
weer van wijooscn, die slechts over een ou?-erwe~~e
handbrandspuit beschikt, kwam na geruime tljd
opdagen, doch het woonhuis was I:eeds een. praal
der vlammen geworden. De gehele mbo~~el IS ver- .
laren gegaan. De brand zou ontstaan znn doordat
bij het aanmaken van een kachel met petroleum
de vlam naar buiten sloeg. De schade wordt slechts
gedeeltelijk door de verzekering gedekt.



Oss, - Woensdag.
De malversaties bij de R.K. Ziekenfonds .•Onder-

linge Hulp", welke naar schatting tien mille moet
bedragen, hebben grote ongerustheid en opschud-
ding verwekt onder de duizenden leden te Oss en
omliggende gemeenten, die bij dit ziekenfonds zijn
aangesloten. Aangezien niemand het juiste van
deze zaak wist, deden de wildste geruchten omtrent
deze affaire de ronde en het behoeft geen petoog. I

dat de belangstelling voor de algemene ledenverga-
dering, welke Woensdagavond werd gehouden, en
die ongeveer .vier duur duurde, enorm was.
In deze vergadering heeft de controle-commissie

een uiteenzetting gegeven der feiten, zoals die zich
hebben toegedragen. De gemoederen waren zeer
verhit en het ging er op deze vergadering rumoerig
toe. Het kastekort blijkt de tienduizend gulden
reeds te hebben overschreden; het accountants-
onderzoek, dat nog in volle gang is, zal de juiste
grootte van de lacune aanwijzen. Het blijkt, dat
niet alleen de bode, die reeds een schuldbekentenis
van 5700 gulden heeft getekend, de enige schuldige
is, zoals men het heeft doen voorkomen, doch ook
de administrateur-penningmeester schijnt niet vrij-
uit te gaan. Deze laatste heeft ongeveer 4000gulden
uit eigen middelen terugbetaald, doch hiermede is I
het tekort nog niet gedekt. Ook de voorzitter van t .
het ziekenfonds, de heer B., agent. van de Volks-
bank, SChijn.t raar met de gelden van het zieken- !~1. f
fonds te hebben omgesprongen. Hij had voor privé- I
doeleinden een bedrag van 1200 gulden geleend. - '" (...
Hierover werd ter vergadering een hartig woordje • /'
gesprOken, en de beweringen van den voorzitter, /
dat hij het bedrag tot op 500 gulden had terug-
betaald, werden gelogenstraft door een lid van de
controlecommissie, die vaststelde, dat er niets was
terugbetaald, doch dat er slechts schuldbekentenis-
Sen waren. Een bedrag van ruim 3500 gulden, dat
bij de Volksbank was gedeponeerd, bleek eveneens
verdwenen te zijn, terwijl het zonderling heeft
aangedaan, dat een der bestuursleden zich bij een
arts tel' plaatse heeft vervoegd om 3000 gulden te
lenen. De arts vertrouwde het zaakje echter niet
en gelastte accountantsonderzoek bij het zieken-
fonds, waarna de verduisteringen aan het licht
kwamen.
Men heeft de controlecommissie jarenlang om de

tuin kunnen leiden door de gelden, welke te kort
kwamen ZOlang uit de kassen van de buitenge-
meenten te lenen, zödat bij kascontrole te Oss het
aanwezige bedrag steeds klopte.
Het huidige bestuur werd vervolgens tot aftreden

gedwongen, terwijl een nieuw voorlopig bestuur
werd gekozen.

Ir~
Verduistering te Oss
bi i het ziekenfonds \

Meer dan tien mille verdwenen

;.
It
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Meisje aangerand
St. Michielsgestel, - Donderdag.

Toen de ongeveer 20-jarige mej. B. v. V. _uit.St.
Michielsgestel zich per rijwiel in de richtmg
Den Bosch wilde begeven, werd zij ter hoogte
van het Bosveld. ter plaatse onverfotoeds.door
twee haar onbekende mannen, die Zich 111het· A
struikgewas langs de weg verscholen hadden, o~er- I (
vallen en tegen de grond geslagen. Het melSje., 'Y.
zakte met een bloedende hoofdwonde ineen, wa;'j"
na de aanranders het hazenpad k02lCn.v_oor1~
gangers hebben het slachtoffer, dat ernstig aa
het hoofd was gekwetst, bij een dokter binnen-
gebracht, De politie heeft de aanvallers nog niet
gevonden.E

ts
Oss, - Donderdag.

Het bouwen van drie Woonhuizen te Oss voor J.
de Poot te LIth IS gegund aan A van Heek te Llth
Voor t 6875.
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Onregelmatigheden bij r.k. coöpe-
ratie te Oss?

Oss, - Vrijdag.
Hier ter plaatse deden geruchten de ronde. dat

er bij de r.k. coöperatieve verbruiksvereniging
"St. Joseph" iets niet in orde zou zijn. Deze ge-
ruchten schijnen te zijn ontstaan, doordat de be-
drijfsleider. van de coöperatie, die reeds jarenlang
deze functie heeft vervuld, plotseling is ontslagen.
De heer D. L., die tot dusverre secretaris was van

de verbruiksvereniging en die ernstige verduiste-
ring heeft gepleegd ten nadele van het ziekenfonds
"Onderlinge Hulp", heeft thans ontslag gevraagd.
Ten einde de verschillende zaken op te helderen

zal Zondagmiddag een buitengewone ledenvergade-
ring worden gehouden.

" t< r:':-"""j j "~lr'., ,.....?, (f, I\li(\ I IH,i~
Boxmeer, - Zaterdag.

- Op de plannen tot oprichting van een streek-
dag-ambachtsschool in deze gemeente is de konink-
lijke goedkeuring verkregen. Met de bouw zal spoe-
dig. een aanvang worden gemaakt.

Reek, - Zaterdag.
Hier ter plaatse zou heden een rechtszitting

in de open lucht worden gehouden, waarbij het
stropersdrama, dat in de nacht van 4 op 5 Novem- I

ber heeft plaats gehad, gereconstrueerd zou worden.
Omdat een der rechters ziek was geworden, is de
zaak voorlopig uitgesteld.

..~,.....~~ -,

21 ivlRT1939
Verbetering weg Boxtel-Veghel

Schijndel, - Zaterdag.
De raad heeft besloten over te gaan tot verbete-

ring van de weg Boxtel-Schijndel-Veghel. 'De
kosten van aanleg en onderhoud bedragen het
eerste jaar t 16.200per k.m., in de volgende jaren
t 200 per k.m. Ten laste van de gemeente komen
circa 8 k.m. De nnanctertng geschiedt over 25
jaren, met subsidies uit het tertiaire wegenfonds.
De aanbesteding zal in Mei a.s. geschieden, terwijl
het gehele werk met fietspad in Mei 1940 gereed
kan zijn.

De geruchten over onregefmatig-
heden bij coöperatie te Oss

Een rumoeriqe vergadering
Oss, - Zondag.

Naar aanleiding van geruchten, dat er ernstige
moeilijkheden zouden zijn gerezen bij de r.k. coöp.
verbruiksvereniging "st. Joseph" u.a., is Zondag
een algemene vergadering gehouden, welke van
5 tot 11 uur des avonds heeft geduurd. Toen moest
de zaal wegens het sluitingsuur ontruimd worden.
De vergadering had een zeer rumoerig en onbevredi-
gend verloop. Het bestuur weigerde, de cijfers, be-
treffende de achterstand in de afdrachten der
bezorgers, openbaar te maken. Ofschoon de ver-
gadering op verzoening bleef aandringen, wenste
het bestuur het genomen besluit, om den bedrijfs-
leider, die 19 jaren de leiding van het bedrijf heeft
gevoerd, te ontslaan, niet te veranderen. Over 14
dagen zal een ledenvergadering worden gehouden.

2,2 MRT [939
Rosmalen, - Dinsdag.

B. en W. alhier hebben aanbesteed: het makenvan
kl' ker- en keibestrating op dIverse wegen in de
ge~eente. Laagste inschrijver was L. J. v. Drunen
alhier met t 4747.

1,<r
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Hedenmorgen omstreeks zeven uur is op de rijks-
straatweg '5 Hertogenbosch-Grave, onder de ge-
meente Geffen, een truck met trailer van het
expeditiebedrijf Wielinga te Groningen, in volle
vaart geslipt en tegen een boom gebotst. De bot-
ting was zo hevig, dat de truck geheel werd ver-
nield, terwijl de zware eikenboom afknapte en een
eind verder op de weg terecht kwam. De wagen- {/
bestuurder en degene, die naast hem in de cabine
was gezeten, werden gewond opgenomen Laatst-
genoemde, de heer Z. uit Apeldoorn, bleek zwaar 7··
letsel aan het hoofd te hebben bekomen, terwijl de~ '/
chauffeur, B. utt Appingedam, lichter was gE:!:.&ia!I
kwetst. ••
Beide slachtoffers Zijn per autobrancard naar het

St. Annaziekenhuis te Oss vervoerd. De marechaus]
see uit Geffen stelt ter plaatse een onderzoek i:ri
naar de oorzaak van het ongeval. Vermoedelijk is ~
'de chauffeur een ogenblik door slaap overmand ge! '-""
, weest. De toestand van den heer Z. is zorgwekkend.
I ~

\ Twee huizen afgebrand j
Uden, - Dinsdag.

Hedenmiddag omstreeks vijf uur is een hevige
brand uitgebroken in het woonhuis van den heer
P. van Berkel aan de Oude Kerk te Uden.
De brandweer was spoedig met een motorspuit

ter plaatse, doch zij moest zich bepalen tot het
nat houden van de belendende percelen .
.Het vuur werd aangewakkerd door de wind en

tastte weldra het aangrenzende woonhuis van de
familie C. v. d. Burgt aan. Beide huizen zijn geheel
afgebrand. Verzekering dekt ten dele de schade.

./

Felle brand te Nistelrode
Nistelrode, - Dinsdag.

Door tot nu toe nog onopgehelderde oorzaak is
een felle brand uitgebroken in de tandbouwers- :, 1('
woning van G. Geurden, alhier. Het vuur werd I/",'
aangewakkerd door een krachtige wind, zodat het .r
perceel spoedig in lichter laaie stond. Aan' blussen
viel niet te denken .
De woning is tot de grond afgebrand. Het

grootste gedeelte van de inboedel en de landbouw-
inventaris Zijn verloren gegaan. De schade wordt
door verzekering gedekt.

In volle vaart tegen een boom

Chauffeur door slaap overmand?
Oss, - Dinsdag.
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Schuur te V~ghel afgebrand

Het vee omgekomen
. Veghel, - Woensdag.

Doordat een vierjarig zoontje met lucifers speelde,
is hedenmorgen een felle brand ontstaan in de
landbouwschuur van den landbouwer Chr. de Mol
alhier. De schuur is tot de grond afgebrand. Een
grote partij hooi en stro en de landbouwwerk-
t~ig.en zijn verloren gegaan. Het vee kon niet meer
trjdig in veiligheid worden gebracht. Een paard,
twee varkens en een aantal kippen zijn in de vlam-
men omgekomen. Verzekering dekt de schade. .
De aangrenzende boerderij liep brand- en water-

schade op.

Aanbestedingen
Oss, - Woensdag

. Aanbesteed is de verbouwing van het r.k. st. Fte~-
ziekenhuis. Laagste inschrijver was .J. v. d".Ls~hrij~
St. Michielsgestel, met ! 15.980.-. HoOgste219nO_ •
ver was J. Mulders en Zoon alhier met! 22. .
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Oneerlijke bode gearreste'erd
Oss, - Dinsdag.

De gemeentepolitie is heden overgegaan tot arres-
tatie van den thans ontslagen bode van het zieken-
en verplegtngsfonds "Onderlinge Hulp", instelling
van de R.K. Werkliedenvereniging "st. Joseph" te
Oss, den heer D. L. Hij is in het Huis van Bewaring
in Den Bosch opgesloten.
L., die jarenlang bode geweest is van het fonds,

bleek een bedrag van !5700 te hebben verduisterd,
voor welk bedrag zijn zoon een schuldbekentenis
had getekend. Wegens ziekte trad hij de laatste
tijd niet meer als bode op, doch hij voerde de
administratie van het ziekenfonds, terwijl hij zijn
zoor. het incassowerk liet verrichten. De leden van
het ziekenfonds vonden het wel vreemd, dat L. Zijn
functie op eigen initiatief aan zijn zoon had over-
gedragen, doch men nam er genoegen mede, omdat
L. nu zonder vergoeding de administratie voerde.
Nu het voornaamste werk echter door vader en zoon
werd verricht, konden de knoeierijen ongestoord
voortgang vinden.
In de onlangs gehouden ledenvergadering hebben

de leden fel protest aangetekend tegen het feit, dat
L. Jr. de verduisteringen met een schuldbekentenis
had pogen te dekken, te meer omdat men hem voor
zulk een groot bedrag niet credietwaardig acht. L.
Sr. maakt vaak misbruik van sterke drank en het
scheen niet voor de eerste keer te zijn, dat tekorten
werden ontdekt.

2""-U I ij. i .g~~olUl'

Fraude bij ziekenfonds te Oss

Accountantsrapport gereed
Oss, - Vrijdag.

De onregelmatigheden bij het zieken- en verple-
glngsfonds "Onderlinge Hulp" staan nog steeds in
het middelpunt der belangstelling.. Uit het accoun-
tantsrapport, dat binnen enige dagen gereed zal
zijn, is gebleken, dat in de boeken getallen zijn uit-
gewist en door andere cijfers vervangen. Deze rade-
ringen zouden niet door den bode, die inmiddels
is ingesloten, zijn verricht.
De politie onderzoekt thans wie zich aan deze

knoeierijen heeft schuldig gemaakt. Het is bekend
geworden, dat de voorzitter van het ziekenfonds,
B., die agent was van de centrale volksbank te
Utrecht, als zodanig op staande voet is ontslagen,
De boekjes der spaarders zijn opgevraagd en ter
controle naar het hoofdkantoor gezonden. Men ver-
moedt, dat hier eveneens fraude is gepleegd.

Ernstige vergifti.ging
van drie kinderen

Drie-jarige reeds overleden
Sambeek, - Vrijdag.

Dezer dagen hebben zich ten huize van de
familie Jansen te Sambeek (N.-B.) -ernstige ver-
giftigingsgevallen voorgedaan. Drie kinderen wer-
den min of meer ernstig ongesteld en alles wees
'er op, dat men hier met een geval van vergifti-.
ging te doen had. De toestand der kinderen ver-
ergerde zodanig, dat een driejarig zoontje overleed,
en zijn 7"jarig broertje In ernstige toestand naar
het ziekenhuis moest worden vervoerd. Het derde
patientje kon thuis verpleegd worden ..
. Vermoedelijk hebben de kinderen lets gegeten,
waarin rattenvergift was gemengd, doch zekerheid
hieromtrent bestaat nog niet.

. ' I



Gymnasiasten' blussen brand
Megen, - zaterdag.\

Hedenmiddag is brand ontstaan in een dubbel
woonhuis, bewoond door de families H. Schoen-
makers en Loderus in de Maasbommelsestraat
alhier. De brand, die in het dak bij S. was ont-
staan, breidde zich snel uit. Ook het huis van L.•
begon' ernstig gevaar te lopen. Daar dit echter door /'
een brandmuur van het brandende perceel was ge- /"
scheiden, is men er in geslaagd het pand voor het
vuur te sparen, hoewel het brand- en waterschade
opliep. De brandweer is er in geslaagd verdere uit-
breiding te voorkomen. De blussingswerkzaam-
heden werden verricht door een groep leerlingen I
van het gymnasium ter plaatse, die om beurten de
handspuit bedienden. Het huis van S. is geheel in
vlammen opgegaan. Een kalf en een aantal kippen
zijn in de vlammen omgekomen. Ook de inboedel

II
is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is
onbekend. Verzekering dekt de schade.
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Jeneverstokerij ontdekt in een
Brabantse woning

Veghel. - Donderdag.
Na een uitgebreid onderzoek is de gemeente-

politie in samenwerking met ambtenaren der in-
voerrechten en accijnzen uit Eindhoven gisteren
overgegaan tot een inval in de woning van zekeren
H. P., waar een complete distilleerinrichting werd
gevonden, benevens een partij alcoholhoudende
drank van ca. 175 liter.

Reeds enige tijd bestond het vermoeden, dat in
het huis van P. aan de weg van· Veghel naar
St. Oedenrode elandestien alcohol werd gestookt.
De politie besloot een gunstig ogenblik af te wach-
ten om zich hiervan te overtuigen en gistermorgen
verschafte men zich toegang.
. In een afgesloten gedeelte van de woning werd
mderdaa& een geheel volledige distilleerinrichting
aangetroffen. Men slaagde er evenwel niet in alco-
hol te vinden, zodat de ambtenaren van mening
waren, dat men de elandestien bereide drank
ergens verborgen moest hebben. Nadat huis en
Schuur grondig aan een inspectie waren onderwor-
pen, begon men met het uitgraven van het erf. Na
ongeveer zes uur te hebben gearbeid, werd onder
de grond in een voederstal de alcohol' gevonden.
In mandflessen, kruiken en melkbussen was de
jenever gebotteld, terwijl een aantal kruiken ter
verzending gereed stond. P. werd aan een streng
~erhoor onderworpen. De man woont ongeveer een
Jaar ter plaatse en staat niet gunstig bekend. Hij
blijkt zich meermalen schuldig te hebben gemaakt
aan smokkelarij. De distilleerinrichting zowel als
de alcohol werden op een vrachtwagen geladen en
naar het kantoor van den ontvanger van invoer-
rechten en accijnzen te Veghelovergebracht. Ver-
moedelijk zijn meer personen bij deze affaire be-
trokken. Het onderzoek wordt voortgezet.

g.

Ie

VARKENSMARKT
Oss, - Woensdag.

Aanvoer: 573 biggen f 15.-18.--, 34 dragende var-
kens f 65.-80.-, 27 guste varkens f 50.- tot f 70.-,
41 vette varkens 21 tot 23 ct. per t k.g., 36 loop-
varkens t 20.-26.-.
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Meisje door trein gegrepen
Boxtel, - Vrijdag.

Vanmiddag om vijf minuten over vier bevond
zich het achtjarig dochtertje van de familie Van
Hal alhier bij de onbewaakte spoorwegovergang
ter 'hOOgte'van de boterfabriek. Zij liet een trein,
uit Boxtel komende, passeren en sta~ daa.rna
over. Hierbij werd zij gegrepen door een lilt de rich-
ting Tilburg nadrrende trein en vermorzeld.
Het lijkje is naar het ziekenhuis te Boxtel over-

gebracht

Grote brand te Lith
maakt velen dakloos

Twee boerderijen en een arbeiders- I

woning in de as gelegd
Lith, - Zaterdag.

Vanavond omstreeks tien uur werd de bevolking
van het dorp Lith opgeschrikt door het luiden van
de brandklok. Onmiddellijk waren nagenoeg alle
bewoners van het dorp, waarvan de meesten zich
reeds ter ruste hadden begeven, op de been en
spoedden zij zich naar de Valkseweg in de Putwijk,
waar een grote brand werd waargenomen.
De brand, die was ontstaan in het schuurtje van

den landbouwer Van der Veer - naar de .oorzaak
speurt men nog -, nam zeer spoedig een grote
omvang aan en weldra werd de nabijstaande boer-
derij van Van der Veer door de vlammen aange-
tast. De bewoners moesten zich in allerijl in veilig-
heid stellen. Dank zij de krachtdadige hulp der
dorpsbewoners kon het grootste gedeelte van het
zich in de stal bevindende vee nog worden losge- I '2P
gesneden. Het kleinvee, alsmede de géhelè inboedel
en de landbouwinventaris, waaronder voorradén
hooi en stro en diverse Iandbouwmachinés, werd
een prooi der vlammen.
Inmiddels had ook de nabijgelegen arbeiders-

woning, bewoond door het gezin Coenen, vlam gevat
en ook hier viel aan redden niet te denken. Met
moeite slaagde men er in een ongeveer vijftienjarig
inwonend familielid, dat sedert jaren bedlegerig is,
uit het brandende huis te dragen. Ook hier werd
de gehele inboedel een prooi der vlammen.
De evenals de brandende percelen met stro ge-

dekte boerderij van den landbouwer Van den Berg
stond ook weldra in lichter laaie en hoewel inmid-
dels de plaatselijke brandweer was gearriveerd,
kon deze, slechts beschikkend over een zeer primi-
tieve brandspuit, weinig of geen weerstand bieden
aan de vuurzee, die nu reeds twee. boerderijen en
een arbeiderswonmg teisterde. Alles brandde tot
de grond toe af. Ook in de boerderij van Van den
Berg gingen de gehele inboedel en landbouwinven-
tans verloren.
De grote boerderij van Van Lith dreigde even-

eens door de vlammen te worden aangetast. Men
had zich echter men man en macht op het strooien
dak begeven om elk begin van brand in de kiem te
smoren. Het gezin Van Lith, dat uit man, vrouw
en dertien kinderen bestaat, moest zich in nacht-
gewaad naar buiten begeven. Men mocht er ten-
slotte in slagen de boerderij te behouden, hoewel
zij grote waterschade heeft opgelopen.
De brand, die in de verre omtrek was waar te

nemen, trok in de late avond nog grote belangstel-
ling.
Algemeen was men begaan met het lot van de

drie gezinnen, die in een uur tijds dakloos wèrden,
De bewoners. der afgebrande hutsen werd bij vrien-
den en buren onderdak verschaft,

td.
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T.O.P. aan het hoofd van de
ranglijst

Oss, ~ Zondag.
Door met 1-2 van Tivoli te winnen, heeft

T.O.P. uit Oss zich in de derde klasse van de
K.N.V.B. aan het hoofd van de ranglijst in zijn
afdeling geplaatst. T.O.P. maakt thans de eigen-
aardige gebeurtenis mee, dat het voor de vierde
maal het kampioenschap behaalt. Tot dusverre is
het elftal er nog niet in geslaagd in de promotie-
en degradatiewedstrijden de tweede klasse te be-
reiken.

A,PP 1939
Vijftig jaar getrouwd

Oss, - Woensdag. .--
,Î'"Onder grote belangstelling heeft het echtpaar J.

Hendriks-Rievers in de Nieuwe Brou~erstraat
alhier heden zijn gouden huwelijksfeest gevierd.

Kind door locomotief van goederen-
trein gegrepen

Oss, Woensdag.
Hedenavond omstreeks zes uur is op de spoor-

lijn Nijmegen-Den Bosch nabij het station Oss
het driejarig dochtertje van de familie Fransen-
Van den Boogaard, die nabij de spoorlijn woont,
door een locomotief van een passerende goederen-
trein gegrepen en ernstig aan het hoofd gewond.
De kleine, die via de spoorbaan naar haar vader

wilde gaan, die op het land stond te werken, was
door de afrastering van de spoorbaan gekropen.
Toen zij de spoorlijn wilde passeren, kreeg zij een
klap van de locomotief van een aanrollende goe-
derentrein, zodat zij terzijde van de spoorbaan
werd geworpen. Aan deze omstandigheden heeft
de kleine het leven te danken. Met een ernstige
hoofdwonde en in bewusteloze toestand werd het
meisje door haar vader opgenomen en naar de
ouderlijke woning gebracht, waar dr. Frank uit Oss
de eerste hulp verleende. Het· personeel van de
goederentrein had van het voorval niets gemerkt
en was doorgereden.

21 ·~?R10,')0

Verdacht van diefstal
Megen - Donderdag

De gemeentepolitie te Megen en de Kon. Mare- 1. '/).-
chaussee te Oss hebben te Megen aangehouden c1en /"
25-jarigen arbeider P. van den B. aldaar. De aan- .>/.
gehoudene wordt verdacht van diefstal van goede-
ren toebehorende aan de Nederlandse Heide Maat-
schappj], De verdachte is naar de marechausee-
·kazerne te Oss overgebracht.

~l r, t

Militaire motorrijáèr' zwaar gewond

Chauffeur van vrachtauto verleende
geen voorrang

Heesch, - Donderdag.
Hedenavond omstreeks zeven uur is op de rijks-

straatweg Den Bosch--Grave onder de gemeente
Heesch .de militaire motorrijder A. J. M. Stevens,
afkomstIg uit Helmond, ordonnans bij het 15e regi-
~ent l11fanterie te Grave, die op weg was naar
en Bosch, met grote kracht tegen een vrachtauto

opgebotst, tengevOlge waarvan hij zwaer is gewond.
Met zware inwendige kneuzingen en een hersen-

~hudding werd het slachtoffer opgenomen en naar
et St. LUdovicusgesticht ter plaatse .overgebracht.

he~et m?torrijwiel werd grotendeels vernield. Uit
. pohtle-onderzoek is gebleken dat de chauffeur
IVnjgebrek is gebleven den moto;rijder voorrang teer enen.
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Zandschuit bij stormweer gezonken

De twee opvarenden nog juist gered
Alphen (Gld.), - Zaterdag.

Op de Oude Maas, onder deze gemeente is van-
avond tijdens een hevig stormweer pen zandschuit,
metende 70·ton, plotseling gezonken. De beide op-
varenden, schipper Van Dmther en de sohippers-
knecht Van Wierden. beiden uit Lith. konden wor-
den gered.
Toen het stormweer plotseling in alle hevigheid

opstak, wilde schipper v. D. met zijn boordevolle
zandschuit het zogenaamde Alphense Gat binnen-
lopen. om daar gunstig weer af te wachten. Het
schijnt, dat de schipper, die slechts tijdelijk dienst
doet op deze schuit, omdat de eigenaar, schipper
De Jong uit Lith. in militaire dienst is, niet vol-
doende bekend is geweest met de situatie ter
plaatse, want eensklaps maakte het schip slagzij
en begon snel te zinken. Op dit moment was de
toestand voor de beide opvarenden zeer hachelijk.
Een schipper, die met zijn schuit in de nabijheid
lag, had echter het ongeluk zien gebeuren en snelde
ter hulp. Het gelukte hem de opvarenden met zijn
roeiboot te bereiken en te redden. Een ogenblik
later was de zandschuit met lading geheelonder
water verdwenen. De schuit ligt zeer diep. zodat
zij geen gevaar voor het scheepvaartverkeer op-
levert. Naar de oorzaak van het gebeurde wordt
door de Rijkspolitie te Alphen een onderzoek inge-
steld.

25 APR 1939
Steenfabriek weer in bedrijf

Best. - Maandag.
De opleving in de steenindustrie heeft het

mogelijk gemaakt, dat de steenfabriek De
Leeuwerik ter plaatse. die sinds vier Iaren haar
bedrijf had stopgezet, thans haar werkzaamheden
heeft hervat. Men is thans weer -begonnen met
veertig arbeiders.

?5 APR 1939
Milicièn dodelijk getroffen

Door eigen revolver per ongeluk
geraakt?

Susteren. - Maandag.
Vanmiddag' is in deze gemeente de negentien-

, jarige milicien Kerkhof -uit Oss, die tot devgrens-
bewakingstroepen behoort. door een kogel· dodelijk
getroffen. • ' , "
Hij had kort tevoren met enige anderemtlltairen

op wacht gestaan en begaf zich alleen haar een
groep kameraden. die in de nabijheid aan .•tiet
werk waren. Op een gegeven ogenblik hoorden;~,<te
wachtdoende soldaten een schot. Bij ond~l'Z~ek
vonden zij K. dood op de weg liggen. Hij was door
een kogel in het hoofd getroffen. Oe toedracht
van het ongeluk is uiteraard niet bekend, dóch
men denkt, dat de revolver per ongeluk is afge-
gaan. De militaire politie heeft het stoffelijk over-

. schot' naar de woonplaats van het slachtoffer ver-
voerd.

Volgens een later bericht zou het oaseluk te
wijten zijn geweest aan het onoordeelkundig om-
gaan met een mitrailleur.
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Reeks aanrijdingen op ver-

keersweg' Eindhoven!
Den Bosch

Onbekendheid met voorschriften
van verkeersregelen op

voorrangswegen
Boxtel, - Maandag.

De laatste dagen is op de grote verkeersweg
Eindhoven-Den "Bosch, onder de gemeente Boxtel,
een aantal verkeersongelukken geschied, die hoofd-
zakelijk te wijten zijn aan de onbekendheid met
de voorschriften van de verkeersregelen op de voor-
rangswegen.
De rij werd Zondagmiddag geopend met een aan-

rijding nabij het mishuis Sint Charles. De land-
bouwer K. uit Sint Michielsgestel passeerde per
rijwiel het kruispunt aldàar, om via de voorrangs-
weg Zijn tocht te vervolgen. Hij stak zonder om
zich heen te zien, de voorrangsweg over. Op dit
moment naderde een personenauto, bestuurd door
den heer B. uit Naarden. K. werd gegrepen en tegen
het wegdek geslingerd. Met inwendige kneuzingen
en verwondingen aan hoofd en handen is het
slachtoffer opgenomen en bij een dokter binnen-
gebracht. Zijn rijwiel werd geheel gekraakt.
Een soortgelijk ongeluk geschiedde Maandag-

middag omstreeks half drie. Op genoemd tijdstip
passeerde de 53-jarige landbouwer K. ter hoogte
van het kruispunt De Ketting de grote voorrangs-
weg. Hij werd door een personenauto, bestuurd door
den heer A. uit Den Bosch, gegrepen. De land-
bouwer werd van zijn rijwiel geslingerd en bleef
in bewusteloze toestand op de weg liggen. Hij had
behalve inwendige kneuzingen, een gebroken arm
en verschillende verwondingen aan het hoofd op-
gfelopen. Het slachtoffer werd naar het Sint Lid-
winagesticht overgebracht, waar hij ter verpleging
werd opgenomen.
Toen des morgens een drietal landbouwers uit

Boxtel met hun fraai opgesierde paarden naar de
stamboekmerriekeuring te Den Bosch trokken, wer-
den zij ter hoogte van de zogenaamde Halsche
Barrière achterop gereden door een personenauto,
bestuurd door mejuffrouw A. uit Eindhoven. Juist
op het moment, dat mej. A. de boeren met hun
paarden wilde passeren, naderde uit de richting
Den Bosch een andere wagen. De autobestuurster
remde uit alle macht, doch zij had Diet gerekend
op de gladheid van de weg. De auto begon te slin-
geren, botste tegen de inmiddels riader gekomen
tegenligger, waardoor de achterzijde van de wagen
naar rechts omsloeg. Door deze manoeuvre werden
twee landbouwers geraakt. Landbouwer v. d. V.
was het ongelukkigst terecht gekomen. De man
was tussen de auto en de achterbumper met zijn
rechterbeen bekneld geraakt, dat geheel verbrijzeld
werd, terwijl Zijn metgezel, de landbouwer v. B.,
terzijde van de weg werd geworpen.

2'7APR 1939
Meisje door vrachtauto gegrepen

Oss, - Woensdag.
Hedenmorgen omstreeks acht uur is het zeven-

jarig dochtertje van de familie A. v. Loosbroek, dat
op de fiets in de Molenstraat reed, door een pas-
serende vrachtauto gegrepen. Het meisje kwam
. onder de auto terecht en werd zwaar gewond OP-
genomen. Zij is bij omwonenden binnengedragen,
waar haar eerste hulp verleend werd.
De toestand van de kleine, die een zware hersen-

schudding, een schedelbreuk, inwendig letsel en
een gebroken been had opgelopen, was zo ernstig,
dat. zij kort daarop is overleden. De auto is door
de koninklijke marechaussee in beslag genomen.
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Geheimzinnig. sterfgeval te
Dreumel

Dreumel, - Dinsdag
Gisteravond heeft zich ten huize van de familie

Van Leur een geheimzinnig drama afgespeeld, over
de bijzonderheden waarvan men nog steeds in het
duister verkeert. De 26-jarige verloofde van een
der zoons is onder verdachte omstandigheden dood
aangetroffen. De politie is na een uitgebreid onder-
zoek overgegaan tot arrestatie van den 23-jarigen
zoon des huizes, den timmerman C. van Leur. die
reeds geruime tijd met het meisje verkering had.
Het slachtoffer, de 26-jal'ige Anna Sars uit

Dreumel was enige dagen bij haar aanstaande
schoonouders gelogeerd, teneinde hun behulpzaam
te zijn. Toen zi.i gisteravond bii het avondeten niet
aan tafel verscheen, ging men haar zoeken en vond
men het meisje levenloos OP de vloer van haar
kamer uitgestrekt. Onmiddellijk werd een dokter
ontboden. die slechts de dood van het slachtoffer
kon constateren. De geneesheer achtte het echter
gewenst de politie van het gebeurde op de hoogte
te stellen. Een uitgebreid onderzoek leidde tot
arrestatie van den verloofde van het slachtoffer,
den 23-jarigen timmerman C. van Leur.
De jongeman werd aan een streng verhoor onder-

worpen en naar het politiebureau overgebracht,
waar hij is ingesloten.
De autoriteiten bewaren omtrent het gebeurde

het stilzwijgen.
Het stoffelijk overschot van het meisje is door

de justitie in beslag genomen en naar het R.K.
Liefdegesticht ter plaatse overgebracht, waar sectie
zal worden verricht. \
Zowel het slachtoffer als de aangehoudene staan

zeer gunstig bekend. Het meisje was de oudste van
een groot arbeidersgezin. Het voorval heeft ter
plaatse grote beroering gewekt.

Een andere lezing!
De burgemeester van Heesch geeft een lezing van

het gebeurde, die geheel staat tegenover het relaas
dat de heer Van ZUijlen ons deed. Volgens den
heer Offermans zou de heer Van Zuijlen, toen hij
ambtenaar ter secretarie was in Heesch, zich aan
onregelmatigheden hebben schuldiggemaakt, waar-

naar thans een justitieelonderzoek wordt inge-
steld. De burgemeester wenste nog enige inlichtin-
gen en had, ten einde de zaak zo min mogelijk
pijnlijk te doen verlopen. zich bereidverklaard
om den heer Van Z. Zondagmiddag twee uur in
zijn woning te ontvangen. Aanvankelijk had het
onderhoud een normaal verloop en werd het zelfs
onder het genot van een kop thee en een sigaar
gevoerd. Toen echter het dossier voor de dag kwam,
zou de heer Van Z. zich aan grove beledigingen te
buiten zijn gegaan, waarop de gastheer zijn dienst-
meisje belde om de politie te waarschuwen. De be- I
zoeker zou toen ZOdanig in woede zijn ontstoken,'
dat hij den burgemeester naar de keel vloog en
een vechtpartij ontstond, waarbij de burgemeester
tegen het onderlichaam zou zijn geschopt.
Toen de heer Offermans zijn aanvaller wilde _

arresteren, trachtte deze te vluchten - áldus de
lezing uit Heesch - en hield Van Z.den burgemees-
ter een brandende sigaar tegen de hand, teneinde
hem te nopen hem los te laten. .
De vroegere ambtenaar zou toen den burgemees- ~

ter opnieuw naar de keel hebben gegrepen, waarop )
deze hem met een stok een kleine wonde veroor-
zaakte.
Twee veldwachters zouden toen den burgemees-

ter hebben ontzet en Van Z. in het gemeentehuis
hebben opgesloten. Na te zijn verbonden en nadat
proces-verbaal was opgemaakt, is - wij geven nog
altijd het relaas van den burgemeester weer -
Van Z. in vrijheid gesteld en naar zijn woonplaats
teruggekeerd.



Verduistering wekt nog

grote beroering

Rumoerige vergadering van
ziekenfonds te Oss

Oss, - Dinsdag.
In verband met de malversaties, die hier ter

plaatse zijn gepleegd ten nadele van het zieken-
en verplegingsfonds "Onderlinge Hulp", instelling
van de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph, werd
Maandagavond .een ledenvergadering gehouden,
welke tot middernacht heeft geduurd. Uit de aard
der zaak had deze bijeenkomst, waarvoor massale
belangstelling bestond, een minder rustig verloop.
De gemoederen van de ter vergadering aanwezigen,
waren zeer verhit, te meer daar nu door het in-
dienen van het accountantsrapport zekerheid be-
staat, dat een bedrag van niet minder dan t 11.549,60
aan de algemene kas op onrechtmatige wijze is
onttrokken, Enige leden van het bestuur hadden
gemeend deze vergadering niet voor de pers toe-
gankelijk te moeten stellen, teneinde zo weinig
mogelijk ruchtbaarheid aan deze onverkwikkelijke
affaire te geven, doch deze maatregel verwekte
een storm van verontwaardiging bij verschillende
leden, zodat men tenslotte besloot voor de aan-
drang te zwichten en de pers toe te laten.
Bij de ingekomen stukken waren twee brieven,

respectievelijk van den voorzitter. den heer A.
Berndsen, en van den heer A. Senders, secretaras-
penningmeester der vereniging, die daarin hUIJ
ontslag als zodanig aanboden. De heer Berndsen'
gaf in zijn schrijven te kennen, dat hij later op,
de avond op deze ontslagneming terug zou komen'tDe voorzitter hield een langdurig betoog, waarin
hij o.a. uiteenzette, op welke wijze het fonds in de
moeilijkheden is gekomen, waarin het thans ver-'
keert. Volgens spreker was onkunde van den
secretaris-penningmeester, Senders, oorzaak van
het gebeurde. Door de gestage groei van het
ledental en mede door de gebrekkige boekhouding
heeft Senders de zaak niet meer op de juiste wijze
kunnen beheren.
Het accountantsrapport werd in snel tempo aan

de vergadering voorgelezen, zodat het voor de
meeste leden onmogelijk was, dit tot in de fines-
ses te volgen. De meeste opmerkingen kwamen dan
ook van de zijde van de leden der controle-com-
missie, die het stuk tevoren hadden kunnen be-
studeren en dan ook niet schroomden, hun ont-
stemming te uiten over het beleid van het be-
stuur en den secretaris-penningmeester.
Bij het onderzoek kwam vast te staan. dat de

ontslagen bode, J. D., die thans in Den Bosch is
gedetineerd, een bedrag had verduisterd van
/6.151,85. Het werd echter niet onmogelijk geacht,
dat dit tekort groter zou blijken. Verder werd nog
mededeling gedaan, dat het kastekort /1.499,75 be-
draagt.

De zoon betaalt af
De secretarrs-penningmeester had na het ont-

dekken van het tekort een bedrag van /3.900,- in
de kas teruggestort, zodat het verduisterde bedrag
in totaal bedroeg /11.549,60. De ontslagen bode
heeft een schuldbekentenis van t 5.900,- getekend,
welk bedrag na verloop van tijd zal binnenkomen,
doordat wekelijks t 20,- was ingehouden op het
loon van den zoon van den ontslagen bode, die
thans de functie van zijn vader heeft overge-
nomen.

Een lid der controle-commissie, de heer Van
Esch, meende hierop te mogen aanmerken, dat het
volgens hem niet aangaat om den zoon voor de
daden van zijn vader aansprakelijk te stellen, I

temeer daar reglementair alleen de secretaris-pen-
ningmeester voor het tekort aansprakelijk kan wor-
den gesteld, en dat de secretaris-penningmeester
zeer onoordeelkundig de zaken heeft beheerd,
waardoor het mogelijk is geweest, dat de ontslagen
bode kon optreden zoals hij gedaan heeft.
Zoals regelmatig placht voor te komen, droeg

de bode mlnder af dan hij had ontvangen, doch
hij werd door den secretaris-penningmeester geheel
gedechargeerd. Deze critiek op het beleid van den
secretaris-penningmeester deed een storm .van ver-
ontwaardiging opsteken onder de aanwezigen, die
nog aangroeide, toen de heer Van Esch nog op-
merkte, dat het niet aangaat, den ontslagen bode
voor de zaak te laten opdraaien, terwijl de secre-
taris-penningmeester vrij uit kan gaan.
Uitroepen als "Laat hem dan ook naar Den

Bosch brengen" waren niet van de lucht en de
voorzitter kon slechts door een luid en langdurig
gehall'ler de .rust in de zaal enigszins herstellen.
Intussen was het sluitingstijd geworden, zodat

de verkiezing van een nieuw bestuur niet meer
kon worden afgehandeld.
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Fietsende kommies zwaar gewond
onder auto

Wielrij

I

.. Heesch, -. Vrijdag.
BIJ het oversteken van de weg is de kom .

~er directe belastingen Heyboer, uit Heesch,~r!
?hde weg van Oss naar Heesch zijn dienst ver-

nec tte, door ,. een hem achterop komende auto
g grepen en tegen de weg geslingerd De ambte
n::r werd in bewust.eloze.toestand opgenomen e~
P auto naar het ZIekenhuis vervoerd H" bI k
een hersenschudding t h ." IJ ee .
~~:f~~nd is ernstig. Zij~ rij~~:r w~~~e~;~~~l ~~~

De 43-jarige C.
nabij de Duidend
Den Bosch per ri,
dat met vrij snell
De autobestuurde
wielrijder, die hl

, niet bemerkt en .
vloog over de au
dingen aan hoof

Nadat geneesk
verleend, is hij
Bosch vervoerd.
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imetTwee motorri[ders botsten

geweld tegen elkaar op

I ,

Beiden aan hun wonden,
bezweken

, -• g

Vlijmen, - Zondag.

Op de provinciale weg Den Bosch-Waalwijk
onder Vlijmen, zijn vanmorgen twee motorrij-
ders zodanig met elkaar in botsing gekomen,
dat zij beiden aan de gevolgen hunner verwon-
dingen bezweken.

Omstreeks elf uur vervoegde zich bi.i den garage-
houder, A. van Grinsven 'te Vli.imen de 28-jarige
M. van Helmond, bedrijfschef bij een wasserij uit
Vught, om daar met een vriend enige motorrijwie-
len te komen beproeven, waarvan hij er één wilde
kopen.
De heer Van Grinsven, die twee motorrijwielen

ten verkoop had staan, stelde voor, beide voertui-
gen op 'de weg te proberen en men besloot ge-
zamenlijk .op te rijden, om te zien, welke snelheid
er uit de motoren te halen' viel. Omstreeks kwart
over elf startte men en weldra stoven de beide
motorrijders met grote snelheid over de bochtige
Provmciale weg door het dorp. De weinige per-
sonen" die zich op dit tijdstip op de weg bevonden,
haastten zich naar de kant. Op een gegeven mo-
ment, sloeg de motor van Van Helmond af. De
garagehouder reed door in de richting Den Bosch,
om bij de' Uitgang van het dorp te keren en weer
terug te rijden naar zijn garage. Helmond had
zijn motor echter weer kunnen starten en met een
vaart van circa 100 km. stoof hij de weg af.
Bij een bocht en naar het schijnt tengevolge van

de grote snelheid, en mede, om een paal van het
electrische net te ontwijken, verloor hij de macht
over het stuur. Hij reed pardoes op den tegemoet-
komenden motorrijder Vah Grinsven in en botste
tegen deze op. Van Grinsven werd van zijn motor-
rijwiel geslingerd en kwam ongeveer tien meter
verder op de weg terecht, waar hij hevig bloedend
en in bewusteloze toestand bleef liggen. Van H.

was met zijn motorrijwielomgeslagen en moet
bijna op slag zijn gedood. Tengevolge van de bot-
sing vloog zijn motorrijwiel in brand en enige per-
sonen, die het gebeurde van nabi.i hadden gezien,
haastten zich om Van Helmond van de brandende
motor weg te trekken. Korte tijd later waren dr.
Verhoeven uit Vlijmen en dr. Prinsen uit Haar-
steeg aanwezig. Intussen had men de slachtoffers ~
in naburige woningen binnengedragen. De doctoren I
konden bij Van Helmond slechts de dood consta-
teren. De toestand van Van Grinsven was hope-
loos. Hij had een sche?elbasisfractuur. Het linker-
been was geheel versplmterd. Ongeveer tien minu-
ten na het ongeluk overleed hij. Het laatste slacht-
offer was 34 jaar vud en laat een weduwe met I
drie kinderen achter. Van Helmond was 28 jaar
oud en vader van vier kinderen. Hij was in mili-
taire dienst en met verlof thuis.

Ter gelegenhei
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aan de Berghet
huwelijksfeest.



Wielrijder zwaar gewond
Nuland, - Maandag.

De 43-jarige C. van der Leest wilde vanochtend
nabij de Duidendaalseweg de rijksweg Nijmegen-
Den Bosch per rijwieloversteken en bemerkte niet,'
dat met vrij snelle vaart een personenauto naderde.
De autobestuurder gaf signalen en remde sterk. De
wielrijder, die hardhorend is, heeft deze signalen

, niet bemerkt en werd door de wagen gegrepen. Hij
vloog over de auto en bleef met ernstige verwon-
dingen aan hoofd en benen liggen.

Nadat geneeskundige en geestelijke hulp was
verleend, is hij in ernstige toestand naar Den
Bosch vervoerd.

Nieuwe busdienst van de Maas-
buurtspoorweg

Oss, - Maandag.
Met ingang van heden zal de Maasbuurtspoor-

weg, in verband met de nieuwe dienstregeling der
Ned. Spoorwegen, waarbij de stations Ravenstein
en Wychen voor het personenvervoer worden ge-
sloten, een autobusdienst in bedrijf stellen. De
bussen geven aansluiting op de treinen uit de'
richting Den Bosch en Nijmegen. De route, welke
de autobussen volgen, loopt over Berghem, Harpen,
Huisseling, Ravenstein, Nifterik-veen, Wychen,
Teersdijk, Nijmegen-station, Nijmegen-stad v.v.
Voorts heeff de Maasbuurtspoorweg overgenomen

de autobusdienst Grave-Oss, waarvan de route is
Oss-Berghem, Herpen, Schayk, Reek, Velp Grave
en omgekeerd. Het bedienend peroneel van deze
bussen heeft Zondag 1.1. proefritten gehouden, om
zich met de wegen bekend te maken.

Internationaal muziekconcours op
Hemelvaartsdag te Oss

Oss,- Dinsdag.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de

fabrieksharmonie der Van den Berg's Kon. Tapijt-
I fabrieken, de harmonie "Montagne", zal het jubi-
lerende corps op Hemelvaartsdag een groet inter-
nationaal muziek- en zangconcours organiseren, Het
Wordt op de beide Pinksterdagen voortgezet.
Aan het concours zal een marswedstrijd worden

VerIJonden, terwijl op het gemeentelijk sportpark,
waar het concours wordt gehouden, tevens een
kermesse d'été zal worden georganiseerd.
De jury bestaat uit de heren Max GuiJaume,

• Roermond, W. A. C. van Opstal, Dordrecht en c.1 J. M. Merkx, Heusden.

I D.e besturen van de deelnemende verenigingen,
de Jury en het erecomité zullen Donderdag om half

I een door den burgemeester op het stadhuis officieel
worden ontvangen. <

I

Gouden huwelijkte Oss
Oss, - Maandag.

Het echtpaar A. Maas-Weygergans, wonende
aan de Berghemseweg alhier, vierde zijn 50-jarig
huwelijksfeest. De straat was fraai versierd.

I~
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Autobusbestuurder moest kiezen
tussen fietser en het water ...

Heeswijk, - Donderdag.
Omstreeks half acht vanavond begaf de 27-jarige

landbouwer E. Hommeles uit Dinther zich per rij-
wiel langs de Zuid-Willemsvaart naar zijn woon-
plaats. Nabij sluis 3 alhier werd zijn aandacht
afgeleid, met het gevolg, dat hij op de linker helft
van de weg terecht kwam. Juist op dit ogenblik
naderde een autobus, waarin zich de leden van
een zangvereniging bevonden. Bovendien werd hij
achterop gereden door een personenauto.
De bestuurder van de autobus kon niet meer

naar links uithalen, omdat hij dan gevaar liep met
de bus in de Zuid-Willemsvaart te rijden. Hij 'kon
dientengevolge een aanrijding niet meer VOOrI-

komen en botste met kracht tegen den wielrijder
op. Deze werd van zijn fiets geslingerd en bleef
bewusteloos op de weg liggen. Hij bleek ernstige
inwendige kneuzingen en een zware hersenschud-
ding te hebben bekomen. Nadat hem op de weg
eerste hulp was verleend, is hij naar het zieken-
huis overgebracht. De fiets was geheel gekraakt,
terwijl de bus aan de voorzijde was beschadigd.
De inzittenden hadden geen letselopgelopen.

De N.S.B. te Oss a's N.S.B.
Oss, - Woensdag.

Behalve te Amsterdam, is de N.S.B. ook te Oss
uitgekomen met een candidatenlijst onder eigen
naam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gelijk
men weet, heeft de heer Mussert een achterdeurtje
opengelaten om ook in andere plaatsen toch can-
didaten te -stellen, Hoewel de N.S.B. elders in het
land zich bij deze verkiezingen liefst verschuilt
achter neutraal klinkende namen, heeft men het
.in Oss er maar op gewaagd, zonder vermomming
te verschijnen, Bij de verkiezingen voor de Provin;
ciale Staten verkreeg de N.S.B. hier 260 stemmen,
wat niet genoeg zou zijn voor een raadszetel.

.-~.-------)~,MEI !93~
Oss, - Vrtjdag,

- Vandaag vierde het echtpaar W. de Bolt-
Eysvogels, wonende in de Kruisstraat, zitn gouden
huwelijksfeest.

Militaire rnotorrncer
op slag gedood

Toen hij poogde een ongeval
te voorkomen

Schijndel, - Vrijdag.
Hedenmorgen omstreeks acht uur passeerde een

militaire colonne motorrijders uit Sint-Michielgestel
de Hoofdweg te Schijndel. Ter hoogte van het
klooster aldaar wilde een der pensiongasten, de

, 78-jarige J. van der Velden plotseling de weg over-
steken, zonder op de aansnellende motorrijders te
letten.

De negentienjarige militair J. Schapendonk uit
Vught trachtte nog op het laatste ogenblik door Ij
krachtig remmen een aanrijding te voorkomen, doch j
dit gelukte niet meer. De motorrijder kwam met den
grijsaard in aanraking, waardoor hij de macht over
zijn stuur verloor en tegen een boom botste. De
botsing was zo hevig, dat de militair op slag werd
gedood.

De oude mart, die door zijn onvoorzichtigheid het
ongeluk had veroorzaakt, had een beenbreuk opge-
lopen. Hij is naar een naburig ziekenhuis vervoerd
waarheen ook het stoffelijk overschot van den mili-
tair is overgebracht. Het motorrijwiel was geheel
vernield.



Langdurige vacantie voor àe-· - ....
schoolgaande jeugd

Ernstige ontstemming over militaire
maatregelen

Den Bosch, - Dinsdag.
In een dorp nabij Den Bosch heerst grote onte-

vredenheid over het feit, dat de schoolgaande
jeugd daar reeds bijna twee maanden van onder-
wijs is verstoken. Deze eigenaardige toestand Is
ontstaan, doordat in alle scholen militairen zijn
gehuisvest, zodat men het onderwijs stop heett
moeten zetten.
De ontstemming ter plaatse is des te groter,

omdat buiten de kom der gemeente oude gebou-
wen en leegstaande huizen voor· huisvesting van
militairen in aanmerking konden komen. Zowel bij
het gemeentebestuur als bij de militaire autori-
teiten zijn stappen gedaan om aan deze toestand
een einde te maken.

I Een extra-trei n voor I f

~zes man l l

Van Den Bosch
naar Oss

Oss. - Dinsdag.
Dat de Nederlandse Spoorwegen een bewonde-

renswaardige service verlenen aan de treinreizigers,
hebben zes Ossenaren ondervonden, die de onge-
wone sensatie hebben beleefd, .dat voor hen een
extra-trein werd ingelegd.
Uit de richting TTtrecht arriveerden de zes pas-

sagiers op de avond van de tweede Pinksterdag om
tien voor twaalf aan het station Den Bosch om
met de laatste trein naar Oss door te reizen. Aan-
gezien de trein uit Utrecht veertig minuten te laat
was aangekomen, hoopte men, dat de laatste trein
naar Oss wel zou hebben gewacht, doch tot schrik
der late reizigers bleek dit niet het geval te zijn.
De kans om Oss per trein die dag nog te bereiken,
was dus verkeken en men besloot gezamenlijk naar
den stationschef te gaan, om overleg te plegen.
Toen bleek, dat de Nederlandse SpOorwegen alles

in het werk stellen om het de treinreizigers naar de
zin te maken. Want na enig over en weer gepraat
verzocht de stationschef de gedupeerde reizigers
zich naar het perron te begeven en daar zagen de
zes verbaasde Ossenaren, dat speciaal voor hen een
extra-trein was gerequireerd, Een locomotief, waar-
achter twee personenwagens en een bagagewagen,
kwam voorgereden en daarmede ging het in snel
tempo naar Oss, waar men ter wille van de zes
reizigers het station een half uur langer dan anders
geopend had gehouden.
Na het treinpersoneel hun dank te hebben be-

tuigd, verlieten de reizigers hoogst voldaan de
extra-trein, die onmiddellijk naar Den Bosch terug-
stoomde.



VARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag. r

Op de weekmarkt werden aangevoerd:
12 dragende varkens 65-90; 16 guste-varkens 5~

90' 18 loopvarkens 20-30 per stuk; 24 vette tV~k
21':_23 ct. per pond; 723 biggen 17-21 per su.

Vogels herwonnen door brand
hun vrijheid

Oss, - Woensdag.
Door onbekende oorzaak is hedenavond brand

ontstaan in een schuur, gelegen achter de melk-
inrichting van den heer J. Wulms, aan de Linkens-
weg te Oss. In een oogwenk stond de schuur in
lichte laaie en ook het woonhuis van den heer W.
liep gevaar in de brand te worden betrokken. De
brandweer slaagde er in het woonhuis voor het
vuur te vrijwaren. Men kon evenwel niet verhin-
deren, dat de vlammen oversloegen naar een
volière, toebehorende aan den hoofdonderwijzer
W. Ernich. De talrijke fraaie vogels verkeerden
in een hachelijke positie, doch toen het vuur een
gat in een der zijwanden had gebrand, zagen de
vogels kans op onverwachte wijze hun vrijheid te
hernemen, zodat de heer E. ze wel nooit meer

,terug zal zien.
Bij pogingen om nog enige fietsen uit de bran-

I~:~~e ~~h~~:n~~o~:e,!:n~~~ep eee~nd:O~~~ d:
zodat hij zich onder geneeskundige behandeling
(moest stellen. De schuur met bakfiets en enige
fietsen en de volière is een prooi der vlammen
geworden.
Verzekering dekt de schade.'.'M

Wielrijdster 'door auto gegrepen
Boxtel, - Donderdag.

Op de Rijksstraatweg Den Bosch-Eindhoven,
onder de gemeente Boxtel, is hedenavond 0:mstreeks
half zeven de lB-jarige mej. B. Janssen uit Boxtel
bij het oversteken van de weg door een auto ge-
grepen. Met twee gebroken benen en een hersen-
schudding werd het meisje. in zorgwekkende toe-
stand naar het St. Ludwinazlekenhuls overgebracht.
Het ongeval zou te wijten zijn aan het felt, dat het
slachtoffer, zonder tekens te geven, de voorranss-
weg heeft overgestoken.

Bij het zwemmen verdronken
Heeswijk, - Donderdag ,

Uit de Zuid-Willems~aart onder ~e. gemee~!-C
ük . hedenavond door de noutie het IlJkHeeswlJ , IS 1 J v d Bhaald van den 25-jarigen ma enaar . . . .

opge kId' daar 's middag was gaan zwemmen.
uit Boe e ct ;~ehadden's middags kleren en een J
Omwonen e . d ter plaatse
~ie~~e;~~~.n~~~~lz~~d~o~~~~~~ l~~a~eval in ken=
nfs werd gesU')ld, is mén onmlddelll.1k eraaI?-dreg

. d B die niet goed kon zwemmen, IS, voor
gen. v. en 'd'at uit de omstandigheden kan -op-zover me .
maken, bij het baden verdronken.

.. ".-

,.

Erp, - Vrijdag.
zes boerderijen voor

Aanbesteed is het bouwe~ ~~~tuur De laagste In-
reke~ling van hetA geAmteent~ Erp, met j 36.720. Het
'schriJver was A. . r s,
werk is nog niet gegund. ••.• __ ~ ,,_""'ft~

/
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T.O.P. is door zege op Nevelo
tweede-krasser

Oss, - Maandag.
Na vier achtereenvolgende jaren het kampioen-

schap in de derde klasse van de K.N.V.B. te heb-
~en behaald, is T.O.P. er in geslaagd de zo vurig
begeerde tweede klasse van de K.N.V.B. te bereiken.
Tot dusverre was het ongeslagen uit, de promotie-
en degradatiewedstrijden te voorschijn gekomen
en Zondagmiddag wist het Nevelo te verslaan met
2-1, waardoor het tweede klasser werd Begrijpe-
lijkerwijze was de belangstelling van het publiek
voor deze match zeer groot. De beide elftallen
waren tegen elkaar opgewassen, doch door de
droogte van het veld en de vrij sterke wind, was
het moeilijk een zuiver schot te plaatsen. Na 20
minuten zag Nevelo kans het leer in het TOP-doel
te doen verdwijnen, doch een kwartier voor de rust
maakte T.0.P. gelijk. Na de thee ontwikkelde zich
aan beide zijden een fors spel. Doelpunten bleven
echter uit en algemeen verwachtte men. dat deze
wedstrijd in een gelijk spel zou eindigen. Het was
dan ook een verrassing, toen door een snelle door-
braak TOP in de laatste minuut het overwinnings-
doelpunt scoorde. Onniiddellijk na de wedstrijd
werden de spelers, die allen uit de arbeidersklasse
zijn, door supporters en bestuur gelukgewenst en
gehuldigd.
De nieuwe tweede klas-spelers mochten een fraaie

handkoffer in ontvangst nemen. TOP heeft nu 7
punten behaald, tegenover Nevelo 3 en Hero 2,
waaruit volgt, dat Hero onvoorwaardelijk degra-
deert.

a/~·
Betonnen wegdek door
de hitte gesprongen

Reek, - Woensdag.
De grote hitte van vandaag is oorzaak geweest

van een zeldzaam voorval. Het betonnen wegdek
van de rijksstraatweg Den Bosch-Graye, onder de
gemeente Reek, is met een slag uiteengesprongen,
waardoor een breuk over de gehele wegbreedte is
ontstaan. Hiervoor werd dit weggedeelte een gevaar
voor het snelverkeer. Ambtenaren van de Rijks-
waterstaat sloten dit gedeelte en het verkeer werd
over het brede fietspad en een deel van de berm
van de weg geleid.
Omstreeks half vijf in de middag klonk plotseling

.een harde knal en toen omwonenden, die aan een
auto-ongeluk dachten, naderbij snelden, zagen zij,
dat het wegdek, dat uit beton van 18 c.m. dikte
bestaat, juist op de z.g, las tegen elkaar was gedrukt
en wel op zodanige wijze, dat die beide stukken
naar de hoogte waren gedrongen en uit elkaar
waren gespat. Her en derwaarts lagen grote stukken
beton verspreid.
Automobilisten, die op deze weg met een flinke

vaart pjlegen te rijden, daar het een voorrangsweg
is, werden op het gevaar opmerkzaam gemaakt,
zodat ter plaatse slechts met een matige snelheid
kon worden gereden. Dit had tot gevolg, dat er
een opeenhoping van auto's ontstond. Enige ogen-
blikken later werd een ambtenaar van de RijkS-
waterstaat gewaarschuwd, die zorg droeg, dat er
borden werden geplaatst, die de gevaarlijke situatie
ter plaatse aanwezen. Volgens deskundigen moet
het voorval geweten worden aan de geweldige hitte,
waaraan het betonnen wegdek de gehele dag is
blootgesteld geweest. Twee lassen van vijf meter
lengte en zes meter breedte zullen moeten worden
hermeuwd,

VAHh.t..-1~~lt~an...n.~
Oss, - Woensdag.

Op de weekmarkt te Oss zijn aangevoerd: 21 drach.
tige varkens f 65-8'5, 18 guste varkens f 50-90, 12
vette varkens 10.21-0.23 per pond; 26 loopvarkens
f 23-28, 723 biggen f 17-19.

I .J
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Branden in bos en hei

Woensdagmiddag is brand uitgebroken in een
complex dennenbossen in de buurt van Slabroek,
tussen de gemeenten Nistelrode en Uden (N.B.).
Het vuur vond in het kurkdroge hout gretig voed-
sel en plantte zich snel voort. Omwonenden en
arbeiders van de werkverschaffing namen krachtig
het blussingswerk ter hand en in samenwerking
met de brandweer uit Uden, die onder lelding van
den burgemeester spoedig ter plaatse was, Slaagde
men er in een uitbreiding te voorkomen. Enige
hectaren laag dennenhout is door het vuur ver-
neild. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door-
dat achteloos met vuur is omgegaan.

Ernstig ongeluk op de werkverschaf.
fing te Velp (N.B.)

Oss, - Woensdag.
Hedenmiddag had de arbeider H. Ruys alhier,

tijdens zijn werkzaamheden op de werkverschaffing
te Velp (N.-B.) het ongeluk uit te glijden, ten-
gevolge waarvan hij met het hoofd tussen twee
kipkarren bekneld raakte. Mede-arbeiders hebben
den man, die hevige pijnen leed, uit zijn hachelijke
positie verlost. Een arts, die juist per auto pas-
seerde, verleende geneeskundige hulp en braent
het slachtoffer in zijn auto naar het st. Canistus-
ziekenhuis te Nijmegen, waar R. ter verpleging
is opgenomen. Zijn toestand is zorgwekkend.

Oss, _ Donderdag.
Alhier 'is aanbesteed de lfevering van 330 stuks

putdeksels, 940 inlaatstukken en 300 klimijzers. ~aa:g-
ste tnscnriuster: Techn. Bureau van Gwtl]ZelplO-
ducten, Soes~. met t 8540.-.
Voorts is aan besteed het maken van 13000 beton-

kespen, 2280 straat- en huiskolken en 40.000 beton-
blokken Laagste inschrijver P. Doevendans, Tilburg
met t 17.900.--'--.De gunning is aangehouden.

(

Café ..De Toonkunst" te Vlijmen
afgebrand

. Vlijmen, - Dinsdag.
Hedel'l:mIddag omstreeks 3 uur is brand uitge-

broken III een perceel aan de Akkerstraat, -waarin
gevestigd is het .café "De Toonkunst", met concert-
zaal en woonhuis van den heer Pijnenburg. Het
vuur was m het achtergedeelte van het pand ent-
s~aan en Sloeg over naar de concertzaal welke
zich achter het café bevond. Weldra stond deze
. zaal III llchter laaie. De I;;>randweerstelde alles in
het werk, om met enige stralen op de waterleiding
h~t vuur meester te worden, doch zij kon niet ver-
hinderen, d~t de vlan;men zicJ:1ook mededeelden
aan he~. cafe. Het cafe, met woonhuis en concert-
zaa~,. ZIJn geheel uitgebrand. De inboedel en de
cafe-mventaris zijn eveneens een prooi der vlam-
men g~:vorden. De oorzaak van de brand is ver-
moed~llJk kortsluiting. De schade wordt door ver-
zekermg gedekt.

I

Oss - Zondag.
- Onder verdenking van zich te hebben schuldig

gemaakt aan diefstallen bij verschillende personen,
waar zij als werkster heeft gearbeid, is' door de
gemeentepelttie te Oss. gearresteerd de 30-jarige
werkster, mejuffrouw Th. V. uit Berghem. .
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• Stierengevecht te Berghem •

Berghem, - Zaterdag.
Een dolle siier heeft grote eonsternatie te-

weeggebracht te Berchem, waar hij een avon-
tuurlijke tocht heeft gemaakt, welke zoveel
gevaar voor de omgeving opleverde, dat het
beest zijn uitstapje met de dood heeft moeten
bekopen. Toen, zoals gewoonlijk, Zaterdag op
het emplacement van een der exportslagerijen
te Oss rundvee werd gelost, bevond zich daar-
onder ook een kolossale stier.

Het SChijnt, dat het dier bij het laden der
wagons dol is geworden, want plotseling, voor-
dat iemand er op bedacht was, wist het zich
los te rukken. Het dier rende het spoorweg-
emplacement op, om tussen de rails in de
richting Berghem voort te rennen. .
Een ogenblik dacht men, dat de stier door

een hem achteropkomende trein vermorzeld
zou worden, doch hij liet de trein rustig pas-
seren en vervolgde toen zijn weg. Intussen was
de achtervolging ingezet.
Het aantal achtervolgers werd steeds groter

en het gelukte het opgejaagde dier een weide,
welke met prikkeldraad was omgeven, in te
drijven. Een landbouwer meende, dat hij nu
het beest in handen zou kunnen krijgen, doch
de stier maakte aanstalten den boer op zijn
hoorns te nemen. Het opgejaagde dier, dat
door meer dan 600 man, gewapend met stok-
ken en knuppels, werd achtervolgd. wist de
weide te ontvluchten en zette koers naar de
Spaanderstraat te Berchem;
Aangezien het beest de bebouwde kom van

Berghem was genaderd, waardoor de kans op
ongelukken steeds groter werd, besloot men de
Koninklijke Marechaussee te Oss te alarme-
ren, om het beest af te maken.

Deze slaagde er in het beest op korte af-
stand te naderen. Toen het eerste schot was
gelost, was alleen de huid van het dier op de
rugzijde opengereten. Een politieman besloot
zijn karabijn over te geven aan een employé
van de exportslagerij, wiens gewone werk in
het dagelijks leven het neerschieten van rund-
vee was. De stier was echter door de pijn
door het dolle heengeraakt en vocht voor zijn
leven. Eerst bij het vijfde schot met de kara-
bijn, dat tussen de ogen terechtkwam, werd
het dier dodelijk getroffen.
De schade, welke het dol geworden dier aan

gewassen, tuinen en hoven heeft toegebracht,
zal door de directie der exportslaçerii aan de
eigenaars worden vergoed.

Achterband van motor sprong
,

Duopassagier ernstig gewond

Boxtel, - Maandag.
Op de Bosscheweg alhier reed hedenavond de

heer Schuller per motorrijwiel met als duopassagier
, Zijn neef, den 25-jarigen Frans Schuller in de
richting Den Bosch.
Ter hoogte van café Breugel sprong eensklaps

de achterband van het motorrijwiel, ten gevolge
waarvan de duo-passagier zijn evenwicht verloor en
achterover van de duo werd geslingerd.
In bewusteloze toestand werd het slachtoffer het

genoemde café binnengedragen, waar dr, Steen-
huyzen eerste hulp verleende. Met een zware her-
senschudding en inwendige kneuzingen is het
slachtoffer naar het ziekenhuis ter plaatse ver-
voerd, .waar hij in ernstige toestand werd opge-
nomen. De bestuurder van het motorrijwiel had
door het gebeurde de macht over zijn stuur ver-
loren en was over de kop geslagen. Hij liep echter
slechts lichte verwondingen op en kon, na ver-
bonden te zijn, huiswaarts keren. ~e motor werd
ernstig beschadigd.

•



Aanbestedingen
Veghel, - Donderdag.j

Ten raadhuize alhier is aanbesteed het verharden
en betegelen van vier straten en wegen. Laagste .in-
schrijver was A. van Doorn, Boxtel, met f 17.155.-.

Brand op het buitengoed
Grootgrinsel

Den Dungen, - Vrijdag .
.Vanmiddag omstreeks drie uur is alhier brand

Uitgebroken op het buitengoed Grootgrinsel toebe-
h<?7endeen bewoond door jhr, mr, F. J. c. 'M:. van
Rijckevorsel, die onlangs benoemd is tot burge-
mee~~er der gemeente Lisse, doch nog met zijn
familie te Den Dungen verblijf houdt.
De b~'~nd was ontstaan in een waranda. De

plaatselijke brandweer Was spoedig met de motor-
spuit ter plaatse. Na ongeveer een uur hard wer-
ken, slaagde ..men erin het vuur meester te worden.
De r~chterzIJ,,:leugel is echter geheel uitgebrand.
Het ZIch daarin bevindende meubilair is eveneens
verloren gegaan. De waterschade in het overige ge-
deelte van het gebouw is groot. De oorzaak van
de brand is nog niet opgehelderd. De schade wordt
door verzekering gedekt .

J

Veghel, - Vrijdag.
In deze gemeente is ·onder architectuur van den

heer J. J. M. van Halteren te Den Bosch aanbesteed,
de bouw van een nieuwe kapel met bijbehorende
werken aan het Moederhuis der Eerw. zusters Fran-

I ciscanessen. van de 38 ingekomen biljetten was de
aannemer Jas. Damen te Mill met f 127.900.- de
hoogste, terwijl de aannemers Willems en van
Dooren te Veghel met t 98.800.- de laagste waren.

Brandende benzine bereikte
~tobus, die uitbrandde

~'-_; -
~ 0 " " Ott d " te VIer mZI en en WIS en

zich te redden
Herpen, - Zondag.

Zaterdagavond is onder de gemeente Herpen een
autobus, waarin zich vier personen bevonden, in
brand gevlogen en geheel uitgebrand. De inzitten-
den zijn er in geslaagd, ongedeerd de brandende
bus te verlaten.

De omstandigheden, welke aan het gebeurde
voorafgingen en waardoor de brand is ontstaan,
waren zeer eigenaardig.
De autobus van de Maasbuurtspoorwegen, die de

dienst onderhoudt tussen Oss en Nijmegen over
Ravenstein, had omstreeks acht uur de brug over
de Beers te Herpen gepasseerd, toen door nog on-
opgehelderde oorzaak de benzinetank sprong, Hier-
door verspreidde zich een hoeveelheid benzine over
de Provincialeweg. Deze vatte vlam. waardoor de
autobus gevolgd werd door de vlammen van de
brandende benzine. Dit zonderlinge SChouwspel
werd gezien door een voorbijganger, die den auto-
buschauffeur op het gevaar opmerkzaam maakte.
De bestuurder bracht zijn voertuig tot stilstand,

doch hierdoor naderden de vlammen de autobus, die
van achteren vlam vatte en weldra fel brandde.
De beide passagiers en de conducteur, die zich, be-
halve de chauffeur, in de bus bevonden, haastten
zich het brandende vehikel te verlaten, hetgeen
ongehinderd kon geschieden. Gezamenlijk trachtte
men het vuur te blussen, doch toen dit niet ge-
lukte, werd de brandweer te Herpen gealarmeerd.
Met. enige stralen werd het vuur bestreden, doch de
gehele bus stond in lichterlaaie en brandde zeer
fel. De brand ontwikkelde zulk een geweldige hitte,
dat de asfaltweg ter plaatse geheel werd vernield,
terwijl een grote heg eveneens in brand vloog en

: afbrandde. Na ongeveer twee uren was de bus ge-
I heel door het vuur vernield. Het verkeersobstakel
is laj;er Per kraa_nwagen weggesle,Nlt;.__ -c-r-
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Zedenmisdriil op
het spoor gekomen

Ravenstein, - Zondag.
De gemeenteveldwachter van Ravenstein is een

zedenmisdrijf op het spoor gekomen, waarbij naar
schatting circa 20 personen, waaronder vele jon-
gens van 15 en 16·jaar, zijn betrokken. Reeds twee
arrestaties zijn verricht, terwijl het er naar uit-
ziet, dat er nog meer zullen volgen.

Sinds enige tijd kwamen er bii den veldwachter
geregeld aangiften binnen van kleine diefstallen. Zo
waren er dan weer kippen en eieren, dan weer
goederen van huishoudelijke aard gestolen en ook
fietsplaatjes waren een graag gewild artikel. Ook
was het de politie ter ore gekomen. dat jeugdige
knapen zich met personen ophielden van verdacht
allooi. Toen eindelijk de veldwachter in de loop
van de vorige week een dezer knapen kon betrap-
pen, gelukte het hem ook verband te brengen, tus-
sen de verschillende kleine misdaden. Een I6-jarige
jongen, zekere De K. werd aangehouden, verdacht
van diefstal van een rijwielbelastingmerk en toen
de jongen niet alleen de diefstal bekende. doch ook
mededelingen kon verschaffen over onzedelijke
handelingen, welke ter plaatse waren gepleegd,
werd de sneeuwbal aan het rollen gebracht.
De opsporingsambtenaar ging aanstonds over tot

aanhouding van den 19-jarigen A. v. d. H, uit
Ravenstein, die op zijn beurt een bekentenis af-
legde en verder verschillende namen noemde van
medeplichtigen. Naar aanleiding hiervan volgde
een nauwkeurig onderzoek, dat leidde tot arresta-
tie. van den 64-jarigen oud-gepensinnoeerden In-
dischen militair W. van S te Ravenstein. Het is
gebleken, dat deze handelingen reeds dateren van
de tijd, dat in 1936 de kazematten te Ravenstein
werden gebouwd, waar deze Van S, tijdelijk belast
was met het toezicht houden op de loodsen en het
materiaal van deze bouwwerken.
Van S. schijnt van die tijd af verschillende jon-

gens te hebben medegelokt in de loodsen. Het is
niet uitgesloten dat nog meer arrestaties zullen I
volgen. Gedurende net afgelopen weekeinde zijn 1/
nog tientallen jongens van 15 en 16 jaar op het
raadhuis aan een verhoor onderworpen. Het is aan
het licht gekomen, dat dezelfde jongens. die bij het
zedenmisdrijf zijn betrokken, zich ook schuldig
hebben gemaakt aan de verschillende kleine dief-
stallen, welke de laatste tijd te Ravenstein zijn
voorgekomen. De beide arrestanten zullen naar
Den Bosch worden overgebracht, om aldaar ter
beschikking van den officier van Justitie te wor-
den gesteld. -----------------

]1
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Door de bliksemgedood

Loosbroek, - Maandag.
Hedenmorgen was landbouwer J. M. van der

Kammen op het veld bezig met maaien toe~ Plot
seling een onweer losbarstte dat slechts emge mi-
nuten aanhield. .
Van der Kammen werd door het hemelvuur ge-

troffen terwijl een arbeider, die naast hem stond,
bewust~looS op de grond viel. .
Onmiddellijk werd geneeskundige hulp mgeroe-

pen doch Van der Kammen was reeds ov~rlede:.
De 'geneesheer slaagde erin bij d~!l arbeld~ let:
levensgeesten weer op te wekken. H1Jhad gee
sel bekomen. . r
Het slachtoffer was enige zoon en kostwmne

V001' zijn ouders.



Ernstig verkeersongeval op de weg
Eindhoven-Boxtel

Best, - Donderdag.
Hedenavond is op de grote rijksstraatweg Eind-

hoven-Boxtel, onder de gemeente Best, een ernstig
verkeersongeluk gebeurd, waarbij twee wielrijders
ernstig zijn gewond. Op genoemd punt .. kwamen
uit de richting Eindhoven twee wielrijders, de
gebr. M., terwijl op hetzelfde moment een personen-
auto bestuurd door den directeur van de boter-
fabriek te Wanrooy de provtnciale weg naar St.
Udenrode wilde oprijden. De wielrijders, die zich
op het fietspad bevonden, werden beiden door- de
auto gegrepen en tegen de grond geslingerd. In
bewusteloze toestand zijn zij opgenomen, waarna
zij op advies van dr. Kuipers uit Best naar het
Liefdegesticht ter plaatse werden overgebracht. De
gebr. M. hadden verschillende verwondingen opge-
lopen. De beide fietsen waren geheel gekraakt en
ook de auto was aan de voorzijde ernstig gehavend.

Ceweer ging plorselinq af

Soldaat zal drie vingers
moeten missen

I/'
I

Best. - Donderdag.
Hedenavond stond de vrijwillige militair Loohof

.uit Bellingwolde, nabij de militaire keuken Best
op wacht, toen plotseling zijn geweer afging. Door-
~d~t de solda~t~ die zijn geweer aan de voet had,
dit wapen JUlSt boven de vuurmond vasthield,
werd zijn hand door de kogel doorboord. De rech-
terhand van het slachtoffer bleek ernstig te zijn
verminkt. Twee vingers waren afgerukt, terwijl een
derde vinger zo ernstig was gekwetst, dat die zal
moeten worden geamputeerd. Nadat geneeskundige
hulp was verleend, is het slachtoffer per auto naar
het centraal militair hospitaal te Utrecht vervoerd,
waar hij ter verpleging is opgenomen. Waarschijn-
lijk is het geweer afgegaan, doordat de militair
het wapen te hard op de grond heeft neergezet.

Oss, - Donderdag.
Op de weekmarkt van heden zijn aangevoerd: 18

drachtige varkens f 65-85 per stuk; 2'3 guste var-
kens, f 50-90 per stuk; 27 vette varkens, f 0.21-
0.23 per t kg.: 31 Ioopvarkeris, f 17-20 per stuk;
594 biggen, f 17-20 per stuk.

Boerenhofstede met schuur tot de
grond toe afgebrand

Er was geen water in de buurt
Mill, - Dinsdag.

Hedenavond omstreeks halfzeven is brand uitge-
broken in de boerderij van den landbouwer M. v. d.
Vorle, gelegen aan de Nood, alhier. Het vuur was in
het achterhuis ontstaan, waar men bezig was met
het stoken van een veevoederketel. Waarschijnlijk
zijn enige vonken in hooi of stro terecht gekomen,
met het vermelde gevolg. Het vuur vond gretig
voedsel in een partij hooi en stro, zodat de hof-
stede weldra in lichterlaaie stond. Aangezien er in
de buurt geen water was, kon de brandweer niets
uitrichten. De vlammen sloegen over naar de
schuur, die evenals de hofstede tot de grond toe r
afbrandde. Het vee kon in veiligheid worden ge-
bracht, slechts enige kippen kwamen in de vlam-
men om. Van de inboedel kon niets WOrdengered.
De schade wordt slechts ten dele door verzeke-
ring gedekt.
:.
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Une gezinnen dakloos

Door een felle brand te Uden
Uden. - Dinsdag.

Hedenmo,rgen is 'hier ter plaatse een hevige
brand ontstaan, welke zich zo snel uitbreidde, dat
in korte tijd een blok van drie woonhuizen geheel
is uitgebrand. Omstreeks tien uur merkten huren
van de familie J. Mollen in de Notarissteeg een
sterke brandlucht en daar zij wisten dat de oude
vader, een 93-jarige hulpbehoevende grijsaard,
alleen thuis was, haastten zij zich een onderzoek
in te stellen. Inderdaad bleek in het huis brand te
zijn uitgebroken terwijl de oude man. die niet in
staat is te lopen, nog geheelonkundig van het ge-
beurde was. Het huis stond reeds vol rook en in
allerijl werd de grijsaard naar buiten gedragen en
bij omwonenden in veiligheid gebracht.
Aangewakkerd door de krachtige wind had het

vuur inmiddels met grote snelheid om zich heen
gegrepen en het duurde dan ook niet lang, of het
woonhuis stond in lichter laaie. De brandweer was
met de motorspuit op de plaats des onheils ge-
arriveerd en nam het blussingswerk ter hand. De
vlammen waren echter overgeslagen naar het aan-
grenzende .woonhuis van de familie Strik en het
vuur breidde zich steeds uit. De buurtbewoners
achtten het geraden, hun woningen te ontruimen.
Inderdaad bleek het vuur nog niet te zijn verzadigd, ..f....f cf'o
want de vonkenregen tastte thans ook een derde
perceel aan. bewoond door de familie T. van den .~,!
Anker. Spoedig daarna stond het gehele blok van .
drie woningen in lichte laaie, terwijl aan blussen:
niet meer viel te denken. De brandweer moest zichl
bepalen tot het nathouden der omliggende percelen
. en wist verdere uitbreiding te voorkomen. De drie
:woonhuizen zijn echter geheel door het vuur ver-
:woest. terwijl van. de inboedel slechts een klein ge-
, deelte kon worden gered.

Eet gebeurde betekent voor de drie families ....
waarvan de gezinshoofden allen in de werkver-
schaffing zijn, een ernstige schadepost. daar geen
der inboedels was verzekerd.
De huizen welke toebehoorden aan den heer H.

I van Helvoirt te Uden, waren wel verzekerd. Door
de brand zijn veertien personen dakloos geworden.
Zij zijn door buren en familieleden voorlopig opge-
nomen. Vermoedelijk is de brand ontstaan. door-

I dat de oude Mollen achteloos met lucifers is omge-
gaan, doch zekerheid hieromtrent bestaat niet.

Fascisten maakten "propaganda."
Veghel, - Zondag.

In de nacht van Zaterdag op Zondag hebben
aanhangers van de fascistische partij "Zwart Front"
zich schuldig gemaakt aan een staaltje van erger-
lijke straatschenderij. Hedenmorgen kwam men tot
de ontdekking, dat een woonhuis.. tegenover de
r.k. kerk, geheel met zwarte teer was besmeurd.
Met grote letters waren er reclameleuzen van Zwart
Front aangebracht. Ook de brug bij het postkantoor
bleek geheel met teer te zijn besmeurd en door
propagandaleuzen van Zwart Front te zijn ont-
sierd. Uit alles blijkt, dat de vandalen bij hun
nachtelijk werk zijn gestoord. De politie stelt een
uitgebreid onderzoek in, dat tot dusverre nog geen
resultaat heeft opgeleverd.
De gehele Zondag is een pleeg arbeiders in de

weer geweest om met bijtende middelen de teer te
VerWijderen,::,: ;;:;r~:t " geslaagd.

Afschuwelii~dood van een kind
Veghel, - Dinsdag.

Hedenmiddag waren de kinderen van den land-
bouwer Pitters op een ven onder deze gemeente aa:n
het spelen, toen het jongste broertje, een knaapje
van anderhalf jaar, in een touw van een boeren- I
wagen verward raakte. De andere kinderen waren
niet in staat te helpen en renden naar huis. .
Toen de vader toesnelde, bleek het touw zodamg

om de hals te zijn verstrikt, dat de arme kleine was
gewurgd. Een ijlings ontboden geneesheer kon
slechts de dood constateren.
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Fietser zw~ar gewond onder auto

Gemert, - Woensdag.

Hedenmiddag wilde de circa 60-jarige wijnhan-
delaar A. Jansen uit Nijmegen, die een bezoek ",-
aan Gemert had gebracht, per rijwiel het kruis-
punt Nieuwstraat-Kerkstraat aldaar passeren,
toen hij door een naderende personenauto, be-
stuurd door den heer B. uit Rotterdam werd ge-
grepen. J. werd van zijn fiets g~slingerd en een
eindweegs meegesleurd, waarna hlJ bewusteloos op
de weg bleef liggen. Hij had een schedelbreuk en
een hersenschudding bekomen. Zijn toestand is
zorgwekkend. Den chauffeur van de auto zou geen
schuld treffen.

Driejarig meisje zwaar gewond
Berlicum, - Woensdag

Gisteravond is het driejarig dochtertje van de
familie G., terwijl de moeder een ogenblik stond
te praten, de weg opgelopen, juist toen een auto
naderde. De kleine ~iep recht tegen de auto op en
kreeg de voorwielen over het :ichaam.
Het kind werd in hopeloze toestand opgenomen

met twee gebroken benen, een schedelfractuur en
enige diepe hoofdwonden. Nadat een dokter de
eerste hulp had verleend werd het meisje in levens-
gevaarlijke toestand naar het ziekenhuis overge-
bracht.

Nagekomen marktberichten
VARKENSMARKT

Oss, ~ Woensdag.
Op de weekmarkt van heden werden aangevoerd:

12 drachtIge varkens, f &5----85;23 guste varkens f 50
-70 per stuk; 16 vette varkens f 0.18-0.22 per pond;
29 loopvarkens f 24-29, 723 biggen f 15-113 per stuk.

/

Gered I maar toch overleden'
Berlicum, - Donderdag.

Gisteren is een vierjarig jongetje in een onbe-
waakt ogenblik in een tobbe met water gevallen.
De moeder vond haar kind met het hoofd onder
water.
Door kunstmatige ademhaling werden de levens-

geesten weer opgewekt. De kleine is echter in de
loop van de middag overleden.I

yu4'
- _--
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Boerderijbrand door blikseminslag
I Gemert, - Zondag
n de afgelopen nacht I t .inslag brand ontstaan .1S engevolge van bliksem-

landbouwer A. Smits te ~ de boerderij van den
behorend aan de b emert, In eigendom toe-
de huisgenoten van gJe~' laG~~eneweg aldaar. Toen
inslag de. stallen in en '? ouwel' na de bliksem-
dat de stallen geh;el ~et msp:cteren, merkten zij,
de staldeuren werden roo waren gevuld. Toen
buiten te d .. geopend om het vee naar
duurde danl'lJveknvlatten hooi en stro vlam en het

00 s echts kort tüd f
boerderij stond in lichterlaai~. IJ 0 de kapitale . I
~et grote moeite slaagde men erin d

koelen en varkens uit de b d depaarden,
den Toen de b d ran en e stallen te red-
rem: van de br~~~ :e~eSrChnaenige tijd op het ter-
h ft' een was van de boe
a s ede mets meer te redd ti A ren-

de wind sloegen de vlamm e angewakkerd door
landbouwschuur van S di en over naar een grote
!~~e~~~randde. De SCh~d;ew~~~~e:sorto;e~:e::~~~



Aankondiging van-
4 moordaanslagen ... !

Gemert, - Zondag.

De politie alhier houdt zich thans
bezig met het zoeken naar een

geheimzinnigen briefschrijver, die in
een brief aan den pastoor ter plaatse
aangekondigd heeft, dat de' kermis,
die thans wordt gehouden, niet zon-
der ongelukken zal aflopen. De
ongeluksprofeet voorspelt niets meer
of minder, dan dat vier personen
het slachtoffer zullen worden van
een moordaanslag, vóórdat de ker-
mis is afgelopen. Eenzelfde geval
heeft zich, zoals men weet, in het
naburige Deurne (N.B.) voorgedaan,
waar eveneens tijdens de laatste
kermis een anonieme brief een
moord aankondigde, waarna inder-
daad de voorspelling is uitgekomen.
Daar werd bij een vechtpartij een
kermisvierder tijdens een twist dood-
gestoken, Dit laatste is dan ook
aanleiding, dat de Gemertse politie
de waarschuwing, die men lichtelijk
als een sinistere grap zou kunnen
beschouwen, niet in de wind heeft
geslagen en alles doet wat mogelijk
is om misdrijf te voorkomen./

0'/vt:-4·.r------~----;-----

Vijfde Ronde van 0'55 belooft
goed te worden

Tal van bekende renners
schreven reeds in

Oss, - Woensdag.
Aanstaande Zondag zalOss opnieuw in het teken

van de wielersport staan. Dan zal de vijfde ronde
van Oss worden verreden en het bestuur van de
organiserende wielerclub .Arditte" kan nu reeds
zeggen, dat zij niet over inschrijvingen heeft te
klagen. Behalve een beduidend aantal nieuwelin-
gen en amateurs heeft zich een groet aantal on-
afhankelijken en prots aangemeld, om het 18 k.m.
lange parcours te rijden. Onder de inschrijvers
bevinden zich o.a. Gerrit Schulte (winnaar van de
vierde Ronde van Oss), Van der Ruit, Gijsen,
Braspenninx, Van Amsterdam, Boeyen, Valentijn,
Hopstaken, Meulendijks e.a. De nieuwelingen star-
ten om 2 uur, de amateurs om half vier en de
profs en onafhankelijken om 5 uur. Zij zullen
respectievelijk 2, 3 en 5 maal het parcours moeten
afdraaien. De route gaat weer over Macharen,
Megen, Haren en Berghem naar Oss terug.

J

Oss, - Dinsdag.
-- Onder grote belangstelling heeft de heer H.

Blom, dienstgeleider der Invoerrechten en Acetin- I)
sen, zijn zilveren dienstjubileum gevierd.



~-~/f.A. __ .
VARKENSl\IARKT OSS.

Oss, ~ Woensdag.
. n heden werden aangevoerd: 23

Op de veernarkf va 5 f 85 42 guste-varkens f 5~
drachtige varkens f 6, 2~' 30 815 biggen ,16~' 19,
'70, 49 lOOt.pv18arkvee~:evarkens 20--24 ct. n. pond.alles p. 5 .,

KERSENVEILING UDEN.
Uden, ~ Woensdag.

Ii 16000 kg zwarte kersen, prijS
Aanvoer op 5 Ju . de soort 15~19 ct. 30.000

eerste soort 20~27 ct, t'('J ee22~28 ct aller pel: kg.
kg. Napoleonkersen, pr s '

1 0 ./I.U. 18,39
Hun vriend bescrnxre

over een auto ...•

Maar 't was:
andermans auto!

Amsterdam, - Zondag.

In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft een
wel zeer brutaaloptredende inbreker zich de toe-
gang geforceerd tot een garage aan de Tweed~
Kostverlorenkade, alhier. Met grof geweld brak hIJ
de garagedeur open, waarna hij wegreed met een
nog bijna gloednieuwe Chevrolet. De eigenaar van
deze auto had het contactsleuteltje in de wagen
gelaten, zodat de dief - eenmaal binnen - weinig
moeite had om met de auto weg te komen.
Zodra de gedupeerde eigenaar de inbraak en de

diefstalontdekte, waarschuwde hij de pelttie van
het bureau-Raampoort.
De recherche stelde een nauwgezet onderzoek in.

Uit de sporen, aangetroffen op de garagedeur, kon
worden afgeleid, dat de inbraak niet door een
"vakman" was gepleegd. Voorts vonden de reeher-
cheurs nog twee knopen van een colbertjas, welke

I knopen de dief moest hebben verloren.
Een omschrijving van de verdwenen wagen, als-

mede het autonummer, werd per speciaal politie-
bericht via de radio verspreid. Dat bericht werd
óók opgevangen door een inwoner van Oss. die
zich het autonummer herinnerde, toen hij op het
parkeerterrein van de Osse wielerbaan jongelui
bezig zag met een auto, die zij zorgvuldig met een
groot dekzeil afdekten. Die auto droeg het zelfde
nummer als de omroeper zo juist genoemd had.
De Ossenaar deelde zijn bevindingen mede aan

een agent van politie, die daarop de vier jongelui
uitnodigde even mee te willen gaan naar het poli-
tiebureau. Drie hunner - wielrenners uit de om-
geving van Amsterdam - verklaarden als. deel-
nemer te hebben ingeschreven voor de ronde van
Oss. Hun gemeenschappelijke vriend - de vierde
aangehoudene, die de auto had bestuurd - zekere
Van F., negentien jaar oud en wonende te Uit-
hoorn, had hun beloofd per auto naar Oss te zul-
len brengen. Inderdaad had Van F. hen Zondag-
morgen met~ een prachtige Chevrolet afgehaald.
Hoe die Van F. aan zo'n mooie wagen was ge-
komen, wisten zij niet ......

Knopen tellen
Bij zijn verhoor liet Van F. zich over de her-

komst van de auto nogal vaag uit. De Osse politie
stelde zich telefonisch in verbinding met de hoofd-
stedelijke politie, die als aanvulling van het radio-
bericht het vinden van de beide jasknopen mede-
deelde.
Aan de jas van Van F. ontbraken toevallig óók

twee knopen, zodat met zekerheid kon worden
aangenomen, dat men hier den dader van de in-
braak op de Kostverlorenkade te Amsterdam in
handen had. De jongeman werd daarop nog eens
aan een streng verhoor onderworpen en bekende
tenslotte het hem ten laste gelegde. Uit het ge-
tutgenverhoor kwam verder vast te staan, dat de
drie renners geheelonkundig waren van het mis-
drijf van hun vriend. De verdachte is op het
politiebureau te Oss ingesloten, maar zal Maandag
met de in beslag genomen auto naar Amsterdam
worden overgebracht, waar hij ter beschikking van
de justitie-autoriteiten zal worden gesteld.
De ged.~peerde vrienden, die op zulk een comfor- .....:.~ __

tabele wijze naar Oss waren gereisd. hebben een
andere gelegenheid moeten zoeken om naar hun
woonplaats terug te keren.

2



Wandaden In Gemert

Twee paarden met een mes
neergestoken

Gemert, ~ Zondag.

In de buurtschappen Mortel en Berglaren onder
de gemeente Gemert werden hedenmorgen in twee
verschillende weiden twee paarden aangetroffen.
die hevig bloedden uit wonden aan de nek. Een
der paarden is aan het bloedverlies bezweken, ter-

I wijl men het andere beest door tijdig ingrijpen
I nog in het leven heeft kunnen houden.

Onmiddellijk na het gebeurde hebben rijks- en
gemeentepolitie een uitgebreid onderzoek inge-
steld. Het bleek, dat de paarden met een mes aan
de nek waren bewerkt, waardoor de afschuwelijke
wonden waren ontstaan.
De kolenhandelaar Van Heesch vond zijn paard

hevig bloedend in de weide liggen, terwijl een
bloedspoor de plek aanwees, waar de verwondin-
gen waren toegebracht. Het beest is na enige uren
bezweken. De landbouwer Van der Zanden, wlens
paard eveneens was gestoken, heeft nog kans ge-
zien het bloedverlies te stuiten, waardoor het dier
in het leven is gebleven..

Erger was het ongeluk, dat in het Brabantse
dorp ~ch~y~ Zondagavond omstreeks half tien de
zeventlenJange mej. Van L. overkwam. Zij wilde,
zonder op de voorrangswegen te letten, de Rijks-
straatweg Den Bosch-Grave onder de gemeente
~~hayck .oversteken, maar werd door een auto. die
ZlJ.v~rzUlmde voorrang te verlenen, gegrepen. Het
meisje werd van haar fiets geslingerd en bleef
bewusteloos op de weg liggen. Een juist passerende
geneesheer ~erlee~de eerste hulp. Het slachtoffer
bleek ernstige mwendige kneuzingen en een
hersen~chudding te hebben bekomen. Haar toe-
stand 15 zorgwekkend.

, ,
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In, ·Ge~·ert zijn-de
dierenbeulen nog
aan het werk

Gemert, - Dinsdag
Het schijnt, dat de dierenbeulen; die in de nacht

van Zaterdag op Zondag twee paarden met een
mes bewerkten, nog niet met hun praktijken willen
ophouden. Toen een zoon van de weduwe Brouwers
uit Gemert Maandagmorgen in de weide verscheen
om:zijn paard met veulen te halen, zag hij, dat het
veulen een flinke snijwonde aan het achterlichaam
hM Het diertje bloedde nog hevig en onmiddellijk
werd een veearts geconsulteerd. De dierenbeulen
hebben, zoals het politieonderzoek heeft uitge-
wezen, getracht het jonge beest aan de voorzijde
met een mes te bewerken. Dit is waarschijnlijk
door het moederdier verhinderd met het gevolg,
dat de steek in het achterlichaam is terecht ge-
komen. Rijks- en gemeentepolitie doen alle moeite
om de bedrijvers van deze wandaden in handen te
krijgen, doch tot. op heden is dat niet mogen geluk-
ken. Intussen is de Gemertse boerenbevolking steedS
ongeruster geworden door het optreden van de
lafhartige vandalen.



Van Amsterdam wint
"Ronde van Oss"
Enge·lssnelste bij de

amateurs
Voor de vijfde maal werd Zondag te Oss de

"Ronde van Oss" verreden en uit het steeds groter
aantal deelnemers blijkt, dat deze course nog steeds
in hoge mate populair is.
Ook over het gebrek aan belangstelling van de

zijde van het publiek was allerminst te klagen.
Om twee uur verschenen 86 nieuwelingen aan de

start. Zij leverden een felle strijd en precies na
een half uur was de eerste ronde afgelegd door den
Bosschenaar Vos. Deze wist zich aan de kop te
handhaven en bereikte als eerste de finish in 59
min. 57 sec. direct gevolgd door de Amsterdammers
Loos en Bik.
De uitslagen luiden:
Nieuwelingen: afstand 2 maal het traject (36

k.m) : 1. F. Vas, 's Hertogenbosch, 59 min. 57 sec;
2. G. Loos Amsterdam; 3. P. Bik Amsterdam; 4. G.
Steurs Tilburg; 5. J. Harmans Amsterdam; 6 B.
Bregonje Utrecht; 7. A. Sanou Amsterdam; 8. P.
Smitz Amsterdam; 9. F. Petrie Amsterdam; 10
ex equo Hulsheg 's Hertogenbosch; W. Hijlkema
Amsterdam; Savelkouls 's Hertogenbosch; G. Heer-
kerk Rotterdam; W. Rijsbergen Leiden; Middelink
Amsterdam; J. van Haaren Oosterhout; J. Groene-
veld Utrecht; A. van den Bieren 's Hertogenbosch.
Amateurs: afstand 3 maal het traject (54 k.m.) .

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. Vroeger Arkel; 8. J. Hof-
stede Gouda; 9. M. Segaar Leiden; 10. J. Westen-
dorp Amsterdam; 11. Chr. Hoffman Roermond;
12. A. Pijnenburg Tilburg; 13. Leeflang Gouda.
In een spannende strijd wist bij de profs en onaf-

hankelijken Van Amsterdam uit Leiderdorp als
eerste de finish te- bereiken, na veertig seconden
gevolgd door Braspenninx, waarna na 1 minuut
18 sec. en 1min. 25 sec. resp. Griffioen en Bosma
zich als 3e en 4e konden klasseren. Het talrijk op-
gekomen publiek heeft van een fraaie en faire
wedstrijd kunnen genieten en de spanning ont-
brak niet gedurende de vijf ronden.
Uitslag, 90 k.m.: 1. Van Amsterdam, Leiderdorp,

2 uur 25 min. 14 sec.; 2. Braspenninx, Prinsen-
hage; 3. Griffioen, Utrecll.t; 4. Bosma, Amsterdam;
5. Van Geene, Waalwijk; 6. Van der Stel, Apel-
doorn; 7. Van Overweel, Rotterdam: 8. Valentijn,
st. Willebrord; 9. Van Swelm, Nijmegen; 10. Steen-
bakkers, st. Michielgestel; 11. Houtzeel, Amster-
dam.

13 Jrn:-r939
VARKENSMARKT.

Oss, - Woensdag
Op de weekmarkt van heden werden .

12 drachtige varkens tegen prijzen van ,~~;g.er~d
guste varkens tegen prijzen van f 35-75' 38 '
varkens tegen prijzen van f O.21-<J.24 er ,:ette
loopvark~ns tegen prijzen van f 23-2l! 88r~1' 23
tegen prijzen van f 15-19. ' ggen

15 JUL \gj~

Kindje valt uit een raam
Oss, - Vrijdag.

In een onbewaakt ogenblik heeft een kindje van
elf maanden van de familie W., die zich op een
kamer op de bovenverdieping van de ouderlijke J
woning bevond, kans gezien een tuimelraam te
openen waardoor het knaapje van een hoogte van
ongeveer vijf meter neerstortte en in de tuin van
de villa terecht kwam. Aanvankelijk dacht men dat
het kind slechts een lichte hersenschudding had
bekomen, doch later bleek de toestand van de arme
kleine hopeloos te zijn.-'-_--

,

r



De Beerse Maastraverse watervrij I
Binnenkort zal met de bouw van ttl

, boerderijen worden' begonnen
Oss, - Donderdag.

Door de watervrijmaking van het gebied der "
Beerse Maastraverse is het thans mogelijk, bloer- ,I
derijen in dit gebied te stichten. Een opperv akte
grond van circa 80 h.a., genaamd "Het Brand" en I

gelegen onder deze gemeente aan de grens der ge-
meente Geffen, is thans aangekocht door vier land-
bouwers uit de provincie Utrecht, die daarin de
naaste toekmost vier boerderijen zullen stichten,
twee van circa 30 rr.a. groot en twee van circa 10
h.a.
De grond, waarop de boerenbedrijven zullen wor-

den gesticht, is savelgrand.
Zoals men zich zal herinneren, is door het water-

schap De Maaskant een wegenplan ontworpen,
waarvan een gedeelte thans is uitgevoerd en waar-
van de thans te stichten landbouwbedrijven reeds
kunnen profiteren.
Men verwacht, dat binnen afzienbare tijd in de

polders van de Beerste Maastraverse nog meer boer-
I ~erijen zullen worden gebouwd.

15 JUL 19~)

Jonge
de

vrouw door,
bliksem

Langenboom, "":""vrijdag.
Hedenmiddag, woedde boven het Noordbrabantse

dorp Langenboom een hevig onweer. In, weerwil
van' het feit,' dat de bui slechts weinige minuten
aanhield, .werd de woning van den iandarbeider
Rovers in de buurt van, Siberië op de heide te
Larigenboom door de bliksem getroffen. De bliksem
sloeg door 'het '.dak en kwam in de huiskamer
terecht, waar de 22-jarige dochter des huizes aan
de naaimachine zat te. werken. Het jonge. meisje
werd door de blik.sem getroffen en stortte neer.
De bliksem had in, de, woning geen noemenswaar-
dige schade aangericht en onmiddellijk daarna
hield de "onweersbui op.' De huisgenoten, die' in de
mening verkeerden, dat het slachtoffer bewuste-
loos was, waarschuwden direct een dokter., De
geneesheer moest evenwel constateren, :dat het
meisje op slag moet Zijn gedood.

cl

Van wagen gevallen en gedood
Schijndel, - Zaterdag.

In de kom der gemeente Schijndel kwam heden-
middag de 60-jarige landbouwer H. Lauwrensen uit
Schijndel met een boerenwagen uit een zijweg ge-
reden. Het paard schijnt geschrokken te zijn van
een groentenwagen, welke juist de hoek omkwam,
want het beest werd plotseling schichtig en sloeg
op hol. De wagen slingerde zo hevig, dat de voer-
man zijn evenwicht verloor en voorover van de
kar stortte. De man kwam op het wegdek terecht
en bleef daar liggen. Een ontboden geneesheer con-
stateerde, dat de landbouwer op slag was g~ood, !
doordat hij een halswervel had gebroken. Het
paard heeft men kunnen grijpen, zonder dat het
verdere ongelukken heeft kunnen veroorzaken.



Oss, - Zaterdag.
- De landbouwer W. Ulijn is, toen hij een var-

ken, dat door enige runderen werd aangevallen
wilde beschermen, op zijn beurt door de dieren met
de horens bewerkt. Hij liep verwondingen op en
werd naar het ziekenhuis overgebracht. )

Tragische samenloop van
omstandigheden

Oss, ,_ Zaterdag.
De baby van de familie W. in de Molenstraat

alhier, die dezer dagen uit een raam in de ouder-
lijke woning is gevallen en zwaar gewond werd
opgenomen, is hedenavond overleden. Tragisch is
het feit, dat het ongeluk geschiedde, terwijl de
moeder afwezig was, om verfaarsgeschenken te
gaan kopen voor haar enig kind. Thans zal de
verongelukte baby worden begraven op de dag,
waarop hij zijn eerste yerjaardag zou hebben
gevierd..

1S ,jUL \Ç),39- -Maandagavond omstreeks zes uur is te Heesch
een met pelterijen geladen personenauto van de
pelterijenfabriek N.V.~ené en Cie. te Amsterdam
en bestuurd door haar vertegenwoordiger, den heer

~.F. uit Amsterdam, op de rijksstraatweg Den Bosch-
Grave, onder de gemeente Heesch in volle vaart in
de bocht geslipt en tegen. een boom gebotst Men
trof den autobestuurder in bewusteloze. toestand
achter het stuurrad aan. Nadat een geneesheer ter
plaatse eerste hulp had verleend, is het slachtoffer
naar het Sint Ludovicusgesticht ter plaatse over-
gebracht. Hij bleek inwendige kneuzingen en een
zware hersenschudding te hebben bekomen. Zijn

, toestand is zorgwekkend. y:'
. De voorraad pelterijen ter waarde van circa der-
tigduizend gulden, welke zich in de auto bevond, is
door de politie te Heesch in bewaring genomen. De

l·g.ladheid van de weg, die nat ger.egend was, is
~~arschijnlijk d, ~o~~ het ongeluk.

. 4/(7' .:. Oss, - Dinsdag.
Voor rekening van het gemeentebestuur is aan-

besteed het leggen van 28 km. riolering. in de ge-
meente. Laagste inschrijfster was: perceel 1: fa.
Busman en Frowijn, Oldenzaal met t 112.000; idem,
perceel 2 met t 22.000.

Oss, - Dinsdag
- Op feestèlijke wijze heeft de heer H. M.

Beekers, besteller bij de P.T.T. alhier, zijn 25-
jarig dienstjubileum gevierd. De jubilaris werd
ten kantore doorh~'rect~cOllega'S gehuldigd.

al·kensmal'kt.
Oss, - Woensdag.

Op de weekmarkt van heden waren aangevoerd:
26 drachtige varkens 65-85, 34 guste varkens 50--
75' 18 vette varkens 21-24 ct. p. pond; 48 100p-
varkens 23-30; 794 biggen 16-19.

!
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Boerderij door blikseminslag tot
de grond toe afgebrand

Wijchen, - Zaterdag.
Hedenmiddag ontlastte zich boven deze gemeente

een kort doch hevig onweer. 'I'oen de bui op haar
hevigst was, werd de boerderij van deh, landbouwer
J. Hoogstraten, gelegen aan de nieawe weg, nabij
de Tol, door de bliksem getroffen, die in het achter-
huis insloeg, waar brand ontstond in de hooivoor- '
raad. Weldra brandde de hofstede als een fakkel,
terwijl het vuur oversloeg naar een landbouw-
SChUUl',welke eveneens in de vuurzee verloren ging.
De boerderij met stalling en schuur is tot de
grond afgebrand. Ook de inboedel, de landbouw-
inventaris, en een grote partij hooi zijn verloren
gegaan. Een aantal kippen is in de vlammen om-
gekomen. De schade wordt gedeeltelijk door ver-
zekering gedekt. ..

- De Vereniging voor Dierenbescherming heeft
een bedrag van f 25.- uitgeloofd voor dengene die
aanwijzingen kan geven, welke leiden tot arrestatie
van de daders van het steken van paarden, hier
tp.r n1".",t00."

Gemert, - Zaterdag. 1

I )
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Auto slipte, botste tegen twee

bomen en viel in sloot;
vier gewonden

Vier inzittenden gewond
Op de rijksstraatweg Den Bosch-Eindhoven

onder de gemeente Liempde is Zondagmiddag nabij
huize Koewacht een ernstig auto-ongeluk gebeurd,
waarbij vier inzittenden van een personen auto
werden gewond.
Omstreeks twee uur passeerde de heel: I. met zijn

I echtgenote, beiden afkomstig uit Zeist en twee ken-
nissen uit Utrecht per auto op weg naar de Water-
tentoonstelling te Luik de gemeente Liempde. Juist
op het moment was er een geweldige regenval,
waardoor de autobestuurder het zicht volkomen
werd ontnomen. Mede door de gladheid van de weg

I verloor de heer I. de macht over zijn stuur, waar-
door de wagen begon te slippen en tegen een boom
rechts van de weg terechtkwam.

De botsing was zo hevig, dat het rechter
pertier van de auto werd opengerukt en toen
de wagen een slag naar links maakte, werd
de autobestuurder met kracht uit het voer-

• tuig geworpen ... het stuurloze vehikel was nog
niet tot stilstand gekomen en kwam ten
kwam ten tweeden male in botsing met een
aan de linkerzijde van de weg staande boom.
Vervolgens kwam de wagen in een sloot
terecht, waar hij geheel vernield bleef liggen.

I

Bewoners van een woonwagenkamp in de onmid-
dellijke nabijheid, snelden toe om de inzittenden
van de totaal vernielde auto uit hun hachtelijke
positie te bevrijden.
De autobestuurder' bleef 'bewusteloos en hevig

bloedend op de weg liggen. Dr. Kuipers uit Best
werd telefonisch van het gebeurde op de hoogte
gesteld en was spoedig ter plaatse.
Alle vier inzittenden hadden min of meer ern-

stige verwondingen opgelopen. Een toevallig pas-
serende militaire auto heeft de gewonden naar
het ziekenhuis te Best overgebracht. Daar bleek,
dat de heer 1. behalve inwendige kneuzingen nog
verschillende hoofd- en schouderwonden had opge-
lopen. Zijn echtgenote had enige ribben gebroken
en hoofd- en kniewonden opgelopen. Het echtpaar
is ter verpleging in het ziekenhuis- Nazareth te
Best opgenomen. De andere inzittenden, een ver-
loofd paar uit Utrecht, waren mlnder ernstig ge-
kwetst. Behalve huid- en schaafwonden hadden

v

zij enige diepe snijwonden opgelopen. Na verbon-
den te zijn konden zij per auto naar hun woon-
plaats terugkeren.

2Ö JUL IO.~~

Poging tot inbraak in een. kerk
Liempde, - Zondag.

Hedenmorgen ontdekte men, dat onbekenden ge-
tracht hebben zich op onrechtmatige wijze toega~g
te verschaffen tot de rooms-katholieke parochie-
kerk aldaar. Aan de achterzijde van het kerkse- I

bouw is de deur, die tot de sacristie toegang
geeft, geheel beschadigd, doordat ter hoogte van
het slot het hout van de zware kerkdeur met een
beitel is weggekapt. De indringers zijn er met .m
geslaagd de deur open te breken. Bij hun varme-
Jingspogingen zijn zij op het ijzerbeslag .~estuit.
Het is hoogstwaarschijnlijk, dat de nachteliJke ~~ ./
zoekers op dit moment zijn gestoord, OnmiddellIJk
na de ontdekking is de koninklijke marechaussee
uit Boxtel van het gebeurde op de hoogte gesteld,
waarna een uitgebreid onderzoek is gevolgd.

)

)
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Ernstig ongeval bij werkverschaffing
Oss, - Dinsdag.

Doordat een zandtrein uit de rails liep, zijn de
arbeiders F. Arts en J. Draad alhier, op het ter-
rein van de werkverschaffing te VelP (N.-B.),
tussen de vallende wagens bekneld geraakt. Beide
slachtoffers bleken inwendige kneuzingen te h~b-
ben opgelopen. Nadat ter plaatse geneeskundlge
hulp was verleend, zijn de gekwetsten per auto
naar het St.. Anna-ziekenhuis hier ter plaatse
vervoerd.

31 JUL '939
Ernstige brand door

het hemelvuur
in Rossum

Rossum (Geld.), - Zondag.
Hedenavond omstreeks half acht, ontlastte zich

hier een zwaar onweer. Toen de bui op zijn hevigst
was, werd een schuur van den heer P. de Vries
aan de Dijk, door de bliksem getroffen. In een
ommezien brandde het gebouwtje af. Er ontstond
groet gevaar voor uitbreiding en toen de brand-
weer met de motorspuit ter plaatse arriveerde,
waren de vlammen reeds overgeslagen naar het
sigarenmagazijn van den heer J. Weverling. Het
vuur vond' in de voorraad tabak en Sigaren gretig
voedsel en in een minimum van tijd stond de
winkel in lichterlaaie, terwijl ook het woonhuis
werd aangetast. De brandweer kon weinig uit-
richten en moest zich bepalen tot het nathouden
van' een derde perceel, dat eveneens aangetast
dreigde te worden. Door de vuurgloed had het
rieten dak van de boerderij van den landbouwer
H. de Koning reeds vlam gevat en de boerderij
liep gevaar eveneens een prooi der vlammen te
worden. Het blussingswerk werd nu echter verge-
makkelijkt door de hulp van een plasregen, Toch
ging het achterhuis der boerderij in vlammen op.
Het woonhuis kon behouden blijven, doch kreeg
veel waterschade. De schade wordt door verzeke-
ring gedekt.

Door paard tegen onderlichaam
getrapt

,
I

Oss, - Zondag.
Bij het heden gehouden concours-hippique te

Oss werd een der deelnemers, de heer J. Lamers
uit. EIst (Over-Betuwe) bij het inladen van zijn
paarden door een der beesten tegen het onder-
lichaam getrapt. Met inwendige kneuzingen en een
gebroken been is de heer L. opgenomen en nadat
ter plaatse geneeskundige hulp was verleend, per
auto naar Zijn woonhuis vervoerd.

\' ft f
vrouw met eeri mes gestokenZijn

Oss, - Vrijdag.
In het Vierhoekje te Oss is hedenavond tijdens

een huiselijke twist de huisvrouw J. aldaar door
haar echtgenoot met een mes in de wang gestoken.
Reeds meermalen was in dit huisgezin onenigheid
voorgekomen en dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt
doordat de man zich vaak, aan drankmisbruik te
buiten ging. Toen hij vanavond 'weer dronken
thuiskwam, is om een kleinigheid ruzie ontstaan.
De man greep een mes en rende als een dolleman
op zijn echtgenote af. De vrouw slaagde erïn den
woesteling terug te dringen, doch 2;ij kon niet
verhinderen, dat hij haar nog een steek met het
mes in de wang toebracht. Onmiddellijk daarna
waarschuwden huisgenoten de gemeentepolitie, die
den dronken messensteker arresteerde en naar het
politiebureau overbracht, De vrouw heeft zich
. onder geneeskundige behandeling moeten stellen.
Haar toestand is naar omstandigheden gunstig.



Zware locomotief
uit de rails
gelopen

Treinverkeer ondervond
stagnatie bij Oss

Oss, - Dinsdag.
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is heden-

avond op het statioll$emplacement alhier een zware
locomotief met een daarachter gekoppelde goede-
renwagon gederailleerd, .

0mstreeks half zes was men' bezig met het ran-
geren van goederenwagons, toen de locomotief op
een wissel bij wachtpost 37 plotseling uit de rails
liep en gevaarlijk begon over te hellen, De stoker,
die vreesde, dat de machine in brand zou vliegen,
sprong ijlings van de locomotief en bekwam geen
letsel. De machinist echter nam onmiddellijk maat-
regelen om onheil te voorkomen. De locomotief
werkte zich met de voorwielen in de spoorbaan vast
en kwam zodoende tot stilstand. De direct achter
de locomotief gekoppelde wagon liep eveneens uit
de rails.
De spoorbaan werd ter plaatse geheel vernield,

terwijl tevens de vergaarbak van wissel- en sein-
paaldraden uiteen werd gewrikt. Vooral dit laatste
veroorzaakte veelongemak, omdat juist de sein-
palen van de noordsporen buiten werkmg waren
gesteld. De treinen moesten onder geleide door het
stationsemplacement worden gebracht.

Onmiddellijk werd met '.de herstellingswerkzaam-
heden een aanvang genomen. Met een kraanwagen
zal men trachten de locomotief weer op het spoor
te brengen. Men verwacht, dat dit nog wel enige
uren zal vorderen. Het treinverkeer heeft door het
gebeurde stagnatie ondervonden. De materiële
schade aan de weg, de seininrichtingen en de
machine zal niet bijzonder groot zijn.

s: -1Á. I
Boerenhofstede' door bliksem

getroffen en afgebrand

Brandweer was gealarmeerd

doch verscheen niet

H d ' Dinther, - Vrijdag.
Nooede~mlddag ontlastte zich boven oostelijk
haa~ - rabant een hevig onweer, Toen de bui op
kapit ~evlgst was, werd in de gemeente Dinther de
Hane a e oe!"enhofstede van den landbouwer W.
hem faaf, lil het gehucht De Beugt, door het
spoe~ivuur getroffen, De boerderij vatte vlam en
De Ig daarna stond het gebouw in lichterlaaie.
s h vammen Sloegen over naar een grote landbouw-
n~e~:::' waarin een partij hooi en stro van de
sChuue ?ogst was geborgen, Weldra stond ook deze

r lil volle vlam,
In all "1h t er,IJ , trachtte men nog' een gedeelte van

I g:lUk~ubllalr 111 ,veili~heid te brengen, doch dit
brand ~et. OnmIddellIJk na het uitbreken van de
waars' ,~d ,_men de brandweer gealarmeerd, doch
was z~~llJ~hJk tengevolge .van het zware noodweer,
spel hI] met verschenen, zodat de vlammen vrij
met d addeu en de boerderij met stallen en schuur

e grond gelijk werd gemaakt,
h~f~n det .lanc!bouwinventaris en een grote partij
kippen :i ,10 ~IJn verloren gegaan. Enige varken!>en
ring dektJUd in de vlammen omgekomen. Verzeke- ,

e schade.



Ernstig verkeersongeval te Oss

Veertienjarig jongetje door een
personeneu+c aangereden

Oss, - Zaterdag.
Hedenmiddag is het 14-jartg zoonjte van den ar-

beider P. alhier, die per fiets, me zijn zusje achter-
op, de Docfalaan wilde oversteken, door een na-
derende personenauto, bestuurd door dr. De F.
alhier, gegrepen. Het zusje slaagde er nog in, ijlings
van de fiets te springen, waardoor zij geen letsel
opliep. De jongen kwam evenwel onder de auto
terecht en moest met een ernstige hersenschudding
en verwondingen aan armen en benen naar het
ziekenhuis worden vervoerd. De autobestuurder, die
door krachtig remmen en omgooien van het stuur
de aanrijding had trachten te voorkomen, treft
geen schuld. De fiets was geheel vernield. •

Klap van een schommel gekregen
Oss, - Zondag.

Door eigen onvoorzichtigheid is hedenavond in
een sp.eeltum te Oss de zeventienjarige J. Raaima-
kers rut Nulan~ door een schommel aan het hoofd
getrorfen. l?e Jongen had zich te dicht bij de in
beweging zijnde schommel gewaagd en kreeg een
hevige slag tegen het hoofd. Hij werd op de grond
geworpen en bleef bewusteloos liggen. Het slacht-
offer had een gap'ende wonde aan het hqqfd op-
gelo~en. Nadat hIJ naar een geneesheer was ver-
v?~rQ, waar eerste hulp werd verleend, bleek, dat
hIJ ook nog een her.senschudding ha,d bekomen.

&~~
Lijk op de spoorbaan gevonden

Boxtel, - Maandag.
Hedenmorgen te half zeven heeft men langs de

spoorlijn Boxtel-Eindhoven het lijk gevonden van
een ongeveer 65-jarigen man, J. v. d. M. genaamd.
Het hoofd was van de romp gescheiden. Op enige
afstand werd zijn fiets aangetroffen.
, Het stoffelijk overschot werd naar het ziekenhuis
in Boxtelovergebracht. .

-,

"~i~.
Wielrijder aangereden en gedood

Ujen, - Donderdag.

Op de weg Uden-Volkel zwenkte vanochtend
omstreeks elf uur nabij het café Jachtlust de
reeds bejaarde heer Van Hinthum de v':g op met
de bedoeling linksaf te slaan. Juist op dat moment
naderde een bestelauto. De bestuurder, die op de
onverwachte manoeuvre van den wielrijder niet
verdacht kon zijn, probeerde den man nog te ont-
wijken, hetgeen echter niet gelukte. .
Van Hinthum werd tegen de grond geslingerd

en de bestelauto kwam in een langs de weg ,
lopende sloot terecht.
De zwaargewonde wielrijder werd naar het St. r

Jansgasthuis te Uden overgebracht, waar hij kort
na aankomst is overleden. De bestuurder van de
bestelauto kreeg geen letsel.

PAAltDENMARKT.
Oss, - Vrijdag.

Op de paardenmarkt werden aangevoerd 537 veu-
lens, 179 l'}-Jal'lge paarden, 65 slachtpaarden 218
voljartge paarden en 83 hitten. '
De prijzen waren als volgt: hengstveulens van t 40

-95, ,;,,-en:~eveulenst &5-135, stamboekveulens t 70-
200, l.,.-Jallge paarden van t 140--245 met papieren
nog hogere prijzen, slachtpaarden van t 100-150
werkpaarden f 160--200, voljarige paarden f 200-400'
htt ten f 60--210. '
De aanvoer was zeer "Toot en de handel betrekke-

lijk traag. 0



,-

t-
I

P.

l~
~
g
,t
e
Ir
it
•

~.
6
1-
~rn
d

[

-,
I

I

r,

~e
t
t
e
,t

d
g ,

G'J''t
e

,g.
u-
18 ..,~
~o I'

in
O.
O.

e-

Vrachtauto botste tegen boom

Bestuurder en medepassagier
zwaar gewond

Heesch, ~ Dinsdag

Op de grote verkeersweg Den Bosch-Nijmegen
fietsten hedenmiddag kwart voor een ter hoogte
vanriet gemeentehuis alhier twee dames; een ~an
hen vervoerde een klein meisje als duopassagIer.
Zeer waarschijnlijk heeft deze dame even ach-
terom gekeken, waardoor zij echter op de grote
weg kwam te rijden, waarop eveneens uit de rich-
ting Den Bosch een grote vrachtauto met aan-
hangwagen van de firma Welling uit Borculo
'naderde.

De bestuurder van deze vrachtauto. de heer
Scholten uit Borculo, wilde de dame ontwijken,
verloor daarbij echter de macht over zijn stuur
en reed in volle vaart tegen een naast de weg
staande boom. Zijn medepassagier, de heer Hum-
meling, eveneens uit Borculo, die zijn arm buiten
het portier had gestoken, werd door het glas van
het verbrijzelde portier zodanig gewond, dat
in het groot ziekenhuis te Den Bosch, waarheen
hij vervoerd werd, tot amputatie van zijn arm
moest worden overgegaan.
De bestuurder kreeg een gapende, hevig bloe-

dende wonde aan het achterhoofd. terwijl hij ook
over inwendige pijnen klaagde. Hij werd in het
St. Ludovicus-gesticht te Heesch verbonden. De
dames kwamen met de schrik vrij.
De lading van de vrachtwagen, die uit wasman-

den bestond, werd geheel vernield. De verbrijzelde
vrachtauto lag dwars over de weg, zodat de ge-
meentepolitie van Heesch, onder Ielding van rtjks-
veldwachter Belterman. handen vol werk had om
het verkeer, dat op deze weg zeer druk is, te
regelen. '
Omtre.nt de schuldvraag staat nog niets vast. De

marechaussee en de gemeentepolitie leiden het on-
derzoek. .

Grote middenstandstentoonstelling
te Oss

Oss, - Vrijdag.
Van 12 tot 16 Augustus zal hier de EMTOS ge-

houden worden, een grote Middenstandstentoon-
, stelling met een oppervlakte van 1200 vierkante
meter. Op deze tentoonstelling zullen 66 stands.
uit het gehele land, aanwezig zijn. Verder is er een
grote danszaal aan de tentoonstelling verbonden.
Zaterdag 12 Augustus, zeven uur n.m., zal de

tentoonstelling officieel door den burgemeester
van Oss, den heer J. F. Ploegmakers, geopend
worden. --~-..__ -

Jongen door auto gedood
Oss, - Vrijdag.

Op de Berghemseweg is vanochtend de elfjarige
~~n van de familie SI!)its onder een auto uit Den

sch geraakt, toen hIJ plotseling achter een melk-
wagen vandaan kwam.
De knaap werd ernstig gewond. Tijdens het ver-

voer naar het ziekenhuis overleed hij.

-/
I
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veghel, - Maanaag.
- Op de spoorlijn Boxtel-Gennep werden twee i.

koeien door de trein gedood. Een der beesten be- ,f'1
vond zich onder Eerde, !het andere werd bij wacht.
post 20, ter hoogte van de Beukelaar, overreden.
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Os gestolen nabij Oss

Oss, - Woensdag
De marechaussee te Oss is heden tot arrestatie

overgegaan van den dertigjarigen landbouwerszoon
H van E. uit Berghem. die zich schuldig heeft
gemaakt aan diefstal van een jongen os uit een
weide. De landbouwer J. Spierings uit Oss miste
"'Verleden week Woensdag een jongen os uit zijn
welde onder Macharen. Hij deed aangifte bij de

"marechaussee en deze is het gelukt lioht in de
zaak te brengen. Toen ve.rschillende expediteurs,
die regelmatig vee vervoeren naar de Bossche
veemarkt, werden ondervraagd, bleek, dat een hun-
ner een os had vervoerd van Haren naar de
Bossche veemarkt. De os was hem daar overge-
geven door zekeren Van E. uit Bergherri. Het beest
was op de markt verkocht. Verder kwam vast te
staan, dat Van E. het rund had verhandeld. Daar-
op werd de man gearresteerd. Hij heeft bekend.

I
VARKENSMARKT.

Oss, - Dinsdag.
Aanvoer: 312 biggen en 40 varkens. Prijzen biggen

! 16--19; 'drachtlge varkens f 65-85; guste varkens
f 50-75; loopvarkens f 23-30.

Oss, - Dinsdag
- Onder grote óelangstelling heeft het echtpaar

J. van Heck-De Poot, wonende op de Heuvel, het
gouden huwelijksfeest gevierd.

1 ÄUG\939
Vacantie op het
Gemeentehuis

Heesch, - Zondag.
De herinneringen aan de vacanties zijn

aangename aard. Dat het ook anders kan,
ondervond Zaterdag een bruidspaartje uit het
dorpje Heesch bij Oss. Doordat het secreiarie-
personeel van Heesch door de vacantie ver-
geten had de stukken van een O.sse bruide-
gom, die met een Hesche seturne unuie huwen,
naar het raadhuis te Oss op te zenden, kon
het aangekondigde huwelijk niet doorgaan.

Toen het paar met hun respectievelijke
ouders en familieleden Zaterdag op het raad-
huis te Heesch verscheen om de gewiChtige
stap te wagen, deelde de ambtenaar. van tie
burgerlijke stand mede, dat er uerzuinui was
de stukken van den bruigom in spé naar Oss
op te zenden. Cmäanks herhaald aandringen
van het bruidspaar en de nodige traantjes van
het bruidje moest het zozeer begeerde huwe-
lijk worden uitgesteld.

Wat een vacantie van ambtenaren al niet
teweeg kan brengen.

Slachting onder kippen
Gemert, - Zondag.

d 1 ndbouwer M. in het
Hedenmorgen kwam d:ze agemeente, tot de ont-

gehucht Mortel, ?~der. hok een ware slachting
dekking, dat in znn .kiPP:~egkiPpen en een haa~~
was aangericht. 84: Jong di en opgelopen, dat ZIJ
hadden zodanige ve~O~e~g aangifte bij de. politie.
waren doodgebloed.... . oédde men, dat hier een
gedaan. AanvankellJk ver~t werk was geweest. De
bloeddorstige hond aan ~ in de richtinll van den
.politie.speurt evenwel oow dierenbeul, die tel'

\

. geheimzinnig~n Glem~:~ heeft aangericht en die
plaatse reeds zovee 0 paard.
nog steeds niet is opges

.'
I
À
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22 AUG 1939
Een boerderi i ingestort

De boer ontsnapte op het

nippertje
Nistelrode. - Maandag.

Hedenavond omstreeks half zeven is de boerderij,
bewoond door den landbouwer H. v. d. Boom te
Vorstenbosch onder de 'gemeente Nistelrode plot-
seling ingestort. De landbouwer had met zijn zoon
werkzaamheden verricht in het achterhuis en om-
streeks half zeven verlieten beiden de boerderij om
zich naar het erf te begeven, waar een wagen ge-
laden moest worden.
Juist teen de zoon buiten was en de vader zich

nog in de deur bevond, weerklonk een hevig ge-
kraak, gevolgd door een donderend geraas van val-
lend puin. He,t bleek, dat de gehele boerderij in-
stortte. Van der Boom Sr. werd door neervallend
puin en dakpannen aan het hoofd getroffen, doen
hij slaagde er nog in weg te komen, waardoor zijn
leven werd gered. De man had lichte verwondingen
aan het hoofd opgelopen.
Een geluk was voorts, dat met het oog op de

~evige warmte, de anctere huisgenoten zich buiten
de woning bevonden,
De instorting is waarschijnlijk veroorzaakt door-

aa,t het achterhuis te vol geladen was met de
nieuwe oogst, waardoor 'de muren zijn uitgezet en
bezweken. Zekerheid hieromtrent bestaat evenwel
nog niet,

o ~l! AUG 10')0. '
Hevlg'motor-ongeluk op

voorrangsweg

I

Bêst, - Woensdag.
Hedenmiddag wilde de heel' Cornelissen per mo-

torrijwiel, waarop eveneens zijn echtgenote en zijn
zoontje waren gezeten, zich naar St. Oedenrode be-
geven. Op de voorrangsweg Eindhoven-Boxtel
naderde op het kruispunt te Best een auto en daar
de heer C. waarschijnlijk niet op de hoogte is ge-
weest met de verkeersregels van de voorrangsweg,
verleende hij de auto geen voorrang.
Het gevolg was, dat de auto met kracht op het

motorrijwiel inreed. De berijders werden op de
w.eggeslingerd en bleken allen te zijn gewond. Het
kind werd met beenwonden opgenomen, terwijl de
ouders er ernstig aan toe bleken te zijn. De man
had inwendige kneuzingen en een beenbreuk. De
vrouw had een bekkenbreuk, een beenbreuk en een
.hoofdwond bekomen.
Nadat ter plaatse eerste hulp was verleend, zijn

de slachtoffers per ziekenauto naar het ziekenhuis
ter plaatse overgebracht.

Vijf gewonden bij autobotsing
Gemert, - Woensdag.

Hedenmiddag is onder deze gemeente een auto-
ongeluk gebeurd, waarbij vijf personen zijn ge-
Wond.
De familie Meyers uit Gerwen, bestaande uit

man, drie kinderen en de grootmoeder, wilde zich
per taxi naar het klooster te Haps begeven, waar
zij een feestje zou bijwonen. Op de Heuvel. in
het centrum der gemeente Gemert, passeerde de
taxichauffeur een boerenkar die hem zozeer het
zicht benam, dat hij niet m~rkte, dat direct daar~
achter een autobus van de B.B.A. naderde. De taxt
botste met kracht tegen de autobus op. De inzit-
tenden van de auto, die allen gewond bleken te
ZIJn, werden een naburig café binnengebracht,
waar eerste hulp werd verleend. Daam.a zijn de
gekwetsten naar het ziekenhuis overgebracht. De
oude grOotmoeder en de vader hadden inwendige
~euzingen opgelopen, terwijl de drie kinderen
vrij ernstige verwondingen aan het hoofd hadden
bekomen. Een tienjarig jongetje verkeerde in be-
wusteloze toestand en bleek een hersenschuddmg
te hebben gekregen.
De autobus was beschadigd, doch de inzittenden

hadden geen letsel bekomen. De vernielde taxi
..moest naar een garage worden gesleept.
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Moordaanslag te
Heesch (N.B.)

Wethouder overvallen
en ernstig gewond

Heesch, - Woensdag.

Nadat de burgemeester van de Brabantse ge-
Ineente Heesch bij Oss enige maanden geleden

in zijn woning werd aangevallen, is thans één der
wethouders op laffe wijze overvallen en ernstig door
messteken bewerkt. Eén van de daders is reeds_
gearrestecrd.

Bij het beëindigen van de kermis, die overigens
een zeer rustig verloop heeft gehad, had de 53-jarige
heer A. van der Heyden, wethouder van sociale
zaken te Heesch, ook een kijkje genomen op het
kermisterrein ; aangelokt door het fraaie weer
wandelde hij tegen middernacht rustig over de
Rijksweg, die zeer eenzaam en verlaten was, huis-
waarts. Toen hij nabij kilometerpaal 17 was ge-
komen, zag hij, dat twee mannen, die zich achter
een boom hadden verscholen, naar voren kwamen
en plotseling werd de wethouder vastgegrepen en

I aangevallen.
De aanranders, die met messen gewapend waren,

brachten hun slachtoffer enige diepe messteken in
de rug toe en' sprongen vervolgens op de fiets,
waarmede zij haastig in de duisternis verdwenen.
De heer Van der Heyden zakte, hevig bloedend
ineen.
Aangezien het misdrijf zich dicht bij het zich

daar bevindende café Van Rooyen had afgespeeld,
werd zijn gekerm door de bewoners gehoord. Zij
vonden den wethouder badend in zijn bloed op de
weg liggen en brachten hem naar de gelagkamer
van de herberg, waar zij hem neerlegden. Vervol-
gens werden ijlings een dokter en de politie gewaar-
schuwd. /
Dr. Stoltz uit Oss was onmiddellijk ter plaatse

en verleende medische hulp. Vervolgens werd het
slachtoffer naar het St. Ludovicus-gesticht te
Heesch vervoerd, waar hij ter verpleging werd
opgenomen.
Inmiddels waren ook burgemeester Offermans,

de rijks- en gemeentepolitie ult Heesch, benevens
de marechaussée uit Geffen gearriveerd. Den wet-
houder kon nog een verhoor worden afgenomen.
Zijn verklaringen waren van zoveel waarde. dat

nog dezelfde nacht één der vermoedelijke daders,
de 26-jarige P. s, Z. uit Heesch, van zijn bed kon
worden gelicht. Hij werd naar de marechaussée-
kazerne te Geffen overgebracht en daar ingesloten.
Ofschoon hij aanvankelijk een ontkennende
houding aannam, viel hij spoedig door de mand en
bekende het hem ten laste gelegde.
De naam van zijn mededader wenste hij echter

niet te noemen. Naar den medeplichtige wordt het
onderzoek voortgezet en men verwacht. dat ook
deze spoedig achterhaald zal zijn.
Omtrent de motieven, die de daders tot hun

misdrijf hebben geleid, is nog niets bekend, doch
waarschijnlijk heeft men hier te doen met per-
sonen, die het met den wethouder niet eens zijn
geweest en wraak hebben genomen.
Hedenmorgen was de toestand van het slacht-

offer. dat veel bloedverlies heeft geleden. naar om-
standigheden bevredigend.
Van Z. zal naar Den Bosch worden overgebracht,

waar hij ter beschikking van den officier van
Justitie zal worden gesteld.'
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Het motief
Eet politieonderzoek inzake de moordaanslag op

wethouder Van der Heyden is de gehele dag voort-
gezet. De verdachte P. v. Z., die reeds een beken-
tenis heeft afgelegd, is vandaag met het slacht-
offer in het ziekenhuis geconfronteerd. De naam
van zijn mededader wil hij niet noemen en tot dus-
ver is het de politie nog niet gelukt den mede-
plichtige op te sporen. Eet motief voor de misdaad
moet gezocht worden in de teleurstelling, die Van
Z. in een liefdesaffaire heeft ondervonden. De
jongeman, bijgenaamd "Peer van Kees van Jos-
jes" wilde zich verloven met een nicht van den
wethouder.

Deze laatste als toeziende voogd weigerde ech-
ter, evenals de vader van het meisje, zijn goed-
keuring aan deze verbintenis te hechten, omdat
Van Z. niet bijster gunstig bekend stond. Hij is
namelijk reeds eerder met de politie in aanraking
geweest en heeft zich reeds enige keren aan. mis-
handeling SChuldig gemaakt.

De tegenkanting der beide mannen had tot ge-
volg, dat bij Van Z. een wrok ontstond en j.L Zon-
dagavond heeft hij den vader van het meisje met
een mes gedreigd. Tijdens de dezer dagen gehouden
kermis in Heesch heeft de afgewezen minnaar zijn
troost gezocht in drankmisbruik en na arloop van
de kermis heeft hij zijn wraakplannen volvoerd
door den wethouder op te wachten en hem neer te
steken.
De wetbouder. die veel bloedverlies heeft geleden,

zal nog geruime tijd in het ziekenhuis -moeten ver-
toeven, omdat zijn algemene toestand nog zeer
ernstig is. De steken blijken onder de schouder-
bladen te Zijn toegebracht, waardoor zwaar letsel
is veroorzaakt.

22 ~ f Ir, r93g
Mond- en klauwzeer breidt zich uit
I Boekel. - Maandag

kl n de Brabantse gemeente Boekel is het mond- en
aUWzeer0PIll' it bt b· . euw UIge roken. De gevreesde ziek-
e reidj, zich . l'dan 100 zo sne uit, dat thans reeds meer
h :veehOUdersaangIfte hebben gedaan dat
un vee 1-: aangetast. '

Meisje door trein gegrepen
. en gedood

Oss, - Donderdag.
Een spoorwegambtenaar, die om half tien van-

avond van zijn dienst OD het station te Berchem
langs de spoorlijn huiswaarts keerde, merkte op
enige afstand van de bewaakte overweg nabij het
Vossenhol te Berchem, dat een meisje zwaar ver- (
minkt langs de lijn lag.
. ~ij riadei- onderzoek bleek het te zijn de 16-
jarrgs dochter van de familie R. Brands uit Ber-
chem. Vermoedlijk is het meisje over de gesloten
spoorbomen geklommen en door de D-trein: die
om kwart over negen de overweg passeert, over-
reden. Het stoffelijk overschot is per autobrancard
naar het St. Anna-ziekenhuis te Oss vervoerd.

Tenslotte is tijdens een hevig onweer, dat zich
boven Kerkdriel ontlastte, de bliksem ingeslagen in
de boerderij van den landbouwer M van der Loo.
De boerderij stond in een ogenblik in lichterlaaie.
De hofstede is tot de grond toe afgebrand. Het
meubilair. de landbouwinventaris en de oogst
zijn geheel verloren gegaan. Enige varkens en een
aantal kippen zijn in de vlammen omgekomen. De
schade wordt door verzekering gedekt.

Oss, - Donderdag.
het;ar de fa. J. Mulders en Zonen alhier is opgedragen,
o <ggen van de nieuwe riolering in de gemeente
o~s éé~~ ded som van t 158.620. De fa. Mulders was

a e laagste inschrijfster.



Twee gemeente-ambtenaren
oneervol ontslagen

Boekhouding van· hun' diénst was- .
hopeloos in de war

Heesch, - Zondag.
Het gemeentebestuur van Heesch. (N.B.) heeft

Zaterdag in een vergadermg- van B. en W. een
opzienbarend besluit genomen door ·twee ambtena-·.
ren ter secretarie, n.l. de heren ·H. K.·en 'J. J:, met
ingang van 1 September a.s. oneervol te ontslaan.
De redenen van dit ontslag zijn gelegen in het
feit, dat de beide ambtenaren, die hoofdzakelijk de .
steunverlentngs- en werkverschaffingsdienst te be-
handelen hebben, de boekhouding van deze diensten
hopeloos in de war zouden hebben laten lopen.
Het ministerie van Sociale Zaken heeft bij een
boekenonderzoek moeten constateren,', dat ill deze,
administratie ernstige fouten scholen, waardoor hèt
niet onmogelijk is, dat het Rijk .hierdoor ernstig'
is benadeeld, Men heeft echter de ambtenaren. ge-
legenheid gegeven orde op hun zaken te stellen, I

waarvoor' .hun twee maanden tijd werd gegeven."
In weerwil hiervan, en ondanks het f-eit, dat aan
het gemeentebestuur van Heesch zowel door den.
gemeentesecretaris als de beide ambtenaren verze-
kerd werd, dat aan het verlangenvan het ministerie
van Sociale Zaken zou worden voldaan, zou geble-
ken zijn, dat in de afgelopen periode niets aan de
administratie was verbeterd. WeL ·wer€i geconsta-
teerd, dat de ambtenaren meermalen j;Wst in deze
laatste' twee maanden zonder 'noodzaak vrijaf
namen. Een en ander noopte het gemeentebestuur
tot ingrijpende maatregelen en in. een vergadering
van B. en W. werd besloten genoemde ambtenaren
onmiddellijk te ontslaan. De beide ambtenaren zul-
len tegen deze beslissing in beroep gaan bij het
Ambtenarengerecht.

I

!
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In het water. gereden,
maar ontkomen

Beek en Donk, - Zondag.
Omstreeks half acht hedenavond, is een personen-

auto van den heer P. van Melissen uit Beek en
Donk, bestuurd door den chauffeur J. van den
Tillaart, door het breken van zijn stuurstang, op
de weg langs de Zuid-Willemsvaart in het kanaal /
gereden. De autobestuurder, die op weg was naar
Veghel, en alleen in de wagen zat, wist zich uit de
in de diepte verdwijnende auto te redden, waarna
hij zwemmende de oever kon bereiken .

• t2i-SEP 1C)38
Merkwaardig auto-ongeluk

te Oss
Oss, - Zondag

Heden is hier een verkeersongeluk gebeurd, dat
wel ~en zeer merkwaatdige oorzaak heeft gehad.
Toen de heer v. d. B. alhier, in ,zijn personenauto
de Molenstraat passeerde, geraakte plotseling zijn
voet bekneld tussen het gaspedaal en de voetrein.
De wagen schoot met een vaart vooruit, doch het
was den automobilist onmogelijk Zijn voet vrij te
maken om te remmen. Ten einde raad gooide hij
het stuur naar links om, waardoor hij. in vollè
,:~art dwars over het trottoir reed. Bij deze gevaar- .
Iijke manoeuvre. werd een wielrijder geschept. De
Jongeman Iiep lichte verwondingen op, terwijl zijn
flets geheel werd gekraakt. Vervolgens ramde de
op hol geslagen auto een zwaar houten afsluithek.
waardoor het vehikel in een houtopslagplaats
terecht kwam. Intussen had de autobestuurder
kans gezien, Zijn voet, onder hevige pijnen, los te
wringen, waardoor hij de zwaar beschadigde auto
tot stilstand kon brengen, voordat verdere onge-
lukken kon worden aangericht.



12 SE?_\938
Hevige brand te Veghel

Veghel, - Maandag.
Hedenmiddag circa 12 uur, is brand uitgebroken

in de kapitale boerderij van de wed. Kanter, op
het Ven, alhier. Het vuur was in het aChterhu~
ontstaan en greep met razende snelheid om. ZlC
heen. Weldra stond de horstede in lichter laaie.
De brandweer kon niet verhinderen, dat de

vlammen oversloegen naar een grote landbou:~:
schuur, waarin de oogst was geborgen. De boerderu
met stalling en senuur zijn tot de grond afgebrand,
Ook de inboedel de landbouwinventaris, een grote
partij hooi en stro en de oogst, zijn een prooi der
vlammen geworden. Enige varkens en een lOO-tal
kippen zijn in de vuurzee omgekomen. De oorzaak
van de brand is onbekend. Verzekering dekt de
schade.

13 SEP1939
Jongetie onder zwaar
vat water geraakt

Het was op slag dood
Gemert. - Dinsdag

Op de buurtschap Pandelaar te Gemert is heden-
avond een ernstig ongeluk gebeurd, dat een ll-jarig
jongetje het leven heeft gekost.
Omstreeks half zes waren enige militairen met

een met paarden bespannen wagen op de buurt-
schap li'andelaar aangekomen om daar een aantal
zware vaten met drinkwater te bezorgen. Het elf-
jarig zoontje van den arbeider Th. Sterke uit
Gemert, was met de wagen meegereden en zat ach-
ter op de wagen bij de drinkwatervaten.
Door tot nu toe nog onopgehelderde oorzaak,

trokken de paarden plotseling aan, waardoor de
wagen vooruitschoot, het ventje van de wagen viel
en met een smak op het wegdek terecht kwam.
NoodlottigerWijze ging ook een der zware drink-

watervaten aan het rollen en kwam boven op het
kind terecht. Toen ter hulp gesnelde militairen
er in geslaagd waren het zeshonderd kilogram
wegende vat weg te rollen, kwamen zij tot de ont-
stellende ontdekking, dat het ventje geen teken van
leven meer gaf. Het hoofd van het. knaapje was
verbrijzeld, terwijl de borstkas was ingedrukt .
.De ontboden geneesheer, dr. Verbeek, uit Gemert,

die onmiddellijk na het ongeval op de plaats des
onheils aankwam, kon slechts de dood van het
slachtoffer constateren. Het stoffelijk overschot
van het verongelukte knaapje is naar het Liefde-
gesticht ter plaatse vervoerd. .

I
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14 SEP'939
Jongetje,door auto aangereden

Kort daarop overleden
Rossum, - Woensdag.

Op de rijksstraatweg van Rossum naar Den
Bosch is hedenmiddag een dodelijk ongeluk ge-
beurd. De l3-jarige Otto Verkerk zou een eindje
meerijden met de auto van een bevriende familie,
.ne bij zijn ouders op bezoek was geweest om de
weg te wijzen naar Den Bosch. Toen de rijksstraat-
weg was bereikt, stapte de kleine jongen uit en hij
wuifde de zich in de auto bevindende kennissen nog
eens na.
Dit werd hem noodlottig. Want, daardoor be-

merkte hij niet dat van de andere kant een per-
sonenauto met 'grote snelheid naderde. Het ventje
werd aangereden en kwam met het hoofd tegen
het spatbord terecht, waarna hij zwaar gewond en
bewusteloos op de weg bleef liggen.
Het jongetje werd de ouderlijke woning binnen-

gedragen, waar dr. De Jong uit Rossum genees-
kundige hulp verleende. Spoedig daarna is het
slach~offer aan de gevolgen van de opgelopen ver-
wondingen overleden. _

/
J



Aanbestedingen
Oss. '- Woensdag.

Ten raadhuize alhier heeft. de aanbesteding plaats
g.ilhad van de beton- en bijkomende bouwkundige
W'ePken, ten behoeve van een.. rioolwaterzuiverings-
-tnstallatte onder werkverruimingsvoorwaarden. Het
laagst werd ingeschreven door A. Meijers Bentveld
met f 39.450, Hoogste inscnrtrrster was Fa. Van
Drunen en Zn. te Den Bosch met f 61.860.
Dê gunning is aangehouden.

Drie gevall.en van ki~derverlamming'
over\!îpgel (N,-B.l, - Donderdag.

Drie gevallen van J!inderverlammi~g' zijn "alhier
voorgekomen. De ziekte is gecoI,lstaceerd, ?:J twee
kindereri uit het gezin A. v. d. Burgt E_lneen kll~d
uit het gezin L. Manders ter. Plaafse. De drie
patiëntjes zijn naar het ziekenhUls vervoerd .
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PAARDENMARKT.
Oss. - Vrijdag.

225' 529 jonge paarden
Aanvoer. 135 veulens t 80- "0-450' l68 hitten

f 200-425; 289 volj. l?a~rden J ~JO-2BO;' 67 slacht-
f 120-260; 94 werkPaalden

;' paarden f 13'0-180.----
o(,,-O~
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Dief van veldgewassen betrapt
oven, - Zondag.

Reeds geruime tijd misten landbouwers uit Oyen
regelmatig veldgewassen van hun land, waaronder

I veel aardappeleri. Na een uitgebreid onderzoek,
slaagde de rijksveldwacht er in, heden één der
daders te arresteren. Het bleek een zekere De B.
uit Oss, dien men op heterdaad betrapte, bij het
stelen van aardappelen. De aangehoudene had
reeds een flink aantal zakken op zijn kar geladen.

Woeste autorijder maakte ongelukken
Uden, - Zaterdag.

Toen pater Bik, alhier, zich heden naar het
Brigitinessenklooster wilde begeven, werd hij op de
Provinciale weg door een passerende personenauto
gegrepen. De geestelijke werd met grote kracht
tegen het wegdek geworpen, waar hij bewusteloos
bleef liggen, Met een zware hersenschudding en
ernstige inwendige kneuzingen is het slachtoffer
opgenomen. De automobilist, die de aanrijding
heeft veroorzaakt, is zonder naar het slachtoffer
om te zien, doorgereden. Het nummer van de auto
is niet bekend.

/!

Kinderen van Oss moeten vandaag
weer naar school

Oss, - Maandag.
De 0.1. school te Oss, die onmiddellijk na de

mobilisatie in beslag was genomen, is thans weer
ontruimd en voor het onderwijs beschikbaar ge-
steld. Heden, Maandag, wordt het onderwijs voor
alle klassen hervat, zodat de gedwongen vacantie
der scholieren thans een einde heeft genomen,

Militairen stalen leer
oven, - Zondag.

De commandant der troepen te Oven is in
samenwerking met de rijksveldwacht overgegaan )
tot de arrestatie van de militaire schoenmakers
B. en S., die zich hadden schuldig gemaakt- aan
diefstal van een 'partij zoolleder. De militairen had-
den het leder aan den schoenmaker L. te Oyen
verkocht. Deze was er echter niet van op de hoogte
dat het gekochte van diefstal afkomstig was. De
beide verdachten Zijn naar het Huis van Bewaring
te Den BoscJ;lovergebracht.

/
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Mlslukte'inbraak te Oss

/2

Oss, - Zondag..
In de afgelopen nacht is een poging gedaan om

in te breken in één der bureau's van de militaire
geneeskundige dienst. De wacht merkte, dat twee
onbekend gebleven personen trachtten aan de
ach~erzijde het bureau binnen te dringen. Onmid-
?:e~lIJk maakte men alarm, waarop het tweetal
Ijlings de vlucht nam en in de duisternis verdween.
Men heeft nog een achtervolging ingesteld, doch
de. militairen slaagden er niet in, de indringers te
achterhalen. In het bureau bevond zich een aan-
zI:nlijk bedrag aan geld, 'doch er wordt niets ver-
mIst.

Droevig slot van kinderspel
Oss, - Dinsdag.

/

Toen in de tuin van notaris H., alhier, een aan-
tal kinderen aan het spelen was, had het 13-jarige
dochtertje van de familie v. B., uit de Molenstraat,
het ongeluk, uit een schommel te vallen. Het
meisje werd bloedend aan het hoofd verwond, doch
mankeerde ogenschijnlijk verder niets, zodat men -
reeds dacht, dat het ongeluk goed was afgelopen. '1 r-
ThUlS aangekomen, zakte het meisje echter ineen.
Toen bleek, dat het kind bij de val een zware
hersenschudding had opgelopen. t
Thans is de toestand van het slachtoffertje zeer

bedenkelijk. "
'~~ ,
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Uden, - Dinsdag.
- Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is een

felle brand uitgebroken in de arbeiderswoning van.
H. de Groot, alhier. Aangewakkerd door de krach-
tige wind greep het vuur met zulk een snelheid om
zich heen, dat aan blussen niet viel te denken. Het
perceel is in korte tijd met de grond gelijkge-
maakt. Ook de inboedel ging verloren; het huis-
raad was niet verzekerd.

g_Á!)0_~
Paard door een winkelruit gejaagd

Oss, - Zatèrdag.
Op de paardenmarkt, heeft zich een ergerlijk

geval van dierenmishandeling: voorgedaan.
Een paardenkoopman. die enigszins onder de in-

vloed van sterke drank verkeerde ging: met een
collega de laffe weddenschap aan, dat hij zijn
paard wel door een winkelruit durfde laten draven.
Inderdaad liep het arme beest, dat door den

eigenaar werd geleid in draf met de kop door de
winkelruit van de schoenwinkel der firma S. op
de hoek van de Heuvel en de Monsterstraat. In de
Winkel werd een ravage aangericht, terwijl het
paard hevig bloedde uit verwondingen, welke door
het glas waren veroorzaakt. Toeschouwers, die
·door het gebeurde niet weinig verontwaardigd
waren, deden aangifte van het gebeurde bij de
POlitie, waarna de paardenkoopman een proces-
verbaal kreeg te incasseren wegens vernieling en
dierenmishandeling. ,J

Paardenmarkt te Oss.
Oss, - zaterdfli

Op de paardenmarkt alhier. waren aangevoerd. ar-
veulens, prijzen van t 80 tot t 225; 198 H:-~angerf:cten
den, prijzen van f 200 tot t 450; 224 volJarrge pa "zen
prijzen van f 400 tot t 550; 92 werkpaarden, prn
van t 180 tot f 250.
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Voorspellingen, die
men nog gelooft
Vooral nu een één-ogige

smid in het dorp is
Vorstenbosch, - Dinsdag.

Het kleine Brabantse kerkdorp Vorstenbosch, dat
ressorteert onder de gemeente Nistelrode, gaat er
trots op, dat het eens onder zijn bewoners een
man heeft geteld, die de gave der voorspelling
bezat en die verschillende profetieën heeft geuit,
waaronder zich ook voorspellingen bevinden over
de oorlog van thans. De bevolking van deze streek
verklaart dat tot dusverre alle profetieën zijn be-
waarheid.
In de tweede helft der achttiende eeuw woonde

in het Lendersgat. een vlakte tussen heuvels, te
Vorstenbosch een metselaar, die vaak orakeltaal ver-
kondigde. Het was Rutgerus Anthonius, kortweg
Rut Anthonius genoemd. Deze Rut Anthonius stond
ter plaatse als een braaf man bekend, doch zijn
woorden waren vaak zo zonderling, dat men hem
voor een fantast versleet. Hij zeide in de toekomst
te kunnen zien en verklaarde niet meer of minder,
dan dat er eens een tijd zou komen, dat de men-
sen als vogels door de lucht 'zouden zweven en
dat men, zonder elkaar te zien, vlugger met elkaar
zou kunnen spreken dan de vogels vliegen.

( Sprekende over zijn dood, verklaarde hij, dat
hij op een Witte Donderdag zou sterven en dat
zijn stoffelijk overschot, niet zoals ter plaatse
regel is door de voordeur, doch uit het achterhuis
naar buiten gedragen zou worden. Op een kar,
getrokken door twee witte paarden, zou de dode
naar zijn laatste rustplaats worden geleid.
Men was er ter plaatse van overtuigd, dat deze

voorspelling nimmer bewaarheid zou worden. Het
was nog nooit gebeurd, dat een lijk door een
achterdeur was gedragen, terwijl er bovendien in
wijde omtrek niemand was, die een wit paard
bezat. De overlevering zegt, dat de feiten Rut
Anthonius echter in het gelijk hebben gesteld.
Ongeveer tien jaren na deze voorspelling, die
inmiddels bijna in het vergeetboek was geraakt,
gaf hij plotseling op Witte Donderdag de geest.
Juist diezelfde morgen, toen Rut Anthonius nog
in goede welstand verkeerde, was zijn naaste
buurman naar de Osse paardenmarkt getogen,
vanwaar hij des avonds met zijn koop, w.o. twee
schimmels, terugkeerde. In de nacht voor de be-
grafenis werd het gehucht door een zware storm
geteisterd. Twee zware bomen voor het huisje van
den gestorven metselaar, knapten af en versperden
de ingang. Zo gebeurde het dan toch, dat Rut
Anthonius door de achterdeur van zijn woning
werd gedragen en door twee witte paarden naar
zijn laatste rustplaats werd gebracht. Na deze ge-
beurtenis veranderde het oordeel van de dorps-
bevolking, die den metselaar. bij zijn leven zo had
miskend .. Zijn wonderbaarlijke voorspellingen wer-
den van vader op won oververteld en nog heden
ten dage wordt Rut Anthonius in de dorpen
Nistelrode, Vorstenbosch, Uden en Zeeland (N.B.)
als een groot ziener beschouwd.
Merkwaardig is zijn voorspelling, dat tijdens een

grote oorlog, tussen de dorpen Uden en Zeeland
(N.B.) een dorp zou verrijzen, dat meer inwoners
zou tellen, dan beide dorpen tezamen. Inderdaad
werd tijdens de grote wereldoorlog langs de Pro-
vinciale weg tussen genoemde gemeenten een vluch-
telingenkamp gesticht, waarin duizenden Belgische
vluchtelingen een onderdak hebben gevonden.
Voorts zou hij voorspeld hebben, dat een keizer

van Frankrijk aan het hoofd van zijn troepen het
Lendersgat zou voorbijtrekken, terwijllater wanneer
de tijd daarvoor gekomen zou zijn een vorstin over
dit land zou regeren, die eveneens met haar troepen
het Lendersgat zou passeren. Hier zou gedoeld zijn
op Napoleon, die inderdaad met zijn leger langs de
bewuste plek is getrokken, terwijl de Koningin in
de mobilisatie van 1914 ter plaatse bij een bezoek
aan de manoeuvres de troepen heeft geïnspecteerd.
Verschillende voorspellingen hebben het stichten

van kerken in de omgeving tot onderwerp en hier-
over zou de Brabantse profeet, in wiens voorspel-
lingen de streekbewoners een onwankelbaar geloof
hechten, verklaard hebben, dat te Vorstenbosch een
kerk verkeerd zou gebouwd worden. In de nieuwe
kerk is het altaar inderdaad in plaats van naar
het Oosten, naar het Westen gekeerd.
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Varkensmarkt W sdagOss - oen
d" 17 drachtige

Op de weekmarkt waren aangevoerkens van 1 55-
varkens van 170--185; 12 gl?J~~t 0 29 per pond;
t 75; 19 vette varkens vafn3A, 5'45 biggen van t 16-
24 loopvarkens van 126- -e ,

t 20,

13~<!4"'~
Nachtelijke bezoekers van caTe

Oss, _ Donderdag.

bk nd geblevenIn de afgelopen nacht hebben on e e ten te
personen zich door insluiping toegang v:ve in de
verschaffen tot het café v~n ~en heer ss~ bevin-
Bagijnestraat alhier. Het zich m de ~~oiitie stelt
dende geld wordt vermist. De gemdeen is no£; geen
een onderzoek in, doch van de da ers ,
spoor ontdekt.

/

(

De oorlog

Betreffende de laatste jaren voorspelt de Vor-
stenbosse ziener, dat er eens nabij Grave over de
Maas een brug gebouwd zal worden. Spoedig daarna
zal een oorlog uitbreken en rode legers zullen over
deze brug trekken. Bij het Lendersgat zullen twee'
legers elkaar ontmoeten en dan zal een strijd ge-
streden worden, welke zo hevig zal zijn, dat de
paarden tot de hoeven in het bloed zullen moeten
waden. Als die tijd gekomen is, zal te Vorstenbosch
een smid wonen met één oog. Een kleinzoon van
een verstoten Duitsen keizer zal bij dien smid zijn
paard laten beslaan, doch de prins zal zulk een
grote haast hebben, dat hij geen tijd zal hebben
om te wachten, tot het paard beslagen is, Hij zal
ijlings verder moeten trekken. In die tijd zal een
vijfde gedeelte van Nistelrode, waaronder Vorsten-
boscn, geheel worden platgebrand.
Voor de geboorteplaats van Rut Antonius zijn

deze voorspellingen dus weinig bemoedigend. Het
rotsvaste geloof der bevolking in de waarheid dezer
profetieën is echter nog versterkt door het feit,
dat zich enige jaren geleden ter plaatse een smid
gevestigd heeft, die wei over twee ogen beschikt,
doch slechts uit één oog kan zien. Dit zou dan de
befaamde smid met één oog zijn.
Intussen zal de tijd moeten leren of ook de

laatste profetieën van den Brabantsen ziener op
waarheid berusten.

Door een koe aangevallen
Berghem, - Dinsdag.

Toen de 18-jarige landbouwersknecht J. Kling
een koe naar de weide wilde brengen, werd net
beest plotseling wild en viel zijn geleider aan. K.
werd tegen de grond geworpen en zo hevig door het
dolle beest toegetakeld, dat hij bewusteloos bleef
liggen. Voorbijgangers wisten het slachtoffer te
ontzetten en de koe onscnadelük te maken. De
boerenknecht bleek er echter ernstig aan toe te
zijn. Hij had zwaar inwendig letsel en bloedende
verwondingen aan hoofd en armen bekomen.

~

TweeLing van 75 jaar te Oss 1
Oss, - woensdag.

Vrijdag hopen mevrouw A. Koster-Silve-
renberç en de heer Th. Silverenberg, beiden
alhier woonachtig, hun 75e verjaardag te
vieren. De jarigen zijn tweelingen. Beiden zijn
nog kras en verkeren in de beste welstand.

Van hooizolder gevallen
Gemert, - Woensdag.

Bij het spelen op de hooizolder van de. ?oerde~i~ /
had het zevenjarige zoontje van de faml11eK.. i
hier het ongeluk van een hoogte van c.irca Vl~~;\
meter neer te storten. Met een schedelbasl.sfractu _
is het knaapje opgenomen. Zijn toestand 15 zo em i
sttg, dat men voor zijn leven vreest.
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~ Oss, Vrijdag
r ., De Koningin, vergezeld van den opperbevelheb-

ber van Land- en Zeemacht, generaal Reynders,Ol I' bracht heden een bezoek aan de troepen in Noord-
Brabant. Onder geleide van den commandant dier

__... troepen, generaal-majoor A. A. v. Nijnatten, wer-
....-~ " den de pionier-werkzaamheden in ogenschouw ge-

,,' nomen. De Koningin toonde veel belangstelling
voor de verschillende verdedigingswerken met de
hindernissen en versperringen,
Versehitlende kantonnementen werden bezocht,

waarbij de Koningin zich vooral interesseerde voor
de legering der manschappen. Op verschillende
plaatsen defileerden zowel infanterie, als cavalerie,
Wielrijders, artillerie, autotroepen en pontonniers.
De lunch, waaraan de begeleidende officieren ook

deelnamen, werd gebruikt in het salonrijtuig.

/#fOeÁ~

Hij had bijzonder pech
Oss, - Donderdag.

Een agent van de Haco-loterij hier ter plaatse
heeft dezer dagen wel bijzonder veel pech gehad.
Toen de vijfde klasse der loterij reeds aan de
gang was, vervoegde zich bij hem een klant, die
nog een lot wilde kopen. De agent had geen enkel
lot meer voorradig, doch de klant bleef aandringen.
Daar de agent, die geruime tijd werkloos was ge-
weest, het geld maar al te goed kon gebruiken,
besloot hij, hoewel zeer ongaarne, zijn eigen loterij-
briefje te verkopen.
Wie schetst evenwel zijn schrik, toen enige dagen

later op het bewuste nummer de honderdduizend
viel. ~?en moest hij ervaren, dat zijn eigen lot,
dat hi] voor f 3.60 enige dagen geleden had ver-
kocht, een kapitaaltje van meer dan vier mille had
vertegenwoordigd.

I¥_£/a/~
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Koningin op inspectie
Noord-Brabant

.
In

Jongen een oog uitgeschoten
Oss, - Zondag.

Hedenmiddag waren enige jongens in de Teuge-
naarstraat te Oss aan het spelen met pijl en boog. W.L;lo
Dit gevaarlijke spelletje ging enige tijd goed, tot-
dat de tienjarige Van H. misschoot en zijn kame-
raadje, het zesjarig zoontje van den arbeider M.
Brands, in het oog werd getroffen. In het St. Anna-
ziekenhuis werd eerste hulp verleend. Daarna is de
knaap naar het ooglijdersinstituut te Nijmegen
overgebracht. Het slachtoffer zal het getroffen oog
niet kunnen behouden.

'Aanbeste'dingen,
meentebestuur van Kerk-

Xfoorrekening van hj~ ga~nbesteding plaats gehad /",,;4-
driel heeft Zaterdag If arbeiderswoningen. Laagste
voor de bouw van tw:a Ammerzoden met f 30'272.-.
inschrijVer M. Merx e

/1 0 .e.--4.

eer verdwijnt een tramlijn
Oss, - Zondag.

De tramlijn Veghel-Uden-Heesch-Oss van de
B.B.A., die alleen voor goederenvervoer werd ge-
bruikt, zal met ingang van 15 November woroen
opgeheven. Ook het goederenvervoer zal voortaan
geheel per motortractie, geschieden.

-l9 c.? d...
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VARKENSMARKT.
Oeë, - Woensdag.

A oer' 21 drachtige varkens t 70-85; 28 guste
any /5-5-70' 16 vette varkens f 0.26-0.2-8 per

~~~J;ns34 loopvarkens ' f 27-35; 785 biggen t 15-18.
_' .. '
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Militaire goederen \
verduisterd

Zwendelontdekt te Oss

_"

Oss, - Dinsdag.
De gemeentepolitie te Oss, in samenwerking met

de militaire politie, is een omvangrijke verduiste-
rings-affaire op het spoor gekomen, waarbij een
groet aantal burgers en enige militairen zijn be-
trokken. Het was de gemeente-politie opgevallen,
dat er handel gedreven werd in levensmiddelen,
wollen dekens, fietsen en andere gebruikte voor-
werpen, die kennelijk afkomstig bleken te zijn van
militaire voorraden.

Onder leiding van inspecteur Kniepstra werd een
nauwgezet onderzoek ingesteld en het bleek, dat
de hulp der militaire politie in deze noodzakelijk
was. Er waren namelijk bij de verduisteringen een
menage-meester, enige koks en ander keukenperso-
neel betrokken. Deze mannen, die er ernstig van
werden verdacht de opgesomde goederen te hebben
ontvreemd en aan burgers voor een prikje van de
hand te hebben gedaan, werden gearresteerd en op
het politiebureau en op de marechaussee-kazerne toe
Oss ingesloten.
Toen deze verdachten een bekentenis hadden af-

gelegd, werden de burgers aan de tand gevoeld en
bleek, dat men met een uitgebreide verduisterings-
affaire te doen had. Verscheidene burgers werden op
het politiebureau ontboden en tegen hen werd pro-
ces-verbaal wegens heling opgemaakt. De ontvreem-
de goederen werden voor een groot gedeelte in be-
slag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt
met kracht voortgezet en men verwacht, dat nog
meer processen-verbaal zullen worden uitgedeeld.
De zich in arrest bevindende militairen zullen naar
Den Bosch worden overgebracht, waar zij ter be-
schüektng van de betreffende autoriteiten zullen
worden gesteld.

v

1
i Onderzoek naar oorzaak

I

I,
van

kinderverlamming

Het gehele gebied van Nijmegen
wordt onderzocht

J

I

Schayk, - Woensdag.
Nu de kinderverlamming te Schayk met enige

gevallen is uitgebreid, heef de geneeskundige in-
specteur van de Volksgezondheid in Noord-Brabant
en Zeeland, dr. J. G. Bantjes uit Nijmegen last
gegeven om als voorzorgsmaatregel tot sluiting der
~holen over te gaan. De hoofdinspecteur van de
olksgezondheid in Nederland heeft in verband

m~t het veelvuldig voorkomen van kinderverla~-
mmg in Nijmegen en omgeving aan dr. Kolk op-
gedragen een onderzoek naar de oorzaak van het
~~![eden dezer ziekte in te stellen. Dr. Kolk is met

gheden . t~ Nijmegen aangevangen.
De aanleIdlU~ tot dit onderzoek M: dat opnieuw

~alle17 van kinderverlamming zijn geconstateerd.
. ee ki~de~en, een van drie en een van één jaar,

utt het gezin van N. van Caster en zijn door de
~evr.~e .ziekte aangetast. Zij zijn naar het St.
. anlSlUS-:Zlekenhuiste Nijmegen vervoerd. Daarna
IS nog een derde kind uit dit gezin ernstig ziek
g~worden. Het staat echter nog niet vast of men
hier wel ~et kinderverlamming te doen heeft. In

" de naburIge gemeente Berghem is een vierjarig
I zoontj~ van de familie Van der Heuvel aangetast.
Ook dit }latiëntje is in het St. Canisius-ziekenhuis
te Nijmegen opgenomen.
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Levensgevaarlijk gewond om

nietige reden
Rosmalen, Dinsdag.

Hedenavond. is onder d.e gemeente Rosmalen bij
een vechtpartij een IB-Jarige jongen zo ernstig
gewond, dat voor zijn leven wordt gevreesd
De 15-jarige Verhagen en de IB-jarige jos van

R:0smalen, die beiden werkzaam waren aap 'de
nieuwbouw van het Psychiatrisch Gesticht Coude-
water ter plaatse hadden op het werk ruzie ge-
h~d, omdat een van hen een geleende kruiwagen
lllet vlug .genoeg bij den ander had teruggebracht.
Toen de Jongens elkander 's avonds In het donker
weer tegen het lijf liepen, werd de twist hervat
en nu bleef het niet bij hoge woorden, doch het
werd een handgemeen. '
Plotseling .. trok de 15-jarige V. zijn mes en ging

hterrneds zijn tegenstander te lijf. De doldriftige I

knaap sloeg wild met het mes om zich heen en
raakte den ander, waar hij hem kon treffen. v. R.
zakte weldra bewusteloos en bloedend inéén. Een
geneesheer, die weldra ter plaatse was, consta-
teerde, dat het slachtoffer door zeven diepe mes-
steken, waarvan enige de hartstreek hadden ge-
raakt, was getroffen, De toestand werd zo ernstig
geacht, dat de 'getroffene, die een naburig huis
was binnengedragen, niet vervoerd mocht worden
De dader is inïh{)t\'- \939 . ,'/

Aanbestedingen
Oss, - Vrijdag.

Voor rekening van het waterschap De Maaskant,
heeft te Oss de aanbesteding plaats gehad voor het,
maken van cementbeton-, asphaltbeton-, grint- en
klinkerverhardingen op vijf wegen in' genoemd wa-
terschap, onder werkverruimingsvoorwaarden. Laag-
ste inschrijfster voor perceel I, II en III was N,V.
H, Roosewinkel, Nijmegen, met t 101.742,-, ~oor
perceel I alleen, was laagste inschrijfster fa. Louwers,
Uden,met t 24,947.-.

VY .?J~~

Echte buurvrouwen-
ruzie te Oss

/

De man nam de vlucht
Oss, - Maandag.

Hedenmiddag werd de Heessepad alhier in rep
en roer gebracht door een twist tussen twee buur-
vrouwen, mejuffrouw Van L. en mejuffrouw Van H. I
De ruzie ontaardde weldra in een hevige scheld- ti
partij, waarbij de vrouwen, die zich op de dak- It
kamers van hun woning bevonden, elkander van-
uit de koepelvensters met de meest onontbeerlijke '
slaapkamervoorwerpen begonnen te bekogelen.
Toen er niets meer aanwezig was, dat zij uit het

raam konden werpen, werd de strijd op de begane
grond voortgezet. De kijvende vrouwen werden '
handgemeen en juist toen zij elkander in de hare~ I
vlogen, kwam de man van mejuffrouw Van L. van.

/I Zijn werk naar huis. Zoals het een goed echtgenoof
betaamt, wilde hij onmiddellijk zijn vrouw helpen,

I doch hij moest weldra ervaren, dat hij bij mejuf-
frouw Van H. het onderspit moest delven.
Deze laatste was haar huis binnengerend en

kwam gewapend met een grote knuppel terug, waar-
mede zij Van L. zo toetakelde, dat hij bont en
blauw, ijlings voor de woedende Kenau de vlucht
nam en bescherming zocht in het nabije politie-
bureau.
Ondertussen was de twist tussen de beide vrou-

wen opnieuwontbrand. Mejuffrouw Van H. was
haar ijandin nagesneld en toen de deur voor haar
neus werd dichtgeslagen begon zij de deur te
rameien, waarbij een ruit het moest ontgelden. In-
middels was de politie ter plaatse gearriveerd.
Tegen de vechtende vrouwen werd proces-verbaal
opgemaakt. Daarna trokken ook, de honderden
mensen, die van de vechtpartij getUige waren ge-
weest, af, zodat weldra de rust in de straat weder-
keerde.
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Oss, - Maandag
Onder grote belangstelling van de buurt-

bewoners heeft het echtpaar A. van Galen-van
Dalen, wonend in de Kortvoortse straat alhier, zijn

-. gouden huweiijksfeest gevierd.

~ûPf}zyL ~

Kinderverlamming in Brabant

Opnieuw gevallen geconstateerd
te Schayk

Schayk, _, Dinsdag.
Enige weken geleden werd hier ter plaatse bi.i

drie kinderen resp. van de families Van Dijk, Van
! Ree en C. van Casteren kinderverlamming gecon-
i state.erd. De drie patiëntjes zijn ter verpleging in
: het St. Canisius-ziekenhuis te Nijmegen opgenomen
waarvan zij -thans weer hersteld zijn teruggekeerd.
Een vierde patiëntje, het kindje van de familie
Manders, is echter aan de ziekte overleden.
Het heeft ter plaatse enige ongerustheid gewekt,

, dat thans opnieuw twee gevallen van kinderverlam-
ming zijn geconstateerd. Twee kinderen, een van
drie en een van één jaar, uit het gezin van N. van
Casteren zijn door de gevreesde ziekte aangetast.
Zij zijn naar het st. Canisius-ziekenhuis te Nij-
megen vervoerd. Daarna is nog een derde kind uit
dit gezin ernstig ziek geworden. Het staat echter
nog niet vast of men hier wel met kinderverlam-
ming te doen heeft. In de naburige gemeente
Berghem is een vierjarig zoontje van de familie
Van der Heuvel aangetast. Ook dit patiëntje is in
het St. Canisius-ziekenhuis te Nijmegen opgenomen

Voet verpletterd onder rioolbuis
Oss, - Maandag.

Bij de aanleg van de nieuwe riolering aan de
Oyenseweg te Oss, heeft zich hedenmiddag een
ernstig ongeluk voorgedaan. Toen men bezig was

1
~.·met het lossen van zware rioolbuizen, welke een
gewicht hebben van ruim 300 kg., kantelde een der
buizen, waardoor het gevaarte op de voet van den
gemeentewerkman Van Schijndel terecht kwam.

~ Nadat de ongelukkige uit zijn netelige positie was
,. verlost, bleek, dat zijn voet geheel was verbrijzeld.
: Onder hevige pijnen is het slachtoffer opgenomen
" en naar het Groot- en Ziekengasthuis te Den
Bosch overgebracht, waar onmiddellijk operatief

• moest worden ingegrepen,

VARKENSMARKT
Oss, - Woensdag r

Aanvoer: 13 drachtige varkens. prijzen van 't60-
t 85; 24 gustevarkens t &0-1 70; 12 vette varkens
10.24-10.26 per pond; 29 loopvarkens f 23-1 27;
596 biggen, f 12-117.

PAARDENMARKT
Oss, - Donderdag.

Op de heden gehouden paardenmarkt werden
aangevoerd: 426 It-jarige paarden, van f 250-550;
218 voljarige paarden van 1300-500; 156. hitten,
van f 130-230' 67 slachtpaarden, van f 120-180;
123 veulens, vàn t 80-290.

(
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'0') ( Ook een fourier gearresteerd
t'-')
0)

Oss, - Zondag .
L

.~ /,

.zJO~~
Malversaties op een
compagniesbureau

R::~~at~~t:~:n~,:O~b:~;~;~;1
autoriteiten vermoeden, dat op een der compag- !
niesbureaux malversaties zouden worden gepleegd. I
Na een uitgebreid onderzoek kwam vast te staan, I
dat de 47-jarige reserve-kapitein Th. L., compag- .
niescommandant te Oss, zich aan onregelmatig- I

heden had schuldig gemaakt. Thans is de militaire .
politie tot zijn arrestatie overgegaan. De aangehou-
dene, die onmiddellijk uit zijn functie ontheven
is, werd naar Den Bosch overgebracht, waar hij na
verhoor, is ingesloten. Het onderzoek is nog in
volle gang en de militaire autoriteiten konden
daarom geen verdere mededelingen doen. Te Oss,
verluidt, dat er behalve van verduistering ook
sprake zou zijn van het aanvaarden van steek-
'penningen. De aangehoudene leefde op grote voet,
waardoor het argwaan van zijn superieuren werd
opgewekt,

...

Het ingrijpen der militaire politie, inzake ver-
meende malversaties, welke bij hier gedetacheerde
legeronderdelen zouden 2lijn voorgekomen, is aan-'

.j leiding geweest tot een nieuwe arrestatie.
, Na een uitgebreid onderzoek is men tot aanhou-
ding overgegaan van den fourier R. op verdenking
van verduistering van dekens, welke het Rijk toe-
behoren. De verdachte is ingesloten. Ook het on-
derzoek betreffende de verduisteringen, welke door
den thans gearresteerden compagniescommandant
Th. L. S. L. zijn gepleegd, wordt met onvermin-
derde kracht voortgezet. Bij een aantal burgers
zijn huiszoekingen verricht.
Ofschoon de militaire autoriteiten over deze af-

faire geen inlichtingen verstrekken, schijnt wel
vast te staan, dat men hier met een omvangrijke
verduisteringszaak te doen heeft, waarbij het Rijk
voor circa f 25.000.- zou zijn benadeeld. Bij de
arrestatie van L. werd op hem nog een bedrag
gevonden van f 7000.-, dat aan het Rijk toebe-
hoorde.
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Raad In conflict met
burgemeester

Zonderling ge'{al in Megen
Megen, - Dinsdag,

In de hedenavond gehouden raadsvergadering
heeft de raad scherpe critiek uitgeoefend op het
beleid van den burgemeester inzake de bouw van
het nieuwe gemeentehuis.
Het lid Van Liebergen deed voorlezing van het

begrotingsrapport, waarin werd verklaard, dat de.
burgemeester eigenmachtig en zonder voorkennis van
wethouders en raadsleden veranderingen in het IJp.-

stek heeft laten aanbrengen, waardoor de lokalen
in het gebouw te klein zullen worden, terwijl min-
derwaardige bouwmaterialen zullen worden ge-
bruikt. Op deze wijze zijn de aard en de samenstel-
ling van het bestaande beslek geheel veranderd.
De commissie van rapporteurs is van mening, dat
deze veranderingen zijn aangebracht om de aan-
nemingssom te verlagen en aldus te bewerkstel'I-
gen, dat aan een bepaalden aannemer het werk kan
worden gegund.
De voorzitter, aldus het rapport, heeft de beslui-

ten genomen, zonder voorkennis van wethouders en
raad, terwijl deze bezuiniging voor de gemeente
nadelige gevolgen zal hebben.
De heer Hoefnagel hekelde het optreden van den

burgemeester, die de raad valse voorspiegelingen
zou hebben gedaan. In een vorige vergadering heeft
de voorzitter aan spr. medegedeeld, dat de begro- ,
ting van f 16.700.- slechts met f 40.- zou worden
overschreden, doch een maand later bleek het een
bedrag van f 1648. -te zijn,
In zijn antwoord betreurde de voorzitter, die

slechts in het belang der gemeente zou hebben ge-
handeld, de gang van zaken. Hij stelde voor, de zaak
in besloten zitting, waar de architect C. Roffelsen
uit Helmond van voorlichting zou dienen, nog eens
te .behandelen.
Unaniem verzette de raad zich tegen dit voorstel.

Men verlangde geen toelichting 'van den architect
doch verweet den burgemeester zijn al te eigen-
machtig optreden.
De voorzitter betuigde nogmaals zijn spijt, dat de

raad weigerde de zaak in besloten zitting te behan-
delen en voegde de vergadering opgewonden toe:
"Ik ken de mentaliteit van de raadsleden."
De heer Hoefnagel protesteerde tegen deze uit-

lating en stelde zi.in medeleden voor, zich niet door
den voorzitter te laten beledigen en de vergadering
te verlaten. Zowel de wethouders als de raadsleden
verlieten hierop unaniem demonstratief de raad- /
zaal. _/'
Na afloop hebben de wethouders verklaard, dat

zij geen enkel mandaat betreffende de raadhuis-
bouw van hun handtekening zullen voorzien, zodat
de bouw van het nieuwe gemeentehuis voorlopig
geen voortgang zal kunnen vinden.

Oyen, - Woensdag.
- Toen de wegwerker J. van Geffen alhier

hedenmorgen jacht maakte op wild, ging plotseling
Z1Jn geweer af, zodat hij een schot hagel in de
rechterhand kreeg.
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Uit rijdende auto gevallen
G' t. Boxtel, - Vrijdag.

damlSd~O~v~ndIS de milicien G. v. d. L. uit Schie-
volle vaa t ~~ onopgehelderde oorzaak van een in
h hr rIjdende auto geslingerd Met een zwareersensc udding t· .hoofd' h t en erns ige verwondingen aan het
huis' t~SB~xt!~achtoffer naar het St. Lidwinazieken-
de vooravond vervoerd. Het ongeluk gebeU~~eop
n I verlof van Van der L.'s trouwdag. HIJ had
hu'w'elnk t gtekregen vandaag te Schiedam in hetIJ ereden.
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AANBESTEDINGEN.
Oss, - Zaterdag.

Bij de aanbesteding voor het bouwen van een
magazijn en kantoor voor de l1chtbedriJven van de
gemeente was laagste Inschrijver' J. H. van Schade-
wijk, Oss, met 116.779.-, aan· wien het werk Is
'gegund.

VARKENSMARRT OSS.
Oss, - Woensdag.

18 drachtige varkens 160-/75, 23 guste varkens
155-/85, 19 loopvarkens t 20-1 27, 728 biggen 113
=t 17, alles p. st.; 12 vette varkens 21-23 ct. p.
pond.

Eerste militaire weq-
wedstrijden een

succes

Grote belangstelling te Heesch
Oss, - Maandag.

Onder auspiciën van 0.' en O. is Zaterdagmiddag
te Heesch een grote militaire wegwedstrijd ge-
houden, genaamd "De militaire ronde van Heesch",
De wegwedstrijd was georganiseerd door den sport-
leider van O. en 0., afd Heesch, luitenant Van
Lanschot, secretaris van de clubcommissie van de
N.W.U. Aan de wedstrijd namen 85 militairen deel,
waaronder verschillende beroepsrenners. Het par-
cours was 2.3 k.m. lang en moest 16 maal worden
afgelegd. De start bevond zich nabij de st. WilIi-
brordusput in de Osse heide. Het parcours was
zeer zwaar, temeer daar het weer niet medewerkt,
terwijl op militaire rijwielen werd gereden.
De belangstelling, van de zijde van de milt air en

rowel als van de burgerij was groot, zodat de
eerste militaire ronde van Heesch een succes is
geworden.
De uitslagen zijn:
1. Vorstenbosch 1 u. 38 min. 16 sec.; 2. v.d. Velde

1 u. 39 min. 16 sec.; 3. Van Thiel 1 u. 40 min. 16
sec.; 4. v. Zeggelen 1 u. 41 min. 47 sec.; 5. Van
Doorn 1 u. 42 min. 12 sec.; 6. v. d. Venne; 7. v.
Wildt; 8. Rosseau; 9. Overink; 10 v. d. Heyden; 11
Nadervceen; 12. Geven; 13. Knijnenburg; 14.
Zwart; 15. Hoekwater; 16 Den Ootter; 17. Cour-
tens; 18. Brouwer; 19. Louws; 20. Koorneeff.

VARKENSMARKT
Oss, - Woensdag.

a de weekmarkt van heden werden a~ngevoerd:
18 ~rachtige varkens van f 55-70: 2,9o~~~t~V~~k~~~,
van '5()-65' 16 vette varkens van . -:-. n
pond; 33 loopvarkens van T 15-25; 695 biggen var

r 1r5-1~andel was kalm, doch de ondertoon goed
prij~llOUdend. Er. werd vrij veel verhandeld tegen
redelijk goede prijzen.

Tussen wagen en muur bekneld
Oss, - Vrijdag.

Hedenmiddag is de fabrieksopzichter N. S. alhier, \~/
die op de Kruisstraat van een rijdende wagen
wilde springen, tussen de wagen en een muur be-
kneld geraakt. Met ernstige inwendige kneuzingen
is het slachtoffer, nadat ter plaatse eerste hulp
was verleend, naar het St. Annaaïekenrnns overge-
bracht. Zijn toestand is zorgwekkend.



Een echtelijk drama te Oss

Man bracht zijn vrouw met een mes,
vier steken toe

Oss, ~ Vrijdag
Ten huize van de familie A. van O. op de Heesche-

weg alhier, heeft zich een echtelijk drama afge-
speeld.
Het kwam vaak voor, dat er onenigheid was in

het jeugdige gezin en huiselijke twist was aan de
orde van de dag. De buren schonken er daarom
geen bijzondere aandacht aan, toen er opnieuw
ruzie was doch toen een der buurvrouwen be-
merkte. d~t de echtelijke twist ditmaal zo hevig
was, dat ongelukken niet konden uitoltjven, achtte
zij het geraden, telefonisch tie machechaussee te
waarschuwen.
Aanstonds verschaften enige manschappen zich

toegang tot de woning. Het bleek, dat de politie
nog juist bijtijds gekomen was. De man was dol
van drift zijn vrouw met een mes te lijf gegaan
en had haar vier steken in het lichaam toege-
bracht.
De politie ontrukte Van O. het mes en nam den

man mede naar de marechausseekazerne, waar hij
in arrest werd gesteld.
De vrouw werd naar het St. Annaziekenhuis over-

, gebracht, waar geneeskundige hulp werd verleend.
Het haar toegebrachte letsel is niet van ernstige
aard.
Van O. legde een bekentenis af en is daarna ge-

vankelijk naar Den Bosch overgebracht, waar hij
ter beschikking van den Officier van Justitie is
gesteld.

c< 1~~#--;7 -
Crintschip gezonken

Soldaten redden schippers-
vrouwen twee kinderen

Lithoyen, - Maandag.
Tijdens hevige noord-westerstorm is een met

grint geladen schip, metend circa 100 ton, toebe-
. horend aan den schipper Paulus uit Venlo, dat
voor anker lag in het afgesloten gedeelte van de
Maas bij Lithoyen omgeslagen en vrijwel onmid-
dellijk gezonken. Op het ogenblik dat het ongeluk
gebeurde, bevond zich de schippersvrouw met twee
kleine kinderen aan boord, terwijt de schipper met
andere kinderen naar de kerk was. Een aantal ter
plaatse gelegerde militairen snelde onmiddellijk te
hulp en storm en regen trotserend zijn de mannen
erin geslaagd de vroUwen kinderen, die te water
waren geraakt, van een wisse dood te redden.
Het schip steekt alleen nog de mast boven het

water uit. Schip en lading waren verzekerd.

VARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer 12 drachtige varkens f 55-70· 23 guste-
varkens ! 60-75; 19 vette varkens ! 0.20...:-0.24P. p.;
32 loopvarkens ! 20-25;' 510 biggen ! 13-17.
De handel was tamelij Cl: opgewekt en lets beter

dan de afgelopen weken. De prijzen waren iets
vaster met uitzondering voor biggen. Er werd veelomgezet.

!



Door auto gegrepen en gedood
Mill, - Vrijdag. I

.Hedenmiddag is. de dienstplichtige H. afkomstig .
lilt Hoensbroek, die uit een zijweg per rijwiel de
Langenboomseweg te Mill wilde inslaan, door een
personenauto gegrepen. De militair kwam tegen
de bumper van de auto terecht en werd met het
hoofd tegen het wegdek geslingerd.
Het slachtoffer, dat men in hoogsternstige toe-

stond opnam, is spoedig daarna aan het bekomen
letseloverleden. H. was gehuwd en vader van vier
kinderen.

Kind slikte cent. in
Oss, - Maandag.

Het vierjarig zoontje van de familie Van E. heeft
ongelukkigerwijze een cent doorgeslikt. Aangezien
het geldstuk in de luchtpijp terechtkwam, had het
kind het zeer benauwd. De dokter achtte onmiddel-
lijke overbrenging naar het Grootziekengasthuis te
Den Bosch noodzakelijk, waar men langs operatieve
weg zal trachten het geldstuk te verwijderen.

Oss. - Vrijdag .
. - .Heden zijn bij .de _Dnox Fabrieken. alhier vijf
zilveren jubIlea. geviero. De opzichter B. Berger-
voet en de arbeIders A. v. Helvoirt, L. v. Helvoirt,
.;. v. ~. Boo!,aart en A. Sieben herdachten de dag,

I nat ZIJ 25 Jaren gelf.llen bij gen~md bedrijf in
drenst traden, S" .(,).ec.~~.

Klein kin je in brand geraakt
Oss, Donderdag,

Hedenmiddag viel ten huize van den arbeider P.
Gielis in de Landweerstraat een anderhalfjarig
kind in de huiskamer tegen de brandende kachel.
De kleertjes van het kind raakten onmiddellijk in
brand, zodat het met brandwonden overdekt naar
het st;. Anna ziekenhuis moest worden 'overge-
bracht, Het kindje is kort daarna overleden.
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Amoutance-auro DOrST regen

een boom

Inzittenden gewond
Oss, - Maandag.

Hedenmorgen is de heer Klokgieters, die met een
ambulance-auto, waarin ook zijn echtgenote was 'U
gezeten uit Den Bosch naar huis reed, ter hoogte
van de Israëlitische begraafplaats te Oss geslipt,
Door de gladheid van de weg verloor hij de rnaent
over zijn stuur. De ambulance-auto botste in volle .
vaart tegen een boom, waar het vehikel geheel ver- .
nield bleef liggen. De beide inzittenden werden
door omwonenden uit hun hachelijke toestand be-
vrijd.
Beiden bleken te zijn gewond. De bestuurder had

verwondingen aan het hoofd opgelopen, doch kon
na verbonden te zijn, naar zijn woning worden ver-
voerd. Mevrouw K, werd met een ernstige hersen-
schudding en inwendige kneuzingen naar het St.
Annaziekenhuis te Oss overgebracht. Het wrak van
de zle~enautQ_!noest worden...JY_egge:.slellIlt...._
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Boerderij volledig
afgebrand-

Door watergebrek was aLLe
blussen onmogelijk

Heesch, =: Zaterdag.
Hedenavond, omstreeks half negen, is een hevige

brand uitgebroken in de kapitale boerderij van
den landbouwer Adr. Verstegen. aan de achterste
Groes, op de grens der gemeenten Heesch en
_Geffen. Het vuur was in het achterhuts ontstaan,
waar het voedsel vond in een partij hooi, die boven
de stalling was opgeslagen.
Met vereende krachten, trachtte men het vuur

meester te worden, doch deze pogingen faalden.
De vlammen werden door een krachtige wind aan-
Igewakkerd en breidden zich snel uit. Daal' er in de
gehele omgeving geen water beschikbaar was, was
de brandweer niet uitgerukt zodat. de vlammen
vrij spel hadden.
Hulpvaardige buurtbewoners - beijverden zich

echter om uitbreiding van de brand te voorkomen.
Zij slaagden er nog in, dertig stuks rundvee tijdig
.in veiligheid te brengen, doch men kon niet ver-
hinderen, dat een paard en een aantal varkens en
kippen in de vuurzee omkwamen. Inmiddels had
het vuur zich over de gehele hotstede verspreid.
De vrouw des huizes was nog het brandende huis
binnen gegaan, waar hij ijlings trachtte het con-
tante geld. dat zich in een kast in de huiskamer
bevond, te redden In haar zenuwachtigheid greep
de vrouwechter een verkeerde lade, waarmede zij
naar buiten snelde. Later, toen de woonkamer reeds
geheel was uitgebrand, ontdekte men pas de fatale
vergissing. waardoor een geldsbedrag van circa
twee duizend gulden aan bankpapier, door het vuur
is verteerd.
De gehele hotstede was in een vuurzee ver-

anderd. Het vuur tastte ook de oogst aan, waar-
door grote voorraden hooi, stroo, graan en andere
landbouwproducten een prooi der vlammen zijn
geworden. De tegenoverliggende boerdelij van den
landbouwer van Hoek liep meermalen ernstig ge-
vaar door de overwaaiende vonken in brand te
raken. De buren hadden echter op het rieten dak
postgevat en zijn er in geslaagd met emmers water
het begin van brand, dl'l't reeds was ontstaan, te
doven, De hofstede van Verstegen is echter vol-
komen door het vuur verwoest. De oorzaak van de
brand is niet bekend. De schade, die naar ruwe
schatting ongeveer 30 mille bedraagt, wordt slechts
voor een klein gedeelte door verzekering gedekt.

/
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Van dek gegleden. en verdronke~
Cuyk a. d. Maas. - Vrijdag.
-i h p de Maas alhier een

Hedenmorge:p. heeft z co. _ een 31-
noodlottig .ong>€luk.VOàrg~da~n, ;aa~~!~rden, De
jarige schlpper ~et sla~le~ b~~ond ûch met zijn
sc)1ipper A. 1!t. U~a:g Engelen" op de Maas voor
schip "Anto71~~te laden Toen hij vanmorgen enige
CUYkkz.:~~~~naan b~rd verrichtte. gleed hU ::"P
wer . - - akte te water CJe
"het glibb.erige dek uit..de: llr;:ain de diepte en is
ongeluk~~ge zondk°knml ~et slachtoffer was enge-
jammerllJk ver ron !In. - -
huwd.
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;-di.KE~SlllARKT.-

Aanvoe .: 15 guste vàrkens f 7·5--410; 8 vette var-
4 038 P p.: 395 biggen f 15-22.

\

keIns ve'l'b;;;ci met de weersgesteldheid was del_adall-
ns weirug koop Je en,_,~i~~tgeJ~ngha~~e~a~~~\ e;~~ee betekende en slechts

weiq werd omgezet.
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Twee angstige ~ren

op de Maas

Pont dreef stuurloos rond
storm en donker, toen

de ketting brak
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Megen, - Dinsdag.

Een viertal reizigers, die zich gisteravond per
veerpont van Megen naar Appeltem aan de Gel-
derse oever van de Maas wilden begeven, hebben
angstige uren doorgebracht. Toen de pont om-
streeks acht uur was afgevaren, brak door nog on-
opgehelderde oorzaak eensklaps de ketting, zodat
het vaartuig in de duisternis op de woelige Maas
op drift geraakte.
Het stuurloze 'vaartuig, waarop zich o.a. een open

vrachtauto bevond, werd heen en weer geslingerd en
geraakte steeds verder uit de juiste richting. Aan-
gezien in de duisternis niemand aan de wal iets
van het gebeurde had gemerkt, vreesden de opva-
renden, dat zij zeer lang op de Maas zouden mos-
.ten rondzwalken.

Met de koplampen van de vrachtauto en met de
claxon beproefde men de aandacht te trekken en
inderdaad werden de geïmproviseerde noodseinen
door voorbijgangers opgemerkt. Met behulp van
zoeklichten kon men aan de wal zien, dat de veer-
pont een speelbal van het woelige Maaswater was
geworden. Men stond evenwel machteloos en kon
geen hulp 'bieden.

Na twee uren ronddrijven werd de pont voort-
gestuwd naar de 'oever van Altforst, waar men er
in slaagde het vaartuig aan de wal te krijgen. De
passagiers, die doodsangsten hadden uitgestaan en I

verkleumd van koude waren, werden daar in het
veerhuis weer op hun verhaal gebracht.

/y_g~t,;
I-OSS

I
II?-verband met de verplaatsing van het distri-

butiekantoor zal het distributiebureau op 14 De-
cember .a.s. de gehele dag gesloten zijn.
Met. m_gang van Maandag 16 December a.s. is

het dlstnbutlebureau gevestigd in het voormalige.j JhurgensgebOuw aan de Kruisstraat. Ingang naast
. et waterschap De Maaskant. Het distributiebureau
IS voortaan telefonisch te bereiken onder de no.'s
351 en 352. .

Bureau Winterhulp Oss
I!e plaatselijke directeur van de Winterhulp-

actie, loco-burgemeester Cremers, maakt bekend,
qat het bureau voor de Winterhulp gevestigd is'
op het "meentehuis, (beneden zij-ingang). Voor
za~en be[,reffende Winterhulp, heeft men zich uit-
sluitend aldaar te vervoegen tussen tien en twaalf'
uur.
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, VARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer 12 drachtige varkens 90--110, 18 guste var-
'kens 75-90, 16 vette varkens. 0.30--0.34 p. p .. 24
loopvarken 30--45, 468 biggen 15-19, per stuk,
De aanvoer was' zeer bevredigend, in verband met

de hogere prijzen ontstond spoedig een levendige
handel en het aangevoerde materiaal werd vlot op-
genomen, Vooral biggen werden tellen zeer verbeterde
prijzen verhandeld .

.J "D-4?_ e ~ 4. e-A-
. ~

In de duisternis te water geraakt.
doch op 't nippertje gered

Veghel, - Zondag.·
Gisteravond wilde de heer Van der Heyden, amb-

tenaar bij de waterleiding Oost-Brabant, alhier, 1
zich naar zijn woning begeven, toen hi.i in de 1fP! .....~.
duisternis de weg kwijt raakte én bij de haven "'-5-' J
terecht kwam, De man, die nog slechts kort alhier
woonachtig is, en met de situatie ter plaatse niet
bekend, stortte van de walkant en kwam in het
diepe water van de haven terecht. Door luid hulp-
geroep trachtte de drenkeling de aandacht van
eventuele voorbijgangers te trekken en inderdaad
werden zijn noodkreten gehoord in het naburige llil__
café van den heer Braat. De caféhouder en een
zijner gasten, de schippen De Kurver, bedachtert""
zich geen ogenblik en begaven zich te water, waar-
na zij er, met gevaar voor eigen leven, tenslotte in
slaagden den drenkeling, die reeds in de diepte
was verdwenen, boven te brengen. Nadat de heer
Van der Heyden weer op zijn verhaàl was ge- oJ
bracht, bleek dat hij geen nadelige gevolgen van
het onvrijwillige bad heeft ondervonden. Aangezien
dit reeds de derde maal in enkele weken tijds is,
dat iemand in de haven te water is geraakt, waar-
bij twee drenkelingen het leven hebben verloren,
heeft burgemeester, Ellens thans maatregelen ge-
troffen, om verdere ongevallen van die aard te
voorkomen .. Er zal een houten beschoeiïng om 'de
haven worden aangebracht.

J ~
.J
)Met vrienden in een café

-Bij het· betalen rnis+e een zijn
portefeuille

Boxtel, - Vrijdag.
De gemeentepolitie is -tot arrestatle overgegaan

van zekeren V. alhier, verdacht van diefstal van
een belangrijk geldsbedrag .uit een portefeUille.
De man had Woensdagavond met enige vrienden
een café bezocht- errtoen een der stamgasten zijn
vertertng wilde betalen, bemerkte. hij, dat hij zijn
portefeuille miste. Na lang zoeken werd het ver-
loren voorwerp tenslotte in de gelagkamer terug-
gevonden.. doch h.et geld, dat daarin aanwezig was
geweest, hetgeen 'een aanzienlijk bedrag aan bank- ,
papier vertegenwoordigde, bleek verdwenen te zijn. I

iAllen; die.ide bewuste avond in de herberg hadden
verteerd, werden aan .een streng .verhoor onder-
:WÖn?eIl, ep ::~l'Jlpo.~Ç\*.~r.epdè",q.ltpolrtie 'yÇl~Q.9~rde;'
~aÎ)~lj~ip:g~n ;iE,' i!a:qden te h~pl:ieJ;1,om t9t_!l-rres~..
nattel:'lap §,en 1?lJ,~kery. ?Hllet:_te kun~e~_ ever- ,
iareiY.~"Vándmig.tjs"de' Verdachte' naar Dén' Bosch
overgebracht, ~waar hij ter beschikking van den
'officier van' rrûstitie' is gesteld.

J

'Wielr.ijder brak halswervel bij val
, Haps, r: 'Vrijdag

()ol Hier. ter .plaatse heefJt zich een'. ernstig ongeluk
. voorgedaan, dat een jeugdig landbouwer het leven
heeft :gekos,t.· De heer, ÜUJ;1tlisbergen wil~e. zich
'per rijwiel naar het. .dorp t>egeveI). toen ~l.,] ill de
dulsterriis slipte en. kwam te vallen. D~ .man kwam
zo ongelukkig terecht, dat hij een,ha,l,sWel'vel brak.
In, ernstige toestand is "ç.e ongelukkige naar het
ziekenhuis te Cuyk vervoerd, waar llij heden aan
de. gevolgen -van \h~t .:bekomen Ietselvis- overleden .

.~. , '
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Meisje door dorsmachine ernstig
gewond

Schayk, --'VVoensdag
Op de boerderij van den landbouwer Van Boekel

alhier heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Het I
dochtertje van den landbouwer beging de onvoor- ,
zichtigheld haar handje tussen de dorsmachine te
steken met het noodlottig gevolg, dat drie vincers
van de rechterhand geheel werden afgerukt. De
kleine is onmiddellijk naar het ziekenhuis tEr
Nijmegen'vervoerd.

I~ --
Bus rijdt OP' twee'
boerenwagens in

z,.
->

De voerlieden bij de botsing
zeer ernstig gewond

Schijndel, -- Zondag.
Gisteravond heeft tengevolge van de duisternis

onder de gemeente Schijndel een gecompliceerd
verkeersongeluk plaats gehad, waarbij twee broers

I zwaar werden gewond, terwijl twee paarden zijn
.omgekomen en drie voertuigen zwaar werden ge-
havend.

e

Omstreeks zeven uur reden de gebroeders Hoog-
zaad uit Sèhijndel, die elk een met paard .bespan-
nen wagen bestuurden, met een kalm gangetje op
de weg van Schijndel naar Sint Oedenrode. Plotse-
ling kwam uit de duisternis een autobus van de
B.B.A. te voorschijn. VVaarschijnlijk ten gevolge
van de duisternis zag de chauffeur de twee karren
te laat en reed in volle vaart tegen de eerste kar
op. De botsing was zo hevig, 'dat de eerste wagen
met kracht achteruit werd geduwd en tegen de
volgende terechtkwam.
/ De autobus-bestuurder verloor de macht over zijn
stuur, met het gevolg, dat de bus begon te slinge-
ren en in een sloot langs de weg terechtkwam. Of-
schoon de bus zwaar werd gehavend, kwamen de
passagiers allen met de Schrik vrij. DJ beide voer-
lieden waren er echter niet zo goed afgekomen.
Tijdens de botsing waren zij beiden van hun -Vla-
gens geslingerd. Zij kwamen zwaar gewond op het
wegdek terecht, waar zij bewusteloos bleven liggen.
Een geneesheer constateerde bij beiden een zware
hersenschudding en ernstige inwendige kneuzingen.
De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis ter plaatse
vervoerd. Hun toestand is hoogst zorgwekkend.
Met de beide paarden was het, nog erger gesteld.

Een der dieren bleek op slag te zijn gedood, ter-
wijl het andere dusdanig letsel had opgelopen, dat
het moest worden afgemaakt. De materiële schade
was aanzienlijk. De beide boerenwagens waren
zwaar gehavend; de autobus ,kon haar .reis niet.
vervolgen en moest worden weggesleept.

b
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Van hooiberg gevallen en
cmçekcmen

Gemert, - Dinsdag.
Op het erf der boerderij van. den landbouwer

VVoRooyakkers te Gemert is een ernstig ongeluk
gebeurd, waarvan de landbouwer het slachtoffer is
gewordel:1' ~ooyakkers was bezig met, het afladen
van h?Ol lilt een hooiberg, toen hij eensklaps zijn
evenwtcht verloor, uitgleed en van een aanzienlijke
hoogte naar beneden stortte. Met een gebroken
wervelk~lo~ werd de ongelukkige opgenomen en de
boerderij bmnengedragen, waar hij SPoedig daarna
aa11;de ,gevolgen is bezweken. Het slachtoffer was
35 Jaar oud en vader van een gezin.
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I Waterschap "De Maaskant"

Oss, - Donderdag
De hoofdingelanden van het waterschap "De

Maaskant" zijn heden te Oss in vergadering
bijeengeweest. Mr. H. A. H. Bijvoet uit Berghem
fungeerde als voorzitter, wegens ziekte van dijk-
graaf J. F. Ploegmakers uit Oss. Namens de teen-
nische Cultuurdienst waren aanwezig de heren
jhr. Van Panhuys en ir. Krügers.
De voorzitter releveerde. hetgeen in het alge-

lopen jaar was tot stand gebracht en wel het voor-
naamste object, het watergemaal te Gewande.
dat thans onder de kap is en bij ingebruikstelling
de naam zal dragen van ..Hertogsgernqal". De kos-
ten van dit grote waterbouwwerk hebben bedragen
f 354.500. waaronder aan machines een bedrag
van f 73.600. Voor het jaar 1941 staan verschil-
lende uit te voeren werken op het programma, o.a.
verzwaring van. dijken, aanleg en verharding van
wegen, terwijl verder verschillende kunstwerken,
die tijdens de oorlogsdagen zijn vernield, zullen
worden hersteld. waarvoor naar schatting een be-:
drag van f 27.000 nodig zal zijn.
Vervolgens werden verschillende rekeningen. be-

treffende waterschapswerken en begrotingen van
dezelfde takken' van dienst aan de goedkeuring
van de hoofdingelanden onderworpen. De reke-
mng betreffende ontwatering over 1939 werd vast-
gesteld voor de gewone dienst' in ontvangst en
Uitgaaf met f 110.083.63, met een batig saldo van'
f 21.335.70.
De rekeningen over 19S9 en de begrotingen voor

1941 zijn door de commissie onderzocht en op
enkele kleine aanmerkingen na, goedgekeurd,
Op voorstel van de Dijkstoel werd een ontwerp-

besluit vastgesteld, tot het aangaan ener overeen-
komst met de waterschappen de polders van der
Eigen en van Empel en Meerwijk betreffende be-

, heer en exploitatie van het nieuwe Hertogsgemaal
te Gewande.
Voorts kwam in stemming het opmaken van

aanbevelingslijsten voor de benoeming van een
Dijkgraaf, wegens periodieke aftreding op 1 April
a.s. van den heer .:j". F. Ploegmakers, burgemeester
van Oss. De aftredende dijkgraaf verkreeg 57 stern-
men, zodat hij als no. 1 op de aanbevelmgslijst
werd geplaatst en herkozen is. Àls heemraden
werden herkozen de heren M. A. Poos te Gassel
en J. M. Goossens te St. Anthonis.

~ .I;~-_-..

Hoflend paard ging met kar
en bestuurder te water

Megen (N.-B.), - Zondag.
Zaterdagmiddag reed de landbouwer B. van der

Camp uit Megen, die op het land werkzaamheden
had verricht ill een met paard bespannen wagen
huiswaarts, toen het paard op de uiterwaarden
van de Maas plotseling schichtig werd en op hol
sloeg.
De landbouwèr Slaagde er niet meer in het

beest tot staan te. brengen en weldra kwam het
hele gespan in de rivier terecht 'waar het in de
diepte zonk. '
Enige personen, die van het gebeurde getuige

waren geweest, snelden te hulp en wisten den voer-
man op het droge te brengen. De pogingen om ook
het paard tijdig te redden, faalden echter. Toen
het beest op de wal kon worden gebracht, was het
reeds verdronken. De wagen met lading is verloren
gegaan.

(
f
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VARKENSl\t:ARKT
Oss, - Woensdag.

112drachtige varkens f (y5-B5; 19 gustevarkens f 55
-70; 9 vette varkens 21-24 ct. per pond; 32 loop-
varkens f 2'2-27; 583 biggen f 12-~16,
De aanvoer was matig, terwijl het opgekomen getal

kooplieden ook betrekkelijk gering was. Dientenge-
volge kon zich zo goed als geen handelontwikkelen.
H( aangevoerde materiaal ging weliswaar in andere

haneien over, doch slechts tegen matige prijzen.
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Drama in Noordbrabants dorp
eist'twee mensenlevens

-. vergissing
gedood?

De brigadecommandant der rijksveldwacht, ma-
joor Lips, werd van het gebeurde op de hoogte ge-
steld en deze stelde een uitgebreid onderzoek in,
waaruit bleek, dat een der buurlieden, zekere A. S.,
een rentenier, maar ook een bekend stroper, ge-
acht kon worden de vermoedelijke dader van het
misdrijf te zijn. Toen te zijnen huize een onderzoek
werd ingesteld, bleek S., die kort tevoren nog ter
plaatse gezien was, zich niet in zijn woning te be-
vinden. Men nam dan ook als vaststaand aan, dat
S. het dodelijke schot had gelost en daarna ge·
vlucht was. Majoor Lips waarschuwde het parket
te Breda, terwijl hij tevens zijn brigadier Wens
met diens befaamde politiehond Leo opriep, om
hem bij het opsporingswerk behulpzaam te zijn.
Brigadier Wens ging met zijn hond en vergezeld

van den gemeenteveldwachter direct op weg. Over
greppels en sloten, de beide politiemannen met het
geweer in de aanslag, leidde de hond zijn meester
en diens metgezelover de met sneeuw bedekte
(spiegelgladde velden in de richting van de spoor-
nijk Roosendaal-Lage Zwaluwe.- -

, I

/

buurmanZiin bi;

Op het juiste spoor
Op ongeveer drie kilometer afstand van de plek

van het misdrijf kwamen zij aan de woning van
den heer W. van Oesterhoek onder de 'gemeente
Hoe. ren, waar, zoals later bleek, het bovenlicht van
de d. sur met een schot hagel was verbrijzeld. Dit
moest door den voortvluchtigen moordenaar met
een s .chot uit zijn geweer Zijn geschied. De politie-
ma-nnen waren op het juiste spoor.

•

I
I
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Hoeven, - Zondag.
Heden~vond is het Noordbrabantse dorpje

Hoeven in grote oPschudding gebracht door
een ontz~ttend drama. dat twee mensenlevens
heeft geelst.

.~p het gehucht Moleneind staan dicht bijeen
drie landl!ouwerswoningen waarvan de t b
woond wordt d ' , eel'S e ê-

. - oor den 57-iarigen À. Smet
ZIJ~ twee ,oudere zusters en de derde dOOl:de' arbei-
dersfamIlle ~ongl;nans" bestaande uit vader, moeder
en zes l;lClg JeugdIge kinderan, -

Omst~eeks zeven uur in de avond begaf Jong.
mans zich naar buiten om enige bezigheden te ver.
rrchten. Nauwelijks bevond de man zich buiten of
een schot weerklonk en even later strompelde J~ng.
mans doodsbleek zijn huis weer binnen, waar hij in
de Woonkamer aangekomen, zonder een woord te
ku~ne.n uitbrengen ineenzakte. Het slachtoffer, elm
37-Jarlge arbeider, bleek te zijn overleden, tengs,
volga van een schot hagel in de borst.

Nog een viertal kilometers verder zou de speur-
tocht voortduren, totdat men aan de spoorlijn tus-
sen Oudenbosch en Zevenbergen was genaderd,
Waar de beide mannen een lugubere ontdekking
deden. .
-- Langs de spoorlijn lag .het verminkte lijk van
een man, in wien zij S. herkenden, Deze heeft
bOogst waarschijnlijk de gevolgen van zijn daad
niet durven afwachten. Hij heeft zich met het
hoofd op de spoorlijn gelegd om op deze wijze een
einde aan zijn leven te maken. Naast den onge-
lUkkige lag het jachtgeweer, waarmee hij het dode-
lijke schot op zijn buurman moet hebben gelost.
Omtrent de beweegredenen van -deze noodlottige

daad tast men nog volkomen .in het duister. Beide
mannen waren geen vijanden en leefden ogenschijn-
lijk in' goede verstandhouding. Men vermoedt dan
ook, geZien het feit, dat S. als een berucht-stroper
bekend stond, dat .hij een Vete moet hebben g~ad
tegen een ander en hij Jongmans bij vergissing
heeft doodgeschoten. :
Het gebeurde heeft in de rustige buurtschap grote

berOering gewekt en men is vooral begaan met het
lot van de vrouwen kinderen van Jongmans, die
als een oppassend huisvader bekend stond.
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I Oudeiaarsviering met

het mes .....

Jongeman werd levens-
gevaarlijk gewond

Schijndel. - Maandag.
De OUdejaarsviering is te Schijndel (N.B.) op

I wrede wijze verstoord, doordat bij een twist tussen
'f .emge jongelieden, zodanig van het mes gebruik
I werd gemaakt, dat een 23-jarige fabrieksarbeider
levensgèvaarlijk werd gewond.
Verschillende jongelui hadden de Oudejaars-

avond op vrolijke wijze doorgebracht. waarbij ver-
Schillende café's werden bezocht. Toen het nieuwe
jaar was aangebroken en men elkander de geluk-
wensen van de dag had toegevoegd, maakte men
aanstalten om huiswaarts te keren. Een groepje
van circa vijf personen, w.o. de 23-jarige tabrieks-
arbeider J. Rijkers en de 17-jarige landbouwers-
zoon P: van der Aa, begaf zich in de richting van
St. Michielsgestel. Op de Bosseweg schijnt er ver-
schil van mening te zijn. ontstaan tussen v. d. Aa
en Rijkers, met het gevolg, dat de onenigheid in
een twist ontaardde, welke zeer ernstige vormen
aannam. v. d. A. ontstak zodanig in woede, dat hij
zijn zakmes greep en hiermede zijn tegenstander
te lijf ging.
Er ontstond een hevige worsteling, waarbij Rij-

kers het onderspit moest delven. Door verschillende
messteken getroffen, zakte hij hevig bloedend tnéén
en bleef bewusteloos in de sneeuw liggen. De dader
nam overhaast de vlucht en zag kans ongehinderd
in de duisternis te verdwijnen.
Het slachtoffer bleek verschillende diepe steek-

wonden aan hoofd en schouders te hebben beko-
men. waardoor onmiddellijke overbrenging naar
het Grootziekengasthuis noodzakelijk werd geacht.
De politie lichtte den vermoedelijke dader, den
17-jarigen v. d. A., van zijn bed Hij werd naar
het politiebureau tel' plaatse overgebracht, waar hij
in arrest werd gesteld.
De twist zou om een kleinigheid ontstaan zijn.

~IJ bf 12.JA--' /11.?r/
Paard sloeg op hol

Oss, - Maandag.
Hedenmorgen reed een auto achter tegen de

melkwagen van den melkboer Van H. Het paa:~d
schrok hiervan zodanig, dat het op hol sloeg. ZIJn
zoontje van twaalf jaar werd van de wagen afge-
slingerd, doch bekwam wonder boven wonder
slechts lichte kwetsuren. Het paard holde door de
drukke straat, waarbij het de hevig slingerende
wagen verloor. Het véhikel kreeg een heftige schok•

. zodat het omsloeg en de melkbussen over de straat
rolden. Op deze wijze kwamen ongeveer 400 liter
melk in de sneeuw terecht. Het paard werd een
eind verderop door voorbijgangers gegrepen.

\



Oss, - Dinsdag.
Hedenmorgen omstreeks half negen is een losse

goederentreinlocomotier, komende uit de richting'
Nijmegen, even voor het station Berghem bij Oss
op een wissel gederailleerd. De locomotief kwam
dwars over de spoorlijn te staan, waardoor de lijn
geheel versperd werd.
Het treinverkeer Nijmegen-Den Bosch werd ge-

heelontwricht, omdat van Wijchen tot Oss slechts
op enkel spoor wordt gereden. De reizigers uit Nij-
megen naar Oss moesten de reis over Kesteren.
Geldermalsen, Den Bosch maken, waardoor een
groot tijdverlies ontstaat. Daarbij komt nog, dat in
normale tijden gebruik zou kunnen worden ge-
maakt van de autobusdienst der Maas-Buurtspoor-
weg, die een geregelde dienst onderhoudt tussen
Nijmegen en Oss. Vanwege de ijsgang is echter de
veerpont te Ravestein uit de vaart genomen, zodat
de bussen slechts tot Niftrik en van Oss uit naar
Ravestein rijden, terwijl de overtocht over de Maas
per roeiboot moet geschieden.
Het deraillement van de locomotief heeft geen

persoonlijke ongevallen veroorzaakt en men is met
man ~n macht aan het werk getogen om de zware

. machme weer op de rails te brengen. De stagnatIe
in het spoorwegverkeer zal wel tot. drie uur in de
namiddag aanhouden.
Naar de oorzaak van de ontsporing wordt een

onderzoek ingesteld.~--------------~~~--~~

Holbewoner overleden

Gedurende, 25 jaar woonde
hij onder de grond

Oss, - Zondag.
Onder de gemeente Heesch, waar hij zijn laatste

ièvensjaren verbleef, is dezer dagen op 79-jarige
leeftijd overleden Jan van den Boogaard. uitslui-
tend bekend onder de naam van Jan Tompe. Jan

. Tompe was een bekend straattype te Oss en naaste
C-:;»mgeVing. Dagelijks sjokte de grijsaard met een

zak op de rug door de Osse straten en. langs de
~ .,,_,.lapdwegen. Zijn leven was even tragisch als merk-

-I wj.ardig en vormt een schrille aanklacht tegen de
~'?1t. bittere armoede, die in Brabant werd geleden.
~) ~e armoede, waarin het gezin verkeerde, was

zO groot, dat de familie herhaaldelijk uit haarr~J1is werd gezet en nu eens in de open lucht, dan
7' ileer in een tentje verblijf hield. Elf kinderen; die

- ) in deze tijd werden geboren, stierven allen op
'jeugdige leeftijd. Toen Jan en zijn vrouw nergens
meer onderdak konden vinden, vonden zij .een
oplossing, door zich te vestigen in een onder-
grondse holwoning in de Osse heide. In dit hol,
dat slechts bestond uit één vertrek zonder ven-
sters, waarin nog een geit, een hond en een kat
huisden en dat volkomen onbewoonbaar was, heeft
het echtpaar in de diepste armoede, 25 lange
jaren geleefd.
De man, die aanvankelijk veedrijver was, werd

door het noodlot achtervolgd en geraakte tot de
bedelstaf. Op deze wijze werd hij het vermaarde
Osse straattype, dat om zijn merkwaardig voor-
komen, meermalen tot· model heeft gediend van
kunstschilders. Toch waren er nog mensen, die
meenden, dat Jan Tompe slechts armoede voor-
wendde en nog wel een aardig centje zou bezitten.
Toen een golf van misdaad over Oss heenkwam.
werd zelfs deze doodarme stakker het slachtoffer
van een roofoverval. Hij werd door de indringers
mishandeld, doch in de holwoning werd niets van
waarde gevonden.

.. 'J-O~U"'" ,

Locomotief ontspoord

Treinverkeer Nijmegen-
Den Bosch ernstig

gestagneerd

A
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Woning afgebrand te Oss

Defecte schoorsteen oorzaak
Oss, - Woensdag.

Hedenochtend omstreeks negen uur is een felle
brand uitgebroken in de woning van den heer J.

, Biermans. Aangewakkerd door de wind, greep het
vuur met razende snelheid om zich heen. 'zodat het
perceel zeer spoedig in lichterlaaie stond, 'De brand-
weer poogde met enige stralen op de motorspuit
het vuur tegen te gaan, doch de brand had zich
zodanig uitgebreid. dat het woonhuis niet meer te
redden was. Het is tot de grond toe afgebrand. Ook
.de gehele inboedel ging verloren.
De naastgelegen woning bekwam waterschade,

doch kon voor het vuur gespaard worden. De oor-
zaak van het onheil schuilt in een defecte schoor-
steen. De schade wordt door verzekering gedekt.
Enige jaren geleden is he.t woonhuis van den heer

Biermans, op dezelfde plek, ook dool' het vuur ver-
woest.

./

V.>\RKEX~lHARKT OSS.
Oss. - Woensdag.

Aanvoel': 7 gustevarkens 170-/85 p. st.; 12 vette
varkens 24-27 ct. p. pond; 18 loopvarkens 125-.f 30 )
p. st.; 220 biggen t 1.5-1 18 p. st. In verband· met
de weersgesteldheid waren de aanvoer en het bezoek. .
der' weekmarkt zeer gering, Het aangevoerde materiaal
wer4 echter goed opgenomen en tegen goede prijzen.

/J./~
Boerderij invlammen opqeqaan

Katwijk (N. Br.), - Donderdag. I

Hedenmiddag omstreeks vier uur. is een felle
brand uitgebroken in de kapitale boerderij van den
landbouwer Van der Wild alhier. De brand was in

, het achterhuis ontstaan, waar het vuur door de
grote droogte, .gretig voedsel vond. Met razende
snelheid sloegen de vlammen om zich heen. Mili- J
tail' en, die in de boerderij waren ingekwartierd,
moesten zich ijlings in veiligheid stellen. De boer-
derij ~ een prooi der vlammen geworden. Land-
bouwwerktuigen en een aantal militaire uitrustings-
stukken zijn verloren gegaan. De oorzaak van de
.brand is onbekend. Verzekering dekt de schade.

/.1/~~t:
Vlak bij zijn woning gedood

Nistelrode, - Vrijdag.
Hedenmorgen omstreeks half tien verliet de 65-

jarige E. A. v. R. per rijwiel zijn woning, toen hij
op de hoek van de Laar op enige meters afstand
van zijn boerderij door de gladheid van de weg
slipte en kwam te vallen. Juist op dit moment . /
kwam een militaire vrachtauto de hoek om rijden, V
De chauffeur was niet meer in staat tijdig te stop-
pen,' met het gevolg, dat de wielrijder werd aan-
gereden en op slag gedood. Het slachtoffer was ge-
huwd en vader van vijf kiJlderen.

/'i~~t
Expediteur, verdacht van ver-

duistering, gearresteerd "

Gemert. - Zondag:
De politie te Gemert heeft gearresteerd den

S5-jarigen expediteur J. M., aldaar, verdacht van
verduistering van gelden, die hij voor rembours-
zendingen van verschillende firma's onder zijn be-
rusting had. Bij zijn verhoor bekende M. het hem
tenlastegelegde. Volgens zijn verklaringen beloopt
het door hem verduisterde bedrag ca. f 250. Hij
verklaarde, uit armoede te hebben gehandeld. De
verdachte zal ter beschikking van de justitie wor-
den gesteld.
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Boerderij platgebrand, vee
werd een prooi der

vlammen
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Gezin met elf kinderen kon zich
met levensgevaar redden

Nistelrode, - Zondag, I

Zondagmorgen omstreeks zes uur is brand uitge-
broken in de boerderij van den landbouwer A. van
Dijk, in de Nieuwe Heide te Vorstenbosch, gemeente'
Nistelrode. Voorbijgangers wekten de nog slapende
bewoners. Het gezin, bestaande uit man, vrouwen
el! kinderen, die nog niets van de brand hadden
bemerkt, moest zich met levensgevaar in nachtge-
waad in veiligheid stellen.
Door de grote droogte greep het vuur met razende

snelheid om zich heen; het vond gretig voedsel in
dl' aanwezige voorraden hooi en stro, Het vuur sloez
van het woonhuis over naar een 'grote kippen
schuur, waarin zich circa tweehonderd kippen be,
vonden. Aangezien wegens de vorst geen blussing's
werk kon worden verricht, was het gehele complex
in korte tijd een prooi der vlammen.
Het meeste vee kon nog naar buiten worden ge-

dreven, doch een koe, zeven vl'llljkensen 200 kippen
kwamen om. Ook de gehele inboedel is verloren ge-
gaan. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een
lek in de schoorsteen. De schade wordt door ver-
zekering gedekt.

,I

Wielrijdster op gladde weg
geslipt en zwaar gewond

Twee uur in de koude gelegen
Oss, - Zondag,

Hedenmiddag vonden voorbijgangers in de Ru-
waard te Oss de negentienjarige fabrieksarbeidster
A. de R. uit Heesch bewusteloos en ogenschijnlijk
zwaar gewond naast haar fiets op de weg liggen.
Het slachtoffer gaf slechts zwakke tekenen van
leven. Het meisje bleek een schedelbasisfractuur
en een zware hersenschudding te hebben bekomen.

Zij was reeds des morgens vroeg uit haar woon-
plaats naar Oss vertrokken en alles wijst er op,
dat zij in de Ruwaard op het gladde wegdek is
geslipt en met het hoofd op de weg is terecht-
gekomen, waar zij bewusteloos is geworden Daar
moet het meisje ruim twee uur in de koude hebben
gelegen, voordat voorbijgangers haar opmerkten.
Haar toestand is th!ps hoogst zorgwekkend.

/~~ .
In een xwarner rues Twee

verkeersongeva lien

Een meisje zwaar gewond en
twee auto's gehavend

Gemert, - Dinsdag.
Hed~n~iddag, omstreeks vier uur, gleed het

twaalfjarig dochtertje van den heer J. Peters bij
het uitgaan der school op het Binderseind uit en
viel, juist toen een militaire vrachtauto naderde.
Het meisje kwam onder de wielen terecht. Met ern-
stige inwendige kneuzingen en een beenfractuur is
het naar het ziekenhuis ter plaatse vervoerd.
Nauwelijks een kwartier later slipte op dezelfde

plek een vrachtauto van den heer v. d. E., waardoor
de chauffeur de macht over zijn stuur verloor en in
volle vaart tegen een tegemoetkomende vrachtauto
botste, bestuurd door den heer L. uit weert. Beide
auto's. werden zwaar beschadigd, terwijl de bestuur-
ders lichte verWondingen opliepen, _
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Weer gevallen van miltvuur
St. Oedenrode, - Maandag.

Bij het rundvee van den landbouwer P. van der
Zanden alhier is miltvuur geconstateerd.

1~
Brandweer rukte niet uit omdat

er toch geen water was

Militair redde met levensgevaar
kind uit brandende boerderij

. I
Heeswijk, -- Zaterdag.

Hedenmiddag is een hevige brand ontstaan in
de boerenhofstede van den landbouwer M. van
Zoggel, nabij de Abdij alhier.
Het vuur vond door de grote droogte gretig voed-

sel in de hooivoorraad en de brand had reeds een
aanzienlijke omvang aangenomen, voor dat de be-
woners bemerkten, wat er aan de hand was. De
vrouw, die met vier kleine kinderen alleen thuis
was, haastte zich de kïemen In veiligheid te bren-
gen, doch buiten gekomen, bemerkte Zij plotseling, !
dat zij in de eonsternatie vergeten had, het jongste : /J 1\.
kindje van H jaar mede te nemen. Een juist pas-
serende militair snelde daarop het brandende huis i:,_...--'
binnen en mocht het genoegen smaken, het kindje, !
met levensgevaar, ongedeerd door de verstikkende f
rook buiten te brengen.
Door dit gebeurde waren de. omstanders zo over- \

stuur geraakt, dat men niet meer in staat was I
geweest ook maar iets te redden. De brandweer was
niet uitgerukt, omdat er toch geen bluswater oe-
schikbaar was, zodat de vlammen vrij spel hadden !
en de boerderij in korte tijd tot de grond is
afgebrand.
Het vee, zes koeien, een paard en een aantal '

varkens, is in de vuurzee omgekomen. Ook de in- ! J
boedel, de landbouwinventaris en de oogst zijn ver- !
laren gegaan. Het in de woning aanwezige contant", !
geld is eveneens een prooi der vlammen geworden.

Aangezien de landbouwer slechts zeer onvol-
doende was verzekerd, is hij door het gebeurde van
nagenoeg alles beroofd. Medelijdende dorpbewoners
.hebben onmiddellijk een collecte gehouden, om het
gezin van het nodige te voorzien. De oorzaak van
de brand is vermoedelijk een dereet aan de schoor-
steen.
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Geslipt en overreden

Oss, - Maandag.
Hedenm;rgen is de arbeider Krol met zijn rijwiel j I r

in de losse sneeuw geslipt en over de kop geSlag~n. t
De wielrijder kwam juist voor een naderende au ad
bus van de Maasbuurtspoorweg terecht e.n wer
overreden. Het slachtoffer blee~. een ernstige h~r-
senschudding hoofdwonden en mwendlge kneU~nt
gen te hebb~n bekomen- Hij is per auto naar e
St. Annaziekenhuis vervoerd.

- Boxmeer, - Maandag.'1 Bij d~ aanbesteding van het bouwen van een
school voor buitengewoon lager onderwijs was Th.
Kersten.. te Overloon, laagste tnschrtjver met .t 44.920.
Het werk is aan hem opgedragen. .

lA/ 7f1..-.A- ovu'· . .
. {I Zeeland (N.B.), - Dll1sdag.

_ Onder grote belangstelling van de gehele be-
volking heeft de heer A. W. Jal_lssen, .ar~s en ge-
meentegeneesheer, alhier, heden zijn 25-Jang ambts-
jubileum herdacht. .

Aanbestedingen
Wijchen . -r-t Dinsdag.

emeentehuize is aanbesteed de bouw van
Terf ~Ubbele arbeiderswonlI?:gen voor de .wonm.~-

twaa iging Mgr Dr. Arlens". Laagste mschnJ-
~~~w;~~~ Gebrs'. Oosterhout, alhie:r. ~et J 61.788.-.
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Varkensmarkt.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer: 5 dragende varkens f 70.- tot f 85.-;
12 guste varkens f 60.- tot f 80.-; 18 schottelingen
f 20.- tot f 26.-; 228 biggen f 14.- tot f 18.-.
In verband met de weersomstandigheden was de

aanvoer gering, maar er ontwikkelde zich een tame-
lijke handel en het aangevoerde matenaal werd
tegen behoorlijke prt.is opgenomen .

.,u/~~~
;;------

Felle brand bij
II

"Organon
Distillatiegebouw tot
de grond afgebrand

Oss, - Donderdag.
Hedenavond omstreeks kwart over liegen werd

Oss opgeschrikt .door een ontploffing, waarop de
sirenes vàn de fabrieken van Zwanenberg begonnen
.te -Ioeien, Het publiek, dat v~n alle kanten toe-
strOOmde, ontwaarde boven de fabrteksterrelnen
der N.V. Organon een felle vuurgloed. Algemeen
dacht men dat er brand was uitgebroken in 'de
laboratoria der fabrieksgebouwen der N.V. Organon
en men vreesde, dat zich bij de ontploffing, die nog
door meer kleine explosies 'gevolgd werd, ongeluk-
ken zouden hebben voorgedaan, daar de N.V. een
continu-bedrijf is. Gelukkig bleek dit niet het geval
te zijn. De brand was uitgebroken in een distillatie-
gebouw, waarin zich een grote partij alcohol be-
vindt, die gebruikt pleegt te worden voor labora-
torium-doeleinden. Dit distillatiegebouw is gelegen
naast de grote laboratoria en kantoren der che-
mische fabriek. Een steekvlam van circa zeven
meter hoogte laaide uit het gebouw op en kleurde
de lucht rood. De fabrieksbrandweer, die onmiddel-
lijk actief was, tastte het vuur met vier straien op
de waterleiding aan. Men riep, om op alles voor-
bereid te zijn, de assistentie in van het gemeente-
lijke brandweercorps, dat spoedig met de grote
mOtorbrandspuit verscheen. Oezamenlijk bond men
de strijd tegen het vuur aan. Men kon nu met acht
stralen·"water geven. Een aantal militairen, dat in
::;ie fabriekscautine ëer N.V. Zwanenburgs fabrieken
len avond doorbracht, maakte zich zeer verdienste-

lijk bij het blussingswerk. Na een uur intensieve
arbeid was men de brand zover meester, dat voor
uitbreiding niet meer behoefde te worden gevreesd.
Het distillatiegebouw is tot de grond toe afgebran~.
Circa driehonderd liter alcohol van 98 procent ~s
door de brand verloren gegaan en ook de inventans
van het gebouw werd vernield, .
Een week geleden is eveneens brand ontstaan III

een andere afdeling van het bedrijf. Het betrof
toen echter een brand, die spoedig met eigen"ma~e-
riaal geblust kon worden. De schade was echter met
onaanzienlîjk. I

De oorzaak van de brand is niet bekend. Verzeke-
ring dekt de schade, Bij de brand hebben zich geen
persoonlijke ongevallen vO(lrgedaan. Door h~t ge-
beurde zal het bedrijf geel1lstagnatie ondervmden.

Ds. J. Beers overleden
Vlijmen, - Donderdag.

Te Mill is plotseling overled~ a:lht~rB~:S'I~~~~;; \
kant der Ned. Herv. Gemeen . ld . diker
tijd was de ontslapene werkzaam als ve pre 'j

Vijf en twintig jaar burgemeest~r .
st. Oedenrode, - Donderdag.

" n de gehele bevol-
Onder hal:telijk medelev~n van Rijckevorsel van

king heef,t [hr ...H.. L,~. . ~sjUbileUm herdacht
Kessel heden ZIJn züveren am . de
als burgemeester van st. Oedemo .

\
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"Max Euwe" lijdt onverwachte
nederlaag

Eindhoven wint met 5!--4!-
De competitiewedstrijd tussen Eindhoven en Max I

Euwe voor de eerste klasse B leverde een verras-
_. •• , ............ ,.. ........ ..4 .... ~h,,;C' ...l11h nTi~t n"lt3t_ fib_4l. t~

Urk opgenomen In
het autoverkeer

Waddeneilanden steeds
moeilijker te bereiken

Megen, - Zondag.
Het kruiende ijs op de Maas is. oorzaak geweest,

dat zich daar op een afstand van 300 meter be-
neden het stadje Megen, een grote ijsdam over de
gehele breedte der rivier heeft vastgezet. Deze
ijsdam. houdt te Megen het water tegen, zodat de
waterstand op de benedenrivier daar thans onge-
woon laag is. Hedenmorgen was de stand aan het
stuwcomplex te Lith 1, 27 meter plus N.A.P., terwijl
te Grave, 25 kilometer stroomopwaarts, een water-
stand werd genoteerd van 5,41 meter boven N.A.P.

Er is dus nu een verval van 4,14 meter, ter-
wijl het normale verval. bij genoemde stuw
1,25 meter tot 1,50 bedraagt. Een dergelijk
-aanzienlijk verschil in- waterstand 1s een zeld-
zaam voorkomend verschijnsel. Momenteel
zit de Maas thans van Sambeek tot aan
Geertruidenberg, behoudens enige open wak-
ken bij de spoorbrug.

/

Nu alle pontveren tussen de bruggen over de
Maas te Hedel en Grave buiten dienst zijngesteld,
begint het auto- en vrachtgoederenverkeer steeds
meer moeilijkheden te ondervinden bij de verbin-
ding tussen Noord-Oost Brabant en het Land van
Maas en Waal. Het grote verkeer kan alleen over
de vaste bruggen bij Hedel en Grave plaats vin-
den, waardoor vaak een grote omweg moet worden
gemaakt. Voetgangers en wielrijders kunnen over
een gebaand pad de overtocht over de Maas maken,
doch het ijs blijft onbetrouwbaar. Te Megen wor-
den de voetgangers zelfs voorafgegaan door een
veerman, gewapend met een lange stok.

v

t.~ ,
nekkrampDodelijk geval van

Heesch, - Zondag.
In het gezin van den arbeider Van der Reuver

op de Stelt te Heesch werd Zaterdag bij een zes-
jarig dochtertje nekkramp geconstateerd. Op advies
van den behandelenden geneesheer, dr. Bouman
.uit Nistelrode, werd de kleine onmiddellijk per
ziekenauto naar het Groot-Ziekenhuis te Den Bosch
overgebracht. Zondag is het meisje aan de ge-
volgen van de zo besmettelijke ziekte overleden.
Het gezin van Van der Reuver wordt de laatste

tijd wel zwaar beproefd, daarveertien dagen ge-
leden een zeventienjarige dochter wegens de glad-
heid van de weg met haar fiets Slipte en, nadat
zij enige uren bewusteloos in de felle koude op
de weg had gelegen, met een zware hersenschud-
ding door voorbijgangers gevonden. DE' toestand
van dit meisje is nog steeds ~oogst zorgwekkend.

Carnavalsoptocht afgelast
Boxmeer. - Zondag.

De carnavalsoptocht, welke ter gelegenheid van
het 200-jarig bestaan van de vereniging "De Met-
worst", alhier. was georganiseerd. gaat niet door.



Oss; - Dinsdag.
Hedenavond omstreeks elf uur begonnen te .

Oss de fabrickssirenes tc loeien, ten teken
dat er wederom brand was uitgebroken in
een der grote fabrieken. Ditmaal woedde
de brand in de Unoxfabrieken, onderdeel van
het Unileverconcern. Deze fabrieken bevin-
den zich in de onmiddellijke omgeving der
N.V.. Zwanenbul·g's fabrieken, terwijlook de
gasfabriek eh $Je goederenloods- der Neder-
Iandse Spo'órWegenin de onritiddèlIijke na-
bijheid zijn gelegen.

De brand is uitgebroken in de technische afde-
ling, waarin veel brandbaar materiaal en kostbare
machines waren geborgen. Aangezien de N.V. Unox , C)
een continubedrijf is, hadden de aanwezige arbei-
ders de brand onmiddellijk opgemerkt en aan-
stonds werd de goed geoutilleerde rabrieksbrand-

/ weer in bedrijf gesteld.
paar de dichte vonkenregen zich over het gehele

fabriekscomplex verspreidde en overdreef naar de
Zwanenbergfabrieken, de gasfabriek en de goede-
renloods, was de sithatie kort na het uitbreken van
de brand- uiterst gevaarlijk. De vuurhaard bevond
zich vlak bij de Zwanenbergfabrieken en het ketel-
huis en de smederij van het eigen bedrijf.

g.
ti.
t-~.

x. Cf ~(..c.e _"J ct? ~
Rossum, - Zaterdag.

- In verband met de daling van het leerlingen-
tal, heeft de gemeenteraad besloten, de functie
van vierde leerkracht aan de 0.1. school op te
heffen.~.

~~r/~

Felle brand in de I

Unox-lebrieken
Voor de dèrde maal in
twee 'weken fabrieks-

brand te Oss

De gemeentelijke brandweer was onmddellijk mi
het grote alarm met de motorspuit en het grote
materiaal uitgerukt, terwijlook de fabrleksbrand-
weer der Zwanenbergfabrieken assistentie verleende.
Gezamenlijk bond -men de strijd met ongeveer
twintig stralen tegen de vuurzee aan.
Op .de terreinen der Zwanenbergfabrieken, dle

eveneens bedreigd werden, had zich de fabrieks-
brandweer opgesteld om de overwaaiende vonken te
doven. De brandweren spoten geweldige massa's
water in de vuurzee en door dit krachtige optreden
Slaagde men er omstreeks twaalf uur in de vlammen
zodanig in te sluiten, dat het gevaar voor uitbrei-
ding vrijwel als geweken kon worden beschouwd.
Het technisch magazijn-stond evenwel nog in .lich-
terlaaie en is met de aanwezige goederenvoorraad,
die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde, ver-
loren gegaan.
Zware, dikke rookwolken dreven omstreeks mid-.

dernacht nog boven het terrein van de brand. De
vlammen en de vonkenregen beden in de avond een
fantastische aanblik en hadden in weerwil van de
felle koude nog een grote mensenmenigte naar het
terrein van de brand gelokt.
De politie en de marechaussee hadden echter het

terrein afgezet en hielden 'de belangstellenden op
verre. afstand.
Dit is nu de derde keer binnen twee weken, dat

in een der grote Osse fabrieken brand is uitgebroken.
Verleden week woedde tweemaal achtereen
bran\,! bij de N.V. Organon. Ook ditmal is omtrent
de oorzaak van de brand niets bekend. Het bedrijf
zal door het gebeurde geen stagnatie ondervinden.
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Schade bij Unox. één ton /

Oss, - Woen,sdag.
De schade, tengevolge van de brand in de .

Unox-fabrieken, waarbij een technisch magazijn
en een kruiden-opslagplaats met voorraden een [J
prooi der vlammen zijn geworden, bedraagt, naar 0
ruwe schatting, naar wij vernemen, circa één ton.
Het bedrijf ondervindt geen stagnatie door het

gebeuren. De schade wordt door verzekering ge-
dekt.

JW~~
. ____.
In de bus. overnacht

Elders in het land was het al niet beter. Zo
meldde onze correspondent in Oss:
Door de gladheid en de opgewaaide sneeuw zijn

in oostelijk Noord-Brabant verschillende wegen on-
begaanbaar geworden, waardoor het goederen- en
personen-vervoer op sommige plaatsen volkomen is
gestagneerd.
Op de weg van Herpen naar OverlangeI strandde

een autobus-chauffeur van de Maasbuurtspoorweg.
die in zijn grote bus een troep militairen, die van
hun verlof terugkeerden, naar' hun standplaats
wilde brengen. Nadat de bus met horten en stoten
op genoemde provinciale weg was aangeland, ge-
raakte het vehikel in de sneeuwmassa vast. Ge-
zamenlijk trachtte men de bus weer op gang te
krijgen, doch alle pogingen leden schipbreuk en
de bus bleef zo vast als een muur in de sneeuw
staan. Toen besloten de militairen in arren moede
de bus te verlaten en hun weg te voet te vervolgen.

De chauffeur van de autobus bleef op zijn post.
Het gelukte hem niet meer hulp te krijgen, zodat

de man de nacht in de ijskoude autobus moest
doorbrengen. ,Er bleef hem niets anders over dan
tot het aanbreken van de dag te wachten en toen
gelukte het h~m hulp te verkrijgen. Het uitgraven
van de bus bleek evenwel een alles behalve ge-
makkelijk werkje te zijn en het duurde tot van-
middag twaalf uur voordat dit euvel verholpen
was.
De Brabantse buurtspoorwegen en autodiensten

B.B.A., ondervinden eveneens veel last van de glad-
heid en de sneeuw op de wegen. De bussen, die de
dienst onderhouden van Helmond over Veghel naar
Den Bosch en van St. Oedenrode over Veghel naar
Oss komen over het algemeen aim niet een vertra-
ging van ongeveer twee uur.
De Maasdijken zijn op verschillende plaatsen door

de grote sneeuwmassa's versperd en spiegelglad.

Erwtensoep verloren!

Onder de gemeente Alphen (Gelderland) slipte
hedenmiddag een militaire keukenwagen. De wagen
tuimelde met het keukenpersoneel van de Maasdijk.
Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken
voor, doch de hete erwtensoep vermengde zich met
de sneeuw tot een brij-achtige rnassa, waardoor het
middagmaal van een troepen-afdeling, welke in
de omgeving aan het oerenen was, geheel verloren
ging.

Op het platteland is thans' reeds gebrek
aan drinkwater te bespeuren. De waterputten,
waar de boerenbevolking haar drinkwater
voor mens en dier uit betrekt, raken geheel
leeg. Men vreest dat hierin, in -verband met
de lage waterstand der rivieren, voorlopiggeen
verandering zal komen.

Het Land van Maas en Waal, dat uitsluitend
aangewezen is op autobus-tractie en vrachtauto-
vervoer is door de verkeersstremmingen ten zeerste
gedupeerd, De Maasbuurtspoorweg heeft op verschil-
lende lijnen zijn diensten moeten staken, zodat
verschillende dorpen, zoals Dreumel, Warne!, Alphen,
Horssen. Puiflijk, Appeltern en Maasbommel geheel
van personenvervoer zijn verstoken.
Daarbij komt dat de taxiverhuurders weinig lust

hebben om zich op de gladde wegen te wagen,
waardoor dus practisch gesproken deze gemeenten
geheel zijn geisoleerd. Ook de brandstoffenvoorzie-
ning wordt bedreigd.

t
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Gemert, - Donderdag.
Hedenmiddag is de ongeveer 30"jarige werkloze

arbeider ,J. van de Wetering Uit Gemert, toen hij . /tfJ'
per rijwiel de Heuvel aldaar passeerde, wegens
gladhel? ,van de weg geslipt. Van de W. viel' en
kwam JUIst voor een autobus terecht. Van de W
werd een tiental meters meegesleurd en bleef zwaar
gewond op de weg liggen. De ongelukkige is naar
bet gasthUis te Helmond vervoerd. Zijn toestand iS
hoogst zorgwekkend. I

Oss, - Vrijdag.
- Van heden af zal het medisch advies van het. V·

consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters al-
hiel' alleen kosteloos zijn voor degenen, die lid zijn
van "Het Groene Kruis" of "Het Wit·Gele KrUis"
(wat de inwoners van de omliggende gemeenten
betreft.)

Geslipt en door autobus
overreden

s>~ I}.

rL150.000 kubieke J
....._---meter---'
ijsdam bij Megen!

Megen, - Zond,ag.
De ijsdam, die zich een tiental dagen geleden

in de Maas ter hoogte van de Megense Ham te
Magen. heeft vastgezet, werkt nog steeds als een
stuwen houdt het Maaswater daar tegen. De peil-
schaal aan het stuwcomplex te Grave tekende
hedenmorgen nog een stand van 5.59 meter boven
N.A.P. aan, terwijl de stuw te Lith een stand
noteerde van 1.44 meter boven N.A.P. Het verval
is dus nog steeds boven de vier meter. Men gelooft
wel dat dit zal gaan verminderen, doordat het
zich laat aanzien, dat er scheuren zullen ontstaan
in de ijs~m, waardoor het voortstuwende Maas-
water zich een uitweg zal banen naar het lagere
gedeelte der rivier, Inderdaad kon hedenmorgen
een wak geconstateerd worden, achter de ijsdam,
waarbij met vrij grote zekerheid kon worden vast-
gesteld, dat het water een snelheid heeft van circa
vijf kilometer per uur. Indien de scheuren in de
ijsdam groter worden, zal .het verval tussen Grave
en Lith kleiner moeten worden. De mogelijkheid
dat de ijsdam zelfs bij dooiend weer vlug zal ver-
dwijnen, is niet bijzonder groot. Immers de ijs-
barrière heeft naar ruwe schatting een inhoud van
circa 150.000 kubieke meter, is ruim tweehonderd
meter lang en 140 meter breed, Zijnde de gehele
breedte der rivItr. De dikte bedraagt circa vijf
meter. Daarboven ziet men op een afstand van
honderd meter van elkander ijsklompen, ontstaan
door het kruien van het ijs, 'die meer dan mans-
hoog zijn.

/
t'

Loodgieter van het, dak gevallen
Oss, - Maandag.

Hedenmorgen is de loodgieter J. Bos, alhier, die
werkzaamheden verrichtte op het dak van een
fabriek, uitgegleden en van een hoogte van .ses
meter neergevallen. Met ernstige inwendige
kneuzingen is de man opgenomen en naar het.
St.-Annaziekenhuis vervoerd.

, I
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Ijsdam heeft een
snelheid van 75

4 "0' k, .m. per uur
Lith, - Woensdag.

Nadat de ijsdam, ter grOotte van 600 meter, die
i'vanmiddag te Heerewaarden had tastçezeten, ver-
tier gedreven, was, heeft het gevaarte zich vast-

. gezet .tussen Empel en De Blauwe Sluis te .Gewande.
Omstreeks acht uur begon' het ijs te kruien en na
een uur 'zette de ijsdam zich opnieuw in beweging.
'Met een snelheid van vijftien kilometer per uur
werd de ijsmassa opgestUWd in de richting Hedel,
. waar de dam omstreeks 'half negen de beide brug-
gèn passeerde. Op de dam is nog duideliik: een ,pad
zichtbaar,· dat over de bevroren M das is aangelegd,
terwijl twee roeibootjes ongestoord zijn blijven lig-

, gen. Daar· de schutsluis en de ioeleuiinçskunuileti
nog steeäs 'dicht zijn, wordt morgen te Lith' een

I' ijsbreker ueruuictü, die deze uxiterioeçen. gehê~l ,vrij
vim ijs sa; maken. Door' het, kruien van het ijs is'
de veerpont, die de dienst onderhoudt' tussen Lith
en Alppen (Glä.) beschadig'd. De veerpont is van-
daag gerepareerd en' zal morgen de, dienst weer
normaal hervatten.

Verdachte van heling gearresteerd
Oss, - Woensdag.

Hedenavond heeft de riiks- en gemeente-politie
den 45-jarigen kolenhandelaar A. v, V. aldaar ge-
arresteerd, verdacht van heling van verschillende
goederen, die van diefstal afkomstig bleken te zijn,
De verdachte IS op bet. politiebureau ter plaatse
meestoten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort,

/z~~
Boeyen op feestelijke wijze

gehuldigd
Oss, - Zondag

De Zesdaagse-renner Gerrit Boeyen, die met
Schulte de Antwerpse Zesdaagse heeft gewonnen,
is Zaterdagavond in zijn woonplaats Oss flink ge-
huldigd. De vereniging "Oss Belang" had het initia-
tief genomen om Boeyen bij zijn eerste Zesdaagse-
overwinning in de bloemetjes te zetten. Met ver-
schillende verenigingen was men naar de ouder-
lijke woning van Gerrit getrokken en ook het
gemeentebestuur was aanwezig. De voorzitter van
"Oss Belang", mr, Konig, memoreerde deze Zes-
daagse, waarin heelOss met de prestatie van
Gerrit had meegeleefd. Hij wenste hem nog veel
succes en bood hem een lauwerkrans aan. Namens
het gemeentebestuur sprak wethouder Kemps toen
nog huldigende woorden. 1

!

Oss, - Zaterdag.
- Op diens verzoek heeft men den heer C. M.

Donker, heden, eervolontslag verleend als hoofd
van de 0.1. school alhier.

)



Dag vol spanning
voor Dreumel

stellen door hun huizen en boerderijen te
. ontruimen en hun have, goed en vee naar
veiliger oorden over te brengen. De gehele
middag trokken de bewoners met hun be-
zittingen op allerlei voertuigen geladen, voor-
bij om zoveel mogelijk aan de greep van het
water te onttrekken.

In café KaaImans liep het water aan de achter-
zijde de gelagkamer binnen om door de voordeur
een uitweg te banen. De was van de rivier was zo
groet dat na een uur een verhoging van de water-
stand werd geconstateerd van 31 centimeter. Daar-
na trad een langzame val in. Eindelijk wees ~e
peilschaal 9.42 + N.A.P., zijnde slechts 38 centi-
meter lager dan de hoogste waterstand, die in
jaren geconstateerd is.

Onder Rossum ligt een
iisdarn van geweldige
1- 4 0 afmeti ngen

Bi i St. Andries heeft zich
eveneens een obstakel

gevormd
(Van onzen specîalen verslaggever.)

In angstige spànning en met bange vrees heb-
ben de bewoners van het Maas-en-Waalse dorp
Dreumel de Zondag doorgebracht. Reeds van-
morgen in de vroegte verspreidde zich als een
lopend vuurtje de angstige mare door het dorp.
dat de Waal op onrustbarende wijze was geste-
gen en dat was nog steeds aanhield. De Waal
veer het dorp was één onmetelijke ijsvlakte en
daar bekend was, dat zich benedenwaarts bij
Rossum een ijsdam had gevormd, zag men met
angstige spanning de loop der gebeurtenissen
tegemoet.

De peilschaal aan de Dreumelse loswal tekende
hierna weer een grotere was aan en omstreeks
twee uur in de middag constateerde men de niet
geringe waterstand van 9.10 + N.A.P. Omstreeks
diezelfde tijd kwam er plotseling beweging in
het ijs en een onmetelijk ijsveld kwam in be-
weging om met kracht alles op zij te duwen wat
in de weg kwam. De ijsvlakten op de uiten-
waarden werden opgestuwd en metershoge ijs-
schotsen werden op en over elkaar geworpen,
waardoor een tiental schepen, welke aan de Dreu-
melse loswal lagen gemeerd, in een uiterst hache-
lijke positie begonnen te komen. Zij werden meters
ver opgestuwd en dreigden tegen de dijk te worden
verpletterd. Een gelukkige omstandigheid was. dat
de ijsmassa zich slechts zeer traag voortbewoog,
want hierdoor was het de schippers mogelijk met
vereende krachten de SChepen van de dijk af te
houden en voor vernieling te behoeden.
'Een grote keet, die enige meters op de loswal

in het water staat, is door de schepen volkomen
opzij gedrukt en bijna geheel vernield. Enige
schokkers werden met kracht tegen een twintigtal
onder aan de dijk staande bomen geduwd, waar-
door de bomen geheel werden omver geworpen,
met het gevolg, dat de dijk werd versperd. Het
verkeer van Dreumel naar Heerewaarden moest
worden omgelegd.
Na ongeveer twintig minuten kwam de ijsmassa

tot stilstand, echter niet zonder verwoestingen te
hebben aangericht. Een zandschuit, toebehorend
aan de gebroeders Udo te Ophemert, raakte tussen
het opstuwende ijs bekneld en werd geheel ge-
kraakt. Nadat het gevaarte door de ijssc~otsen
een eindweegs was meegesleurd, dook het lil de
ijsmassa onder. Slechts de mast en de laadmast
staken nog boven de ijsvlakte uit.
Het water in de rivier bleef nog steeds wassen.

Verschillende woningen en boerderijen, gelegen aan
de Kraaienhoek en Bovendijk te Dreumel, ,:,~rden
door de opdringende ijsmassa bedreigd, terwIJl. het
wassende water de kelders en kamers der buiten-
dijks gelegen percelen begon binnen te stromen.

De bewoners van de bedreigde percelen
achtten he geraden zich in veiligheid te

Twee ijsdammen
De oorzaak van de snelle stijging van het riyiet::-

water in Dreumel is gelegen in het feit, dat zich
in het midden van de rivier ter hoogte van St.
Andries onder de gemeente Rossum een ijsdam
heeft gevormd van zulke geweldige afmetingen,
dat men vrijwel als vaststaand kan aannemen, dat
dit gevaarte het rivierwater daar ophoudt en de
stijging veroorzaakt. Honderd meter boven St. An-
dries heeft zich een tweede ijsdam gevormd, waar-
door het daar ter plaatse lijkt, alsof de ijsdam
zich uitstrekt over een lengte van circa 1 kilometer.
Inderdaad, zo verzekerde men ons ter plaatse, zijn
dit twee apart gevormde ijsdammen, die een ont-
zaglijke inhoud hebben, en die de gehele breedte
der rivier opstoppen. ..
Omstreeks vier uur kwam het Ijsveld beneden

deze ijsdammen langzaam in beweging en op het-
zelfde moment ontstonden wakken naast de in de
rävterbeddäng gelegen ijsmassa's, waardoor men
kon waarnemen dat het rivierwater met grote
kracht over de' uiterwaarden stroomde. Hierdoor
kwam er enige verademing in Dreumel en onmid-
dellijk daarna werd een kleine val, die toch niet
noemenswaardig is, waargenomen, waardoor het
gevaar echter niet is geweken. Het losraken van
de ijsmassa te Rossum gebeurde niet z0J?-deronge-
lukken. Het woonschip van den parlevinker Val-
burg te Rossum dat gemeerd lag aan de zoge-
naamde Rossum;e Bol, en het roeibootje van den-
zelfden eigenaar werden meegesleur~ me~ een ijs-
veld. De parlevinker was vandaag uitstedig en zou
vanavond van familiebezoek naar ZIJn woonplaats
terugkeren. Dan wacht den man ~e minder aan-
gename verrassing, dat zijn schuit met de aan-
wezige goederenvoorraad .verdwenen IS.Men zal nu
op de benedenrivier pogingen in .het werk stellen
Om het schip in veilige haven te krijgen en op
deze wijze voor ondergang te behoeden.
Voordat de ijsmassa losgeraakte, was het verval

te Dreumel en het twintig kilometer verder lig-
gende Rossum 1.70, hetgeen als zeer ..abnormaal
kan worden beschouwd en alleen te wI~ten is aan
net opstuwende water, dat voor de ijsdam bij
St. Andries wordt tegengehouden.
De Waal bij Dreumel is thans circa 900 met.er

breed. Men ziet een onmetelijke ijsvlakte. De iJS-
schotsen, die op sommige plaatsen zeer hoog liggen
opgestapeld, botsen nu en dan tegen de bovenkant
van de dijk op. Omstreeks halfzes hedenavond ging
de Waal bij Dreumel vallen. Was de hoogste stand
vandaag 9.43 meter boven N.A.P., nu daalde de
waterstand tot 9.30 meter.
Om 10 uur des avonds wees de peilschaal nog

dezelfde stand aan. Om op alle eventualiteiten
voorbereid te zijn, bleef men echter waakzaam,
want men vreesde, dat wanneer de rivier opnieuw
zou gaan kruien, schade aangericht zou kunnen
worden.
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Hevige brand in Oss
Oss, - Zaterdag.

Hedenavond omstreeks half zeven brak brand
uit in de- bovenverdieping van de N.V. Chemicaliën
en Drogerijenhandel v.h. J. A. Tempel. De vlam-
men grepen snel om zich heen en vonden gretig
voedsel in de voorraden chemicaliën, drogerijen,
behangselpapier en verfwaren. De brandweer .tastte
met vijf stralen de vuurhaard aan. Na enige uren
van hard werken was het vuur in bedwang, Het
winkelpand met magazijn is echter een prooi der
vlammen geworden. De naastgelegen winkelzaak
-an de N.V. kon gespaard blijven, doch kreeg
waterschade.
De schade wordt geschat op minstens tien mille.

De oorzaak van de brand is onbekend. Verzekering
dekt de schade.
Zondagmorgen om half negen werd de brand-

weer opnieuw gealarmeerd, omdat de brand weer
was opgelaaid. Tot half twaalf heeft de brandweer
haar werk nog moeten voortzetten.

Van half negen hedenochtend tot des middags
drie uur hebben twee ijsbrekers onafgebroken op de
ijsdam in de Waal, die zich boven Rossum ,had
vastgezet, gewerkt om te forceren. Om half drie
was men zo ver gevorderd, dat van het kanaal te
Sluis~t. Andries af, dat toegang heeft tot de sluis
naar de Maas, tot anderhalve kilometer boven-
waarts, een vaargeul werd gemaakt van 40 tot 50
meter breedte in het zomerbed der rivier, waardoor
de ijsdam als het ware geheel is doorgebroken. De
peilschaal daalde echter niet en tekende vandaag
te Dreumel 9.30meter + N.A.P. De stand bij Sluis-
St. Andries was heden 6.31 + N.A.P. Het grote ver-
val tussen Dreumel en St. Andries is dus ondanks
h~et werk van de ijsbrekers niet ve_rminderd, het-
geen een teleurstelling betekent. Ook de peilschalen

verderop stroomopwaarts hebben dezelfde stand als )
gisteravond, zodat van verval geen sprake is.

/
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I~"a~/K.(c;>.M~--IMeer drijfijs op de grote
nvieren

Veren moeten weer worden
l".~
gestaakt

Lith, - Dinsdag.
Daar de Maas van Roermond tot de Dongemond

weer gedeeltelijk met drijfijs is bedekt, is men ge-
noodzaakt de pontveren Dieden-Batenburg en
Ravenstein-Niftrik uit de vaart te nemen. :Iet ver-
keer zal een grote omweg over Grave moeten
maken.
Te Ravenstein is de Maas thans weer voor de

helft met drijfijs bedekt. Heden hebben vijf zware
ijsbrekers met man en macht gewerkt om een vaar-
geul te breken in de zware ijsmassa's. Men heeft
slechts twee kilometer i.lsvri] kunnen maken. Dit
moeizame werk zal nog zwaarder worden, doordat
de aanhoudende vorst de losse ijsschotsen weer
aaneen doet vriezen. Ondanks de striemende koude
waagden zich enige bewoners van Dreumel OP de
ijsvlakte van de Waal, waar zij over de aaneen-
gevroren ijsschotsen de andere oever wisten te be-
reiken.
Met de val van het water wil het niet vlotten.

Toch heeft de val van het water in zoverre gunstig
gewerkt, dat verschillende buitendijks gelegen hui-
zen te Dreumel, waar Zondag het water binnen-
stroomde, nu weer watervrij zijn geworden. Deze
percelen hebben veel door water en ijs geleden. I- /6'7" /O£/IA4~ - - h

\

_- - -0/. USS, _ J.JonCierclag.
. _ 55-85; 12 vette varkens

Aanvoer 8 gustevalkens 22 27' 296 biggen
24-26 per x.s.: 16 loopvar~~;'1~g ;;. verband mef
16-19. De aanvoer was het aantal kooplieden
weersOll1&tandlgheden. ?tOklen veel verkocllt tegen
was nllncter'n T~~ h~~~el ~as vlot.goede pn)ze .
I



Inbraak in pluimveevoeder-
fabriek opgehelderd?

Politie arresteerde vier personen
Boxmeer, - Dinsdag

De politie te Boxmeer is er na vier maanden in
geslaagd de hand te leggen op den vermoedelijken
dader van de inbraak bij de Pluimveevoederfabriek
van den heer W. H. Hendrix aldaar, terwijl zij

I verder is overgegaan tot arrestatle van nog drie
personen, die er van verdacht worden, medeplichtig
te zijn geweest.
Op 13 October werd in genoemde pluimvee-

voederfabriek een brutale Inbraak gepleegd. Onbe-
kend gebleven personen slaagden er in zich toe-
gang te verschaffen tot het privé-kantoor, waar zij
een brandkast forceerden en circa f 9000 in con-
tanten buitmaakten. De. politie stelde onmiddellijk
een uitgebreid onderzoek in, doch de daders wer-
den niet gevonden.
Zij bleef echter op haar qui vive en kwam tot

de ontdekking, dat in het gezin van den werklozen
arbeider W. ter plaatse grote uitgaven werden ge-
daan. Ook een broer van de vrouw van W., zekere'
V., bleek plotseling over veel geld te beschikken en I

betaalde met bankbiljetten van f 100 en hoger.
Dit alles was aanleiding voor de politie een inval

te doen bij de familie W. Men vond in een senuur
varborgen onder de vloer een potje, waarin zich
een aanzienlijk bedrag aan contant geld bevond.
Aangezien de bewoners. man, vrouwen dochter,
geen verklaring over de herkomst van dit geld I
konden geven, werden zij in arrest gesteld. De I
zwager, die uitstedig was en zich te Helmond be-
vond, werd eveneens gearresteerd en naar Boxmeer· t l
overgebracht. Alles wijst el' op, dat deze laatste
de inbraak zou hebben gepleegd, terwijl zijn
familie medeplichtig zou zijn. Het onderzoek in
deze zaak is nog in volle gang en wordt met kracht
voortgezet.

"9, ~;

Oss' burgemeester is ziek
Oss, - Dinsdag.

Sedert enige weken heeft de burgemeester van
Oss. de heer J. F. Ploegmakers, wegens ziekte zijn
ambtsbezigheden niet kunnen waarnemen. Gisteren
is hij ter observatie in het Grootziekengasthuis
te Den Bosch opgenomen.

Vrouw doet een dodelijke val
Beek en Donk, - Woensdag.

Toen gisteravond de. 62-jarige vro~w v. d. T.
alhier, in haar woning in de kelder wll?e gaan om
daaruit enige artikelen te halen, had ZIJ het onge-
luk van de trap te vanen. Zij bleef bewust~loos
liggen. Onmiddellijk werd geneeskundig~ hulp mge-
roepen, die een zware herse,nschuddmg consta-
teerde.
Enige uren later is het slachtoffer overleden.

\

VARKENSl\JARKT.
Oss, - woensdag.

k f 60-75' 23 loopvar.kens
Aanvoer: 18 gustevar'k~~~ f 0 24-0.26 per t kg.;

f 23-27; 12 vette val .
324 biggen j 17-19. gering wat wel uitsluitend
De aanvoer was nog . 't ndi 11eden.Ook het

\

afhankelijk \s van dea~e~f:t~io~t. ~esondanks ~as
aantal koop.leden wwerd het aangevoerde .matenaal
de handel vlot en r behoorlijke pnJzen.
goed opgenomen tegen zee



Brand bij Organon te Oss
Oss. - Donderdag. )

Voor de vierde maal in een maand brak vandaag
brand uit in een der grote fabrieken. Ditmaal was
het in de synthetische afdeling der N.V. Organon,
waar tijdens het schaftuur . ,""jl bak met chemische
preparaten vlam had gevat. _oen de ploeg arbeiders
om één uur in de fabriek terugkeerde, laaide het
v.uur hoog op en liet de 'brand zich ernstig aanzien
De fabrieksbrandweer Slaagde er na korte tijd in

ultbretding van de brand te voorkomen ën het VUW'
meester te worden.
De gemeentelijke gasfabriek, welke in de on-

middellijke . omgeving van de brand is gelegen,
zette haar gastoevoer stop, waardoor velen. juist
op het etensuur. waren gedupeerd.

Explosie in een smederij
Ravenstein, - Donderdag.

Hedenmorgen is door onbekcnde oorzaak in de
smederij van den heel' Verhoeven alhier een la~- S
apparaat tot explosie gekomen, waardoor de rUI-
ten in het zehele huis werden vermeld. Het pla-
fond van d: smederij stortte gedeeltelijk naar be-
neden, terwijl de muren scheurden. Persoonlijke '
ongelukken hebben zich wonder boven wonder met
voorgedaan.

Hevige brend te Schijndel
(:J) / Schijndel, - Vriidag.

Hedenmorgen is een hevige brand ontstaan in de
~ \ bakkerij van den heel' H. van D. De vlamuren

~ grepen snel om ZIch heen en tastten ook het aan-
.. gebouwde woonhuis aan. Na enige uren slaagdeCJ) de brandweer èr in de brand te localiseren. Het

~ \woonhuis met bakkerij is geheel afgebrand.
~ J De oorzaak van de brand, is niet bekend. Ver-

,_ zekering dekt de schade .. De naastgelegen winkel-
~panden, welke ontruimd waren, hebben grcte water-
schade gekregen.

Oss, .- Vrijdag.
_ De toestand van burgemeester Ploegmakers,

die ter verpleging in het Grootziekengasthuis te
Den Bosch is opgenomen, is zorgwekkend. Hij is
van de laatste sacramenten voorzien.

I
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Een Lovendaalsingel
Grave, - Dinsdag. ,

Als hulde aan de nagedachtenis van den volks-
dichter G. W. Lovendaal, die verleden jaar, alhier,
waar hij vele jaren heeft gewoond, op 92-jarige
leeftijd is overleden, is besloten een van de oude
vestingwallen de naam te geven van Lov'Emdaal-
singel.

)c

Voetganger onder auto gedood
Beek en Donk, - Donderdag

Hedenavond werd de werkloze arbeider J. B.
alhier door een personen-auto, die uitwijken moest,
van achteren geschept en een eind meegesleept,
waarna hij met zware verwondingen aan het hoofd

, op het wegdek bleef liggen.
De automobilist had een doffe slag gehoord en

stopte om te zien wat er aan de hand was. /
Toen pas bemerkte hij, dat hij een man h~~

aangereden. Men droeg het slachtoffer een nabii-
gelegen woning binnen, waar 'de ongelukklge
spoedig overleed. Hij was gehuwd en vader van
vijf kinderen. De auto is in beslag genomen •

/
/

j<4vrd
Gevonden "buisje" ontplofte

Overloon, - Vrijdag.

De 23-jarige arbeider C. Metselaars, alhier, vond
hedenmorgen een buisje op de weg liggen. Hij be-
sloot het gevonden voorwerp mede naar huis te
nemen en te onderzoeken wat het eigenlijk was. De
jongeman was er zich niet van bewust, dat hij een
zwaar exploderend voorwerp had gevonden, en in
de huiskamer aangekomen, begon hij het buisje
met een achaar te bewerken.
Plotseling ontplofte het voorwerp met zulk een

geweldige kracnt, dat zijn hand, waarmede hij het
buisje vasthield, geheel werd afgerukt, terwijl hij
nog verschillende verwondingen aan onderlichaam
en gelaat opliep. Na de explosie vloog het projectiel.
dool' het raam naar buiten en kwam in de grond
terecht. Hieraan is het te danken, dat de moeder
van M., die tegenover hem aan de tafel zat, onge-
deerd is gebleven. Een spoedig ontboden geneesheer
achtte de toestand van 1\11. zo ernstig, dat hij het
slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis liet
overbrengen. Het ontplofte voorwerp bleek tritol te
bevatten en is op onverklaarbare wijte op de weg
terecht gekomen,

VARKE~Sl\lARKT OSS.
Oss. - Woensdag.

Aarivoer: 18 gustevarkens /60-/80 p. st.; 12 vette y
varkens 23-26 ct. p. pond; 26 loopvarkens f 25-/ 30
p: st.: 590 biggen / 18-/23 p. st. De aanvoer was I
tamelijk goed, doch daar er nog al kopers aanwezig
waren, had de markt een goed prijshoudende onder"
toon. .



Brand verwoestte:
Pakhuis en kantoor,
slagerii en woning'
en deel van huis <

Ravenstein,' - Maandag
Hedenavond is hier een felle brand uitge-

broken tengevolge waarvan twee percelen ge-
heel en een derde gedeeltelijk zijn uitge-
brand.

De brand was ontstaan in het pakhuis der firma
P. Dekkers, grossierderij in koloniale waren, dat
zich bevond in de Marktstraat in het centrum van
Ravenstein. Dit pakhuis had een lengte van circa
dertig meter en strekte zich uit van de Marktstraat
tot de Middelstraat. Aangewakkerd door een
krachtige wind, grepen de vlammen met razende
snelheid om zich heen, tenvijl de omliggende per-
celen ernstig gevaar liepen in de brand betrokken
te worden.
Burgemeester mr, J. H. W. A.. Hoefnagel van

Ravenstein riep onmiddellijk assistentie in van de
brandweren van Oss en Nijmegen.

Inmiddels was het pakhuis der firma Dekkers ill
een vuurzee veranderd. Het vuur sloeg weldra over
naar het naastgelegen pand, waarin gevestigd wa,
de slagerij met woonhuis van den heer K. Verhoe-
ven, die zich slechts met moeite kon redden. Del
acht kinderen van het gezin bevonden zich reeds
te bed op de bovenverdieping. Allen moesten in
allerijl in nachtgewaad in veiligheid worden ge-
bracht.

De motorspuit van Ravenstein had inmiddels
met drie stralen de vuurzee aangetast. doch voor-
lopig viel aan blussen niet te denken. De wind was
zeer krachtig en maakte het gevaar voor uitbrei-
ding steeds grQ!,er.Men achtte het dan ook raad-
zaam de woonhuizen van de families De Bresser
en Jorden, die naast de brandende percelen waren
gelegen, te ontruimen, te meer, daarin beide hui-
zen grote gezinnen zijn gehuisvest. Dat dit geen
overbodige maatregel was, bleek, toen omstreeks
tien uur het dak van het woonhuis der familie
De Bresser eveneens vlam vatte. Inmiddels was de
Osse brandweer met de motorspuit op het terrein

van de brand gearriveerd 'en nu werd met acht
stralen de vuurhaard bestreden. Dank zij dit
krachtig blussingswerk is men el' omstreeks elf
uur in geslaagd de brand under de knie te krijgen.

Wat het vuur vernielde
De bovenverdieping van het woonhuis van de

Bressers is uitgebreid. Het benedenhuis kreeg
enorme waterschade, doch kon behouden blijven,
Het woonhuis del' familie JOl'dens heeft eveneens
grote waterschade gekregen. Het pakhuis del' firma
Dekkers is echter tot de grond afgebrand evenals
het kantoor met boeken en bescheiden. De gehele
.inhoud, bestaande uit grote voorraden koloniale
waren, olie en vetten,' is verloren gegaan.
Ook het woonhuis en de slagerij van den heer

K. Verhoeven zijn een prooi dervlammen gewor-
den. Het vuur had hier zo snel om zich heen gegre- I

pen, dat van de inboedel en de inventaris der
slagerij niets meer kon worden gered.
De politie had de Marktstraat afgezet, teneind

de toegestroomde nieuwsgierigen op een afstand te
houden. De oorzaak van de brand is niet bekend.
De schade, die circa t 30.000 bedraagt, wordt door
verzekering gedekt.
De militairen hebben zich bijzonder verdienste-

lijk gemaakt met het blussingswerk en het ontrui-
men der percelen. De brandweer uit Nijmegen
heeft geen hulp meer behoeven te verlenen. Om-
streeks half twaalf was men de brand geheel'
meester.
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Verkeer in Noord-Brabant

ernstig gestagneerd
Oss, - Donderdag.

Het autoverkeer in oostelijk-Noord-Brabant werd
door het slechte weer ernstig gestagneerd en op
sommige plaatsen geheel ontwricht. Dit is zeer
onaangenaam voor de bewoners der vaak afgelegen
dorpen, die geen spoorverbinding hebben en dus
geheel op het autobusvervoer zijn aangewezen. .
De bussen van de Brabantse Buurtspoorwegen en

Autodiensten, B.B.A., die een verbinding onder-
houden tussen Ooss en st. Oedenrode en tussen
'Helmond-Den Bosch, arriveerden met grote ver-
traging, hetgeen in de avond, toen de wegen
spiegelglad werden, er niet beter op werd. Toen
beliep de vertraging circa vier uren. Deze stagnatie
werd veroorzaakt, doordat twee bussen der maat-
schappij, die de dienst onderhouden tussen st.
Oedenrode, Veghel-Oss door de gladheid waren
geslipt en in een sloot terecht waren gekomen. Dit
gebeurde te Mariaheide, gemeente Veghel er. op
de provinciale weg van Uden naar Nistelrode.
Persoonlijke ongelukken hebben zich hierbij niet

voorgedaan, doch de chauffeurs moesten de bussen,
die beschadigd waren, achterlaten. Verder zijn nog
enige bussen geslipt, waardoor de voertuigen averij
hebben opgelopen.
Langs de wegen trof men hedenavond verschil-

lende gestrande personen- en vrachtauto's aan, die
door de bestuurders achtergelaten moesten worden,
omdat men zich niet verder op de spiegelgladde
wegen durfde te wagen.

c::> Verblind automobilist reed
te water

Beek, en Donk, - Donderdag,
Hedenavond is de heer Fritzen uit Aarle-Rixtel,

die zich in zijn personenauto met zijn twaalfjarig
zoontje naar Beek en Donk wilde begeven, onder
die gemeente door de sneeuwjacht verblind, waar-
door hij in volle vaart tegen een boom reed.
Vervolgens geraakte de auto van de weg af in

een sloot, waar het vehikel kantelde en onder

r water verdween. De .automobilist, die bij de aan-
rijding ongedeerd was gebleven, slaagde erin het
portier van de auto te openen, waarna hij zichzelf
en zijn zoontje op het droge wist te brengen. Het
kind bleek er niet zo goed te zijn afgekomen. Het
had ernstige verwondingen aan het hoofd opge-
lopen.
Beide drenkelingen werden een naburige woning

binnengebracht, waar geneeskundige hulp werd
verleend. De jongen is daarna naar het ziekenhuis
ter plaats overgebracht. De auto was zwaar ge-
havend en zl11morgen worden gelicht.

Oss, ... Dinsdag.
. _ In de afgelopen nacht is hier t~r plaatse, !la

\

een zeer korte ongesteldheid, op 60-Jange leeftlJ~
overleden de heer E. H. H. Jac~uemard, dll'ecteur
van de gemeentelijke lichtbedl'l]ven en comman-
dant van de vrijwillige brandweer.

• ,1, '..,
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.Henkensheçe" onder
de hamer

Een der oudste kastelen
S(

van Noord-BrabantI
'I

I Door het overlijden van den eigenaar, wijlen den
heer Th. van Gulick, zal binnenkort het oude
kasteel "Henkenshage" te st. Oedenrode, dat da-
. teert uit het midden van de vijftiende eeuw, in
veiling worden gebracht.
Het is niet bekend, wie het kasteel heeft, laten

bouwen en in. welk jaar dit is geschied. Te oordelen
naar de bouwtrant moet dit echter geweest zijn in
het midden der vijftiende eeuw, zodat Hènkenshage
een der oudste kastelen van Noord-Brabant is.
Voor zover men heeft kunnen nagaan was in d€'

tweede helft van de zestiende eeuw [hr. Jan Willem
die Gruyten heer van Henkenshage. Daarna, ging
het achtereenvolgens in handen over van jhr, Nico-
laas van de Oetelaar, jhr. Willem van de Oetelaar,
jhr. Frans Dominicus van der Velde, jhr. Jacobus'
van der Velde, waarna het in 1748 verkocht werd
aan Willem, baron van Haren, hoofdschout van
Peelland die het bewoonde met zijn broeder, den
bekenden dichter Onno Zwier van' Haren, die be-
graven is in de Hervormde Kerk te St. Oedenrode.

I, Nadat het nog enige keren in andere handen was
overgegaan kwam het slot in bezit van mr. Benja-

\ min de Brueys uit Den Haag, die in zijn dagboek
interessante bijzonderheden heeft opgetekend, waar-
uit blijkt, dat het kasteel in de volgende jaren door
de Fransen werd veroverd.
Nadat het kasteel later geruime tijd in bezit was

geweest van de familie De Mielet van Coehoorn,
verkeerde het in 1904 in vervallen toestand. Toen
het gebouwonder de hamer kwam vreesde men,
dat het zou worden gesloopt. De nieuwe etgenaar,
de heer Th. van Gulick, liet Henkenshage echter
grondig restaureren, zodat het historische slot
thans weer in goede conditie verkeert. Men hoopt,
dat het historisch slot, dat met zijn parken en tui-
nen zo fraai verscholen ligt in de bossen, voor deze
streek behouden zal kunnen blijven.

st. Oedenrode, - Dinsdag.

Geldkistje met f 450 gestolen
Schijndel, - Woensdag

Tijdens afwezigheid der bewoners hebben onbe-
kend gebleven personen zich toegang weten te ver-
schaffen tot de woning van den heer A. Mettler /
alhier. Een geldkistje inhoudend t 450.- aan con.
tanten, dat in een kast was geborgen, wordt ver-
mist. Van de daders heeft men geen spoor ontdekt.

VARKENSMAHKT
Oss, - Woensdag:.

Aanvoer: 18 guste varkens, va;, f 80;___S.5.;8 vet te
varkens van 22-26 ct, p. pond; 38 toopvarkens. van
f 25-30'; 594 biggen, van f 19-23 per .stuk,
De aanvoer was ditmaal aanmerkellJk groter dan

de laatste tijd het geval was Daar de kopers druk
waren opgekomen en goede prijzen werden l?esteed,
ontstond zeer spoedig een levendIge hande, Er werd
veel verkocht tegen goede prijzen,

Lichtpijlen afg~schóten .door
baldadige jongelieden

Veghel, - Vrijdag,
De rijks- en gemeentepolitie te Veghel, hebben na

een uitgebreid onderzoek drie 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 baldad~gheid te hebben ge-
handeld. ==--
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En tot besluit: het mes!

Vechtpartij in Oss
Oss, - Maandag

De tweede Paasdag is te Oss besloten met een
vechtpartij, waarbij een negentienjarig jongmans
twee personen met een mes heeft verwond.
Tegen het sluiten van de c.afé's ontstond in een

danszaal aan de Spoorlaan te Oss een' Woorden-
wisseling tussen enige jongelui, die reeds de gehele
dag tezamen waren "uit geweest. De ruzie liep zo
hoog, dat de 'negentienjarige Van B. in woede
ontstak- en plotseling een groot mes te vooreehun
haalde: Hij begon als een dolleman om zich heen
te slaan. Enige jongelui trachtten den woesteling
te overmeesteren en hem daarbij het mes te ont-
rukken. Dit liep echter niet zonder ongelukken af.
Zekere Van V. werd bij deze .poging aan de pols
gewond, terwijl hij ook nog een steekwonde aan
de bovenarm opliep.
Een ander te hulp gesnelde cafébezoeker, de heer

Van K.,. werd eveneens door het mes aan de hand
verwond. Beiden moesten door een dokter behan-
deld worden. De gemeentepolitie was spoedig ter
plaatse en stelde den messensteker in arrest. Het
mes, waarmede de steken werden toegebracht, werd
door de politie-ambtenaren in beslag genomen.

Oss. - Dinsdag.
Bij de aanbesteding van de bouw van een gemaal

te Gewande op de Hartagswetering, met bijkomende
werken, voor rekening van het waterschap .,De Maas-
kant" onder werkverruimingsvoorwaarden schreven
als laagste In:
Voor a. met bronbemaling: A. M. van Heek, Lith.

met f 47.9-80;
voor b. zonder bronbemaling: aannemersbedrijf v.h.

fa. Gebr-a, Van Cley te Rosmalen met f 58.850;
B voor e. bij later toe te passen bronbemaling: Jac.
hJlevens, Geertruidenberg, met f 68,500.

oW'd~
VARKENSMARKT.

Oss. ~ Woensdag.
Aanvoer: 12 drachtige varkens t 80.- tot t 100.-;

16 guste varkens t 60.- tot t 90.-; 8 vette varkens
t 0.2:3 tot j 0.26,per pond; 26 loopvarkens f 27,- tot
t 35.-; 485 bigglln t 19.- 'tot f 23 -.
In verband met het samenvallen met weekmarkten

op andere plaatsen was de aanvoer niet zo groot als
men onder normale omstandigheden mocht ver-
wachten. Toch ontwikkelde zich spoedig een vrij
Jevendtgs handel, daar goede prijzen werden bedon-
gen. Al het aangevoerde materiaal ging dan ook in
andere handen ever, ,-

Wielrijder te water geraakt en
verdronken

Boxtel, - Donderdag.
Gisteravond is de 21-jarige landarbeider A. v. d.

Pas alhier, die zich per rijwiel langs het afwate-
rIngskanaal naar de ouderliike woning wilde be-
geven, te water geraakt, en jammerlijk verdronken.

Ofschoon men hedenmorgen, nadat de vermissing
werd ontdekt, onmiddellijk met dreggen is aan-
gevangen,. heeft men alleen .de fiets en de pet van
v. d. P. lilt het kanaalopgehaald. Het lijk van het
slachtoffer heeft men nog niet kunnen bergen.

b
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Motorrijder vliegt tegen een
militaire auto op

Heesch, - Dinsdag.
De handelsreiziger A. uit Tilburg, die zichheden-

avond per motorrijwiel van de richting Grave naar
zijn woonplaats wilde begeven, is op de' rijks-
straatweg Den Bosch-Grave, ter hoogte van het
beruchte kruispunt bij Heesch, tegen een militaire
vrachtauto gebotst. Het ongeluk geschiedde, door-
dat de bestuurder van de militaire auto plotseling
de weg naar' Oss wilde inslaan. Hierdoor kreeg de
motorrijder geen gelegenheid om te remmen, waar-
door hij in volle vaart tegen de vrachtauto op-
reed. De motorrijder, die met een ,flinke vaart
gereden had, sloeg enige' malen over de kop en
kwam vervolgens met het hoofd op het wegdek
terecht, waar hij bewusteloos en zwaar verminkt
aan het gelaat, bleef liggen. Een tweetal militaire'
doctoren verleenden ter plaatse geneeskundige' hulp.
Daarna werd het slachtoffer per ziekenauto naar
een ziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd: Zijn
toestand is hoogst zorgwekkend. Het motorrijwiel
was totaal vernield en de militaire vrachtauto
was gehavend. Militaire en gemeente-politie stel-
den een onderzoek in naar de schuldvraag. Het
ongeluk bleek te wijten te zijn aan onachtzaam-
heid van den milttairen chauffeur, tegen wien
proces-verbaal is opgemaakt.

J{/p
- VARKE~SJ.\'lARKT

. Oss, ~ Woensdag
. arkeris prij2len van f 90

AaniVoer: 16 drachtige. V f 70 tot f 90; 8 vette
tot f 110; 22 gusbe f ~~~e~~r pond; 18 loopvarkens
val'lkens, f 0.12 tot. . f 19 tot f 23.
f 27 tot t 3'5; (l-!1'5biggen, het geval is. was ook de

Zoals de la.atste wek~'~vredigend. In verband met
aanvoer ditmaal weer anstonds een zeer drukke
de hoge priizen ontstond;.t aangevoerde mate1'laal

\

l-randel. Men verkocht e
vlot. ~---~

Aanbestedingen
Veghel, - Donderdag. .;

RIer ter plaatse 15 aan'besteed .de bouw van een
biizondere U.L.O.-school voor metsfes. J. van Kaat-
hoven Vught was met f 43.718.- de laagste mschrii-
ver.

Een huis geramd

Zondag heeft op de Berghemse~eg te Oss een
auto-ongeluk grote materiële sehade veroorzaakt,
,.daar de voorgevel van een woonhuis werd in-
gedrukt. De heer Sch. uit Schayk wilde zich van
Oss per auto naar zijn woonplaats begeven en nam
de Berghemseweg. Even voor het perceel nr. 60,
moest hij uitwijken voor vier militairen, die hem
per fiets tegemoet kwamen. Op dit moment sprong
een der banden, waardoor de automobilist de macht
over zijn stuur verloor. De personenauto begon te
slippen en .botste vervolgens met grote kracht tegen
het bewuste perceel, bewoond door de arbeiders-
familie M. Perquin, De botsing geschiedde met zulk
een kracht, dat de auto in de voorgevel drong,
waardoor een gat in de muur werd geslagen. Stuk-
ken steen en kalk verspreidden zich in de voorka-
mer, het het gevolg, dat in het vertrek-een verwoes-
ting werd aangericht. De bewoners, een' gezin met
zeven kinderen, die zich de gehele middag in het
voorgedeelte van het huis hadden bevonden, waren
ten tijde van 'het ongeluk juist in de achterkamer,
waar zij de maaltijd nuttigden. Op het geluidvan
de zware slag snelden de gezinsleden hevig ver-
schrikt naar voren, waar zij'ontdekten, 'dat de auto
een ongewenst bezoek had gebracht. Door het ge-
beurde staat de voorgevel van het pand geheel
scheef. De zijmuren vertonen scheuren.
Op last van' de Rijks- en gemeentepolitie 'werd

het dak onmiddellijk gestut; het voorhuis moest
ontruimd worden.

j
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Zwaar gewond bij aanrijding
Oss, - Dinsdag

Hedenavond is het achtiarig dochtertie van de
familie Van Schaijk uit Oss op de Heescherweg,
dichtbij de ouderlijke woning, bjj het achteloos
oversteken van de weg door een' auto, bestuurd
door den heer A. R. uit Oss, aangereden. Het
kleine meisje werd door het spatbord van de auto
gegrepen en vervolgens over de motorkap geslin-
gerd, waarna zij ernstig gewond op de weg bleef ti
hggen. Zij is in bewusteloze toestand naar het
St. Anna-Ziekenhuis ter plaatse vervoerd, waar
een schedelbasis-fractuur, een hersenschudding en
. een dijbeenfractuur werden geconstateerd.

De toestand van het meisje, dat enig kind is,

"00 "'MU" dat voor haar levenW;~£u.:4/
<j/~ t

Vier vingers afgerukt
Oss, - Maandag.

Hedénmiddag bad de fabrieksarbeidster mejuf-
frouw Wagemakers uit Teeffelen, die werkzaam-
heden verrichtte in de cartonnage-afdeling der
Drukkerij en Cartonnagefabriek Acket alhier, het
ongeluk tussen de buigmachine bekneld te geraken,
met het noodlottig gevolg, dat vier vingers van
haar linkerhand geheel werden afgerukt.

v

\

AANBES-l'EUlNG.
Gemert. - Donderdag.

, . 1 t verbouwen en, uit-
Bij de aanbestedmg van, ae albier was 'de Fa.

breiden van net raadl1Uj1489,880~ .de laagste in-
Claessens, Venray, met .'
schrijfster.

/t/~,
Aanbesteding

Gemert, - Maandag.
De verbouwing en de uit'breiding van het ra~~~~y:.

(alhier is gegund aan den op een na laJgste~. If 49 550.
ver, den heer Joh. van Rooy, Helman , voo .

v

/

Afdeling Oss van E.d.D.
opgericht

Oss, - Donderdag.
Voor leden en genodigden werd hedenavond een

propaganda-bijeenkomst gehouden van de Neder-
landse beweging voor Eenheid door Democratie.
Het hoofdbestuurslid, de heer P. van Stam, zette

onder de titel "Zijn wij paraat?" de doelstellingen
der vereniging uiteen.
Staande de vergadering gaven zich velen als lid

van "Eenheid door Democratie" op; een afdeling
werd opgericht, een voorlopig comité werd samen-
gesteld.
Binnenkort zal een tweede propaganda-bijeen-

komst in ruimere kring worden gehouden.
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mensen dekloos, na een·
felle brand in Geffen

'41

Schade wordt op

Y 50 mille ~::~h~:dJI.
Hedenmiddag zijn te Geffen bij Oss drie

boerderijen, een woonhuis en drie grote
boerenschuren, in de as gelegd. HierdoOr
zijn 41 mensen dakloos geworden en vet'"
scheidene landbouwwerktuigen benevens
grote voorraden hooi en stro verloren ge-,
gaan. De schade wordt geschat op f 50.000.

Omstreeks vijf uur werd de brand ontdekt in de
landbouwschuur van den landbouwer 'A. Ruys a,lIn
de Bredeweg te Geffen. Tengevolge van de storJll-
achtige wind vond het vuur voedsel in de 'voorra-
den hooi en stro en spoedig sloegen de vla:rnI1ltn
over naar de boerderij van Ruys. Deze stond in een
ogenblik in lichterlaaie. Met veel moeite kon !lien
den' landbouwer Ruys, die ziek te be<;l.lag, uit het
brandende perceel redden. De vlammen sloegen over
op een onbewoond huis, dat als voorraadschuur en
stal gebruikt werd. Inmiddels had men kans gezien
enig vee uit de. brandende stallen te drijven. De
felle wind wakkerde het vuur echter steeds meer
aan. Ondanks bet feit, dat militairen en burger~
medehielpen o~ zoveel mogelijk te redden, kwamen I
nog zes stuks Jong vee, tien varkens en een aantal
kippen in de vlammen om. Een grote partij hooi en
stro, verscheidene landbouwwerktuigen, toebehoren-
de aan den landbouwer Ruys, werden door het vuur
vernield.

Heden boopt het Oss, - Zaterdag.
Waayers" verblijf houden~c~tPaar L, van Erp-
gesticht alhier, zijn 55-J'aI~ hhet St .. Leonardus /
vieren. rIg llwelIJksfeest te

Beide benen gebroken
Oss, - Zaterdag.

\ Hedenavond bevond zich de fabrieksopzichter
N. Strik uit Oss met paard en wagen in de Molen- ij
straat, toen plotseling zijn paard schrok en begon
,te steigeren. De voerman werd door de achter-
poten van het dier getroffen en van de wagen
geslingerd, HIJ bleek beide benen te hebben ge-
broken. Per, auto werd hij naar het St. Anna-
Ziekenhuis "ter plaatse vervoerd.,

Met razende snelheid. verteerden de vlammen ver-:
Volgens het strooien dak van de boerderij van den
landbouwer A. van Zantvoort. Spoedig stonden deze
boerderij en twee schuren in felle gloed. Door de
hevige wind, die welhaast tot een orkaan aan-
groeide, was bet de bewoners niet mogelijk veel te
redden. Slechts enig meubilair kon uitde vlammen-
Zee gehaald worden. . •
De burgemeester van Geffen, "die, . geassisteerd

Werd door den ·brigade-commandant' der. R:onink-
'lijke Marechaussee en een aantal .militairen, riep
de hulp in van de brandweer uit Oss, die onder lei-
ding van brandmeester Stav!l$t ter' plaatse ver-
scheen. "
Voor de boerderij van den landbouwer P. Sèhel

leek. het vuur tot staan te zullen komen. Hoge bo-
men omringen deze boerderij en de militairen had-
den zich op de nok van het dak begeven om elk
begin van brand in de kiem te smoren. De boerderij
van. Schel 'bleef inderdaad behouden, doch de brand
vond in een andere boerderij een nieuwe prooi. Het'
huis van den landbouwer Willemsen werd ook door
het vuur aangetast. Ook hier vatte het strooien dak
vlam en omstreeks zes uur, dus een uur na het uit-
breken van de brand, stonden drie boerderijen en
drie landbouwschuren in volle vlam. Een grote partij
hooi en stro en een aantal kippen van de laatste
boerderij verbrandden. Men slaagde er nog in het
vee uit de stallen te drijven.
Het gezin van den landbouwer Willemse bestaat

uit zeventien personen; het gezin van Van Zand-
voort uit twaalf personen en dat van Ruys even-
eens uit twaalf personen, zodat door deze brand ~1
mensen dakloos zijn geworden. Buren hebben allen
liefderijk opgenomen. De schade wordt op ongeveer,
50 mille geschat. De landbouwers Ruys en Van
Zandvoort Zijn verzekerd. Het gezin Willemsen zal
echter veel schade door de brand ondervinden, daar
men laag 'verzekerd was.

Door de R.K. Staatspartij
, geroyeerd

D Boxtel, -. Vrijdag.
de r~a~~i~~~s !"n Ja~lsen en P. van Heesch en
de raad zitting 'hebbe~Irschotd en M, Merks, die in
zijn als leden voor e. ~.K. Staatspartij,
De reden va van genoemde partij geroyeerd.

Worden in betnf~~zed!~~sse bmaatregel moet gezocht
bij de laatst ' e ewuste raadsleden zich
hebben aan e wethoudersverklezmg niet gehouden
door een la~en tevoren gemaakte afspraak, waar-
royement v gdung conflict is ontstaan. dat het
Staatspartij a~tde befrakken personen uit de R.K.
Dit btk gevo g heeft gehad,
, e e ent evenwel nag' . t d t

hIermede is geëinéligd.' , me, a het conflict
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-Dolle koe brengt Veghel
in rep en roer

Veghel, - Dinsdag.
Toen de landbouwer v. N. nabij zijn boeren-

hoeve een pas gekochte koe in de stal wilde
plaatsen. bleek het dier tuuiérs te willen dan
zijn nieuwe baas.

De landbouwér was spoedig de mactit over
de koe verloren én werd OmVel'geworpen,
waarop het beest op hol sloeg. Over akkers,
sloten en greppels ging het recht OP Maria-
heide at, waar spoedig de burgers en vooral
de vrou,wen naar binnen vluchtten. De
marechaussee, de gemeentepolitie en de mili-
tairen kwamen in touw om het dier tot I
kalmte te bewegen. Doch hoe meer de koe
in zijn gang gestoord werd, des te wilder
werd het dier. Verschillende omstanders'
werden . emoeroelopen. en liepen daarbij
lichte verwondingen op.

Op de provinciale weg van Veghel naar
Uden werd de achtervolging voortgezet.
Auto'», motorriiäers, aüe« wat het dier tegen
kwam moest stoppen om ongelukken te voor~
komen. Ees: motorrijder werd van Zijn voer-
tuig geslingerd en kwam hard op het wegdek
terecht; een landbouwer, die hulp wilde bie-
den werd opgenomen en eveneens OP hard-
handige u:ltjze weer tegen het wegdek ge-'
slingerd. Beiden liepen daarbij 'verwondin-
gen (jP, .

Het dier liep hierna plotseling van d.e weg
af en. snelde een weilanc;l op, waar de mare-
cn,aussee het spoedig onder schot had en een
einde. maakte aan de wilde gang van het
koebeest, dat blijkbaar geen genoegen kon
nemen met zijn nieuwen baas.

J De dader vluchtte
J Boekel, - Woensdag.

Door middel van inbraak-is in de afgelopen nacht
te Boekel een bedrag van circa f 4000.- ten huize
van den heer A. van Doorn ontvreemd. Omstreeks
half 'drie bemerkte de SB-jarige heer A. van Doorn,
die met zijn SS-jarige echtgenote een huis in de
Kerksbraaf bewoont, dat er verdachte geluiden

, kwamen uit de richting van de woonkamer. De oudeI heer aarzelde geen ogenblik en bellaf zich in nacht-
! gewaad naar de woonkamer, waar hij tot zijn met-

I
',geringe schrik bemerkte, dat zich in het vertrek
een vreemde man bevond.
Op de tafel stond een klein petroleumlampje, doch ,

• bij het zwakke licht hiervan en mede deordat de I'
grijsaard slecht van gezicht is, kon hij den enge-
wensten bezoeker niet herkennen. De indringer, die'l
zich betrapt zag, blies onmiddellijk het nacht-
lampje uit en ging zo snel mogelijk aan de haal. !
Van D. kon duidelijk horen, dat de.onbekende man i
zich door een raam naar buiten begaf, om vervol-
gens in de duisternis te verdwijnen. Trien Van D.
enigszins bekomen was van de schrik, maakte hij
alarm en stelde de politie en den burgemeester van
het gebeurde op de hoogte.
Het bleek, dat de indringer door verbreking van

een raam aan de achterzijde zich toegang tot het
huis had verschaft, waarna hij de woonkamer was
binnen gedrongen en vervolgens het zich daar be-
vindende kabinet had opengebroken, waarin zich
de spaarduitjes der OUdjes bevonden.
Naar wij vernemen, moet het. vermiste bedrag

tussen vier en vijf.duizend gulden bedragen. Rijks-
en gemeentepolitie hebben onmiddellijk een inten-
sief onderzoek ingesteld, waarvan men gebruik
maakte van de bekende politiehond van rijksveld-
wachter Vijver uit Heesch. Tot dusverre heeft men'
pchternog geen spoor van den dader gevonden.

v



VEEMARKT.
Oss, - Woensdag. /

Op de veemarkt werden aangevoerd: 16 drachtige
varkens f 90.00-125.00; 22 guste varkens 1.60.00-
85.00; 12 vette varkens t 0.22-D.26 pel' pond; 34loop·
varkens 1 30.00-36.00; 4913biggen t 20.00-24.00.
De aanvoer neemt de laatste weken' steeds toe, wat

I de handel ten goede komt. De hek del' koopneden
is eveneens groter.
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Vuurzee te Lith
Viif percelen volkomen
verwoest i bluswater

was er niet
Lith, - Dinsdag.

Door onbekende oorzaak is een zware brand uit-
gebroken in de voorraadschuur van den landbouwer
H. van KoOlwijk te Lith. oe schuur stond in een
oogwenk in. lichterlaaie, terwijl de vlammen over-
sloegen 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 vernield. De
vlammen werden aangewakkerd dool' de wind en
vonden gretig voedsel in de voorraden kurkdroog
hooi en stro. Men kon dan ook niet verhinderen,
dat een nabijgelegen woonhuis van den heer P. van
Rijn vlam vatte. Nog steeds was het vuur niet ver-
zadigd. Vervolgens werd de kapitale boerderij van
den landbouwer F. Schraven in de brand betrokken.
Ook dit pand werd een prooi der vlammen.

Aangezien er gebrek aan water was, kon de
brandweer geen blussingswerk verlenen. De
bewoners der verbrande percelen konden zich
allen in veiligheid brengen. Een aantal varkens
en kippen is I.n de vuurzee. omgekomen.
Ook het grootste gedeelte der inboedels en de

landbouwinventaris der bewoners zijn verloren ge-
gaan, terwijl de landbouwvoorraden werden ver-
nield. De schade wordt gedeeltelijk door verzekering
gedekt. .

Bijzonder laffe plundering

Gesneuvelde soldaat van
horl"ge beroofd

Veghel, - Woensdag
:De landbouwer J. J v. cl. L. te Veghel had zich

op de eerste Pinksterdag 'schuldig gemaakt aan het -
feit. van roof op een' gesneuvelden soldaat, ,afkom-'
stäg 'uit Bakel, die tijdens de gevechten bij de ver-
. dediging der kanaaIbrug te Veghel voor zijn vader-
land was gevallen.··Het -horloge -van den gevallen
soldaat droeg v, d -:»,L. bij zich toen hij door. de
politie werd aangehouden.
De man is voor deze. Laaghartige beroving ter

, verantwoording geroepen en naar Den Bosch over-

I gebracht.. waar hij voor den officier van Justitie
geleid zal worden. . .

\ In het donker te wate~' ger~akt

Vijftigjarige te Best ve.rdronken
Best, ,- Dinsdag..

.Bij. het Qversteken van de noodbrug' over het wn-.
helminakanaal te Best, is de 5.0-jarige J. V. uit son,
gisteravond, .door de .duisternïs misleid, te water
geraakt en verdronken. Het lijk van het slaclitoffer
is hedenmorgen. opgehaald.
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Boete betalen of in arrèst!
Oss, - Woensdag,

Bij een patrouilletocht, welke door de leden van ,
de luchtbescherming in deze gemeente werd ge-
houden, is gebleken, dat verschillende bewoners de
verduistermgabepaltngen niet op de juiste wijze 10 1
opvolgen, Deze personen werden ernstig gewaar- ,/
schuwd. In het vervolg zal bij het constateren van
overtredingen op dit gebied een boete worden opge-
legd ven vijftig. gulden, onmiddellijk te betalen.
Wordt aan' dit. laatste niet voldaan. dan volgt
arrestatte.

Oss niet meer geïsoleerd
Oss, - Maandag.

De laatste tijd was Oss, dat geheel van treinverkeer
was verstoken gedeeltelijk geïsoleerd. Deze toestand
is thans aanzienlijk verbeterd, doordat aan de fa.
v. d. Rijdt uit Grave vergunning is verleend een
autobusdienst te onderhouden van Den Bosch naar
Oss en terug over de gemeenten Heesch-Geffen,
Nuland en Rosmalen. Vertrek uit Oss (Station
N.S.) 9.13, 17.20 uur en uit Den Bosch (station
N.S.) 8.12 en 16.19uur. Voornamelijk op marktdagen
voorziet deze autobusdienst in een behoefte. Met
Nijmegen wordt de verbinding onderhouden door
autobussen van de Maasbuurtspoorweg.

{:

\VARKENSMARKT
Oss, - Woensdag.

18 drachtige varkens t 75-9·5; 34 guste varkens t 55
-70; 8 vette varkens 23-27 ct. per pond; 43 loop.
varkens t 25--32; 845 biggen t 17-21.
De aanvoer was zeer bevredigend. In verband met

de hogere biedprijzen ontstond zeer spoedig een
levendige handeL Er werd veel verkocht. De markt
behield tot het einde een vaste stemming.

Kinderen speelden met
een projectiel

Zeven van hen gewond

/

Boekel, - Vrijdag.
Hoe gevaarlijk het is, onbekende voorwer-

pen op te rapen en mede naar huis te nemen,
bleek nu ook te Boekel, waar de landarbeider
B. een blinkend metalen buisje vond. De
man zette het thuis op de schoorsteen, zonder
er verder over na te denken.
Enige kinderen van de familie B. gingen

met het blinkende buisje spelen, tengevolge
waarvan het voorwerp met een geweldige
knalontplofte. Alle zich in het vertrek bevin-
dende kinderen, zeven in getal" werden door
de explosie aan hoofd en banden gewond.
Geenhunner verkeert in levensgevaar. Wel

zijn allen naar het gasthuis ter plaatse ver-
voerd.
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Verduisteringsmaatregelen nemen
Oss, - Vrijdag.

Bij de bewoners schijnt nog steeds de opvatting
te bestaan, dat het voldoende is, na het invallen
der duisternis geen licht te ontsteken. De burge-
meester brengt in verband hiermede ter algemene
kennis, dat op deze wijze het bevel tot verduiste-
ring wordt overtreden, omdat er gevallen voor-
komen, dat het noodzakelijk is, het licht voor
kortere of langere tijd aan te steken. Ramen en
deuren, die aan de straat en tuinkant liggen,

, dienen door middel van ondoorzichtig materiaal
I verduisterd te worden. Ontbreekt deze verduiste-
ringsinrichting, dan wordt de woningbezitter straf-
baar.

/~/~
De gevaarlijke Maas

Zaterdagavond omstreeks half negen had de
achttlenjarrgs L. van Dinther uit Oss zich met een
groepje vrienden naar Meg en begeven om daar I

in de Maas, te gaan zwemmen. Toen de jongelui I

zich in de rivier bevonden, schijnt Van Dinther,
die de zwemkunst niet .al te goed machtig was,
plotseling door kramp te zijn overvallen, waarna
hij in de diepte zonk. Aangezien de drenkeling
onmiddellijk door de stroom werd meegesleurd,
gelukte het zijn vrienden niet, hem te redden.
Om elf uur 's avonds werd het lijk van het slacht-

offer, na twee uur dreggen, uit de rivier opgehaald,
waarna het stoffelijk overschot werd overgebracht I

naar het St. Anna-ziekenhuis te Oss.

Hoewel het zwemmen in de Maas zeer gevaarlijk
is, wordt er thans toch veel in die rivier gezwom-
men, omdat het zwembad te Oss wegens tijd.s-
omstandigheden gesloten blijft.

Oss' noodgeld wordt, waardeloos

Inwisseling moet vóór 15 Juni
geschieden

Oss, - Zondag.
Het Osse publiek wordt gewaarschuwd, dat het

door de gemeente Oss per 15 Mei 1940 uitgegeven
noodgeld (waardebonnen van vijftig cent) uiterlijk
tot en met 15 Juni kan worden ingewisseld tegen
wettelijke betaalmiddelen. De inwisseling moet ge-
schieden des Maandags, Dinsdags, Donderdags en
Vri.ida;gsdes voormiddags van 9,.....12.30uur ten kan-
tore van den gemeente-ontvanger. Het verzuimen
van het inwisselen voor bovengenoemde datum
heeft voor de betrokkenen het onaangename gevolg,
dat de waardebonnen waardeloos zijn geworden.

Oss, - Vrijdag.
h De burgemeester van Oss maakt bekend dat
et verboden i hl'to" s een a f uur nt zonsol1dergang

w; een ha.l.f ~ur voor zonsopgang op de openbare'
aa; met .l'lJwIele~ te rijden zonder licht. Teneinde
v ld de voorschrIften van de luchtbescherming te
ria o~n, moeten het voor- en achterlicht van het I
JWIe voldoende afgeschermd zijn.

KERSENVEILING.
Uden, - Woensdag.

·Aanvoer 14000 kg. zwarte kersen. Prrjzen 18 tot
22 ct. per kg.

KERSENVEILING UDEN (N.-Er.)
Aanvoer Donderdag: 15.000 kg. zwarte kersen.

Prijzen' 19 tot 23 cent per kg.: 1000 kg, spaanse
kersen. Prijzen 18 tot 26 ct. per kg.

1
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Weer wekelijkse veemarkt
Uden, - Maandag.

Met ingang van 8 Juli a.s. zal de wekelijkse vee--
markt alhier, welke reeds sedert vele jaren was
afgeschaft, weder worden ingevoerd.

Kersenveiling
Uden - Woensdag.

Aanvoer 18.000 kg. zwarte kersen, Le srt 24-30 2e
srt 12-22 ct. per kg.; 7.000 kg. Spaanse kersen. :31......, I

36 ct. per kg. .

/

Rotterdamse kinderen naar
gastvrij Brabant

Schijndel, - Dinsdag.
Vandaag, op initiatief van burgemeester Wijs te

. Schijndel, is aldaar een comité opgericht, dat ten
doel heeft een aantal kinderen uit Rotterdam
onder te brengen bij Schijndelse families, teneinde
daar een rustige vacantie te genieten. Velen hebben
zich reeds spontaan aangemeld om een logétje te
ontvangen, zodat men verwacht, dat minstens hon-
derd Rotterdammertjes in het gastvrij Brabantse
Schijndel hun vacantie zullen kunnen doorbrengen.

{. /

KERSENVEILING.
Uden, - Maandag.

Aanvoer op heden: 20.000 kg. zwarte kersen. Prij-
zen re soort 30-3'5 et. per kg., idem 2e soort 24-29
ct. per kg. 5000 kg. Spaanse kersen, prijzen 30-33
ct. per kg.

Uden, - Dinsda.g.
Aanvoer 20.000 kg. zwarte kersen. Prijs 2'5-32 ct.

eerste soort.' Tweede soort ...16-24 cent. 5000 kg.
Spaanse kersen 27-3'5 cent per kg.

s/~·
Nagekomen marktberichten

Varkensmarkt
Oss - Woensdag.

Op de weekmarkt van heden werden aangevoerd:
17 guste varkens, van 6-0-90 p. st.; 12 vette varkens,
van 0.25-0.29 p. p.; 28 Iconvarkens. van 30-35, 564
biggen, van 20-23 per stuk.
In verband met het moeilijke verkeer was ·alle

aanvoer beperkt. Niettemin ontstond spoedig een J
vrn levendige handel. De prijzen waren hoger dan
de laatste weken het geval was, wat uiteraard een
grotere omzet bevorderde. Er werd dan ook veel ver-
kocht.

hr->-:
l' l.ae+ U inenten tegen typhus,
i Oss, - Vrijdag.

B. en W. raden de bevolking ten sterkste aan,
teneinde de verspreiding van besmettelijke ziekten,
in het bijzonder typhus en paratyphus, te voorko-
men, zich hiertegen te laten inenten.
Voor vrijwillige inenting kan men zich aanmel-

den ter gemeentesecretarie vóór 13 Juli.

Kosteloze rijwielplaatjes
Oss, -- Vrijdag.

Ten kantore van den ontvanger der directe be-
lastingen, walstraat, zal behalve onder de gewone
kantooruren, gelegenheid bestaan voor het aanvra-
gen en afhalen van kosteloze rijwielmerken voor
het belastingjaar 1940/41 op de volgende dagen:
M.aandagen 22 en 29 Juli en 5 Augustus van 5.30
uur tot 7.30 uur, en op de Donderdagen 18 en 25
Juli er, 1 Augustus van des namiddags 5.30 uur tot
7.30 uur.

Aanvoer 11.000 kg. zwarte
ct., Ze srt 10---17 ct. per kg.;
sen a. 24--30 ct. per kg.

Kersenveillng
Uden - Donderdag.

kersen: 1e srt 24-30
13.000 kg. Spar.nsè ker-



Vreemdelingen moeten zich melden
Oss, - Vrijdag.

Het hoofd van de plaatselijke politie vordert, da~
alle niet-arische vreemdelingen, die 'na 1 Januari
1933Duitsland hebben verlaten en thans hun woon-
of verblijfplaats hebben in de gemeente Oss, zich
vóór of op Maandag a.s. moetel} aanmelden aan
het gemeentehuis, onder medebrenging van hun I J
paspoort en eventueel andere identiteitspapieren. .

Î
Niet 's nachts parkeren

Oss, - Vrijdag.
De burgemeester maakt bekend, dat h~t parkeren

van automobielen op de openbare weg IS verboden
van een half uur na zonsondergang .tot een h?,lf
uur na zonsopgang, tenzij wordt aangetoond, dat
het parkeren noodzakelijk is voor het doel, om-
schreven in de benzinevergunning.

/é:>/~"
RERSENVEILING

Uden, - Maandag. ,..At
8000 kg Spaansp kersen 21-24Aanvoer op heden: ' te kersen 26-=--alct. per kg.ct per kg.: 3000 kg. zwar

landarbeider werd met een

schoffel levensgevaarlijk

gewond
Schijndel, - Dinsdag.

Hedenavond heeft te Schijndel een burentwist
plaats gehad; waarbij de 24-ja.rige landarbeider
J. H. zodanig met een schoffel werd gewond, dat
men voor zijn leven vreest.

Van gemeentewege was H. gelast een sloot,
Welke langs zijn erf loopt, en die een scheiding
Vormt tussen zijn' erf en dat van den landbouwer
M. van H., uit te baggeren en schoon te maken.
H. was hedenavond omstreeks negen uur met dit
werk doende, toen de 22-jarige zoon van ~ijn buur-
man Van H. naar hem toekwam en hem gelastte
met dit werk op te houden. De landarbeider ging
echter rustig met zijn arbeid door en hierover
ontstak Van H. zodanig in woede, dat hij H. met
een schoffel, welke hij bij zich droeg, een hevige
slag in de nek toebracht. Aangezien de schoffel
zeer scherp was, drong het wapen diep in het
vlees door en veroorzaakte een levensgevaarlijke
wonde. Het slachtoffer zakte ineen en bleef be-
Wusteloos op het welland liggen. Dr. van Oppen-
raay uit Schijndel, die ijlings door voorbijgangers

, was gewaarschuwd, was spoedig ter plaatse en
verleende eerste hulp. Hij achtte de toestand van
het slachtoffer zo ernstig, dat H.. onmiddellijk per
ziekenauto naar het Groot Ziekengasthuis te Den
Bosch moest worden vervoerd. De gemeentepolitie
was eveneens spoedig ter plaatse. Nadat een on-
derzoek was ingesteld, werd de land'bouwerszoon
Van H. gearresteerd. en op het politiebureau te
Schijndel ingesloten. De verdachte staat ter plaatse
bekend als een driftig persoon, die gaarne ruzie
zoekt. Het slachtoffer daarentegen staar zeer gun-
stig bekend. Des avonds laat verkeerde de getrof-
fene 110gsteeds in levensgevaar.

/

Zittingsdagen V.V.O.
Oss, - Maandag.

De leider van het Centraal kantoor V.V.O,m~~:~
bekend dat in het vervolg de zittingen zu '
worden' gehouden: Dinsdag v.m 9-12 uur en
Vrijdag n.rn. 4-6 uur, Molenstraat.

/

I
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KERSENVEILING UDEN

Aanvoer Dinsdag: 5000 k.g. Spaanse kersen 25-29
cent per k.g.; 2000 k.g , Eysdense kersen 18-25 cent
per k.g.: 2000 k.g. zwarte kersen 25-33 cent per k.g,

/!LZ_~A
Handboogconcours

L Oss, - Woensdag.
Op Initiatief van de Bond van Handboogschut-

terijen "Óss en omstreken" zal op Zondag 21 Juli
aanstaande een handboogconcours worden gehouden
op de schietbanen van "Semper Unitas" achter het
bondsgebouw alhier.

Dr. Wasmann overleden

y

Oss, - Woensdag.
Na een zeer langdurige ziekte is hedenmorgen

alhier overleden dr. R. J. J. Wasmann, gemeente- J
arts en practiserend geneesheer hier ter plaatse.
De ontslapene, die de leeftijd van 66 jaar bereikte,
was een zeer geziene en beminde persoonlijkheid.
Zijn verscheiden wordt dan ook in brede kring be-
treurd. De teraardebestelling zal Zaterdag a.s.
plaatshebben op het r.k. kerkhof alhier.

VARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer; 18 guste varkens f 70-90, 8 vet.te var-
kens f 0.26--0.29 p.p., 34 Joopvarkens f 30-35 5B5
biggen f 19-23. .
In verband met de zeer goede prt izen welke be-

steed werden, ontwikkelde zich aanstonds een leven-
dige handel. El' werd veel verkocht, waarbij vooral
biggen op de voorgrond traden.

KERSENVEILING.

Uden,- Woensdag.
Aanvoer op neden : 5000 kg. Eydense kersen 18-21

ct. per kg. 4000 kg. Spaanse kersen 27-29 ct. per kg.
1000 kg. zwarte kersen 23-30 ct. per kg.

Een val van zes meter hoogte
Oss, - Woensdag.

Toen de 30-jarige timmerman it. Klokgieters
werkzaamheden verrichtte op het dak van een huis
in de Schoolstraat, gleed hij uit. met het gevolg,
dat hij van een hoogte van zes meter neerstortte.
Met zware inwendige kneuzingen is de man opge-
nomen en in bedenkelijke toestand naar het :;lint
Anna-ziekenhuis vervoerd.

J

)

VARKENSMARKT OSS.
Oss, ~ Woensdag. )

12 drachtige varkens f 90--1 110, 38 gustevarkens / I/"
170-/35, 34 loopvarkens 130-/35, 59'5 biggen 117
.......,f 23, alles p. st.; 14 vette varkens 27-30 ct. p. pond.
De aanvoer was zeer bevredigend, terwijl ook goede
1>1'lj)lenwerden besteed. Gedurende de gehele markt-
tijd was er een levendige handel en werd veel ver-
kocht.,

Eindexamen H.B.S.
HBS met 5-j c Cannelcollegeo s s. Eindexamen .:. F H. 'van Bergen, Oss;,

Oss. GeSlaagdDdel ~~:.niJ. Ji.. W. Dirkx, Dinther, A. P.
L..M. M. van a~ 'w À Heusinkveld, oss; A. L.: G,
de Groot, Uden,. . H' W Kocken. Oss; J. A. KUl-
Janssen, Deursen, J·LUY Ravenstein' G. P. A. Mut-
pers, oss;, ti .[.~~ferl'a'us, Oss; G. B. van oosteren.
~i~IJèn~%:. & A'. Pl~egma~;:.' ~~s~.~. JSp~eni~r;.p~1:
Lith; T.h. AH'·p.!oen~rngurtss'L Visschers, Den Bosch.
AnthonIs; .... , .'
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Distributie boter en vet
Oss, ,.....,Dinsdag.

De uitreiking van boter en vetkaarten in het
distributiekantoor in de Koornstraat geschiedt aan
hen, wie: familienaam begint met A, B, of C op I

heden, Dinsdag, D, E, F, G, H op Woensdag, !, J, K,
L, M, N. 0, P, Q, R op Donderdag en S T, U, V
W, X, Y, Z op Vrijdag, telkens van negen tot twaalf
en twee tot vijf uur.
De ondertekende formulieren moeten dan worden I

ingeleverd, met overlegging van de distributie- .
stamkaarten.

.!

4/uL.'
Lijk van vermisten man

opgehaald

/
Schijndel, - Dinsdag.

Hedenmiddag is uit de Zuid Willemsvaart nabij
de Heeswijksebrug te SChijndel het lijk opgehaald
van den 54-jarigen H. H. uit Schijndel, die sedert
Zondag werd vermist. H. had zich Zondagmiddag
per rijwiel naar de kermis begeven. Hij had daar i
de avond in een café doorgebracht en was daarna
per rijwiel naar huis vertrokken Daar men ver-
moedde, dat de man door de duisternis misleid
op de weg langs de Zuid Willemsvaart in het
kanaal was gereden, werd met dreggen aange-
vangen, hetgeen hedenmiddag bovengenoemd resul-
taat opleverde. Hij laat een vrouw met vier kin-
deren achter.

1
(

Kind onder maaimachine geraakt
Erp. - Dinsdag.

Toen de landbouwer H. v. d. Z. te Erp werkzaam-
heden met de maaimachine verrichtte, liep zijn
vierjarig zoontje eensklaps vlak voor de maai-
machine. De kleine kwam te vallen, met het ge-
volg, dat het kind onder de messen terecht kwam,
waardoor beide benen zwaar verminkt werden. In
zorgwekkende toestand is het knaapje naar het
ziekenhuis te Veghelovergebracht.

f

I
I

'Alweer een slachtoffer van het
spelen met een patroon

Mill, - Dinsdag.

Hoe gevaarlijk het is met projectielen te spelen,
is hedenmiddag weer te Mill bewezen, waar het
tienjarige zoontje van den heer v. d. L. een scherpe
patroon, die hij buiten .gavonden had, poogde te
demonteren. Het voorwerp ontplofte, met het ge-
volg; dat de linkerhand van den jongen zwaar werd
verminkt. Een vriendje. die bij het gevaarlijke spel
tegenwoordig was, werd aan het been getroffen.
Beide jongens zijn naar het ziekenhuis overge-
bracht.

VARKENSMARKT.
7~_~raahtige varkens 9~120; 22 guste varkens

D, 12 vette varkens O.26--{).30 34 Ivar'kens 2'8-35; 495 biggen 18-23 p.p.; cop-
In ver'bal1'd met de>vaste prijzén, welke voor alle

SdoiogrtehnWOdrden besteed, ontwikkelde zich een leven-e an el.
Er werd. veel verkocht.

,-
r (.~ •
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Klompenbeurs in-Brabant
St. Oedenrode. - Dinsdag.

De vijftiende Brabantse Klompenbeurs zal op
Woensdag i28 en Donderdag 29 Augustus a.s. te
st. Oedenrode worden gehouden.

Kan kokende koffiei
over het lichaam

Berlicum (N.B.), - Dinsdag.
In een onbewaakt ogenblik trok het Vierjarig

zoontje van de familie Van Roosmalen alhier een
kan kokende koffie van het fornuis. De arme kleine

, kreeg het gloeiende vocht over het lichaam en, werd
met zware brandwonden overdekt, In hoogst ernstige
toestand is het knaapje Tiaar het ziekenhuis over-
gebracht.

7~

Vrachtauto tegen een boom
\

Vier gewonden, waarvan twee
ernstig

Uden, - Dinsdag.
De chauffeur van een truck met aanhangwagen

geraakte, waarschijnlijk tengevolge van over-
vermoeidheid, de rnaent over zijn stuur kwijt en
reed in volle vaart op de Zeelandseweg tegen een J
boom, Vier arbeiders, die op de aanhangwagen 1 1.

zaten, werden op de weg geslingerd, terwijl de
chauffeur en een passagier, die zich naast hem in
de cabine bevond, bekneld geraakten.
Deze laatste, de arbeider FeIten uit Helmond,

werd met een zware hersenschudding en inwendige
kneuzingen opgenomen. De chauffeur liep een
hersenschuddlng, ernstige inwendige kneuzingen en
een armbreuk op. Beiden zijn in zorgwekxende :
toestand naar het Sint Jans-ziekenhuis alhier
vervoerd. '
Van de vier personen, die op de weg waren ge-

slmgerd, liepen twee lichte verwondingen op. Na
verbonden te zijn, konden zij naar hun woning
terugkeren, De truck' met aanhangwagen, welke in
een sloot terecht was gekomen, werd totaal ver-
nield.

Het zo gevaarlijke "onbekende.
"Ivoorwerp.

Weer -een jongen ernstig verminkt
Langeboom, (N.B.) - Dinsdag.

Toen de veertienjarige landbouwerszoon P. Hof-
mans te Langeboom hedenmorgen het land be-
werkte, vond hij een hem onbekend voorwerp. De
jongen raapte het op en trachtte het te demon-
teren. Het bleek, dat hij met een projectiel te
doen had, dat weldra ontplofte met het noodlot-
tige gevolg, dat beide handen van den jongeman
zwaar werden verminkt. Hij is naar, het ziekenhuis
vervoerd.
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Hond trok [onqen m·ee

in het.water

Kindondanks reddings-

pogingen verdronken
Lieritpde (N.-Br.),.~ Donderdag.

Hedenmiddag waren enige' jongens uit··Liempde
bij de rivier de Dommel bezig een hond zwemmen
te leren. Daartoe' hadden· zij het .beest aan een
lang' touw gebonden, dat werd vastgehouden door
den dertäenjartgen A. van .Alphen uit Liempde.:
Plotseling trok het beest den jongen mede, diète
water geraakte iu'1 4001' de stroom werd meege- /
sleurd, Een voorbijganger sprong Onmiddellijk te J
water, .doch slaagde el' niet meer in, dep.. drenke-
ling, di~' jn ten kO~ terecht wis· Îék,Gri'ten, fA
redden. ' - _.:._ -
Na enige wen 41'eggen is het li,~ v4n (len

knaap opgehaald. Het.slachtoffer was enigst kind. •

Onder een rioleringsbuis
bekneld

Oss, - Donderdag.
Bij het uitvoeren van riolerlngswerkzaamheden )

geraakte de circa 40-jarige arbeider Schiltman uit
Oss onder een in elkaar stortende zware riolerings-
buis bekneld. Met ernstige inwendige kneuzingen
en een gecompliceerde beenbreuk is het slachtoffer
op advies van dr. Wassman naar het St. Anna-
ziekenhuis tel' plaatse vervoerd.

Actie voor treinverbinding
Oss-Den Bosch

Oss, - Donderdag. /
Het bestuur der vereniging. "Oss' Belang:' heeft

een verzoek gericht tot de Ned. Spoorwegen om
wederom een personentrein op. het traject Oss-

I Den Bosch te laten rijden. ,;Oss' Belang" verzoekt
aan belanghebbenden adhaesie te willen betuigen
aan dit request, bij het secretariaat der vereniging,
Asterstraat 5.

£~b~~._
/yAt

Uit boom gestort en gedood

Het slachtoffer was gehuwd en
vader van elf kinderen

Schijndel, - Dinsdag.
Bij het snoeien van fruitbomen in de tuin van /

het Zusterklooster alhier, had de 50-jarige tuin-
knecht J. van Doremalen het ongeluk uit een
hoge boom neer te storten. Het slachtoffer werd
dood opg.enomen. De man was gehuwd en vader
van elf kinderen. Gedurende 23 jaren is v. D. als
tuinknecht in het klooster werkzaam geweest.
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Elfdorpen-wandeltocht in Brabant

Oss, - Donderdag.
De Osse wandelsportvereniging E.D.O. heeft op

Zondag 25 Augustus a.s. een grote wandelwedstrijd,
"de nationale elfdorpentocht", georganiseerd. De
route gaat vanaf Hotel Luyk, Spoorlaan Oss over
Macharen, Megen, Haren, Berchem naar Oss en
vervolgens naar Heesch via Zevenbergen, Schayk,
Herpen, Berchem, weer naar Oss terug.
Inschrijvingen kunnen geschieden bij den heer

Scheepens te Oss en den heer Van Someren te
Berchem. De baten worden beschikbaar gesteld
voor de oorlogsslachtorfers.

y.

VARKENSMARKl'.
Oss, _. Woensdag.

Aanvoer: 12 draclhtige varkens. 90-110.-. 23 guste
varkens 70--85.-, 6 vette varkens 0.2\5-0.27 p. p.:
3'2 loopvarkens 27-3r.l,-, 594 biggen 12-16.-.
De aanvoer was zeer bevredigend en daar de priJ-

zen ook behoorlijk waren, ontwl'klkelde zich een goede
handel. Alleen 'bIggen waren minder In prijs en wer-
den dientengevolge ook moeilijker van de hand ge-
daan.

J

Van een trap uitgegleden
Oss, - Donderdag.

Hedenmiddag had mevrouw' J. Cox te Oss het
ongeluk bij het afdalen van een wenteltrap in naar
woning uit te glijden, waardoor zij van een grote /
hoogte neerstortte. Met een zware hersenschudding
en een ernstige hoofdwonde is het slachtoffer op-
genomen en in zorgwekkende toestand naar het
St. Annaziekenhuis ter plaatse vervoerd .

.et) -
~~~

Met een mes driemaal
in de rug gestoken

Heesch, - Maandag.

Hedenmorgen werd bij de gemeentepolitie aan-
gifte gedaan, dat op de late Zondagavond in een
der café's ter plaatse een jongeman wa aangetrof-
fen, die door onbekenden in de rug moet zijn aan-
gevallen. Hij was door drie messteken in de rug
getroffen, waardoor hij levensgevaarlijk was ge-
wond. Het slachtoffer. de circa 22-jarige land-
bouwer J. van Zeeland, had zich met enige kennis-
sen naar een café in de Vinkelsestraat begeven, om
daar de Heesche kermis te vieren. De jongelui
verkeerden in een vrolijke stemming. die weldra in
luidruchtigheid oversloeg. Dit laatste was aanlei-
ding voor den kastelein om het gezelschap te
verzoeken heen te gaan, waaraan de jongelieden
gevolg gaven, Wat daarna is geschied, is nog steeds
niet duidelijk geworden. In elk geval staat vast,
dat Van Zeeland kort daarna door iemand met een
mes in de rug is aangevallen, waarbij hem drie
steken werden toegebracht, waarvan een de long
doorboorde ." Het hem begeleidende meisje, mej.
v. d. A., had eveneens bloedende verwendingen aan
de handen opgelopen.
De gemeentepolitie staat hier voor een moeilijke

taak, voornamelijk omdat het misdrijf, dat aan-
vankelijk niet was uitgelekt, zo laat was aangegeven.

Dr. Bouwman uit Nistelrode heeft het slacht-
offer eerste hulp verleend, eerst nadat de metge-
zeüenvan Van Z; hem naar huis badden getrans-
porteerd.
De politie zet haar nasporingen voort.
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'Contróle van geleende paarden

Oss, - Zaterdag.
Morgen (Dinsdag) te tien uur moeten all" ge-

leende paarden van het Duitse of Nederlandse leger
voor een controle bijeengebracht worden te Oss bij
den hoefsmid M. van Denzel, Heeschepad 10. Het
leencontract moet worden medegebracht. Bij ziekte
van het geleende paard, moet de houder in elk

-i geval zelf verschijnen.

Aanmelding leerlingen voor de
o.I. school

Oss, - Zaterdag. I
B. en W. verzoeken ons te melden dat de aan- I

melding van leerlingen voor de openbare l:~~ere
school moet geschieden op Donderdag 29 en Vrijdag
30 Augustus a.s. tussen 7 en 8 uur n.m., Krom- l
straat 9 alhier. .\../

dgh9~~
}'
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VARKENSMARKT OSS.
. rkèns t 70---7'5; 10 guste

Aanvoer: 8 dr~C~1)lg:tt~avarkens t O.25-<l.27 p.p.;
var sene t 65--89, v O' 665 biggen f 11-15. _
16 doopvar'kens '125--3 , kelljk minder dan de 1af.\t
De aanvoer was aanm~~ heel weinig handel, ont-

ste .we.ken, tél'WI.11her °11nle trad een reactie JU, en
stond. Over de ge e ~lèef tot het einde voortduren,de flauwe stemming

------_.~

Men kan weer per trein reizen,
Oss, - Donderdag

. Zeer ten gerieve van het reizigersvervoer ziin
,;hanS voor het eerst sedert het uitbreken van. e
.>orlog,vijf personentreinen inge~egd op het traJec~
Den Bosch-Ravenstein v.v. UIt Oss naar Del
Bosch vertrekken de treinen om 7.11, 10.11,.15,1 , J
18.11 en 20.10; uit Den Bosch naar Oss zijn de
vertrekuren 5,57, 8.10, 13,10, 16,10 en .19.10. r op
A:bonnementshouders behouden grams vervoe d

de autobuseen naar Den Bosch en die van e
Maasbuurtspoorweg naar Nijmegen en tussengele-
gen plaatsen.

Oss
Zij, die voor verlichting van hun woning uitslui-

tend op petroleum zijn aangewezen, kunnen zich
op Dinsdag 20, Woensdag 21 en Donderdag 22
Augustus vervoegen bij de Distrihutiedienst' al!hier,
voor het invullen van een vragenlijst. De invul-
ling dient zo veel mogelijk te geschieden door het
gezinshoofd. Medebrengen van de distributiestam-
kaart van' den aanvrager is vereist.
Maandag 26 Augustus zal een aanvang worden

gemaakt met de uitreiking van textiel-toeslagkaar-
ten aan hoofden van gezinnen, waarvan het totale
jaarlijkse gezinsinkomen beneden f 350,- ligt, be-
rekend per lid van het gezin.
De uitreiking geschiedt aan hen, wier naam be-

gint met de letter A tot en met B op Maan-
dag 26 Augustus, C tot en met H op Dinsdag 27
Augustus, I tot en met 0 op Woensdag 28 Augus-
tus, P tot en met U op Donderdag 29 Augustus,
V. to~ en met Z op Vrijdag 30 Augustus bij de
Dlstnbutiedienst, Koornstraat, dagelijks van 9-12
Uur en van 2---.5uur.
De inlevering van de ingevulde formulieren, be-

treffende de tiistrÎibutie van vàste brandstoffen
dient te geSChieden ten kantore van de Distributie-
dienst, Koornstraat, voor hen, wier namen begin-
nen met de letters: A tot en met D op Maandag
26 Augustus, E tot en met H op Dinsdag 27 Augus-
tus, I tot en met R op Woensdag 28 Augustus, S
tot 'en met Z op Donderdag 29 Augustus, dagelijks
tussen 9-12, en 2-5 uur,

IJ.

J

I



Oss, - Zondag.
Onder ideale weersomstandigheden heeft van-

daag de wandelsportvereniging E.D.O. "Eenheid
Doet Overwinnnen", een nationale elfdorpentocht
.georganiseerd, waaraan door meer dan 400 per-
sonen werd deelgenomen. De opbrengst van deze
elf-dorpentocht was bestemd voor de zieken en ver-
minkte soldaten, die op huize Kareol te Aerden-
hout worden verpleegd.
Om kwart over elf waren 400 deelnemers aan

de start en nadat 35 kilometer was verlopen over
de dorpen Oss, Macharen. Megen, Haren, Berghem
Oss, Heesch, Schaik, Herpen, Koolwijk, Berghem.
Oss en Zevenbergen, kwamen alle deelnemers wel-
gemoed terug. De eerste corpsprijs werd behaald
in de seniorenklasse door P.T.T. te Den Bosch.
Tweede corpsprijs De Vrolijke Tippelaars,
Nijmegen. Derde corpsprijs S.S.S. Nijmegen. Vierde
corpsprijs St. Cristoffel, Den Bosch. Vijfde
corpsprijs L.E.B. Tilburg. In de juniorenklasse

.\ ' werd de eerste corpsprijs toegekend aan Viva, Oss,
terwijl verder als extra-pri.izen werden toegekend
als eerst binnenkomende aan den heer Wolters,
Uden, de tweede aan den heer' A. H, van Eldijk,
lid van E,D.O., Oss, De verst komende deelnemer
mocht een extra-prijs in ontvangst nemen, name-
lijk de heer Nooteboom, Amsterdam, terwijl de
jongste deelneemster, de negenjarige Annie Ros-
sen uit Nijmegen eveneens een extra-prijs ontving.
De buitengewone wandelaars, zoals twee perso-

nen op klompen en een derde op gymnasttek-
schoentjes, respectievelijk de heren P. van Balve-
ren uit Oss, G. v, d. Broek uit Afferden en J.
Roox uit Oss, werden beloond met extra-prijzen.
De elfdorpentocht had over het gehele parcours

buitengewone belangstelling van de Zijde van het
publiek.

,û~~
Grote boerderijbrand

te Heesch

Wegens gebrek aan bluswater

rukte de brandweer

maar niet uit
'Heesch, - Zondag.

In de afgelopen nacht is een felle brand
ontstaan in de kapitale boerderij van de we-
duwe L. Verhoeven aan de Vinkelsestraat te
Heesch.

Omstreeks een uur in de nacht bemerkte een
der dochters, dat brand was uitgebroken in het
achterhuis, waarin een grote voorraad hooi, stro
en graan was geborgen. Zij wekte onmiddellijk de
huisgenoten, doch de brand greep met zulk een
snelheid om zich heen, dat het bijna onmogelijk
was, een invalide broer, den 36-jarigen J. Verhoe-
ven, die meer dan vier jaar bedlegerig-Is, naar bui-
ten te brengen. Door het inslaan van een ruit aan
de zijkant van de boerderij heeft men den zieke
nog kunnen bereiken, waarna men hem. op, het
laatste ogenblik in veiligheid heeft gebracht,
Inmiddels had het vuur zo snel om zich heen

gegrepen, dat de boerderij met stallen en land-
bouwschuur 'geheel in lichtelaaie stond. Wegens
gebrek aan bluswater was de dorpsbrandweer niet
uitgerukt, zodat de vlammen, die door een felle
wind werden opgewaaid, vrij spel hadden. Het ge·
hele complex is dan ook een prooi der vlammen
geworden. Ook de inboedel, de landbouwinventaris
en de juist ingghaalde oogst zijn verloren gegaan.
Het in de' stallen aanwezige vee kon worden gered,
De oorzaak van de brand is niet bekend. Het ver-
brande was slechts voor een klein bedrag ver-
zekerd.

~cflI-~~~
Geslaagde dorpentocht

~
van E.D.O.



Honderdtal kanarievogels
ging o.a. verloren

Schijndel, - Vrijdag.
Hedenmiddag is een felle brand uitgebroken in

een schuur, toebehorend aan oud-burgemeester
. Jansen in het centrum der gemeente. Het vuur
greep met grote snelheid om zich heen en daar ~e
de vuurhaard zich in de onmiddellijke nabijheId I /

van het gemeentehuis bevond, rukte. de brand- V
weer onmiddellijk met groot materiaal uit. Hoe_],
wel het blussingswerk energiek ter hand werd. ge-
nomen, kon men niet verhinderen, dat de vlam-
men overstoegen naar een belendend gebouW
waarin het fotografisch atelier van den fotQg:aaf
J. van Raamsdonk was gevestigd. Het vuur breIdde
zich spoedig over het geheel perceel uit, zodat ook
dit gebouween prooi der vlammen is geworden.
De brandweer is er tenslotte in geslaagd, het __ ,"-_.~~_
VUur meester te worden. '

1
De inventaris van het atelier is verloren gegaan,

terwijl een honderdtal kanarievogels In een volière,
toebehorende aan den heer Van Raamsdonk, in de
vuurzee is gekomen. Ook een partij houtwerk, die

I in het pakhuis van den heer JallSen was opgasla-
I gen, is een prooi der vlammen geworden. De 001'-

I zaak van de brand is onbekend. De schade wordt·
door verzekering gedekt.

Oss, - Maandag.
Het hoofd der plaatselijke politie vordert, dat

alle vreemdelingen, die thans hun woon- of verblijf-
plaats hebben in de gemeente Oss, met uitzondering
van arische Duitsers, zich vóór 31 Augustus a.s.
moeten aanmelden aan het bureau afdeling 1 (in- t/
gang achterzijde stadhuis), onder medebrenging
van paspoort of andere identiteitspapieren.

J

Vechtpartii te Oss I

Dronkeman slaat ziin
buurvrouw neer

Oss, - Dinsdag.
In het duister van de afgelopen nacht is de Ber-

ghemseweg te Oss het toneel geweest van eert
vechtpartij, waarbij een vrouwernstig werd ge-
wond. Zekere J. B., die danig onder de invloed
van sterke drank verkeerde, begaf zich omstreeks
half een des nachts naar huis, toen hij zich onder-
weg eensklaps herinnerde, dat hij nog een appeltje
te schillen had met zijn buurvrouw, mej. S., waar-
mede hij kort geleden onenigheid had gehad. B.
verkeerde in zulk een krijgshaftige stemming, dat
hij besloot, onmiddellijk 'met zijn Vijandin af te
rekenen. Dit ging echter niet gemakkelijk, daar
mej. S. zich in haar woning bevond en op dit
uur in diepe rust verkeerde. B. kon echter niet
wachten en begon tegen de deur te trappen, ten-
einde de vrouw te wekken. Dit gelukte inderdaad
en weldra verscheen mej. S. ten tonele. Er volgde
buiten een hevige ruzie, welke in een volslagen
vechtpartij ontaarde. De dronkenman greep een
keisteen en diende' de vrouw hiermede een aantal
hevige .slagen tegen het hoofd toe. Het slacht-
offer liep ernstige verwondingen en een zware
hersenschudding op. Zij moest per ziekenauto naar
het St. Annaziekenhuis worden overgebracht. De
vechtersbaas vertrok na zijn wraakneming nàar
zijn woning, waar hij echter nog dezelfde nacht
van zijn bed werd gelicht. Hij is in de marechaus-
seekazerne ingesloten en zal ter beschikking van
den officier van justitie te 's Hertogenbosch wor-
den gesteld .

...s/~-
Te Schijnde] brak een

felle brand uit



Twee branden op
avond te Oss

, ,
een

Emballagepakhuis en. partij
haver verloren gegaan

Oss, - Zondag.

Hedenmiddag omstreeks half drie is een felle'
brand uitgebroken in een emballage-pakhuis van
de firma Cunen aan de Kruisstraat in het centrum
van Oss. Aangezien dit pakhuis was gelegen achter
de grote manuïacturenmagaztjnen van deze firma..
bestond er groet gevaar, dat de brand naar deze
gebouwen zou overslaan. De brandweer rukte daar-
om onmiddellijk met groot materieel uit en tastte
met enige stralen de vuurhaard aan. Zij slaagde
erin het vuur meester te worden en de .brand tot
het emballagepakhuis te beperken. Dit gebouw is
met de inhoud een prooi der vlammen geworden.

\
De brandweer was nauwelijks in de brandweer-

kazerne teruggekeerd, of zij werd ten tweeden male
gealarmeerd. Ditmaal voor een brand aan de grens I
der gemeente. Er bleek brand te zijn uitgebroken
in een partij haver, welke op het land gereed stond'
om gedorst te worden, nabij de boerderij van den
landbouwer J. v. Mook aan de Macharenseweg.
Toen de brandweer op het terrein van de brand
arriveerde, waren de vlammen reeds overgeslagen
naar een grote dorsmachine van denzelfden eige-
naar, welke in de nabijheid van de haver stond.
Men heeft niet kunnen verhinderen, dat de partij
haver van een gewicht vall 2500 kilo geheel door
het vuur is vernield. Ook de dorsmachine is verlo-
ren gegaan.
Vermoedelijk zijn beide branden ontstaan door-

dat kinderen in de nabijheid :roekeloos met vuur
hebben gespeeld. Verzekering dekt de schade .

.Kosthuizen voor arbeiders
gevraagd

Oss, - Maandag.
Hier en in de naburige gemeenten Berghem

Ge.ffen, Heesch, Megen Oyen en Lith worden kost~
huizen gevraagd voor arbeiders. De vergoeding be-
draagt een gulden per dag. Inlichtingen zijn te
verkrijgen aan de gemeentehuizen van genoemde
plaatsen.

j~'.

Kinderen speeldèn met vuur
Oss, - Woensdag.

Uit ~et onderzoek, dat de gemeentepolitie te Oss
heeft mgest,eld, is de oorzaak van de beide bran-
den, welke ~ondag hebben plaats gehad k
v~st te staan. Het bleek, dat inderdaad kind~~~ I
die met vuur hadden gespeeld, de branden hebben :
veroorzaakt.

PAARDENMARKT.

Op de paardenmarkt Oss, - Donderdag.
jarige paarden 300-400' w3e{gef"aal~gevoerd: 412 vel-

, 650; 294 veulens 180-4'0' . .;Jange paarden 300--
82 slachtpaarden 180-30~ 96 w erkpaarden 250--400'
De aanvoer was zeer .' .. '

ontwikkelde zroh een le~~~~' enhbl] stijgende prijzen
lende streken van het I ige anflel, Van verscnn-
voerd, terwijlook koper:;~~rart:r~nl paarden aange-
aanweZlg waren. e en van het land

~.
/..U>

I

(

1,/.



(

1/1

(

I.

..

Boerderijbrand 'te
St. Oedenrode
nieuwe oogst, vee en de

landbouwinventaris een
prooi der vlammen

De

St. Oedenrode, - Woensdag.
Omstreeks zes uur hedenavond is op de buurt-

schap Olland onder de gemeente st. Oedenrode een
hevige brand ontstaan in de kapitale boerderij van
den landbouwer J. Goyarts. De vlammen grepen
met razende snelheid om zich heen, zodat het ach-
terhuis weldra in l~chterlaaie stond. Spoedig na
het uitbreken van de brand verscheen de brand-
weer onder leiding van burgemeester jhr. Van
Rijckevorsel van Kessel met de motorspuit. Men
kon evenwel niet verhinderen, dat de vlammen,
welke fel aangewakkerd werden door de wind. over-
sloegen naar de belendende grote landbouwschuur,
waarin de nieuwe oogst was opgeslagen.

De hofstede met stallen en schuur is een prooi
der vlammen geworden. Een veulen en zes 'varkens
konden niet meer tijdig worden gered en zijn jam-
merlijk omgekomen. De pas binnengehaalde oogst
en de landbouwtnventaris, waaronder enige kost-
bare landbouwmachines, zijn eveneens door net
vuur vernield.
Het wordt niet onmogelijk geacht, dat hier weer

kinderen, die onvoorzichtig met lucifers hebben ge-
speeld, oorzaak van de brand zijn. De schade wordt
door verzekering gedekt.

AANBESTEDINGEN.
Dreumel, - Vrijdag.

Aan den heer L. W. van Zon alhier is als laagste • /
inschrijver opgedragen het bouwen van een telefoon- "
gebouw te Druten voor t 29.900.-.

Oss
Deze week zu.Jlen extra rantsoenbonnen voor zeep.

worden uitgereikt, ten behoeve van kinderen. .
Deie bonnen worden. uitsluitend des voormld-

dags, op het distributiekantoor verstrekt, na ver-
toon van de distributiesta.mkaart der kinderen, aan
hen, wier achternamen beginnen met de letters:
A en B op Maandag 9 September;
C, D, E, F, Gen. H op Dinsdag 10 September;
I, J, K, L, M, N, 0 en P op Woensdag 11 Sep- I

tember:
R, S, T, U, V, W, X, Y en Z op Donderdag 12

September.
Zij die nog geen enquêteformulier, betreffende

de v~ste brandstoffen hebben ingeleverd, worden
alsnog in de gelegenheid gesteld formulieren bij de
distrtbutiedienst in te leveren. uiterlijk Zaterdag

"s'Pt<mb"i~ ~. !
. VARKENSMARKT

Oss, Woensdag
Aanvoer: 12 drachtige varkens, prijzen van 75-95:

18 guste varkens 6()"""'75; 8 vette varkens 0.22-·0.27
p, pond; 24 loopvarkens 22-28; 5lJ4 biggen 13-17.
De aanvoer was iets minder da •.' de laatste weken

het geval was, wat vermoedelijk verband hield me];
de op heden alhier te houden rokveectag. KooP-
lieden waren goed opgekomen, doch ondanks enige
vraag bleef de handel gedrukt. Later werden. de
omzetten lets groter, doch van "en bepaalde prIJs-
stijging kon niet worden gesproken.



//~~

Oorlogstuig is
geen speelgoed

Vi if [onqeties gewond,
twee blijven blind

Cuyk, - Dinsdag

Te Cuyk aan de Maas begingen vijf j~nge:"s
van twaalf tot. vijftien jaar de onvoorzIchtIg-
heid een metalen buisje, dat zij in de omge-
ving van een voormalige opslagplaats van
munitie aldaar hadden opgeraapt" te gaa~
demonteren. Nauwelijks waren zij ~et dit
gevaarlijke werk begonnen, of een hevtge ont-
ploffing volgde. De gevolgen waren zeer ern-
stig. Allen werden aan het gelaat en de ogen
getroffen. Twee artsen verleenden ter plaa~se
eerste hulp. Het bleek, dat twee jongens D1~~

aan de ogen waren verwond; zij hadden vrIJ
ernstig letsel aan het gelaat bekomen. De drie
anderen de circa dertienjarige zoontjes van
de famiiies 1\1., J. en S., waren echter ernstig
aan de ogen gekwetst. De toestana werd zo
ernstig geacht, dat zij onmiddellijk naar een
oogheelkundige inrichting werden vervoerd.
Twee van hen zullen het licht hunner ogen
moeten missen. Hun toestand is zorgwekkend.
Uit het politie-onderzoek is komen vast te

staan, dat de inhoud van het buisje uit dyna-
miet bestond.

/y4vJ~~
Tegen een autobus gereden

Een brcer gedood, de ander
zwaar gewond

Veghel, - Vrijdag.
Hedenmorgen is onder deze gemeente een ernstige

aanrijding ontstaan, waarbij een zeventienjarige
fabrieksarbeider werd gedood en zijn negentien-
jarige broer levensgevaarlijk werd gewond.
De gebroeders Van Heeswijk, die op weg waren

naar hun werk op de Bata-fabrieken te' Best be-
vonden zich op de Rooysendijk alhier, toen zij een
vrachtauto moesten passeren. Zij keken echter niet
voldoende uit, waardoor zij te laat bemerkten, dat
van de andere zijde in volle vaart een zrote autobus
met werkverschafflngsarbeiders naderde. Met grote
snelheid botsten de beide broers tegen de autobus
op, waarna zij tegen het wegdek werden geslingerd,
waal' zij zwaar gewond en bewusteloos bleven lig-
gen. De jongste broer, de. zeventienjarige G. van
Heeswijk, bleek el' het ergst aan toe te zijn. Hij
was zo zwaar gewond, dat hij spoedig na het ge-
beurde aan de gevolgen van de bekomen verwon-
dingen overleed. De negentienjarige P. van Hees-
wijk werd bij omwonenden binnengedragen, waar
eerste hulp werd verleend. Daarna is hij in beden-
kelijke toestand pel' ziekenauto naar het St. Joseph:
ziekenhuis te Veghel vervoerd. Hij bleek zware
inwendige kneuzingen en beenfracturen te hebben
opgelopen. Zijn toestand is hoogst zorgwekkend.
De marechaussee stelde ter plaatse een onderzoek

in. Den chauffeur van de autobus bleek geen schuld
te treff'en.



Bekènde pe~onen ov~~eden
Oss, - Vrijdag.

Op 56-jarige leeftijd is hiel' plotseling overleden
de heer J. Cu n e n, gemeente-archivaris van Oss,
Asten en Dongen. De overledene was in deze streek
een bekend oudheid- en geschiedkundige. Van zijn
hand zijn verschillende publicaties verschenen.

Op 63-jarige leeftijd is te Nijmegen overleden de
heer P. H. van K em pen, die van 1920 tot 1936
inspecteur van politie hier ter plaatse is geweest.
In laatstgenoemd jaar werd hem eervol ontslas uit
zijn functie verleend.

Oss
Da aanvraagformulieren ter verkrijging van extra

rantsoenen zeep, ten behoeve van arbeiders, die
werkzaamheden' verrichten, waarbij zij in sterke
mate aan bijzondere verontreiniging zijn blootge-
steld, moeten uiterlijk heden, Zaterdag, ziin inge-
leverd bij de Distributiedienst of ter secretarie van
een sub-gemeente. ...

/ J" /~J.e~,' e, 0-£.

Tussen sluisdeuren bekneld
Rossum, - Dinsdag.

Tijdens zijn werkzaamheden aan. de sluis ge-
raakte de sluisarbeider P. Koers, alhier, ZOdanig
met- zijn arm tussen de neervallende sluisdeuren
bekneld, dat dit lichaamsdeel geheel werd afge-
rukt. In zorgwekkende toestand is het slacht-
offer naar het ziekenhuis vervoercL,

Oss
Op het distributiekantoor worden op de volgende

dagen van 9-12 en van 2-5 uur nog vleeskaarten
uitgereikt: letters E, F, G, H Woensdag 18 Septem-
ber; I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, op Donderdag
19 September; S, T, U:V, W, X, Y, Z. op Vrijdag
20 September.

Oss
De uitreiking van identiteitsbewi~en in deze

gemeente zal geschieden op de volgende dagen en
uren op het gemeentehuis (ingang achterzijde):
Zaterdag 21 September van 9-12 uur voor hen,

wier' geslachtsnaam begint met de letters A, B
en Cj Maandag 23 September van 9-12 uur en van
2-5 uur voor de letters D, E, F G; Dinsdag
24 September idem voor de letters H, I en J;
Woensdag 25 September idem Voor de letters K.
L, M en N; Donderdag 26 September idem voor de
letters 0, P, Q en R; Vrijdag 27 September idem
voor de letters S, T en U; Zaterdag 28 September
van 9-12 Uur voor de letter V; Maandag 23 Sep-
tember van 9-12 en van 2-5 uur voor de letters
W, X, Yen Z.
Teneinde tegemoet te komen aan het bezwaar

van velen om de distributiestamkaart als idén-
titeitsbewijs te gebruiken, zijn de kosten voor het
van gemeentewege te verstrekken identiteitsbewijs
op slechts tien cent per exemplaar gesteld.

Fietser onder auto zwaar gewond
Boxtel, - Donderdag.

Bij het oversteken van de weg is de wielrijder
J. van Erp alhier, in volle vaart tegen een hem
tegemoetkomende vrachtauto gebotst. De chauf-
feur van de auto remde zo sterk, om nog een aan- V
rijding te voorkomen, dat de auto kantelde ~n
omsloeg. De wielrijder kwam onder het voertuig
terecht en werd zwaar gewond opgenomen. In
levensgevaarlijke toestand is hij naar het zieken-
huis vervoerd. De bestuurder van de vracht-
auto was ongedeerd gebleven. De auto was e'chter
zwaar beschadigd, terwijl !het"rijwiel van v. E. geheel
was vernield.

.J

)

(



Bii familietwist
zwaar gewond

Schoonvader trok mes
en werd aangehouden

"Veghel, - Maandag.
Ten huize van (len arbeider Th. v. d.

Boogaart aan de Kleine Bolken alhier, heeft
zich heden een familietwist voorgedaan,
waarbij v. d. B. ern.stig door messteken werd
gewond.

-:
Reeds geruime tijd bestond er een gespannen

vernoudingtussen v. d. B. en zijn schoonfamilie S.
te -Oss. Wanneer men elkaar ontmoette, kwam het
tot hoge woorden en eenmaal reeds had de politie
er aan te pas moeten komen. S. besloot aan deze
toestand een einde te maken door eens duchtig
met zijn .schoonzoon af te rekenen. Ve.rgezeld van
nog twee familieleden, begaf hij zich naar Veghel
en nauwelijks was de familie bijeen, of er ontstond
een hooglopende twist, welke in een handgemeen
tussen 'schoonzoon en schoonvader ontaardde.
S. trok zijn mes en bracht zijn tegenstander

1 .hiermee enige diepe steken aan hoofd en schouder
toe. v. d. Boogaart zakte ineen en bleef hevig
bloedend op de grond liggen. Intussen hadden buren
de politie gewaarschuwd. en weldra verschenen er
enige manschappen der marechaussee. De harte-
lijke familiebezoekers hadden zich echter ijlings uit
de voeten gemaakt. Het slachtoffer is naar het
St. Jozefsziekenhuis te Veghel vervoerd. Zijn toe-
stand is ernstig, doch niet levensgevaarlijk. S. werd
door de' poütie aangehouden. De marechaussee zet
haar onderzoek in deze :1la,akvoort.

Jeugdige dievenbende werd
ingerekend

Zij ledigde offerblokken in
Boxtel en omgeving

Boxtel, - Woensdag.
De laatst etijd werden herhaaldelijk in r.k. kerken

alhier en in omliggende gemeenten offerblokken
opengebroken en geledigd, zonder dat men een
spoor van de daders kon ontdekken.
Thans is de gemeentepolitie er na een uitgebreid

onderzoek in geslaagd, de bedrijvers van deze wan-
daden in te rekenen.
Het bleken zes jongens van zestien tot achttien

jaar oud te zijn, allen uit deze gemeente afkomstig.
De jongelui werden danig aan de tand gevoeld en
legden een volledige bekentenis af. De leider van
het complot bleek de acnttienjarige J. v. K. te zijn.
In totaal hebben de jongens twaalf offerblokken
geledigd. Allen zullen op transport worden gesteld
naar Den Bosch, waar zij ter beschikking zullen
worden gesteld van de Justitie aldaar. I

:U~.
jI<':),......, ...~ I

. F J Heymans alhier is opge-
Aan de N.V. v.h , a. . en viaduct en het aanleg-

dragen het besttra\~~~v~"{jOl;'rekening van de gemeente
gen van een be on '"
Den Haag vaal' f 71.8{)O.

I

/
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Wie wenst nog een identiteitss

. bewijs?

I

Oss, - Vrijdag.
Degenen, die hun identiteitsbewijs nog niet heb-

ben afgehaald, of die hun dlstributiestamkaart nog
niet als identiteitsbewijs hebben doen geldig maken,
zal hiertoe alsnog gelegenheid worden gegeven op:
Zaterdag 28 Septeinber van 9-12 uur, voor de let-

ters D, E, F en G.
Maandag 20 September van 9-12 uur én van 2-5

r

uur voor de letters H, I en J. .
Dinsdag 1 October "Van 2~5 uur, voor de letters

~~MffiK '1
Woensdag 2 October van 2-5 uur voor de letters

0, P, Q en R.. î
OSS

Van 1 October af zullen de bonkaarten voor vaste
brandstoïtën .worden Uitgereikt aan degenen, die
destijds een formulier A. hebben ingevuld (groep A.
1 haarden en kachels, Groep A.2 centrale verwar-
mingsketels) . De Uitreiking zal plaats hebben op
vertoon van de distrilbutiestamkaart, voorzien van
de aanQuiding "Hoofd".·
Bij het atllalen der bonkaarten, dient een ver-

klaring (formulier M.D. 89) te worden overgelegd,
waarop de voorraad brandstoffen per 29 September
1940 is' vermeld. De uitreiking zal geschieden aan
hen, wier familienaam begint met: A, B, of C. op

, Dinsdag 1 Oètober; D, E, F, G, H, op Woensdag
2 October; I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, op Donder-
dag 3 October; S, T, U, V, W, X, Y, Z, op Vrijdag
4: October, dagelijks van 9-12 en van 2~5 uur.

Boerderij te Heesch afgebrand
Heesch (N.B.), - Zaterdag.

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is heden
een hevige brand uitgebroken in de kapitale boer-
derij van den landbouwer J. H. v. d. Berg aan de'
Broekheek, alhier. Aangewakkerd door de Wind
greep het vuur snel om zich heen. De dorpsbrand-
weer kon niet verhinderen, dat de 'brand zich uit-
breidde tot een grote landbouwschuur, waarin de
nieuwe oogst was opgeslagen. Twee runderen z:In
in de vlammen omgekomen. De inboedel, de la ,
bouwinventaris, de landbouwwerktuigen en de 0"

Zijn verloren gegaan. De schade wordt door vtr-
zekering gedekt.

)C)

/
./
/
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Met kokend water uitgegleden

In het ziekenhuis overleden
Mm, - Maandag.

Toen de zeventienjarige dochter van den land-
bouwer W. Arts alhier een met kokend zeepsop
gevulde' wasketel op - het vuur wilde zetten, had
zij het ongeluk uit te glijden, met het noodlottige
gevolg, dat zij het gloeiende vocht over het
lichaam kreeg.
Met zware brandwonden- overdekt is het meisje

in deerniswekkende toestand naar het St. Jans-
ziekenhuis te Uden vervoerd, waar zij heden aan .
de gevolgen van het bekomen letsel is bezweken. I .1

r Door' vra~htaut.o gegrepen. en ,op
slag gedood .

Berlicum (N.B.), - Maandag .
.Toen de circa 25-jarige J. van den Heuvel, af-

komstig uit Den Bosch, met nog enige andere
leden van de Opbouwdienst de ZUidwillemsvS;arl;
alhier. passeerde, werd hij door een' passerende
vrachtauto gegrepen en op slag gedood,

I
Directeur van Doofstommen-

instituut
st. Michielsgestel, ......Donderdag.

Tot directeur van het bekende Instituut voor
! -Doofstommen alllier, is als opvolger van mgr. A.
Hermus benoemd de heer J. C. van Overbeek,

r sedert z'es jaren leraar aan dit instituut.

VARKENSMARR T.
Oss. - Woensdag.

Aanvoer. 111 drachtige ; arkens 75--90; 29 guste.
varkens ~80; 14 vette varkens 0.24-027 p.p.; 23
Ioopvarkens 23-30; 538 biggen 8-12. J

De aanvoer was vrij bevredigend terwIJl veel koop-
lieden aanwezig waren. De handel was lets levendiger
dan de laatste weken, doch van een bepaalde vaste
stemming kan niet worden gesproken. Biggen wor-
den zelfs tegen iets lagere prijzen v~andeld.

I

Oss i
De uitreiking der broodbonboekjes zal geschieden I

in het d1stributlekantoor in de Koornstraat aan
hen, wier familienaam begint met de letters Ae . B.
of C op Dinsdag 15 October, voor de letters D, E,
F, G, H, op Woensdag 16 October, voor de letters
I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R op Donderdag 17 Octo-
ber en voor de letters S, T, U, V, W, X, Y, Z· op
Vrijdag 18 October. Tegelijkertijd zal de uttrelklng
plaats hebben van de extra-rantsoenkaarten, ten
behoeve van personen, die (zeer) zware lichamelijke
arbeid verrichten.
Op de volgende dagen en uren zal alsnog ge-

legenheid worden gegeven om identiteitsbewijzen te
halen aan het gemeentehuis: Maandag 14 Octobèr
voor de letters A en I;l; Dinsdag 15 October voor de
letters C, D, E. F, en G; Woensdag 16 October voor I
de letters H, I, J, en K; Donderdag 17October vcor
de letters L, M, N, en 0; Maandag 21 October voor'
de letters P. Q, R en S; Dinsdag 22 October voor •
de letters T. U. V" W. en Z, telkens van twee tot
vijf uur. Zieken en gebrekkigen, die zelf niet hun
identiteitsbewijs kunnen .afhalen, moeten zich
SChriftelijk wenden tot de afdeling bevolking, onder
overle~ging van een foto en opgave van naam,.
vOQn18:Qlen,geboorteplaats en geboortedatum, be-:
roep en juist adres. .



Brand Schjjndel
vernielt drie percelen

Tensle+le slaagde de brandweer
er in. het vuur te overmeesteren

Schijndel, - Maandag.

In de. afgelopen nacht heeft hier een felle
uitslaande brand gewoed, waardoor drie
percelen en een landbouwschuur geheel zijn

. vernield ..De brand was ontstaan in de kruide-
nierswinkel van den heer A. Manders op ~e ,
Steeg. Het· vuur werd door de hevige Wind
aangewakkerd en in korte tijd stond .het

, woon- en winkelhuis van Manders in lichter-
laaie. Reeds onmiddelltjk bestond er' groet
gevaar voor uitbreiding en toen de brand-
weer met groot materieel ter plaatse arri-
veerde, waren de vlammen reeds overgeslagen
'naar de boerenbehuizing van del" landbouwer
J. Aàrts •.

In allerijl had men 'hier het" vee in veiligheid
'gebr,acht. Drie ,kalveren, een aantal varkens en
kippen konden 'echter niet meer tijdig worden ge-
red en zijn jammerlijk in de vuurzee omgekomen.
Door de straffe wind 'vormde zich een geweldige
vonkenregen, welke weldra ook de woning van den
heer A. 'van den Boogaart aantastte. Hoewel de
brandweer met drie stralen op de' waterleiding .de
strijd tegen de vuurzee had aangebonden, kon zij
niet verhinderen, dat ook het derde perceel een
prooi der vlammen werd. 'renslotte sloegen de
vlammen nog over naar de overzijde van de weg,
waar de, landbouwschuur van J. Santegoeds in de
brand werd betrokken. Oe brandweer slaagde er
toen echter in, het vuur meester te worden, zodat
de boerderij van S., al kreeg zij veel waterschade,
behouden kon blijven. Oe percelen van Manders,
Aarts en v. d. Boogaart Zijn geheel door het vuur
-vernield, Oe wftlkelinventaris ende winkelgoederen

. van Manders, de landbouwvoorraden' van Aart!; en
de. inboedel van v. d. Boogaart zijn eveneens ver- ,
loren gegaan. Ook'de oogst van Santegoeds, welke
in 'de verbrande schuur, was opgeslagen, ging ver-
loren. Oe oorzaak van de' brand. ~t~ vermoedelijk
geweten worden aan een lek in de schoorsteen bij
Manders. De schade _.wordt slechts voor een klein
gedeelte door verzekering gedekt.
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Moord te Oss,
Arrestant had minder
ernstige steekwond

in de zijde
Oss, - Zondag.

In de nacht van Zaterdag OP Zomlag heeft
zich op de ,Berghemseweg te Oss een nog
niet opgehelderd misdrijf·afgespeeld. Toen de
heer Leyen, die op de Berghemseweg woont,
zich na afloop van zijn 'werkzaamheden aan
de luchtbeschèrmingsdienst omstreeks, mId-
dernacht hulswaarta begaf, ontdekte hij bij
het schijnsel van de maan, dat ~ de stoep
van het café 'Van' der W. een man lag. Aan-
vankelijk dacht hij, van doen te hebben met
een dronkaard, Doch ·toen hij dichtel'bij
kwam, bemerkte hij tot zijn ontzetting, da,t
dil, kleren van den man, dien hij herkende
als zijn buurman M. Brok, met bloed waren
bevlekt, terwijl de ongelukkige geen' tekenen
van leven meer gaf. De hand van den dode
hield nog een ouderwetse hartsvanger om-
klemd..

L. vermoedde aanstonds, dat hier' 'een misdrijf
was geschied, en 'haastte zich naar het politie-
bureau. Waar. hij aangifte deed van zijn lugubere
vondst. Inmiddels werd ook geneeskundige hulp
ingeroepen. Dr. Verbeek was spoedig ter plaatse.
doch kon slechts de dood van het slachtoffer· con-
"stateren. De man was overleden tengevolge van
een messteek in de hartstreek. '

Onder leiding van politie-inspecteur Kniepstra
werd onmiddellijk een intensief onderzoek inge- I
steld, Dit was niet gemakkelijk, omdat er aanvan- I

kelijk niemand was te vinden, die het lnisdrijf had
gezien, of die wist, hoe het zich had toegedragen.
De personen, die in de loop van de Zaterdagavond
het bewuste café hadden bezocht, wërden op het
politiebureau gehoord. en zo kwam aan het licht,
dat in het café niet was gevochten.' Wel had de
verslagene een poosje met enige vrienden in de
herberg doorgebracht, doch het gezelschap was wel-
gemoed heengegaan.

Gezamenlijk heeft men zich toen naar de woning
van zekeren' Van E. aan de nabijgelegen Teuge-
naarsstraat begeven en, daar zou twk~ zijn ont-
staan met den bewoner. Hierbij schijnt het mes
een grote rol te hebben gespeeld.

Gastheer in arrest
Van E. werd door de politie aan een streng ver-

hoor onderworpen, waarna hij in arrest werd ge-
steld. Het bleek, dat hij een minder gevaarlijke
steekwonde 'in de zijde had bekomen. Verder
kwamen zijn verklaringen op een, aantal punten
met elkander in strijd Inmiddels zette de pOlitie
het pad af, dat van de Berghemseweg. naar de
Teugenaarsstraat loopt. achter het perceel van
Van de W. om.

VoortS maakte men gebruik van de speurders-
capaciteiten van de rijkspolitiehond van brigadier
Van de Vijver uit Heesch.
Vanmiddag is het parket uit Den Bosch zich van

de situatie op de hoogte. komen stellen. Het lijk
van den verslagene is naar het St. Anna-ziekenhuis
overgebracht, waar vanmiddag sectie is, verricht
door de doktoren Hesslink en Den Hartogh. De
politie zet met kracht het onderzoek voort.

I

J



Het drama moet zich als volgt hebben toegedra-
gen: Op de bewuste Zaterdagavond heeft de ver-
slagene. de veertigjarige ongehuwde arbeider M.
den 'Brok, enige leden van de Opbouwdienst. ont-
moet, waarmede hij een afspraak maakte om enige
gezellig te gaan doorbrengen ten huize van de
familie Van E. aan de Teugenaarsstraat. Men ver-
wachtte de echtgenote van Van E. alleen thuis te
vinden, doch geheelonverwacht werd op het ge-
.klop van de mannen de buitendeur geopend door
Van E. zelf. Er volgde een gesprek in het portaal-
tje van het huis, waarbij het Van E. al spoedig
'duidelijk wderd, dat de bezoekers met mlnder eer-
bare bedoelingen in zijn huis waren gekomen. Hij
wees hun dan ook spoedig de deur, waaraan de
militairen gevolg gaven. Den B. wenste echter te
blijven en het gevolg was dat er een handgemeen
tussen Van E. en Den Brok ontstond, dat buiten in
een verwoede vechtpartij ontaardde. Deze twist,
waarbij geen wapens werden gebruikt, was spoedig
beslecht, doch het gebeurde had de gemoederen van
de beide mannen zodanig verhit, dat bij met deze
afloop geen van beiden tevreden waren.
Den' Brok begaf' zich naar de ouderlijke woning

om een wapen te halen en, inderdaad moet hij met
een ouderwets sabeltJe van klein formaat terugge-
~eerd zijn, terwijl Van E. zich wapende met een
SCherp mes. Belden begaven zich naar buiten, waar
zij elkander ontmoetten op het pad, dat de Ber-
ghemseweg met de Teugenaarsstraat verbindt. Er
moet'toen hevig zijn gevochten, waarbij Van E.
een steek in de zijde heeft opgelopen, terwijl Den • /
B. dOdelijk in de hartstreek werd getroffen. Den B. r/
heeft toen nog getracht zich naar huis te begeven,
doch op de stoep van café Van der Dielen is hij
levenloos neergevallen, terwijl hij het sabeltje nog
in de hand hield. Zo werd hij kort daarna door een
voorbijganger gevonden. De vermoedelilke dader '
woont sedert kort met zijn gezin in Oss en Is af-

I'komstig uit Uden. De man Zal ter beschikking van
.de Justitie të Den Bosch worden gesteld.

I "I

Meer licht in
Osse l1100rd I "

Voor9,eschiedenis van
de steekpartij

Oss, - Maandag

In verband met de raadselachtige
moord, welke in de nacht van Zaterdag
op Zondag op de Berghemseweg te Oss is
gepleegd, heeft de politie verschillende
getuigen, welke elders werkzaam waren,
naar Oss laten overkomen. Na het ver-
hoor van deze getuigen mag het wel aan-
nemelijk worden genoemd, dat de politie
met haar' arrestatte van den 23-jarigen
gehuwden arbeider W. van E. in de juiste
richting is gegaan. Nog ontkent de ver-
moedelijke dader alle feiten, die voor
hem bezwaarlijk zijn en dat hij de man
aouzlln, die Den Brok de dodelijke steek

. heeft toegebracht. '



Bekentenis te Oss

Doodslag opgehelderd
Oss, - Woensdag.

De 23-jarige arbeider Van E. uit Oss,
verdacht van doodslag op den veertig-
jarigen Den B. aldaar, die aanvankelijk
hardnekkig het hem ten laste gelegde
misdrijf was b!ijven ontkennen, is heden
door de mand gevallen en heeft een vol-
ledige bekentenis afgelegd.

Van E. verklaarde, dat hij Den B. op het
paadje, achter café Van der Wielen h~d ent-

, moet waarna hij zijn tegenstander, die hem
met een sabel had aangevallen, met een vlijm-
scherp mes heeft neergestoken. De verdachte,
die nog op het politie-bureau alhier was inge-
sloten, zal, ter beschikking worden gesteld van "--
den officier van justitie te Den Bosch.

Boerderij met schuur in de
as gelegd

Erp, - Dinsdag.

Door onbekende oorzaak is een felle brand uit-
gebroken in de kapitale boerderij van den land-
bouwer J. v. d. Rijt. Het vuur, aangewakkerd door
de wind, greep met grote snelheid om zach heen. In
een oogwenk stond de hotstede in lichtelaaie. De
brandweer was spoedig ter plaatse, doch zij kon
niet verhinderen, dat de vlammen oversloegen
naar de landbouwschuur. welke met' de boerderij
geheel is verwoest. Ook de inboedel, de landbouw-
'nventaris, de werktuigen en de opgeslagen oogst ,
;/iijn verloren !l'€gaan. Enige varkens en kippen zijn
jammerlijk omgekomen. .

De schade wordt gedeeltelijk door verzekering
gedekt.

VARKENSMARKT OSS.
Aanvoer: 10 draChtige vatkens '65-80' 16 guste

varkens 55-70; 9 vette v,\!,kens 0 26--028 . 23
loopvarkens 16-25; 590 biggen 6-'10. ' p, n.:
I De aanvoer wa.s vrij groot en de handel tamelijk
evendig. Met uitzondering Vaal' biggen waren d
PfljZketnvan het verhandelde gelijk aan de VOrig:mar en.

J
~7 De;r.;:e, ~RA. •
Ossenaar heeft nog geen
,identiteitsbewijs?

Oss, - Maandag. J
Zij, die nog niet in het bezit zijn van een identi- '

teitsbewijs, kunnen dit, alsnog afhalen, ter ge-
meentesecretarie, .afdeling 1 op Dinsdag 29 October
van 9-12 uur en van 2-5 uur;; Woensdag 30 Oe-
tober van 9-12 uur en van 2-5 uur. Zieken en

i gebrekkigen kunnen zich nog tot dit doel schrifte-
lijk wenden tot de afdeling Bevolking, onder over-
legging van een foto, opgave van naam, voornamen
geboorteplaats en geboortedatum, beroep en juiste
adres. "

'Welke
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Drie LedenVan de Opbouwdienst
op slag gedood·

Sint Hubert, - Dinsdag.
Hedenmiddág is een ernstig ongeluk ge-

beurd, dat drie jeden van de, Opbouw-
dienst het leven 'heeft gekost.' Bezig met
het verwijderen en onschadelijk maken
van landmijnen, wilden zij er één de-
monteren, toen het gevaarlijke voor-
werp plotseling met een hevige knal tot
ontploffing kwam .. De explosie was zo
hevig, dat de drie mannen op slag wer-
den gedood. Een huis, dat zich in de na-
bijheid van de plaats dès onheils be-
vindt, werd gehavend, doch persoonlijke
ongelukken~ qeden zich daarbij niet voor.
Ontrii~dellijk werd de ,.plek afgezet, ter-
wijl de autori,t~iten ~en.na,uwgezet onder-
Zoek instellen.

-.
Boerderijbrand te Berqhem

Berghem, -'- Woensdag

Hedenmorgen omstreeks half zes brak een zware
brand uit in de boerderij van den landbouwer J. v.
Ieperen aan de Lagestraat alhier. Het vuur, aange-
wakkerd door de wind vond gretig voedsel in een
partij hooi en stro, die naast de boerderij was op-
geslagen. In een oogwenk stond de hofstede in lichte
laaie, terwijl men niet kon verhinderen, dat de
vlammen oversloegen naar de schuur, waar grote
vooraden waren geborgen. Zowel de hofstede als de
senuur zijn volkomen door het vuur vernield.
De nieuwe oogst, een grote partij hooi en stro, de

landbouwwerktuigen en de inboedel zijn' eveneens
verloren gegaan. Drie stuks rundvee, een aantal
varkens en een honderdtal kippen kwamen in de
vlammen om. De oorzaak van de brand is niet
bekend. Verzekering dekt de aanzienlijke schade.

Zware brand te Uden
Uden, - Zondag,

Heden is een hevige brand ontstaan in de boeren-
I hofstede van den landbouwer .1. Daandels alhier.
Het vuur werd door de stormwind aangewakkerd
en vond gretig voedsel in een partij hooi, weike in
de nabijheid van de boerderij was. opgeslagen, In
een minimum van tijd stond de hoeve in lichte-
laaie, terwijl de belendende landbouwschuur, waar-
in de nieuwe oogst was opgeslagen, eveneens door
overslaande vonken werd aangetast, Omwonenden
slaagden erin het vee uit de brandende stallen te
krijgen. Enig kleinvee en een aantal kippen zijn
omgekomen, •
De inventaris, de oogst, een partij hooi en stro

en de inboedels zijn door het vuur vernield. Ver-
zekering dekt de schade.

Fietser aangereden en gedood
Uden, - Zondag.

Zondagavond laat heeft op de weg van Uden
naar Nistelrode tengevolge van de duisternis een
dodelijke aanrijding plaats gehad. De circa 60-
jarige landbouwer J .. Schoenrnakers uit Uden bë-
merkte in het donker niet. dat op de grens van
bovengenoemde gemeenten een auto naderde, Bij
het oversteken van de weg werd hij door het voer-
tuig gegrepen en zo ernstig gewond, dat, hij vrijwel
onmiddellijk overleed, Het lijk van het slachtoffer
is naar het St. Jansziekenhuis te Uden vervoerd.
S. was weduwnaar en vader van een gezin.



r;~~ ---Schipper te water geraakt
en verdronken

In het donker misgestapt?
Veghel, - Maandag.

Heden heeft men uit de haven van de Zuid
Willemsvaart te Veghel het lijk opgehaald van den
46-jarigen schipper P. N. Boef. B., die schipper was
van de "Koopvaart, 7" hield alleen verblijf op het
schip. .
Vermoedelijk is hij bij het betreden van zijn

SChip,door de duisternis misleid, te water geraakt
en verdronken, Het slachtoffer, dat ongehuwd was,
is afkomstig uit Rotterdam.

6_ÁO~'
Kind van treeplank gevall~n

en dodelijk gewond
~chijndel, - Dinsdag.

Hedenmiddag is te Sobijndel een driejarig meisje
slachtoffer geworden van een ongeval.
De groentehandelaar Van Heyden kreeg bezoek

van een zakenvriend, die zijn vrachtauto voor het
winkelpand van Van der H. parkeerde. Terwijl de
mannen omnen in gesprek waren, was het ariejarig
dochtertje van Van der H. naar buiten gelopen en
op de treeplank van de auto geklommen, waar zij
met. haar pop ging zitten spelen. Dit was zo onge-
merkt geschied, dat de autobestuurder zioh van
niets bewust was, toen hij het voertuig in beweging
zette. Even later werd de arme kleine echter van
de treeplank geslingerd. Zij !kwam met het hoofd
op de rijweg terecht en werd met een zware

. schedelbreuk opgenomen. In allerijl heeft men het
kind nog bij een dokter binnengebracht, doch ge-
neeskundige hulp mocht niet meer baten. Zij is
spoedig daarna aan de gevolgen overleden.

Diamanten echtfeest herdacht
Lith, - Donderdag.

Vandaag hebben de echtelieden Th. v. d. Aa en
W. v. d. Aa-Wennekes alhier, de dag herdacht,
dat zij 60 jaren geleden in de echt werden ver-
bonden. -De diamanten jubilarissen, die respectieve-
lijk 84 en 83 jaar oud zijn, genieten een uitstekende
gezondheid en zijn nog zeer kras. Van hun twaalf
kinderen, die zij hebben bezeten, zijn er nog tien
in leven. In verband met de tijdsomstandigheden
is het diamanten feest op eenvoudige wijze gevierd.
Des morgens werd een speelale kerkdienst ge-
houden, waarbij het gehele dorp zijn belangstelling
toonde. Zeer velen hebben van de gelegenheid ge- }
muik gemaakt, de oudjes, die flink in de bloeme-
tjes waren gezet, in het Sint Gertrudisgesticht ter
plaatse hun gelukwensen aan te bieden.

- Oss
Zij, die nog niet in het b&it zijn .van een identi:

teitsbewijs kunnen alsnog hun distributtestamkaart
als zodanig geldig doen maken. Gelegenheid hier-
voor bestaat elke voormiddag van tien tot elf uur,
op de gemeentesecretarie (afdeling 1).

Voor hen, die speciaal prijs stellen op een iden-
titeitsbewijs bestaat gelegenheid, zich schriftelijk
te wenden tot de afdeling Bevolking, onder overleg-
ging van een foto en opgave van juiste namen en
adres.



Oss, - Vrijdag.
Degenen, die in aanmerking wensen te kome~

voor het verlenen van kost en inwoning aan arbei-
ders, tegen een vergoeding van t 1.50 per dag, kun-
nen zich opgeven op het Bureau voor werkver-
ruiming en steunverlening alhier, waar tevens in-
lichtingen zijn te verkrijgen.

Kind door auto gedood
Mill, - Dinsdag.

Vanochtend is het zesjarig zoontje van de famm"
S. door een vrachtauto overreden en gedood.

Vernielingen te Oss
Oss, - Donderdag,

111 de afgelopen nacht heeft boven een gedeelte
van oostelijk Noord-Brabant, voornamelijk in de

omgeving van Oss, een zware storm gewoed, die
tegen de ochtend aanzwol tot een orkaan, die
aanzienlijke schade aanrichtte. Boven Oss was het
noodweer tussen vier en zes uur in de ochtend op
zijn hevigst. De rukwinden gingen vergezeld van
zware regen, terwijl al spoedig het geraas van rol-
lende dakpannen, het gerinkel van brekend glas en
het lawaai van neerstortende bomen en schoorste-
nen, het beuken van de storm overstemden.
De meeste bewoners achtten het geraden om hun

legersteden te verlaten en beneden het noodweer
p,! te wachten.

Dat deze voorzorgsmaatregelen niet geheel
overbodig waren, werd o.a bewezen bij de
familie Hijmans aan de Berghemseweg. waar
het huis eensklaps op zijn grondvesten begon
te trillen en met een hevig geraas ineen-
stortte. Gelukkig hadden de bewoners .. man,
vrouwen dertien kinderen, nog kans gezien
het instortende huis te ontvluchten, zodat
hier wonder boven wonder geen persoonlijke
ongelukken zijn voorgekomen. Het talrijke
gezin werd liefderijk bij buren en familie-
leden opgenomen.

In de Teugenaarsstraat kwam eenzelfde geval
voor.' Een rukwind sleurde het dak van het huis
der familie Van Schijndel geheel af, zodat het per-
ceelonbewoonbaar werd en de bewoners in de
nachtelijke duisternis een ander onderdak moesten
zoeken, Een soortgelijk lot trof een der oudste boer-
derijen van Oss, de hofstede van den landbouwer
Spierings aan de Heistraat. Het gebouw begon hevig
te kraken en stortte ineen. De bewoners hadden
nog bijtijds een goed heenkomen kunnen zoeken,
zodat 2;ich ook hier geen persoonlijke ongelukken
voordeden.
Minder goed kwam de fabrieksarbeider Derks er

af. De man, die op een der terreinen van de trnox-
fabrieken werkzaamheden verrichtte werd door glas
aan h'et hoofd getroffen. 1'4et een 'gapende hoofd-
wonde werd hij opgenomen en naar het St.-Anna-
ziekenhuis ter plaatse vervoerd. Vermoedelijk heeft
hij ook een hersenschudding bekomen.

Van de verschillende gebouwen, waardaarde
stOl:m ravage werd aangericht, heeft de Gerardus
Malella-kerk het het hardst te verduren gehad.
Een stuk van het leien dak, ter grootte van circa
zestig vierkante meter, werd afgerukt en kwam in
de tuin van de kerk terecht. Het fraaie kerk-
gebouw heeft dool' het gebeurde veel geleden en
de schade is aanzienlijk.
De landbouwers in de buitenwijken van Oss

hebben grote schade geleden, omdat de graan- en
hooimijten door de storm uiteen zijn gerukt en
de inhoud over grote afstanden is verspreid en
waardeloos ~ewörden. In de omg,ving van O¥ is
de schade met minder aanzienlijk.

1/
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Rondom Oss
Te Geffen stortten het achterhuis en de stallen

der boerderij, bewoond door den landbouwer
M. Bijleveld aan de Leiweg, met donderend geraas
ineen. Het vee werd .onder het puin bedolven.
Dank zij de hulpvaardigheid der buurtbewoners, is
men er met grote moeite in geslaagd de dieren
uit hun netelige positie te bevrijden. Bij deze red-
dingspoging liep de landbouwer B. verwondingen
op. Het huis van de weduwe Glaudemans moest
het eveneens ontgelden. Hier werd aanzienlijke
schade aangericht.
Tientallen bomen werden ontrukt, rogge en
hooimijten uiteengeslagen De warande van café
Van Erp aan de Rijksweg te Heesch werd afgerukt
en kwam een eindweegs verder neer. De directie-
keet, die naast het in aanbouw zijnde raadbuis
stond, stortte 'in, terwijl verder nog aan verschil-
lende gebouwen schade werd aangericht.
Ook Nistelrode heeft zwaar van de storm te

lijden gehad. Honderden bomen werden ontworteld,
terwijl de molenaars zeer werden gedupeerd, door-
dat hun molens eensklaps uit de kettingen sloegen
en met razende snelheid begonnen te draaien. Het
woonhuis van den landbouwer J. van den Elsen,
gelegen in het centrum van het dorp, werd zwaar
gehavend, toen de voorgevel door de druk van de
wind bezweek 'en ineenstortte. Een vrouw, die ijlings
naar beneden vluchtte, viel hierbij van de trap
en werd met ernstige verwondingen opgenomen.
Te Val'sten bosch, dat onder de zelfde gemeente

ressorteert, geraakte, evenals in Nistelrode zelf, het
electrische net onklaar. De r.k. pastolie en het
hulppostkantoor liepen schade op, evenals ver-
scheidene boerderijen en woningen. Ook hier zijn
veel bomen ontworteld, terwijl de schade voor de
landbouwers, tengevolge van .het uiteenrukken der
keren- en hooimijten, groot is. Van de boerderij
van den landbouwer Van Zoggel werd het dak
van het achterhuis der boerderij finaal afgerukt,
Ook Berghem heeft zijn aandeel in de storm-
schade gehad. De grootste schade werd aangericht
bij de familie J. Meeuwisen, in de Mollenstraat,
waar een zware notenboom eensklaps werd neer-
geveld en met geweldige kracht dwars .door de
voorgevel van het huis drong, waardoor dit ge-
deelte ineenstortte. Het mag een geluk worden
genoemd, dat het talrijke gezin zich in het ach- ,
terhuis bevond, waardoor persoonlijke ongelukken
zijn uitgebleven. De man, vrouwen acht kinderen
der falnilie Meeuwisen hebben bij buren een onder-
dak gevonden.
Voorts zijn te Berghem verschillende gebouwen

beschadigd en is de schade bij de verschillende
landbouwers aanzienlijk.
..~n het algemgen kan men zeggen, dat de mate-
riële schade dOO'tde storm zeer groet is.

(Vervolg op pag. 3)

Huizen vernield
Nader vernemen wij nog, dat de storm ook in

Nistelrode zwaar heeft huisgehouden. Voorname-
lijk de buurt van Donzel werd zwaar getr'Mfen,
doordat hier achtereenvolgens de landbouwers-
woningen van C. van den Donk, P. van der Heyden,
W. van Lith en Z. van den Boogaard instortten.
De orkaan werd vergezeld van zware donderslagen
en hevige bliksemflitsen. De bewoners waren allen
opgestaan en zaten in het voorhuis bijeen. Hieraan
is het dan ook te danken, dat geen persoonlijke
ongelukken zijn te betreuren.
Tijdens het noodweer moesten de dakloos gewor-

den bewoners van de vier ingestorte huizen zich
naar familieleden en buren begeven, waar zij 1I00r-

lopig onderdak vonden. De inboedelsdergedupeerde
gezinnen zijn eveneens verloren gegaan.
Eenzelfde lot trof de weduwe Delissen, wier woon-

huis gedeeltelijk instortte, doordat de voorgevel van
het perceel door een zware boom werd ingedrukt.
Bij den landbouwer P. Schalks stortte een senuur
in, waardoor een paard onder het puin werd be-
dolven. 're Nistelrode heef,t naar schatting negentig
procent der gebouwen stormschade opgelopen.



Berlicum, -. Donderdag.
Hedenoch tend om ongeveer zes uur brak brand

uit in de molen van den heer Vink. Door de hevige
wind was de molen losgeslagen en warmgelopen,
waardoor de brand veroorzaakt werd. De brand-
weer behoefde niet uit te rukken, daar zij, tenge-
volge van het hevige noodweer, toch niets meer
kon uitrichten. Bij deze brand ging een grote .hoe-
veelheid tarwe verloren.

/IJ fcrY'.
'Fi~endief gearresteerd.

Hij had nog meer op zijn
kerfstok

Veghel, - Maandag.
'De laatste tijd blijken rijwielen een gewild arti-

kel te zijn, want in een betrekkelijk korte periode
werden zowel hier als in de omtrek verscheidene
fietsen gestolen. Het is de gemeentepolitie thans
gelukt, 'de hand te leggen op een van dit lana-
vingersgilde. Het bleek te zijn de 26-jarige arbeid;r
v. d. H. uit Nistelrode, .die in Den Bosch kon wor-
den gearresteerd. Nadat de vermoedelijke dader
naar Veghel was overgebraoht, bekende hij voor
burgemeester Eliëns, zich aan verschillende fietsen-
diefstallen te hebben SChuldig gemaakt. Hij had
fletsen gestolen te Veghel, St, Oedenrods en Eind-
hoven. De verdachte heeft zich reeds aan verschil-
lende misdrijven schuldig gemaakt, Hij' zal verder
op transport worden gesteld naar Eindhoven en
St. Oedenrode, waarna hij aan den officier van
JUstItIe zal worden overgeleverct.

uifkar in brand
gevlogen

De vrachtrijder en zijn
paard zwaar gewond

Oss, - Woensdag,
Hedenmiddag heeft te Oss een zeldzaam voor-

komend ongeval plaats gehad, waarbij een voorman
met zijn paar vrij ernstig werden gewond. De zes-
tienjarige zoon van den expediteur 'Hendriks ~it
Geffen begaf zich met paard en huifkar van zijn

woonplaats naar Oss. De wagen was geheel geladen
met .goederen, zoals vetten, oliën, textielgoedérel~,
kaarsen enz., die te Oss moesten worden afgeleverd.
Ter hoogte van de Bossestraat bemerkte de voer-

man, dat door tot nu toe nogonopgehelderde 001'-
'zaak de lading had vlam gevat. Door een felle wind
aangewakkerd, tastte het vuur ook de kap van de
wagin aan en weldra brandde het vehikel met de
goederenvoorraad als een fakkel. Onmiddellijk
waarschuwden voorbijgangers de Osse brandweer.
De jonge voerman' had nog kans gezien van de

brandende wagen te springen, doch had reeds vrij
ernstige brandwonden aart hoofd en handen opge~
lopen. Daar het paard niet meer tijdig kon worden
Uitgespannen, liep het dier brandwonden aan de
achterzijda van het lichaam op.
Een geneesheer achtte de toestand van den voer-

man zo ernstig, dat hij hem naar het St. Anna-
Ziekenhuis ter plaatse liet overbrengen. Een dieren-
arts heeft zich over het met brandwonden over-
dekte paard ontfermd. De wagen met lading wal
niet verzekerd en is geheel' verbrand.
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Twee slachtoffers kwamen om
Veghel, - Zondag.

Voorbijgangers vonden hedenmorgen in het
de Zuidwillemsvaart te Veghel een

water van toombootkl'drijven. Toen even daarna een s
aOs~ierde kw.am door de zuiging van het water

~Ok een fiets naar boven. Men waarschuwde de .~e-
meentepolitie, die begon te dreggen en kur~~. tlJd,
nadat het rijwiel was opgehaald, ook het llJk ~a~
een drenkeling kon bergen. Het slachtoffe~: a
geen tekenen van leven meer gaf, ~leek te zijn de
ss-ianse landbouwer J. Franssen lilt V~?~el. f '
Uit het onderzoek is gebleken, dat hlJ .l_l1 de. a - \
elo en nacht niet thuis was geweest. HlJ was d.~

f ~ori~e avond naar den notaris geweest, waarna hi]
i met enige bekenden een café had ~ezocht. Daa~a
. is hij per rijwiE<1op weg naar b~ geg~~ en IS,

I chijnlijk door de duisterras mïsteid, ter
~aar~e van de brug bij de vierde sluis te water
g~~:d~n. Het lijk van het slachtoffer is naar het

\ ziekenhuis ter Plaatse_o...v_e_rg_e_b_ra_ch_t_. ...L~-----~-

j_:L ----
Oss, - Woensdag. \

Op de weekmarkt werden aangevoerd: t IC-ens
19 dravh ttge varkens I 80-1 100; 26 gus e var \

65-80; 16 vette v'l.rkens 0.21~~~0 p. p.; 18 loop-
varkens 26--32; 530 bigienredigenct In verband met

De aanvoer was zeer 'jev n ontstond spoedig "e.n
de zeer verbeterde pn:f eel verkocht.
levendige handel. .Er wer v

23/rr--
g~t~-c~
~ff77M
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Diefstal in een café

Het geld was spoedig weer

in goede handen
Ravenstein, - Maandag.

Een boertje ult het naburige Huisseling is het
slachtoffer geworden van een inwoner uit Losser,
die hem op sluwe wijze een flink bedrag aan bank-
papier heeft weten afhandig te maken .. Zekere P.
uit Losser, die bij kennissen te Ravenstein was ge-
logeerd, had vriendschap aangeknoopt met een
landbouwer uit Huisseling. Zij waren samen uit ge-
weest, doch in een café werd de boer plotseling
onwel, waardoor hij niet meer bij machte was, zijn
vertering te betalen. Zijn nieuwe vriend wilde hem
.gaarne bij het betalen behulpzaam zijn, echter niet
uit zijn eigen zak. Hij vroeg de portemonnaie van
den landbouwer en betaalde daaruit de vertering.
Daarna werd de landbouwer, zo goed. en zo kwaad

als het ging, naar huis gebracht, doch toen hij
weer enigszins op zijn verhaal was gekomen, be-
merkte hij bij de controle van zijn portemonnaie,
dat hem een groet bedrag aan bankpapier ontstolen
was. Toen de politie in het geval werd gemoeid en
den Lossenaar arresteerde, bleek bij de fouillering.
dat de arrestant het bankpapier op zijn lichaam
had verstopt. Toen hij daarover aan de tand werd
gevoeld, bekende P., dat hij zich dit geld uit de
portemonnaie van den landbouwer op sluwe Wijze
had weten toe te eigenen. P. is ter beschikking var.
de justitie te Den Bosch gesteld .:

Bii
~"fr
donker te
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water
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Vrouw stapte aan verkeerde
kant uit de trein

De duisternis eiste twee slachtoffers
te Cuyk a. d. Maas

Cuyk aan de Maas, - Dinsd,ag
Tengevolge van de duisternis zijn hier ter plaatse

twee ongelukken 'gebeurd, waarbij één ernstig ge-
wonde en één dode zijn te betreuren. De 55-jarige
mevr. A. Strijbosch wilde gisteravond de trein ver-
laten, doch in het donker stapte zij aan de verkeerde
kant uit. De vrouw struikelde en viel naar beneden,
waardoor zij tussen de trein en het perron terecht-
kwam. Het treinpersoneel en de medereizigers wisten
haar uit haar netelige positie te verlossen. Het slacht-
offer had echter ernstige inwendige kneuzingen en
een beenfractuur bekomen Nadat ter plaatse eerste
hulp was verleend, is de vrouw naar het ziekenhuis
ter plaatse vervoerd.
lil Het andere ongeluk geschiedde vanmorgen in de
vroegte aan de oever van de Maas. De IS-jarige
mej. D. B. van Raay wilde zich naar de overzijde
van de Maas begeven en stapte met haar fiets aan
de hand op de veerpont. In het donker had zij even-
wel niet bemerkt, dat de veerpont nog niet geheel
de aanlegsteiger had bereikt, waardoor zij misstapte
en in de rivier terechtkwam. Aanstonds trachtte
men de drenkelinge te grijpen, doch de ongelukkige

I ~erd door de sterke stroom meegesleurd en kwam

IJammerlijk om het leven. Ofschoon onmiddellijk met
dreggen werd aangevangen, heeft men het lijk van
het slàchtoffer nog niet kunnen bergen.

y

He'esch
In de raadsvergadering heeft burgemeester Of-

fermans de raad mededeling gedaan van het feit,
da!t met ingang van 1 Februari ter plaatse een
brigade der marechaussee zal worden gevestigd.
De brigade zal bestaan uit een opperwachtmeester
en acht manschappen. Op voorstel van B. en W.
werd met algemene stemmen besloten de oude
burgemeesterswoning 'te verbouwen en in te rich-

, .ten tot marechaussee-kazerne. Totdat de nieuwe
kazerne in gebruik zal worden genomen, zullen
de leden der brigade tijdelijk bij particulieren , f
worden engebraent. De politiedienst wordt thans V

I te Heesch waargenomen door een rijks- en een
gemeeenteveldwacht. De gemeente ressorteerdeL onder de brigade der maréchaussee te Gennep.

II
ti
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Hollend paard nep
hondenkar omver

Oss, - Maandag.
Toen de melkslijter A. Ceelen te Oss, zich met

[

een met paard bespannen wagen, beladen met
bussen melk op de Berghemseweg bevond, werd het
paard eensklaps schichtig en sloeg op hol. Het
I draafde in zo'n dolle vaart over de verkeersweg,I dat de wagen hevig begon te slingeren, waardoor
de bussen op de weg terecht kwamen en honder-
den liters verloren gingen.

De voetgangers zochten bij het zien van het hol-
lende paard. een goed heenkomen; de voerman, .1
wist van de slingerende wagen te springen. Een 1
vrouw. die een hondenkar bestuurde.' slaagde er
evenwel niet zo spoedig in om weg te komen. Het
paard rende tegen de hondenkar op, waardoor het
wankele voertuigje omsloeg. J)e bestuurster,' me-
[uffrouw H. uit Oss. werd op .de weg geslingerd
en oIeef bewusteloos. liggen. Zij werd een naburige
woning binnengedragen en nadat een dokter eerste
hulp had verleend, werd het slachtoffer naar het
Sint Annaziekenhuis ter plaatse vervoerd en ter
verpleging opgenomen,
Het, paard was intussen doorgehold, doen werd

een eindje verder door voorbijgangers gegrepen en ,
tot staan gebracht, voor verder onheil kon worden
aangericht. De melkwagen was zwaar beschadiad

.Jubilee aan Hartog's fabrieken
te Oss

Oss, - Donderdag.
Onder grote belangstelling is op de H. Hartog's

Fabrieken alhier een twaalfvoudig dienstjubileum
gevierd.
De heren H. Jansen, P Bimbergen, J v. d Berg,

J. van ;Rossum, B, ter Heyde, A. P. Bimbergen, J.
Schel, P. Jansen, K, Wegman en J Vossenberg,
herdachten .de dag, dat zij as jaren geleden bij
deze onderneming in dienst traden, terwijl de

V dames H. v. d. Berg en L. Verhoeven hun 12Harig
dienstjubileum herdachten.
Alle jubilarissen werden des morgens in de ver-

sierde cantine door de directie en afgevaardigden
van het personeel toegesproken el' gehuldigd,
Namen:; de directie werd aan de heren een gouden
horloge met couvert en aan de dames een arm-
band-horloge met couvert aangeboden. Namens het
personeel werden de jubilarissen vereerd met een
gouden horlogeketting en de dames met een fau-
teuil en een schemerlamp. Des avonds werd ten
kantore een receptie gehouderi, welkè. werd opge-
luisterd door een orkest.

Kind stak handje in snijmachine
Veghel, - Donderdag.

Hedenmorgen heeft zich op de boerderij van den
I db wel' A V te Eerde, onder deze gemeente,
an au .. d ht ·t' ..
een ernstig ongeluk voorgedaan. Een hOtChelthvai~

landbouwer 'beging de onVOOl'21CIg, el aa
den d' tussen een in werking zIjnde snijmachine
han Jek Ofschoon' de machine onmiddellijk werd
te ste en, . ht h d
tOl t war~m twee vingers van de ree er an
s 1 geze , I'" het sie-sneel afgesneden. De arme k eme IS naar
~enhUis wel' ter plaatse overgebracht. '

-I



Inbraak In melkfabriek
Daders 'weren spoedig

ingerekend
Cuyk, - Donderdag

Tweemaal in een week tijds is een inbraak ge-
pleegd in de Melkproductenfljjbriek "Lacto" alhier.
De ongewenste bezoekers hebben zich door ver-

breking van ruiten toegang weten te verschaffen
tot het gebouw, waar zij drie 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 vier inwoners van het naburige
Oeffelt, tegen wie ernstige aanwijzingen bestonden,
dat 'tij aan de inbraken debet waren. Het waren
zekere J. V. T. en H. Allen worden op het politie-
bureau te Cuyk ingesloten en aan een streng ver-
hoor onderworpen. Zij vielen spoedig door de mand
en bekenden het hun ten laste gelegde. De verdach-
ten zullen ter beschikking van de justitie worden
gesteld.

J

~~~.
Burgemeester van Oss

overleden
Oss, - Dinsdag,

HeCle1lmorgen omstreeks zes uur j. burgemeester
Johannes Franciscus Ploegmal-ers te zijnén huize
aan de Kromstraat te Oss 'lp 62-jarige leeftijd over-
leden,
.Niet aUeen op politiek, doch ook op sociaal gebied

gl11gde gemeente den burgemeester zeer ter harte.
In September 1923werd, hij benoemd tot wethouder
en lOCO-burgemeestervan Oss, in welke functies hij
zich bijzonder verdienstelijk maakte. In Januari
1931 werd hij adjunct-inspecteur van de werkver-
~haffing van Noord-Brabant, Oostelijk gedeelte,
In 1922werd hij verkozen tot lid van de Kamer van
Koophandel en fabrieken voor Den Bosch en om-
streken én kreeg daarin zitting als voorzitter van

I de afdeling kleinbedrijf. Van 1927 af was hij lid
, van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij
I Was de laatste jaren tevens dijkgraaf van het wa-
lt terschap "De Maaskant". Op 25 April 1932werd hij
benoemd tot burgemeester der gemeente Oss. In
Augustus 1932 werd de burgemeester bij zijn af-

, scheid als voorstttter wan de R.K. Middenstands-
Vereniging begiftigd met het erekruis van den paus
Pro Ecclesia et Pontifice. In 1935 kreeg hij de

• onderscheiding van officier in de orde van Oranje
Nassau.

Landbouwer wilde zijn kippen
voederen

Oss, - Dinsdag.
Toen de landbouwer J. den Brok, in de Heide'

alhier, hedenmorgen zijn kippen wllde voederen.
kwam hij tot de minder aangename ontde!tking, datt
ongewenste gasten zich gedurende de nach,
toegang hadden verschaft tot het kippenhok, waar
zij 25 kippen hadden ontvreemd. De gedup~~rde
landbouwer heeft van het gebeurde. aangifte ~IJ d~
gemeentepolitie gedaan, doch van de daders u; to
dusverre nog geen spoor ontdekt.

~ ~



Boerderij totaal in de as
gelegd

Vee, inventaris en nieuwe oogst
gingen verloren

Gemert, - Dinsdag.
Paar onbekende oorzaak is een hevige brand uit-

gebroken in de boerderij van den landbouwer W.
van Deursen. te Mortel, gemeente, Gemert; H~t cYUlN'
was. in het achterhuis ontstaan, waar het gretig,
voedsel vond in een partij hooi en stro, die daar
was opgeslagen. Het vuur werd aangewakkerd door
de wind en in een minimum van tijd stond de hof.
stede in lichte laaie. De echtgenote van den land-
bouwer, die met vijf kleine kinderen alleen thuis
was, trachtte- nog het vee los te snijden. Hierbij
liep de vrouw zulke ernstige brandwonden aan de
handen op, dat zij haar reddingspogingen moest I
staken. Zeven koeien, een paard en een aantal
varkens en kippen zijn dientengevolge in de vuurzee
omgekomen. De kapitale boerderij met stalling en
schuur is een prooi der vlammen geworden. Ook de
inboedel, de landbouwinventaris en de nieuwe oogst
zijn verloren gegaan. De oorzaak van de brand is
onbekend. Verzekering dekt de schade.

Freuduleus geslacht varken
werd gestolen

Boxmeer, - Dinsdag.
De politie, in samenwerking met crisisambtenaren,

alhier, wist de hand te leggen op een frauduleus ge-
slacht varken. Het vlees werd' in beslag genomen
en naar een slagerij ter plaatse vervoerd, waar het
rou worden verkocht. Toen de slager, de heer M. de
K., het varken uit de schuur wilde halen om het
naar de slagerswinkel te vervoeren, kwam hij tot
de minder aangename ontdekking, dat onbekenden
hem reeds voor waren geweest. Van het geslachte
varken was geen spoor meer te ontdekken, terwijl
ook nog een partijtje ander spek, dat in de senuur
aanwezig was geweest, verdwenen was. De politie

, heeft de zaak in onderzoek.

;;/~~
Burgemeester Ploegmakers-van Oss begraven

Oss, - Vrijdag.
Vanmorgen is onder zeer grote belangstelling

het stoffelijk overschot van den heer Ploegmakers,
in leven burgemeester van Oss, ter aarde besteld.
Om tien uur stelde zich in de Molenstraat een
stoet op, waaraan delegaties van vrijwel alle plaat-
selijke organisaties met haar omfloerste vaandels
deelnemen. Onder tromgeroffel begaf deZe stoet
zich naar het sterfhu,is in de Kromstraat. \
Nadat het stoffelij~ overschot was uitgedragen,

reed de rouwkoets, omgeven door leden van' rie
plaatselijke politie, naar de parochiekerk van het
H. Hart. Een groot aantal belangstelJendèn woon.
de daar de solemnele ~is van Requiem bij. die
werd opgedragen door den weleerwaarden heer
Van der Ven met assistentie van de parochie-
geestelijkheid. Onder. de belangstellenden zagen
wij vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten
van de Provinciale Staten, de wethouders der ge~
meente Oss, vertegenwoordigers van het water-
schap Maaskant, en vele andereen.
Na de kerkelijke plechtigheid werd het stoffelijk

overschot grafwaarts gedragen, waarna de absoute
werd verricht door den weleerwaarden heer Van
der Ven.
Een zoon van den overledene dankte tenslotte

de aanwezigen voor hun belangstelling.
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Doodgraver bij zijn werk

overleden
Oss, --- Zondag.

De doodgraver S. is Zaterdag op tragische wijze
om het leven gekomen. De man was bezig een graf
te delven op het R.K. kerkhof aan den Berghemse-
weg, toen hij door een hartverlamming werd ge-
troffen. De origelukkige stortte voorover, waardoor
hij met het onderlichaam in het versgedolven graf
terechtkwam. Zo vond een bezoeker hem liggen.'
Het lijk van den doodgraver is naar zijn woning
overgebracht ..

(

Hevige brand legde schuur
in de as

Gehele oogst en machines gingen
verloren

Uden, - Vrijdag.
Doon onbekende oorzaak is een hevige brand

Uitgebroken in de landbouwschuur van den land-
bouwer M. Rutten te Uden. Het vuur, aangewakkerd
door de wind, greep met grote snelheid om zich
heen, zodat het gebouw weldra in lichtelaaie stond
en tot de grond afbrandde. De brandweer was
spoedig ter plaatse en slaagde er in 'de boerderij
Voor het vuur te sparen. Het perceel kreeg echter
.grote waterschade. De gehele oogst, welke in de
schuur was geborgen, is echter een prooi der vlam-
men geworden. Ook de landbouwmachines zijn ver-
loren gegaan. De oorzaak van de brand is onbekend.
De schade wordt door verzekering gedekt.

I
I
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Wielrijder stak de' wèg over en
werd aangereden

Veghel,. - Vrijdag.
Toen de lalld90uwer J. V. uit Mariaheide, bij de

bócht "De Duiker" aldaar perrijwiel de weg wilde
oversteken, werd hij door een passerende auto gt,-
grepen. .Oe Wielrijder werd een -eindweegs wegge-
slingerd en.,bleef bewusteloos op het wegdek liggen.
Het slachtoffer werd naai het ziekenhuis te Veghel
vervo_erd, waar bleek, dat hij behalve ernstige in-
wendige kneuzingen, een gebroken arm en een
beenfractuur had bekomen. Zijn rijwiel was geheel
vernield.

'~cvU'

Pastoor S. M. J. Blo~m
overleden

te Oss

i
II
1

Oss, - Maandag.
J.N~llangdUrige ziekte is overleden de heer S. M.
H t oem, -pastoor der parochie van het .Heilig

. enarinaldaar. Pasto?l' Bloem werd in 1875 geboren
vol l~OO tot pnester gewijd. Spoedig daarna
kre~de zrjn benoeming tot kapelaan te Oss; in 1919
Par g ?IJ Dpdracht om naast de reeds bestaande
dee~c~:es een tweede parochie te stichten. In 1921
opriChtlJ daar als pastoor zijn intrede, Hij was o.a,
bisscha er ~~n, de R.K. Werkliedenvereniging en
onder ,PP€lIJk mspecteur van het Bijzonder lager
plaats ~ IJ,S III het dekenaat Oss, De begrafenis zi!l
• . vmden op Dinsdag a.s.
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Kind In vlammen omgekomen

Oss, - Donderdag,
Vanmiddag omstreeks half twee brak dOOI nog

niet bekende oorzaak brand uit in een woning aan I
de Walstraat, bewoond door de familie Smits. l
Toen de vrouw des huizes oe bran" bemerkte,

stond het achterhuis reeds In lichte laaie Me~!
moeite slaagde zij erin, de buren' te waarschuwen, ~
Deze snelden te hulp om de nog in huis aanwezige f

kinderen te redden. Twee jonge kinderen kon men
in veiligheid brengen, doch het oudst!' kind, een
jongen van vijf jaar. kon niet meer worden gered. I

De gemeentelijke brandweer was spoedig ter I

plaatse en had het vuur binnen korre tijd onder
de knie. Eerst toen vond men het kind in de bij-
keuken. Geneeskundige hulp mocht niet meer
baten.
De woning brandde geheel uit.

IcY L~I"
, I _________.

Geen rozegeur en maneschijn
Oss, - Vrijdag.

Twee personen, die in benevelde toestand ver-
keerden, ontmoetten op de Verlengde Heuvel een
politie-agent. De pontieman wilde één der mannen
wegens dronkenschap arresteren, doch beiden na-
men een uitdagende houding aan en vielen den
agent aan. El' ontstond een hevige vechtpartij,
waarbij zowel de agent als de beide mannen door
een winkelruit vielen en in de bloemenmagazijn
terecht kwamen. Toch was' er geen sprake van
rozengeur en maneschijn, want er verscheen een
tweede agent, die zijn collega ontzette en de twee
dronken lieden in arrest stelde.

Oss
Op het distributiekantoor alhier, kunnen, met in-

gang van Woensdag 22 Januari a.s. aanvraagformu-
lieren worden afgehaald, ter verkrijging van extra
zeepran tsoenen.
Deze aanvraagformulieren, die op Maandag 3 Fe-

bruari 1941 en uiterlijk op Dinsdag 4 Februari a.s.
op het dtstributiekantoor moeten worden ingeleverd,
wor~en verkrijgbaar gesteld veal'; 1e. zelfstandige
arbeiders, die ter=vvolge van hun werkzaamheden,
aan sterke vervuiling van lichaam of kleding bloot-
gesteld zijn; 2e. werkgevers van bedrijven, waarin
arbeiders werkzaam zijn, die aan sterke vervuiling
zijn blootgesteld.

Oss, - Vrijdag.
- Als opvolger van wijlen pastoor F. Bloem is tot

pastoor van de parochie van het H. Hart, alhier
benoemd de heer L. van Ierland, rector van het
St. Jozefziekenhuis te Eindhoven,

Bevolking van Oss vermeerderde
Oss, - Vrijdag. '

In het afgelopen jaar is de bevolking van Oss
vermeerderd van 17.930 tot 18.370, z_odat het getal
18.000 reeds is overschreden. Het, mwon€l·tal be-
draagt thans 9493 mannen en 8884 vrouwen. Er
werden 143 huwelijken voltrokken.



Van 24 tot en met 31 Januari a.s. zullen textiel-
kaarten, toeslagkaarten voor textiel, boterkaarten

I en vetkaarten worden uitgereikt, op het distribu~ie-
bureau aan de Kruisstraat, dat geopend zal zijn

van half tien tot vijf uur. '
De vetkaarten voor hen, <iiezware arbeid of zeer

zware arbeid verrichten, worden nu uitsluitend uit-
gereikt aan hen, die reeds in het bezit van extra
brood- en vleeskaarten zijn De overige recht-
hebbenden ontvangen deze kaarten zo spoedig ~ .
mogelijk.
Vrijdag 24 Januari. letters A.B. tim de geslachts-

naam Breeks:
, Zaterdag 25 Januari, letters B. (restant) C. D.
E. F. G. tim de naam Gielis;
Maandag 27 Januari, letters G. (rest) H. I. J. K.

tim Koeken;
Dinsda1!;28 Januari. letters K. (rest) L. M. N.;
Woensdag 29 Januari, letters '0. P. Q R. S. tim

Schuyers; ~
Donderdag 30 Januari, letters S. (rest) T. U. V.; V
Vrijdag 31 Janua.ri, letters W. X. y. Z.
Voorts brengt het hoofd van de distributiedienst

ter kennis van belanghebbenden, dat de na-uitrei-
king der diverse distributiebescheiden (algemeen
bonboekje. broodkaart. vleeskaart. enz.) zal plaats
hebben op Woensdag 29 Januari. Donderdag 30
Januari en Vrijdag 31 Januari a.s. op het distri-
butiekantoor van half tien tot vijf uur.

Oss
Zij, die in aanmerking komen voor vetkaarten

en/of toeslagkaarten voor textielproducten, kun-
nen tot uiterlijk Vrijdag 24 Januari a.s. een for-
mulier halen op het distributiebureau. Dit formu-
lier moet, behoorlijk ingevuld en ondertekend bij
de uitreiking der kaarten, tezamen met de distri-
butie-stamkaartèn der gezinsleden, worden over-

I gelegd. Mocht men bij het invullen van het formu-
lier moeilijkheden ondervinden, dan kan men aich
om nadere inlichtingen wenden tot het distribu-
tiekantoor Kruisstraat 16.

Oss

Twee jubilarissen
OsS. - Dinsdag.

Onder grote belangstelling hebben de arbeiders
P. v. d. Eyk en G. Savelkouls hun 25-jarig dienst-
jUbileum gevierd bij de N.V. Gebrs. v. d. Bergh'S !
fabrieken, alhier.
De beide zilveren jubilarissen werden op het direc-

tiekantoor gehuldigd, terwijl fraaie geschenken
werden aangeboden, Beiden mochten van verschil-
lende zijden blijken van belangstelling in ontvangst
nemen.

./

)

Deken Spierings te Boxtel
vraagt emeritaat

Boxtel, - Donderdag.
Deken J. W. Spierings, pastoor der parochie st.

Petrus alhier, heeft wegens gezondheidsredenen
emeritaat aangevraagd. Pastoor Spierings, die deken /
is van het dekenaat Boxtel, zou in Juni van dit jaar
zijn 25-jarig pastoraat in Boxtel hebben herdacht.

Van keldertrap gevallen
Oss, - Donderdag.

Hedenmiddag had mevr. W. in de Molenstraat
alhier het ongeluk van de keldertrap in haar wonmg·
neer te storten. Een geneesheer constateerde d:.le
gebroken ribben. Het slachtoffer is onmiddellIjk
naar het St. Annaziekenhuis ter plaats vervoerd,
waar het ter verpleging is opgenomen.



Drie meisjes werden gewond
Veghel, _:__Donderdag,

o de weg langs de Zuid-Willemsvaart, onder
P emeente, is, een autobus, welke fa?:'wks-

deze,~ vervoerde naar een fabriek te SChl]ndel,
me~s]t en in volle vaart tegen een 'vrachtauto ge-
ge~f De botsing was zo hevig, dat de autobus
ba s ct voorzijde zwoor werd gehavend, Drie meis-
~an e Veghel die zich in dat gedeelte van de
Jes uit onden 'liepen' een hersenschudding op en
bus btev àr' het ziekenhuis worden vervoerd, De
moes ell nattenden kwamen met de schrik vrij,
andere "nzl , _l __ ........_ _

.iL1~''__.

Beschonken chauffeur
riidt fietser dood

Hees, - Zaterdag.
. . p de NistelradesewegVanmiddag om drie uur IS 0 I

een ernstig ongeluk gebeU:;_dd een chauffeur uit I
Een vrachtauto, bestuur oor , te 'ke drank

Kerkrade die onder invloed van S I -

. de. . d links door de bocht en greep eenverkeer e, lee .. P van den Berg
bakfiets, waarop de 28-Jange . .

IIAJ brood vervoerde. d Berg was
IF De botsing kwam hevig aan. Van en ,

dad Hij laat een vrouwen een kmd na.
op slag a . . hut te Hees ver-Het 'lijk is naar het zieken U1S
voerd.
De chauffeur is gearresteerd.

Waren de drie koeien gekocht
of gestolen?

St. Oedenrode, - Zaterdag.
De politie alhier heeft de hand weten te leggen

op twee veedieven, die niet minder dan drie 'koeien
uit de stal van een landbouwer wisten te stelen.
Enige dagen geleden werd bij de gemeentepOlitie
door den landbouwer G., wonende in het gehucht
Wijdeveen onder deze gemeente, aangifte gedaan,
dat hem ,des nachts drie koeien ,warert onts.tolen.
Hij kon aan de politie mededelen, dat hij de vorige
dag in een café in het naburige Lieshout kennis
gemaakt had met twee veekooplieden, de gebroe- .
del'S Van- 0., die respectievelijk te Oss en Heesch
woonachtig zijn. De.landbouwer wilde gaarne enig,
vee verkopen en met Zijn drieën werd de tocht
naar q.~boerderij te Wijdeven aanvaard. De boer
toonde' Zijn vee, doch men kwam over de koop,
niet tot overeenstemming. Hoe groot was echter
de verbazing van den boer, toen hij de volgende
morgen tot de ontdekJ:;:ingkwam, dat juist de drie
stuks vee, waarover onderhandeld was, Spoorloos
Waren verdwenen.
Oe politie vermoedde onmiddellijk, dat beide

Van O.'s van deze vermissing wel meer Zouden
weten, temeer daar de Ossenaar niet al te gunstig
bekend staat. De verdwenen beesten konden echter
niet meer worden achterhaald, daar deze inmid-
dels in verschillende handen waren overgegaan en
reeds waren geconsumeerd.
De beide Van O.'s werden gearresteerd, doch zij

hielden val, dat zij de koeien van den boer had-
den gekocht. De prijs, die zij als' koopsom noem-
den. was echter zo' abnormàal laag, dat aan 'het
verhaal der verdachten geen setoor werd geheCht.
De beide Irermoedelijke veedieven werden op trans-
port gesteld naar Den Bosch, waar zij ter beschik-
king van den qfficier van JUstitie werden gesteld.

_J/~~/__
Autobus slipte en reed tegen

vrachtauto

/



Grote partij. koffie vermist
Sambeek, - Donderdag.

Door verbreking van een ruit hebben ongewenste
gasten in de afgelopen nacht een bezoek gebracht
aan het P¥hu:is van de fa. Hendrix, alhier.
Er wordt een grote partij koffie vermist. On-

middellijk nadat de inbraak werd ontdekt, is aan-
gifte gedaan bij de politie. Er werd een uitgebreid
onderzoek ingesteld, waarbij gebruik werd ge-
maakt van de diensten van een politiehond. Tot
dusverre heeft het onderzoek echter nog niet het.I. gewenste resultaat opgeleverd.

Landbouwer wilde uitwijken
voor auto

Hij werd aangereden door een
autobus en gedood

/'

st. Oedenrode, - Donderdag.

Op de Nijnselseweg, onder deze gemeente, is een
verkeersongeluk gebeurd, dat een landbouwer het
leven heeft gekost.
De landbouwer J. K. uit Nijnsel, die naast een

met paard bespannen wagen liep, wilde uitwijken
voor een auto. Te zelfder tijd naderde een autobus.
K. werd door de autobus gegrepen en op het weg-
dek geslingerd. De man kwam zo ongelukkig

, terecht, dat hij op slag werd gedood. Het paard
werd bij de aanrijding zo ernstig gewond, dat he':'
afgemaakt zal moeten worden. De autobus werd
beschadigd.

Burgemeesi'er Ploegmakers door
de raad herdacht

Oss, - Donderdag.
Naar aanleiding van het overlijden van burge-

meestër Ploegmakers, is de raad in spoedvergade-
ring bijeengekomen onder voorzitterschap van
loco-burgemeester P: J. J. Creemrs. De voorzitter
gaf de raad kennis van het overlijden van den bur-
gemeester en schetste diens grots verdiensten als
magistraat. Vervolgens werd aan de familie van
den ontslapene een telegram van rouwbeklag ge-
zontlen. Op vool'stel van den voorzitter werd de
zitting besloten met gebed.

Met de hand tussen houtzaag-
machine

Mill, - Donderdag.
Toen de· veertienjarige houtbewerkersleerling

J. Hendriks alhier werkzaamheden v,ernchtte aan
een houtzaagmachine is hij het slachtoffer gewor-
den van een ernstig' ongeluk. Toen de jongen de
machine in beweging had gezet, gleed hij, doo! nog
onopgehelderde oorzaak uit, met het noodlott.l~ g~
volg, dat zijn rechterhand tussen de zaag bekn;
geraakte en alle vingers van deze hand wel' je~
afgesneden. 'Hevig bloedend werd de ongeluk~;s
opgenomen en nadat ter plaatse eerste hulp .
verleend, is het slachtoffer naar. het ziekenhUIS
vervoerd.



I

Oss
De uitreiking der nieuwe distributiebescheiden,

volgens onderstaand schema, zal geschieden op het
d,istributiekantoor aan de Kruisstraat, dagelijks
van tien" tot vijf uur, voor hen, wiel' familienaam
begint met de letters A, B of C op Maandag
13 Januari a.s.; voor de letters D, E, F, G of H op
·Dinsdag 14 Januari a.s.: voor de letters I, J, K, L,
M, N, 0, P of Q op Woensdag 15 Januari a.s. en
voor de letters S, T, U, V, W, X, Y of Z op Don-
derdag 16 Januari a.s.
Voor degenen, die wegens ziekte of afwezigheid

verhinderd zijn, op genoemde dagen de kaarten in
ontvangst te nemen, zal hiertoe nog gelegenheid
worden gegeven op Vrijdag 17 Januari a.s. Na. die
datum zal geen gelegenheid meer bestaan voor het
afhalen van kaarten.

!(y;~~
Kind bekneld tussen wringer

J

Armpje moest geamputeerd
worden

Oss, - Maandag, "
Ten huize van de familie Ho in de Palmstraat,

alhier is hedenmiddag een ernstig ongeluk gebeurd.
Een driejarig dochtertje heeft in een onbewaakt
ogenblik haal' armpje in de wringer van een
draaiende electrische wasmachine gestoken. In
deenliswekkende toestand is het kind naar het st.
Annaziekenhuis vervoerd. Daar bleek, dat h~t
armpje zo ernstig was gekwetst, dat tot amputatie
zal moeten worden overgegaan.

Vrouw levend verbrand
SChijndel, - Maandag.

Hier ter plaatse heeft eer. tragisch ongeluk plaats
gehad, waarbij een alleenwonende hoogbejaarde
weduwe levend is verbrand. De S6-jarige wed.
Lummel, wonende in het gehucht Meidoorn op de
grens dezer gemeente en St. Michielsgestcl deed
biJ" de brandende kachel haar middagdutje, toen
zij plotseling met schrik ontwaakte, doordat haar
kleren vlam hadden gevat,
De vrouw, die zich geheel alleen in huis bevond,

strompeld,e naar de waterput, om te trachten daar:
de vlammen te doven. Door de sterke wind, wer-
den de vlammen echter aangewakkerd, ZC~1é:t de
ongelukkige in een .ommezien in Iicnte laaie stor d.
Enige buren snelden nog te hulp, doch toen .zij ter
plaatse aankwamen, was het slachtoffer reeds be-
zweken. Het verkoolde lijk is naar het Liefde-
gesticht ter plaatse overgebracht.

b Y-d~~

Ernstige val van hooiwagen
Oeffelt. - Woensdag.

Bij het opladen van een voer hooi, had de land-
bouwer J. O. 'alhier het ongeluk uit te glijden" en
boven van de lading neer te storten. De man kwam
met het hoofd op het wegdek terecht en bleef
bewusteloos liggen. Een spoedig ontboden genees-
heer constateerde, dat C. zeer ernstig was gewond.
Het slachtoffer had een schedelbreuk en een schou-
derfractuur bekomen. Zijn toestand wordt zo
ernstig geacht, dat hij niet vervoerd mag worden
en in de woning, waar hij is binnengedragen, moet
worden verpleegd.

I

\1
,I



Uitreiking van extra broodkaarten
Oss, - Donderdag.

Zij, die een aanvraagformulier hebben ingediend
ter verkrijging van extra-broodkaarten, en deze
nog niet hebben ontvangen worden op Maandag
10 Februari a.s. in de gelegenheid gesteld, deze
extra-broodkaarten in ontvangst te nemen op het
distributiekantoor.
De na-uitreiking van diverse distributiebeschei-

den (broodkaart, vleeskaart algemene bonkaart,.
boterkaart. vetkaart. textielkaarb e11<'1.) zal ge-
schieden op Maandag 10 Februari a.s. op het
Distributiekantoor. hetwelk daartoe op die dag
doorlopend geopend zal zijn van half tien v.m. tot
vijf uur n.m.
Na die dag zal geen na-uitreiking meer plaats

hebben.
Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht,

dat de toewijzingen voor brandstoffen voor de
maand Februari 1941 als volgt zullen worden 'lit-
gereikt:
Maandag 10 Februari: groep B 1 t.m. 54, groep

C 1 t.m. 10, groep D 1 t.m. 4.
Dinsdag 11 Februari: groep E 1 t.m. 350.
Woensdag 12 Februari: 351 t.m. 700.
Donderdag 13 Februari: 701 t.m. 900.
Maandag 17 Februari; 901 t.m. 2100.
Dinsdag 18 Februari: 2101 t.m, 2300.
Woensdag 19 Februari: 2301 t.m. 2500.
Donderdag 20 Februari: 2501 t.m. 2700,
Zaterdag 22 Februari: 2701 en hoger.

t

Koffie, een qewild artikel
Mill, - Vrijdag.

Dinsdagnacht hebben onbekend gebleven perso-
nen zich door verbreking vall een ruit toegang ver-
schaft tot het pakhuis van den grossier J. Verbrug-
gen alhier. Een flinke partij koffie wordt vermist.
De politie heeft. onmiddelhjk een uitgebreid onder-
zoek- ingesteld, doch van de daders is tot dusverre
nog geen spoor ontdekt.

III td~04A-"
Voetbal .teqen zÎÎn
hoofd .gekregen

daqen later aan
de gevolgen

Berghem, - Dinsdag.
Op het voetbalveld hier ter plaatse heeft

zi~h een schijnbaar onbetekenend-e' ongeval
voorgedaan, dat echter zo ernstig in zijn ge-
volgen was, dat het een 12-jarigen jongen het
leven heeft gekost. .
Het zoontje van den heer G. van-den Heu-

vel alhier had zich Zondagmiddag met een
aantal vrienden naar het voetbalveld begeven
om daar van de wedstrijd getuige te zijn.
Tijdens de match kwam de voetbal tussen de
toeschouwers terecht en v. d. H. werd door
het leer tegen: het hoofd getroffen.
Ofschoon de jongen onmiddellijk hevige

hoofdpijn voelde, achtte hij het yoorgevallene
van zo weinig belang, dat hij er thuis niets
van vertelde. Later verergerde de hoofdpijn in
ernstige mate en gistermiddag trad bewuste-
loosheid in.

Men waarschuwde toen onmiddellijk den
dokter, doch hulp mocht niet meer baten.
Zonder dat het bewustzijn is teruggekeerd, is
het slachtoffer. heden aan de gevolzen van

bezweken.



I

11~~
Burgemeester van Gassel
. vraagt ontslag

Gassel, - Dinsdag.

t r M Peeters heeft om gezondheids-Burgemees e . tsl 0" uit
redenen, met ingang van 1 Maart a.s. on ag
zijn functie aangevraagd. '. h t
De .heer Peeters heeft gedurende ~o Jaren e

burgemeestersambt hier ter plaatse UltgeOefendv:~
zijn gemeentenaren zullen hem node zien .
trekken.

Spoorwagons opengebroken
Oeffeit. - Woensdag

, De marechaussee alhier is tot arrestatie overge- I

gaan van zekeren J. B. alhier, die ell.van verdacht
wordt, enige goederenwagens, die op het spoorweg- I
emplacement stonden, te hebben opengebroken en
daaruit verschillende goederen te hebben ant-
vree~d. Het onderzoek. dat moet leiden tot op-
sporing van de medeplichtigen van den verdachte.
duurt voort.

Pas geslacht varken ontvreemd
. :Elscharen, - Woensdag

Onbekend gebleven personen hebben zich door
forcering van een deur toegang weten te verschaf-
fen tot de boerderij van den Iandbouwer-A. J. al-
hier. Een varken, dat juist was geslacht, is ont-
vreemd. Van de daders .ontbreekt elk spoor.

/

levensmiddelen voor werklozen
en armlastigen

Oss, - Donderdag.
Met ingang van Maandrug 17 Februari a.s. zal de

distributie van goedkope levensmiddelen aan werk-
lawn en armlastigen, geschieden op Maandag en
wel van negen tot twaalf uur en van twee tot vier
uur. Deze verandering is geschied, doordat de
nieuwe distributlebon van de boter- en vetkaart
eerst op Maandag van elke week geldig wordt en
de betrokkenen over het algemeen niet beschikken
over voldoende bonnen van de voorafgaande periode.
Bij wijze van overgang zullen evenwel nog op

Zaterdag 15 Februari goedkope levensmiddelen
worden verstrekt aan hen, die nog in het bezit zijn
van bon 3 van de boter- en vetkaart en wel van
half drie tot vier uur n.m. Dit is dan de laatste
maal, dat de distributie op Zaterdrug geschiedt.

Het distributie-kantoor in de Kruisstraat, alhier,
( zal met ingang van Maanda.g 17 Februari a.s.

wederom zijn opengesteld van negen tot twaalf en
van twee tot drie uur.

,11Y:-a...e~
School tijdelijk gèsloten

Oss, - Maandag.
In verband met de gasdistributie, waardoor de

lokalen niet meer voldo~de verwarmd kunne~
worden is de 0.1. school.' ~ier ter . plaatse, to_
nadere aankondiging met mgang van heden ge
sloten.

I
I OSS,- Maandag.
_ Tot inspecteur van het r.k. ~ager onderwijs,

in het dekenaat Oss, is benoemd de heer L. C. van
Ierland, pastoor der parochie, van het H. Hart

{ ~,. II

Oss

I

/
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Motorrijw,iel reed· op onver-
lichte boerenwagen

'-\'

e Bestu~rder werd ernstic;r,gewond
Oss, - Zondag.

Tengevolge van de duisternis is.. de .~eI?eente-
.ambtenaar J. V. alhier, die per- motorl'l)wlel ~~t
duopassagier op weg was van veghei naar ZI)n
woonplaats onder de gemeente Nistelrode, op een
onverlichte boerenwagen gereden. .,
De botsing was zo hevig, dat beide berIJders van

het motorrijwiel werden geslingerd. IDe duopassa-
gier S. uit Oss had slechts lichte verwondmgen o~:
,gelopen. Met V. was het echter erger !Sestel~. H~)
werd in bewusteloze toestand een wonmg ,binnen-
gedragen, waar dr. Bóuwman uit Nistelrode eerste
hulp verleende. De ongelukkige bleek een zware
hersenschudding en ernstige verwondingen a~n het
gelaat te hebben bekomen. Per ziekenauto IS het
slachtoffer naar het st. Annaziekenhuis hier ter
plaatse vervoerd. Zi.in toestand is zorgwekkend.

. Het motorrijwiel was vernield.

I;;Y~~
Diphtherie-epidem ie

te Langenboom
Langenboom, - Dinsdag.

Hier ter plaatse heerst een ernstige diphtheritis-
epidemie .onder de jeugd. Vele kinderen zijn aan
deze gevreesde ziekte lijdende. Reeds drie kinderen
zijn bezweken, terwijl de toestand van een viertal
andere van die aard is, dat de geneesheer het nodig
heeft geoordeeld, hen ter verpleging in een zieken-
huis te doen opnemen. Teneinde het gevaar voor
besmetting tegen te gaan, is men er toe overgegaan
de scholen tot nadere aankondiging te sluiten.

Boerderij afgebrand
Dinther, - Dinsdag.

In de afgelopen nacht is een zwàre brand uitge-
broken in de kapitale boerderij van den landbouwer
J. Dortmans. Het vuur was in het achterhuis ont-
staan, waar het gretig voedsel vond in een grote
partij stro, welke daar was opgeslagen. In een mini-
mum van tijd stond de horstede in lichterlaaie.
De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon

weinig tegen de vuurzee uitrichten. Wel slaagde zij
er in een belendende landbouwschuur voor het vuur

, te sparen. Buren beijverden zich het vee uit de .
. brandende stallen te drijven. Enige varkens, een
aantal kippen en een hond zijn evenwel in de vlam-
men omgekomen.
De hofstede is tot de grond afgebrand. De inboe-

del, de landbouwinventaris en de oogst zijn even-
eens verloren gegaan. Omtrent de oodzaak van de
brand tast men in het. duister. De schade wordt
gedeeltelijk door verzekering gedekt.

Gouden jubileum
Oss. - Woensdag.

.Onder' grote belangstelling heeft de heer M. van ~
Berkom alhier, zijn gouden dienstjubileum ge-'
Vlerd bij N.V. M. de Reuver's Houtindustrie en'
Han.delmij. De jubilaris, die met zijn echtgenote
.per aut.o van Zijn woning was .afgehaald, werd
ten. kantore der vennootschap door de directie en
het kantoorpersoneel gehuldigd, terwijl voorts ver-
schlliende geschenken werden aangeboden.
Na afloop hunner werkzaamheden kwamen de

arbeiders der houtloodsen waarvan de heer v, B.
. ?pzichter is, den jubilar~ te zijnen huize, welke
·m een bloementuin was herschapen, gelukwensen.
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L';-;~~>---'Ontginning in de Wanroyse Peel

Wanroy, - Woensdag.
Nadat ir. Markvoort, Rijksinspecteur der Werk-

verruiming een uiteenzetting had gegeven van het
reeds door het departement van Sociale Zaken
goedgekeurde werkobject "Ontginning van 135 h.a.
woeste grond in de Wanroyse Peel tot bouw- en
weiland", heeft de raad besloten dit plan te doen
uitvoeren in de vorm van een centraal werkver-
ruimingsobject.
Op een reeds door de Rijksinspectie gehuurd ter-

rein zal een werkkamp worden ingericht voor 201)
werklozen, hetgeen bekostigd zal worden door
het rijk. .
De kosten van uitvoering van dit plan worden

geraamd op t 131.300.De overheidssubsidie bedraagt
90 pct. De bijkomende kosten, welke geraamd zijn
'op t 32.450komen geheel ten laste van de gemeente.

Ernstige steekpartij
Volkel, r: Woensdag.

Hier ter plaatse heeft zich een ernstige steek-
partij voorgedaan, waarvan de landbouwer C. v.
d. K. het slachtoffer is geworden.

V. d. K. had met enige vrienden een café ter
plaatse bezocht. Toen men huiswaarts wilde keren,
ontstond ruzie, doch het kwam niet tot handtas-
telijkheden. Buiten gekomen, werd v . d. K. echter
in het duister onverhoeds' aangevallen en met
een scherp voorwerp in de borst gestoken. Het'
slachtoffer slaagde er nog in, strompelend, zijn
woning, welke op korte afstand van de herberg

I is gelegen, te bereiken, doch daar zakte hij hevig
bloedend inéén. Hij bleek door een diepe messteek
in de borst te zijn getroffen Onmiddellijk werd
.geneeskundige hulp ingeroepen. Het slachtoffer
bleek ernstig, doch niet levensgevaarlijk te zijn
gewond. De politie stelt een onderzoek in.



Met de zegen in de Maas op
dolfi jnen gevist!

roeiboot, gezamenlijk bemand met twintig koppen,
Na de omtrek te hebben afgezocht, had men geluk
en kreeg men de vissen in het oog. De beesten
werden door de twee boten, waartussen een extra
sterke zegen, omsingeld, zodat zij zich in het net
moesten begeven.
Toen de zegen werd opgehaald waren er echter

geen bruinvissen te bekennen; twee grote gaten,
van twee meter diameter elk, wezen de plaats
aan, waar de vissen waren doorgezwommen.
Op ongeveer een kilometer afstand zagen de
teleurgestelde vissers de kolossen weer aan de op-
pervlakte komen. Tot driemaal toe werd de poging
herhaald doch telkens was het resultaat hetzelfde.
Drie zegéns werden zwaar gehavend, terwijl de vis-
sen steeds wisten te ontsnappen.

Toen men hiermede nog doende was. pas-
seerde toevalligerwijze een motorboot met den
inspecteur der visserij, den heer Van Brakel
uit Dordrecht. Deze deskundige constateerde,
dat de vissers niet gevist hadden op bruin-
vissen, <toch op dolfijnen.
Volgens den heer Van Brakel mag het een

geluk worden genoemd. dat bij een dergelijke
primitieve visserij met de zegen op dolfijnen
geen ongelukken zijn gebeurd. Het had ge-
makkelijk kunnen gebeuren, dat de dolfijnen,
die naar schatting een gewicht hebben van
1500 ton, de boten met bemanning en al met
hun staart riadden omgetrokken. Zulke enor-
me vissen kunnen alleen met een harpoen
door deskundigen worden gevangen.

Hun dagelijks rantsoen bestaat uit ongeveer 100
pond vis per dag, zodat het voor de vissers geen
pretje is, wanneer dergelijke .veelvraten zich in
de buurt ophouden. Nadat de vissers hun vergeefse
pogingen hadden gestaakt, hebben de v~n. koers
gezet naar het lagere gedee~~ van de. rrvier en
thans houden zij zich op nabii Maren. ~lIlds. :me:1-
senheugenis heeft zich nog l:limmer een .d~lfl.ln 111
de Maas opgehouden en het IS dan ook me. te ver-
wonderen dat vele mensen kwamen kijken om de
zeldzame' beesten te kunnen zien opduiken. Het
feit dat zich Zaterdag een derde bij het paar zou
hebben gevoegd, heeft de belangstelling nog. doen
toenemen. Men vermoedt, dat de doIfIJn~J?-ill de
Maas verdwaald zijn a-eraakt, doo~dat Z1J III de
paartijd een rustiie plek hebben willen opzoeken.

Men had ze aangezien
voor bru invissen

Driemaal boorden de dieren
metersgrote gaten

de netten

.
In

Lith, - Zondag.
Een zeer uitzonderlijke visserij heeft dezer dagen

plaats gehad op de Maas bij Lith en wel vissen met
de zegen op dolfi.inen! Reeds eni9:€ dazen waren
in de Maas ter plaatse twee reusachtige vissen ge-
Signaleerd, die een lengte hadden van circa zes
meter en een diameter van circa een meter. De
kolossen kwamen om de viif minuten boven de
oppervlakte om lucht te happen, zodat' men ver-
moedde, met zoogdieren' te doen te hebben en wel
met bruinvissen. Dit is in vroeger jaren ook wel
eens voorgekomen en eens is het visser Van der
Zanden uit Lith zelfs gelukt een bruinvis in zijn
zegen te vangen. De oude visser had ook thans zijn
drie zoons aangespoord te trachten om deze beide
vissen te verschalken.

J)r

VI

De dieren waren de Maas opgezwommen, doch
bij het stiel complex te Lith werd hun de weg ver-
sperd, omdat zij door hun enorme omvang niet in
staat waren gebruik te maken van de zogenaamde
zalmtrappen, die daar aangelegd zijn, om de vis
bezijden de stiel te laten passeren naar het hogere
gedeelte van de Maas. Er zat dus niets anders voor
hen· op dan rechtsomkeert te maken, waarna zij
zich verscheidene dagen ophielden in de onmid-
ctellljke omgeving van Lith.
De gebroeders Van der Zariden besloten een pa-

ging te wagen om de vissen te vangen, enerzijds
uit sportief oogpunt en anderzijds omdat dergelijke
kolossale beesten geweldige veelvraten zijn, die de
beste vis kapen.
Men trok er op uit met een motorboot en een

Q I

Een drieling te Boekel geboren
Boekel, - Dinsdag.

Heden w~rd de familie De Bier alhier verblijd
met een driehng twee jongens en een meisje. De
moeder en de drie jongegborenen maken het naar
~~standigheden goed, ofschoon het jongste kindje
IJzondere zorg behoeft, omdat het zeer zwak is.

Daar het echtpaar De Bier reeds één kind had is
het aantal kinderen dus plotseling van één Op'~ier
gekomen. De belangstelling ter plaatse is groot.



Rantsoenering van gas te, Oss
Oss, - Vrijdag.

In verband met de kolenschaarste heeft het ge-
meentebestuur zich genoodzaakt gezien, met ingang
van Zaterdag 1 Maart, teneinde alle inwoners zo-
lang mogelijk kookgas te kunnen leveren, de vol-
gende rantsoenertngsmaatregelen in te voeren:
Er zal alleen gas worden geleverd van des mor-'

gens kwart voor zeven tot half negen, van elf uur
, tot één uur en des avonds van zes tot zeven uur.
De druk van het gas, zal, gedurende de overige
uren zodanig worden verminderd, dat het gas voor
geen enkel doel gebruikt zal kunnen worden. Ter
voorkoming van ontploffingen, zij men er voor ge-
waarschuwd, dat gedurende deze uren alle kranen
gesloten dienen te zijn.
Ontheffingen, kunnen in geen geval worden toe-

gestaan, ook niet var kantoren of scholen.

v

Zeven en twintig varkens
frauduleus geslacht I

Uden, - Vrijdag.
Ambtenaren van de controle-dienst hebben in

samenwerking met de rijks- en gemeentepolitie een
goede slag geslagen en prachtig werk verricht,
waardoor niet mlnder dan zeven en twintig fraudu-
leus geslachte varkens konden worden opgespoord.
In het dorpje Vonkel (gem. Uden) deden de

ambtenaren allereerst een inval bij een zekeren J.
Men trof hier drie personen aan, die bezig waren

met het slachten van vijftien varkens. Onmiddel-
lijk sloegen de slagers op de vlucht. Ze renden door
het landschap, maar de ambtenaren renden iets
harder en konden hen achterhalen. Ze moesten
zich onderwerpen aan een nauwgezet verhoor,
waaruit bleek, dat de 46-jarige P. T. uit deze ge-
meente, die van beroep landbouwer is, de hoofd-
man was van de organisatie.
De heren hadden zich ten doel gesteld om var-

kens op te kopen, deze frauduleus te slachten en
het vlees tegen hoge prijs en zonder bonnen te

. verkopen. Na het verhoor werden de beide anderen
op vrije voeten gesteld,. doch de hoofddader P. T.
is ter beschikking gesteld van den officier van
Justitie te Den Bosch.
Hij is in het huis van bewaring ingesloten. De

twee andere personen hebben een volledige beken-
tenis afgelegd en zijn daarna op vrije voeten ge-
steld. Het vlees is in beslag genomen en P. T. zal
zich te verantwoorden hebben voor frauduleuze
slachtingen en verkoop van vlees zonder bon tegen
te hoge prijs.
In Erp is een inval gedaan bij Van L., die, zoals

uit het onderzoek bleek, twaalf varkens frauduleus
geslacht heeft. Ook deze persoon is ingesloten in
het Huis van Bewaring ..

"'4a~
Schooltijdregeling

Oss, ~ Dinsdag.
Op de o.I. school alhier, waar in verband met de

brandstöffenschaarsts slechts halve dagen kon
worden les gegeven, ,zijn de lesuren thans weer
vastgesteld dagelijRs Vàn 9 tot 1:1en 'van 2-4 uur,
Maandag en Zaterdag zal de school de gehele dag
sesïoten zijn.

!
(.J
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Aanbesteding'
Grave, - Dinsdag

Hier ter plaatse heeft de aarrbesteding plaats ge-
had van de verbouwing en uitbreiding van het Rijks-
krankzinnigengesticht, alhier.
Het hoogst werd ingeschreven door Fa. De Vrijze

te Eindhoven met f 12.800.
Laagste mscnrtjver was C. Kreytz te Grav.e met

t 8260.
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Koffie- en theediefsta'
Mill, - Dinsdag.

In de afgelopen nacht is een inbraak gepleegd. in
het pakhuis van den grossier J. Verbruggen alhier.
Onbekend gebleven personen hebben zich door ver-
breking van een ruit toegang weten te verschaf-
fen tot het magazijn, waarin koloniale waren
waren opgeslagen. Een partij koffie en thee wordt
vermist. Dit is reeds de tweede maal in een korte
spanne tijds, dat in dit gebouw werd ingebroke~.
Beide keren werden koffie en thee gestolen. De poli-
tie stelt een uttaenreid onderzoek in, doch tot dus.
verre is van de °daders nog geen spoor ontdekt.

Zilveren jubileum L. Sn~ders
Oss, - Dinsdag.

Onder grote 'belangstelling heeft de ?e.el' L.
Snijders zijn 25-jarig ambtsjubileum gevler~ als
directeur der N.V. M. de Reuver's Houtindustl'le. en
Handel-Mij. alhier. .. ..
De zilveren jUbilaris werd op hartellJke WIJz.e

gehuldigd door de hoofddirectie, het kantoor- en
het fabriekspersoneel, terwijl fraaie geschenken
werden aangeboden.----

ó'~~

Benzinebons gestolen
Oss, - Maandag.

Bij de gemeentepolitie te Oss werd dezer dagen
aangifte gedaan, dat op het ctistributiekantoor
kring Oss een aantal bons erden vermist, recht
gevende op de aankoop v 4350 li r benzine .
. Bij contróle op benzinetoe ij . aall het
Iicht ekomen, dat iel' r' 'l£\1 "d#zend
bonn en zeverï ure vijftig" ~s", eik
voor éé Ii I' ~ sp 1'1 s waren verdwenen.
Ver oe e bons ten kantore ontvreemd.

een onderzoek in, dat echter
wordt door het feit. dat de aangifte

eerst een dag nadat de vermissing was ontdekt,
geschiedde.

bd~. I
Dief van benzinebons

IS gevat

Buit was reeds grotendeels

vernietigd
. Oss, - Woensdag

< • De.zer dagen werd, zoals gemeld, bij de gemeente-
POll.tIe te Oss aangifte gedaan, dat op het distri-
butIekantoor kring Oss een aantal benzinebonnen
wer~ vermist. Het waren . vier coupures van
"DUI2Ie~~-bonnen" en zeven coupures van "Vijftig-
b_onnen , recht gevende op de aankoop van 4350
hter benzine. Na een uitgebreid onderzoek is de
ge.Il?-eelltepolitie onder leiding van inspecteur
Kd!llfePStr~er heden in geslaagd den dader van deze ,/
ie ~tal op te sporen. •
BIJ .?et onderzoek was aan het licht gekomen,

dat ?IJ autobezitters en garagehouders ter plaatse
~~nzll1ebonnen waren aangeboden. Dit bleek te
z~J.ngeschied in opdracht van zekeren R., die enige
tIJd op het distributäekantoor admmistratief werk
had verric:llt. en daar juist Vrijdag j.l. zijn werk-
zaamheden had beëindigd. De jongeman werd
aangehouden en aan een streng verhoor onder-
worpen.

Hij Viel weldra door de mand en bekende de
bonnen te hebben ontvreemd. Toen het hem niet
gelUkt was deze van de hand te doen, had hij ze.
nadat hem ter ore was gekomen, dat de diefstal
was ..ontdekt, vernietigd.
. HIJ zal ter beschikking worden ,.esteld van de
Justitie in Den Bosch.
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Jonqendoor explosie

gewond

Hl] bewerkte- een' projectiel
met een hamer

(, ,

OeffeIt, - .Donderdag.
Het tienjarige zoontje van den landbouwer Fleu-

ren was op een akker aan het spelen, toen hij een
voorwerp zag liggen, dat hij opraapte en mee naar
huis nam. Daar aangekomen, wilde hij het eens
van binnen bekijken en hij begon het buisje met
een hamer te bewerken. Een hevige explosie was
het gevolg. De kleine jongen viel ernstig gewond
neer en werd itl deerniswekkende toestand door
Zijn ouders' gevonden.
Twee vingers van zijn linkerhand waren geheel

afgerukt, terwijl hij door scherven getroffen was ti
aan borst en gelaat. Nadat ter plaatse geneeskun-
dige hulp was verleend is hij naar het ziekenhuis
vervoerd,

Ir

.:v- USS
Voor de maand Maart zullen de toewijz\ngen

voor brandstoffen in de distrtbutiekrlng Oss aan
het distrtbutiekantoor. in de Kruisstraat als volgt
worden uitgereikt:
Maandag 10 Maart groep B., C., D. 5e periode.

Groep E 6e periode 1 t.m. 100; Dinsdag 11 Maart
101 t.m. 200 en 301 t.m. 400. Woensdag 12 Maart
601 t.m. 850. Donderdag 13 Maart 851 t.m. 1000.
Vrijdag 14 Maart pensionhouders 5e periode en
wasserijen. Zaterdag 15 Maart 2001 t.m. 2100.
Maandag 17 Maart 2101 t.m. 2300. Dinsdag 18
Maart 2301 t.m. 2500. Woensdag 19 Maart 2501
t.m. 2700. Donderdag 20 Maart 2701 t.m. 2900.
Vrijdag 21 Maart 2901 t.m. 3000. Maandag 24
Maart 3001 en hoger.
De loketten zullen voor dit doel zijn openge-

steld van 9 tot 12 en van 14 tot 15 uur, op Za,.
terdagen van 9 tot 12 uur.

v

Varken werd eerst gedood en
toen meegenomen

Berghem, - Dinsdag.
Onbekend gebleven personen hebben zich; dOe~~

openbreking van een deur, toegang weten t1 v ~
schaffen tot .een schuur van den landbouwer . van I

Ieperen alhier. Een varken wordt ve:mlst. Geblek~r_
is dat het varken eerst ter plaatse IS gedood, vo
d~t het is medegenomen. De politie stelt een onder;
zoek in, doch van de daders is nog geen spoo
ontdekt.

Bi] het bomenrooien gedood
Kerkdriel, - DinSdag·

ft ieh mer terBij het rooien van bomen hee Z Een
plaatse een' dodelijk onllieval :oo;:r!:~ekken
aantal arbeiders was beZ1g mhe zekere' J van, toe van ' en "van een boom, n een d 'werd getroffen.
H. door een tak tegen het hO~f cht dat de tak
Dit geschiedde met zulk een ra fu.o In ern-
'hem boven' het oog in het hoo~d ~~omen en
snse toestand werd de ongelukkige, OPghij aan de
naar het ziekenhuis vervoerd. waar '
gevolgen is overleden.



Boerderi i In de as
gelegd

De materiële schade was
zeer groot

;-

Veghel, - Woensdag.
In de afgelopen nacht is een felle brand uitge-

broken in de boerderij van den landbouwer J.
Ketelaars te Eerde, onder deze gemeente.
Het vuur werd aangewakkerd door de wind en

tastte ook de stalling en belendende schuur aan.
Dé .vrouw des huizes en een klein kindje kon-

den met de grootste moeite worden gered. De
vrouw liep vrij ernstige brandwonden op. De boer-
derij met stalling en senuur is geheel afgebrand.
Het vee kon grotendeels in veiligheid worden ge-
bracht. Enige varkens en kippen zijn in de vlam-
men omgekomen. Ook de inboedels, de landbouw-
inventaris en de oogst zijn verloren gegaan.
De oorzaak van de orand is onbekend. Verzeke-

ring dekt de schade.

Felle brand in hooiberg
Geffen, - Dinsdag.

J

Hedenavond werd de brandweer gealarmeerd I
voor een felle 'brand, welke was uit.gebroken in een I
hooiberg, staande achter de boerderij van den
landbouwer Van Zandvoort. Dank zij de gunstige
windrichting kon de boerderij behouden blijven. I
De vuurgloed was zo hevig, dat ook de OSSebrand-

. weer was uitgerukt. I,
Enige duizenden kilo's hooi zijn verbra.nd. De

oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade. I
_.~-v

Ongeluk bij het bomenrooien

~
~r-
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Arbeider stortte van' grote
hoogte neer

Dinther, - Vrjjdag.
Bij het rooien van bomen, heeft zich, hier ter

plaatse een ernstig ongeluk voorgedaan.
Toen de landbouwer J. v. Z. zich boven in een

hoge boom bevond, om deze om te trekken, brak
de tak plotseling ar. met het gevolg, dat Van Z.
van aanzienli.ike hoogte neerstortte. in bewuste-
loze toestand werd het slachtoffer opgenomen en
een naburige woning binnengedragen, .waar ge-
neeskundige hulp werd verleend.
Van Z. bleek zware inwendige kneuzingen te

h.ebben opgelopen. Per ziekenauto is hi.i naar het
ziekenhuis te Veghel vervoerd. Zijn ·toestand is
hoogst zorgWekkend. •

r

Met de arm in dorsmachine
geraakt

Oploo, - Vrijdag.-
Toen -de arbeider F. Jansen alhier; werkzaam-

heden verrichtte met een do~smachine. had hij
het ongeluk, met zijn arm tussen de machine be-
kneld te geraken. De gevolgen waren ontzettend.
J ..'s arm werd gedeeltelijk afgerukt. Onder hevige
PIJnen is de ongelukkige naar het. ziekenhuis ver-
voera, waar tot amputatie van het getroffen
hchaamsdeel moest worden overgegaan.

L
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Verwijdert rupsennesten

Oss, - Maandag. I

. en er de aandacht op, dat
B. en W. alhier, vest~g Strafverordemng voor de

ingevolge de AlgeIIl:en van tuinen, erven en
O de eIgenaars t . ar-gemeente ss, .. r te dragen, da Ja

gronden verplicht ~IJ~il:o r~psennesten in, op of
lijks voor' 1 Maar. en gronden, staande heg-
langs die erven, tumen .ïderd verzameld en

'k of bomen verWIJ ' erkgen, strUl en '- zrin Aangezien deze w .-
verbrand behoren te deJ ~lechte weersomstandlg-
za.amheden, wegens hterwege zijn gebleven, wordt
heden, thans veelal ac. n dringend aangeraden,
de betrokken elgen~rgeste te verrichten .
.deze alsnog ten spoe I

Onjuist geperforeerde bon-
kaarten

Oss, - Zaterdag.
Bij de distributiedienst, kring Oss, is gebleken.

dat bij de uitreiking van de tweede Serie bonka~.r-
ten Algemeen, een zeer klein aantal bonkaarten ZIJn
uitgegeven, die verkeerd geperforeerd zijn. Het ge-
volg hiervan is, dat bij de foutief geperforeerde
bonkaarten algemeen, wanneer b.v. bon 05 wordt
afgescheurd, deze bon er als volgt uitziet: vijftien
Algemeen 05. Bij goed geperforeerde bonkaarten
algemeen, moet deze bon er aldus uitzien: Alge-
meen 05 vijf. '
Zij, die in het bezit van deze onjuist geperfo-

reerde kaarten zijn, kunnen deze op het distributie-
kantoor tegen goede exemplaren inwisselen.
Onder de aandacht van de winkeliers wordt ge-

bracht, dat bij het accepteren der bonnen alleen
op het c ij fel' dien t te worden gelet.

Twee brenden irf een etmaal
&:llijndel, ,.....,Dinsdag.

Maandagavond is een .felle brand uitgebroken in
een cartonnagemagaaijn van de N.V. M. Jansen
de Wit's KoU!;enfabrieken, alhier. De vlammen
vonden in de licht brandbare cartonnagevoorraad
gretig voedsel en breidden zicll ~el uit. In een
oogwenk stond het gebouw .dan ook in lichter
laaie, terwijl' er ernstig gevaa.r bestond voor uit-
breiding. .
Onmiddellijk werd de fabriekebrandweer in het

geweer geroepen, doch zij slaagde er niet in het
vuur meeeter te worden. De plaatselijke brand-
weer rukte dan ook onmiddellijk uit en nu werd f
met drie stralen het vuur bestreden. Toen was
men na enige uren de brand meester,
Het cartonnagemagazijn is. geheel uitgebrand" t ~

waarbij grote voorraden carton en dozen verloren (
.ztjn gegaan. De schade aan de belendende gebouwen 11
is groet. De oorzaak van de b,rand i.s onbekend. {
Verzekering dekt de schade,
Vanmorgen in de vroegte is alhier, voor de

tweede keer in een etmaal, brand uitgebroken, dit-
mil-al in het groentepakhuis van de iebrs Van
Boxtel, grossters in groenten en fruit, op de Schoot.
Het vuur werd aangewakkerd door de wind en in
een minimum van tijd stond het pand in Iichter
laaie.
De vlammen dreigden over te slaan naar .het

woonhuis van den heer Van Boxtel, doch ditheeft
de brandweer. weten te. verhinderen. Het perceel
kreeg echter grote waterschade.
Het groentepakhuis is tot de irond afgebl,'and.

Een grote parti] verse groenten en fruit werd door
het vuur verteerd. Ook een vrachtauto is verloren
gegaan. "I. De oorzaak is vermoedelijk te wüten aan lmrt-

I slUiting. De aanzienlijke schade wordt slechts ge-
deeltelijk door verzekerin~ gedekt.
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Mejuffrouw Vijgenboom
overleden

Overloon. - Woensdag.
Na een kort ziekbed is hier vrij plotseling over-

leden mej. M. C. Vijgenboom, kantoorhoudster der
P.T.T. De overledene was door haar vriendelijk-
heid en hulpvaardigheid zeer bemind.' Er waren
reeds plannen gemaakt om haar in Juli van dit
jaar, ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum
als kantoorhoudster der Posterijen, te huldigen.

Nieuwe hoofdingeland
Oss, - Woensdag.

Ter voorziening in de vacature, ontstaan door
het overlijden van burgemeester J. F. Ploegmakers,
hebben de ingelanden van het waterschap De
Maaskant een vergaderïng gehouden, teneinde een
nieuw hoofdingeland te benoemen.
In totaal werden 814 stemmen uitgebracht; op

H. van Vucnt 5, op G. van Erp 221 en Th. M.
van Vucht alhier 588 stemmen, zodat de heer Th.
M, van Vucht is gekozen.

Jongeman in kanaal gereden en
verdronken

Dinther, - Dinsdag.
Sedert Zondagavond werd alhier vermist de heer

J. v. H., die het laatst gezien was in de omgeving
van de Heeswijkse brug over de Zuid-Willemsvaart.
Doordat v. H. ook Maandag niet thuis kwam. ont-
stond het vermoeden, dat hij in het kanaal was ge-
reden en heden heeft de Rijks- en Gemeentepolitie
het kanaal ter plaatse afgedregd, waarbij. het lijk
van v. H. is opgehaald.
Vermoedelijk is hij, misleid door de duisternis,

met Zijn rijwiel te water geraakt.
Ook zijn rijwiel is opgehaald.
Het slachtoffer was 31 jaar en ongehuwd.

uRtJ,?~~
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Fietsen gestolen om de banden
Oss, - Donderdag

De laatste dagen zijn alhier verscheidene rijwie-
len ontvreemd, zonder dat van de daders een spoor
kon worden ontdekt. Dat het de dieven voorname-
lijk te doen is om de banden, blijkt wel uit 'het feit,

/' dat de heer Van M. alhier, die eveneens op deze
wijze zijn fiets verloor, het karrettje in de Ru-
waardstraat terugvond, ontdaan van de banden.

Kamp Arbeidsdienst te Nistelrode
Nistelrode, - Donderdag

~e arbeidsdienst heeft van het gemeentebestuur
aU.lier, een stuk grond gehuurd, waarop een ar-
beidskamj, zal worden gesticht. .

I..{: ~,J .-...-
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Nieuw ra~dhuis te' Heesch
Heesch, - Vrijdag.

Het geheel gerestaureerde en fraai verbouwde
raadhuis is hedenmiddag officieel in' gebruik ge-
steld. Op een buitengewone raadsvergadering, on-
der voorzitterschap van burgemeester J. W. Offer-
mans van Heesch, memoreerde deze de totstand-
koming van deze verbouwing. In hetzelfde raadhuis
is in 1838 de eerste raadsvergadering gehouden en
ruim 100 jaar nadien Zijn wij hier, zo vervolgde
spr., bijeengekomen, om het verbouwde gemeente-
huis plechtig in gebruik te nemen. Spr. dankte
het dagelijks bestuur en de gemeenteraad v:oor
diens medewerking, evenals den' Commissaris der
Provincie. Burgemeester Offermans had gaarne
gisteren de plechtigheid willen doen geschieden.
omdat het toen juist l2,} jaar geleden was. dat de
Commissaris der Provincie zijn ambt aanvaardde.
Hij complimenteerde den Commissaris met diens
jubileum. Vervolgens dankte hij de architecten
Kropholler en Elemans uit Ravenstein voor hun
buitengewone prestaties.
In de hall van het raadhuis is een, plaquette

aangebracht, waarop de namen voorkomen van de
inwoners, die in de oorlogsdagen voor het vader-
land zijn. gevallen. Spr. verzocht aan zijn ambt-
genoot. burgemeester Van Lanschot uit Den
Bosch, wien hij bijzondere dank bracht voor diens
medewerking bij de bouw van het raadhuis, de
plaquette te willen onthulien en het eeuwig bran-
dende licht te willen ontsteken.
Nadat deze plechtigheid was verricht. compli-

menteerde burgemeester Van Lanschot. Spr.
achtte het een voorrecht. dat hij was uitverkoren,
om de onthulling van de gedenksteen te verrichten
en vertelde, dat de namen van de Bosschenaren,
welke op het veld van eer zijn gevallen, in de
Bossche kathedraal zullen worden gebeiteld.
Vervolgens werd het woord gevoerd door wet-

houder Van der Heyden, die den voorzitter hulde
bracht voor het vele goede, dat hij in zijn 10-jarige
ambtsperiode voor de gemeente heeft verricht.
Liet de verhouding tussen burgemeester en raad
in: het begin, wel eens te wensen over, thans is de
geest van samenwerking voortreffelijk. Nadat de
bouwer van het raadhuis, architect Kropholler,
nog het woord had gevoerd, werd een rondgang
door het gebouw gemaakt. De plechtigheid werd
besloten met een receptie.

I/~.
Ham en 'spek' uit de

'bedstee .gestolen

c

Een ongewone ber~plaats
was toch niet veilig genoeg

1

'j;e/J~
, . ",IT

. Oss. - ~ondag. r/.r ti(;
De landbouwer Vos op de Litherweg alhier had J.t '7

een varken geslacht en omdat hij wel WIst, dai if
hammen en gerookt spek eer:. fe~. b,;geerd artlkedzijn voor langvingers, had hi] ZIJn vleesvoorraa
van ca, negentig pond niet naar oude gewoonte
in d: schouw gehangen, doch in de b~dstede ver-
stopt. Dit was wel geen frisse, doch ZIjnS mZlens
wel een veilige bewaarplaats.
Wat dit laatste betreft, heeft hij zich evenwel

misrekend. want toen de familie hedenmorgen lilt
d= kerk thuiskwam, ontdekte men. dat ongewens~:
bezoekers te .gast waren geweest. De deur van
bedstede stond geopend' en alle kostelijke spek e~
ham vias verdwenen. Het was de dieven alleen Ode
het vlees te doen geweest, want verder werd In
bóerderij niets vermist. \ r
. De bewoners hebben onmiddellijk van ~et geb~u -
de aangifte gedaan bij de gemeentepolltie. Er werd
een uitgebreid onderzoek ingesteld, doch tot dus~
verre heeft men .van de daders nog geen spoor
kunne", ontdekken.
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Boerderij in vlammen
opgegaan

Nistelrode, - Woensdag
In de afgelopen nacht is een felle brand uitge-

braken in de boerderij van den landbouwer W. van
Lith, in de buurtschao Donze!. Het vuur was in het
achterhuis ontstaan, -waar het gretig voedsel rond
in opgeslagen stro: Aangezien men hier niet over
een 'brandweer beschikt, kon geen blussingswerk
worden verrtcht. Men moest daarom lijdelijk toe-
zien, dat de 'boederij' met stalling en schuur, tot de
grond afbrandde. Ook de inboedel, Je landbouw-
inventaris en-'de oogst zijn verloren gegaan. Een
kalf, enige varkens en een aantal kippen zijn in de
vuurzee omgekomen, De brand is vermoedelijk te
wijten aan 'een defect aan de schoorsteen. De
schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt.
Het gezin van den heer Van Lith, bestaande uit

13 personen. kon met moeite in veiligheid worden
gebracht.

-.rv?~ ~
~

Uitreiking. melk- en cacaokaarten
Oss, - Donderdag

De uitreiking .van melk- en cacaokaarten zal
plaats hebben op het dlstributiekantoor alhier op'
Maandag 7, Dinsdag 8, Woensdag 9, Donderdag 10
en Vrijdag 11 April,' telkens van 9 tot 17 uur en wel
op Maandag aan hen, wier achternaam begint met
de letters A, B en 0 t.m. Ooenen;
op Dinsdag aan hen, wier achternaam begint met

de letters 0 (rest), D, E, F, G, H tot J. van den
Heuvel;

_.

op Woensdag de letters H. (rest) I, J, K en L
(t.m, Loef!);'
op Donderdag de letters L (rest), M, N, 0, P, Q,

R, S (t.m. v. d. Sluys);
Op Vrijdf'g de letters S (rest). T, U, V, W, X,

Y, Z. .

In afwijking met vroeger zullen aan personen
beneden 16 jaar geen kaarten worden medegegeven.
Het afhalen. van kaarten voor meer dan één ge'

zin is niet toegestaan. Onmiddellijk na ontvangst
moeten de kaarten aan het loket worden gecontro-
leerd. Daarna worden geen reclames meer geaccep-
teerd. .

,,'

Examens R.K. landbouw- I
s a x tel. RK. :~:::~::i::~~hOOI. Eindexamen.1

Geslaagd de heteh J. Jacous. Gassel; H, Elemans,' I
Ravenstein; G. Engels Llessel; H. Verburg t, LIesseI; ,
A. KouWenberg, Meerv'eldhoven; G. Simons, Tilburg;
H. den Biggelaar, Deurne; J, Geboers, Liessel ; J.
Stevens, Nederasselt; J. Blum, Nijmegen; J. Wieggers.
TlIburg; J, van Nostrum. Son; F. Vall de Pas, Boxtel;
J, Peters, Sambeelt; H, Volkerl, Zierikzee: A. Vcrdijk,
Beulg'en; H. Donkers, Heeswijk; F. Martens, Vortum
Mu Ium; W. van Dongen, Zeeland; A, Van Dijk, Zee-
land; A. Orrrtst , Waalwijk; A. Bos, TWist; A. Elemans,
Hulsse1ll1g; A, Pauwels, WiJchem: W. Martens, Beers;
R. Kiaasse, Den Bosch, W van Sambee k. St. Antho-
nis: J. Ras, Valkenswaard;' H. van Dongen, Zeeland;
JL·!Feddema, Kloosterburèh; Th. V. d. 'MeUiengraaf,1 eshout; W. Poons, Gassel: w. Toenders, Son.

Ihsttuctiecursus luchtbescherming
Oss, - Maandag.

In hotel LUYk, Spoorlaan 50 alhier, zal OP de
Woensdagen 9, 16, 23 en 30 April a.s. een instruc-
t:ècursus ,worden georganiseerd waarin systema-
tisch het gehele zelfbeschermingsvraagstuk tegen
luchtaanvallen zal WOrden behandeld.
Aan dezs cursus kan door iedereen gratis worden

deelgenomen. Men kan zich hiervoor opgeven op
'1..Apl'll a.s. aan het hoofdbureau van de Gemeente-
llJke Luchtbeschermingsdienst, Raadhul&

t/
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De Megense raadhuiskwestie

Crediteuren mogen -niet de dupe
worden van meningsverschil

Megen, - Maandag.
De raadhuiskwestie te Megen is nog steeds niet

opgelost. In de hedenavond gehouden spoedeisende
raadsvergadering stond deze zaak wederom in het
middelpunt der belangstelling en de gemoederen
waren zo verhit, dat zich enige incidenten hebben
voorgedaan.
Ruim twee jaren ~eleden werd ter plaatse begon-

nen met de bouw van een nieuw gemeentehuis.
Reeds spoedig daarna deden zich onaangenaamhe-
den voor tussen den burgemeester enerzijds en de
raad en de wethouders anderzijds, omdat de burge-
meester, volgens deze laatsten bij de bouw te eigen-
machtig zou zijn opgetreden en alles op eigen
houtje en zonder voorkennis van raad en wethou-

, ders zou regelen. In een raadsvergadering, welke in
November 1939werd ~ehouden en welke een rumoe-
rg verloop had, verklaarden de wethouders, dat zij

i weigerden nog een enkel mandaat te tekenen met
betrekking tot de raadhuisbouw. Deze weigering
hebben zi.i gestand gedaan en het gevolg van deze
onverkwikkelijkheden is geweest, dat de bouw van
het raadhuis niet weinig is vertraagd, terwijl ver-
schillende leveranciers nog steeds op J;:etalin~ van
leveranties wachten.
Deze crediteuren hebben nu een advocaat in de

arm genomen, om te trachten langs gerechtelijke
1 weg, de hun toekomende gelden op te eisen. In ver-
I band met dit laatste was nu een spoedeisende ver-
1 gadering belegd. Er werden heftige discussies ge-
houden en de leden Jansen en Liebergèn Slingerden
den voorzitter zulke ernstige verwijten naar het
hoofd, dat hun het woord ontnomen moest worden.
Ttjdens de besprekingen werd naar voren gebracht,
dat het nieuwe gebouwernstige gebreken vertoont.
De kelder, waarin zich de centrale verwarmings-
installatie bevindt, staat bij hoge waterstand ge-
heel onder water en de raad blijft weigeren het
gebouw te aanvaarden, alvorens het zich in goede
staat bevindt. Tenslotte besloten de wethouders,
ditmaal van het eens ingenomen standpunt at te
wijken, opdat .de crediteuren niet de dupe zullen
worden van de onaangename geschiedenis. Intussen
verwacht men, dat het nog lang zal duren, voordat
het nieuwe raadhuis in gebruik zal kunnen worden
genomen, omdat nog vele moeilijkheden uit de weg
moeten worden geruimd.

IO~

'Kinderen stookten èen-vuurtje
Hees~h, - Dinsdag.

Doordat kinderen in de onmiddellijke nabijheid
een vuurtje hadden gestookt, is een felle brand ont- ,
staan in de schuur van den landbouwer M. Verste-
gen, in de Groes, alhier. Het vuur werd aangewak-
kerd door een krachtige wind en weldra stond de
schuur in lichter laaie. De vlammen sloegen over
naar de boerderij, welke eveneens door het. vuur' ,J
werd aangetast en spoedig als een fakkel brandde.
De boerderij met stalling en schuur zijn tot de
grond afgebrand. Twee varkens en een aantal kip-
pen zijn in de vlammen omgekomen, terwijl een
paard' ernstige brandwonden opliep. De inboedel, I

de landbouwinventaris en de oogst zijn eveneens
verloren gegaan. Het verbrande was zeer onvol-
doende verzekerd.

Gemeente-erts gaat heen
Nisteh'ode, _: Dinsdag.

Dr. Bouman, die benoemd is als geneesheer aan
een ziekenhuis te Amsterdam, gaat het dorp ver-
laten. In verband hiermede heeft hij ontslag ge-
vraagd als gemeente-arts, hetgeen hem door de
raad op de meest eervolle wijz.: is vevleend, .onder
dankbetuiging voor de verleende diensten ..
De raad heeft 'in zljn plaats als gemeente-arts

benoemd dr. W. Trügg te Nijmegen, die inmiddelS
de praktijk van dr, Bouman heeft overgenomen.

/
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Kinderen stookten een vuur

Twee gezinnen dakloos en beroofd
van hun gehele inboedel

Lith, - Donderdag
Hedenmorgen is een felle brand uitgebroken in

het woonhuis van de weduwe L Schoonenberg aan
de Hamdijk te Lith. Aangewakkerd door de wind
greep het vuur snel om zich heen en weldra stond
het perceel in lichterlaaie. Buurtbewoners slaagden
er in de vijf jeugdige kinderen in allerijl in veilig-
heid te brengen. De inboedel kon evenwel niet meer
worden gered. Het huis is tot de grond toe afge-
brand. De brandweer was spoedig ter plaatse, doch
zij stond vrijwel machteloos tegenover de vuurzee
en kon niet verhinderen, dat overwaaiende vonken
ook het naastgelegen woonhuis van den heer P.
van Heumen aantastten. Dit perceel vatte eveneens
vlam en brandde tot de grond toe af. Een klein ge-
deelte van het huisraad kon worden gered. Door
het gebeurde zijn de getroffen families ten zeerste
gedupeerd, omdat geen van beiden tegen brand-
schade was verzekerd. Een onderzoek heeft uitge-
wezen, dat de brand is veroorzaakt, doordat enige
kinderen in de nabijheid van de woning der weduwe
Schoonenberg een vuurtje hadden gestookt.

•

I
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Oss
Boter- en vetkaarfen

Slee.hts wanrieer zeer bijzondere omstandighede~
dàartoe'aanleiding geven, kunnen' boterkaarten, als-
nog' worden ingeruild tegen vetkaarten.
De inwisseling kan geschieden in de week van

7 tot 12 April en vervolgens in de eerste' wèek van
elke. maand.. .... .'. . . . .

Schoenen en riiwielbànd~n
Vanaf heden tot 1 Mei a.s, ·is de gelegenheid tot.

het indienen van aanvraagformulieren- voor schoe-
nen en rijwielbanden gesloten,

Brandstoffen
De uitreiking van de Apriltoewijzingen voor brand-

stoffen aan houders van E-identiteitskaarten zal
geschieden op de navolgende data voor de navol-
gende. identi tei tskaarten:
. Dinsdag 15 April 1 t.m. 300, Woensdag 16 April
301 t.m. 600,Donderdag 17April601 t.m. 900,Vrijdag
18 April 901 t.m. 1050,Maandag 21 April 1051 t.m.
1350, DinSdag 22 April 1351' t.m. 1650, Woensdag
23 April 16(;1 t.m. 1950, Donderdag 24 April 1951
t.m. 2250,Vrijdag 25 April 2251 t.m, 2400,Maandag
28 April 2401.t.m. 2700, Dinsdag 29 April 2701 t.m,
3000, Woensdag ?O April 3001 en hoger.
Het loket Brandstoffen is met uitzondering van

Zaterdagen, dagelijks geopend van 9~12 en van
2-4 uur.
Op alle werkdagen (uitgezonderd de Zaterdagen)

zal op het dtstributiekantoor alhier telkens des I
\'oormiddags van 9 tot 12 en des n~middags van

. 2. tot 4 uur, gelegenheid' worden gegeven aan hen.
die aangewezen ztjn op het verbruik van vaste
, brandstoffen, o.a. zij, die niet op gas, petroleum of
electrisch koken, tot het afhalen van een bon voor
het verbruik in de maand- April..

l 11
andbouwer$woning afgebrand I

Door tot Oploo, -, Donderdag
UitgebrOkenn~ toe onopgehelderde oorzaak is brand
mans alh' lil de landbouwerswoning van P Berg-v ,Ier. Het vuur d t· h .,ontstaan w d ,a lil et achterhuis was
greep m~t ::z aangewakkerd door de wind en

/

blUssen Viel ni ~n~e snelheId om zich heen. Aan
der vlammen ee . denken ".Het pand is een prooi
inventa.ris en g WOl den, .!Je lilboedel, de landbouw-
Joren gegaan een par tij hooi Zijn eveneens ver-
Omgekomen 'DEen aantal kIppen isIn de vlammen
ran tie gedekt. e SChade wordt ten dele door assu-------~----~~--~~~~.
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Afval van levensmiddelen inleveren

1

, Oss, - Donderdag
B. en W. maken bekend, dat, vanaf heden een

ieder verplicht is, alle te zijner beschikking staande
afvallen van levensmiddelen te, bewaren, zonder
vermenging van andere afvalstoffen, zodat zij ge-
pruikt kunnen worden aI,S veevoeder.
Deze afvallen moeten uitsluitend ter beschikking

gesteld worden van hen, die in het bezit zijn van
een schrtftelijke ophaalvergunning.
Deze vergunning is verleend aan P. L. v.Haaren.

Mikkeldonkstraat 13a, en J. M. Reijnders, Mikkel-
àonkstraat 13.
Het afgeven van afvallen aan andere personen,

dan die in het bezit zijn van. een vergunningsbe-
wijs, is stráfbaar,

/~--_-
Kind dronk uit fles
met zinkchloraat

Aan de gevolgen overleden
Oss, - Zondag.

Een bijna driejarig kindje van de familie De
Wert in de Asterstraat alhier, 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 flesje te bemachtigen, waaruit het dronk, On-
middellijk daarna begon het kind hevig te gillen.
De moeder snelde toe. doch daal' zij In de stellige
overtuiging verkeerde; dat net flesje, waaruit het
kind gedronken had, koffie-extract bevatte, schonk
zij gee:"! bijzondere aandacht aan het geval,
Toen zich evenwel ziekteverschijnselen bij de

kleine openbaarden, werd in allerijl een dokter ge-
raadpleegd. Deze constateerde, dat het kind ver-
gift moest hebben gedronken. Het slachtoffertje
werd naar het St. Annaziekenhuis ter plaatse over-
'gebracht, waar het Zaterdagavo,nd aan de gevolgen
is bezweken.
De vader van het kind; die uit de Opbouwdienst

naar huis was teruggekeerd, had een flesje mede"
gcbracht, dat naar zijn mening gevuld' was met
koffie-extract. Bij onderzoek is gebleken, dat dU
flesje, waaruit, het kind heeft gedronken, geen
koffie-extract, doch een zinkchloraat heeft bevat.

J

Kwaadaardige hond verwondt
. kleinen jongen,

Oss, - Zondag.
Dezer dagen was het achtjarig zoontje van de

familie Van Loosbroek uit de Tulpstraat alhier met
een hond: aan' het spelen, toen het beest plotseling
tegen den jongen opsprong en hem verschillende
keren achtereen in het gelaat beet. De knaap werd
door het woedende dier zotoegetaketd, dat hij de
ouderlijke woning moest worden binnengedragen.
Onmiddellijk werd .geneeskundige hulp ingeroepen.
Het'slachtoffer bleek zo ernstig aan het gelaat te
zijn gewond, dat hij op advies van den behande-
, lenden 'genee~heer naar het St. Anna-ziekenhuis
moest worden overgebracht, waar hij ter verpleging I

is opgenomen. De hond is aanstonds afgemaakt ..



Bouwmaterialenloods uitgebrand
Uden, ~ Dinsdag.

Door onbekende oorzaak is een felle brand uitge-
v broken in een bouwmaterialenloods van dim. aanne-

Ilner J. Versteegde .te Volkel, onder deze gem.eente.
Het vuur werd aangewakkerd door de wind en .vond

I 'gretig voedsel in de licht brandbare bouwmaterialen, ..
welke in de opslagplaats waren geborgen.

I' De brandweer kon dan ook niet verhinderen, dat
het gebouw tot de grond afbrandde. Ook de inhoud,

I
waarbij zich o.a, een geheel nieuwe vrachtayto be-
vond, is. verloren g-egaan. De scnade wordt ten dele
door verzekering gedekt.

i

Aa.nbesteding
Veghel, - DinsdaÎ.

Hier ter plaatse heert de aanbestedtng plaats ge-
had van het bouwen van een magazijn en kantoor
voor rèkerirng ;van de firma J, H. van Eerdt alhier. /
Hoogste rnscnruvêrs waren Peenmgs en Lamoen met
f 21.095" Hilt laagst werd Ingëschrevèn door J. F. van
Dijk en Zoon te Veghel met f 15,420, aan wie het
werk is opgedragen .

.,(,,£ ~.
~

Hofstede afgebrand

).1

Nistelrode, ....;.Zaterdag.
Hedel~avOl1dis een felle brand uitgebroken in de

boerderij van den landbouwer A. v . d. Heyden. Het
v.uur was in het achterhuis ontstaan, waar het gre-
tig voedsel vond in het daar opgeslagen stroo. Aan-
gezien de gemeente niet over een .deugdelijke brand-
sPUIt beschikt, had het vuur vrij spel, zodat de
hoeve spoedig'In lichter laaie stond.
Een. buurman, die zich beijverde het vee te red-

den, liep zulke ernstige brandwonden op, (lat hij
zich onder geneeskundige behandelins moest stel-len. ..
De' hofstede met stalling en schuur is tot de

grond toe' afgebrand. Ook de inboedel de land-
bouwinventaris en de landbouwvoorraad zijn ver-
loren gegaan. Enige varkens en kippen zijn in de
vlammen omgekomen.
De oorzaak van de brand is onbekend. De schade

wordt slechst gedeeltelijk door verzekering gedekt.
Nal~Welijks was de brand geblust, of er brak brand
Uit In de gemeentebossen. Men'slaagde el' vrij spoe-
dig 111 deze brand onder de knie te krijg~n.

Nieuwe burgemeester van
Oss benoemd

Oss, - Woensdag.
Tot burgemeester dezer gemeente is heden be-

noemd mr. L. J. H. Ch A. de Bourbon, burgemeester
van Escharen en Gasselt. De heer De Bourbon IS
op 27 December 1908 te Renkum geboren .. Zijn
kinderj<tren bracht hij door in België en D)li!sland.
Nadat hij hier te lande zijn middelbare studie had
voltooid, promoveerde hij aan 'de r.k. universiteit
te Nijmegen in de rechten. Hij werd vervolgens
journalist tErredactie van "De Gelderlander" te
Nijmegen. Als journalist bereisde hij Azië. Van zijn
hand verscheen een belangwekkende artikelenreeks
over Indië en Indo-China.
Op 16 November 1938,werd hij benoemd tot b~~7

gemeester van Escharen en in Maart .ij. werd nil
bovendien belast met het burgemeesterschap van
Gasselt. In beide functies heeft hij zich doen ken-
nen als een kundig bewindsman, die steeds op de
bres stond voor het welzijn zijner gemeenten,



Boerderij uitgebrand
St. Michielsgestel, - Donderdag.

In de afgelopen nacht is een felle brand uit-
gebroken in de boerderij van den landbouwer J.
lobben, in de buurtschap Horzik alhier. Het vuur
was in het achterhuis ontstaan, waar .het gretig
voedsel vond in een partij hooi. In een oogwenk
stond de hoeve dan ook in, lichter laaie. De vlam-
men sloegen over naar een belendende schuur,
welke eveneens tot de grond afbrandde. Het vee
kon ten dele met moeite worden gered. Een aantal
varkens en kippen is echter in de vuurzee omge-
komen. Ook de inboedel, de landbouwvoorraden en
de landbouwinventaris zijn verloren gegaan. De
brandweer slaagde er in de naburige boerderijen
voor het vuur. te sparen. De oorzaak van de brand
is onbekend. De schade: wordt slechts gedeeltelijk
door verzekering gedekt.

)

Oss
Brandstoffen

Op het distributiekantoor alhier, worden heden
voor het laatst aanvraagformulieren uitgereikt voor
vaste brandstoffen en/of petroleum voor kookdoel-
emden.
De aanvraagformulieren moeten door het hoofd

v!¥.lhet .gezin .:vqrde!1_ingevuld en ondertekend, ter-
wijl de inlevermg voor 1 Mei moet geschieden.

I v

Extra melk
Tot 11 Mei zullen op het distlibutiekantoor alhier

verkrijgbaar worden gesteld "aanvraagformulieren
voor extra·melkrantoen". .
Afgehaalde aanvraagformulieren voor extra-melk-

'rantsoen, moeten, ingevuld en ondertekend, zoveel
mogelijk voor. 27 .April, doch uiterlijk op 10 Mei
weer op het dlstnbutlekantoor zijn ingeleverd. Na
.die daturn zullen deze formulieren niet meer wor-
den uitgereikt.

I
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Brand in houtwolfabriek

lp ...,
ti

Mill, - Donderdag.
Hedenmiddag om drie uur is brand ontstaan .in

de herbouwde houtwolfabriek van de gebroeders
Van Hout- te Mill. Het vuur, aangewakkerd door de.
felle noordenwind, vond een gemakkelijke prooi in
. ongeveer vijfhonderd ter verzending gereed staande
pakken houtwol. De vrijwillige brandweer was spoe-
dig met de oude brandspuit der gemeente ter
plaatse. Zij heeft door energiek optreden, daarbij
gesteund door een aantal burgers, de brand na een
uur hard werken tot staan kunnen brengen en
daardoor een groot aantal kostbare machines voor
vernietiging kunnen/ vrijwaren.
Het asbestplatendak der fabriek werd echter ge- , j

heel verwoest, terwijl ook verschillende drijfriemen
.verloren gingen 'of onbruikbaar werden. Een partij

Ivan opgeveer driehonderd pakken houtwol ging
door de brand eve:r:eens yerlorel1. De schade wordt
door verzekierin~ gedekt.

Kosteloze inenting
Oss, - Donderdag.

De burgemeester maakt bekend, dat op verzoek
van den geneeskundig inspecteur van de' volksge-
zondheid hier ter plaatse gelegenheid zal worden
gegeven, om de kinderen van 2 tot 6 jaar, koste-
loos te doen inenten tegen diphteritis.
Zij, die hiervoor in aanmerking wensen te komen,

moeten hiervan vooraf kennis geven op het ge-
meentehuis (Afd. 1)
Omtrent het inenten van kinderen boven de leef-

tijd van 6 jaar, worden op voormeld bureau de
nodige inlichtingen verstrekt.

I
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Landbouwer met mes
gestoke~

Schijndel, - Màandag.
Bewoners van de buurtschap Gemonde, onder

deze gemeente, vonden .op een eenzame landweg
aldaar een man. die hevig bloedde uit de borst-
streek ..
,Het bleek ~ zijn de 44-jarige landbouwer A. van

, derSt.een. )iet slachtorten werd naar diens woning
1 ?vergebracht. en de politie· van het voorgevallene
, In kennis gesteld.' - . - ,

Dr. Romme uit St. Michielsgestel verleende eerste
.hUlp en achtte onmiddellijke overbrenging naar het
Grootziekenhuis te 's-Hertogenbosch noodzakelijk.
De landbQuwer had een steek in de borst opgelopen,
welke met een mes moet zijn toegebracht. Zijn toe-
stand is hoogst zorgwekkend. De politie stelde ter
plaatse een Uitgebreid onderzoek in. Zij achtte ter-
men aanwezig om tot arrestatie over te gaan van
den landbouwer J. van H. uit Gemonde. die in de
buurt van Van der St. woont Men vermoedt, dat
de beide landbouwers elkaar op de landweg hebben
ontmoet en dat de steekpartij door een woorden-
tWISt IS voorafgegaan. De verdachte is danig aan
de }and. gevoeld en op het politiebureau ingesloten.
HIJ heeft nog geen bekentenis afgelegd. Het slacht-
offer IS vader van een groet gezin. .

I Installatie burgemeester
Oss, - Maandag.

De nieuwe burgemeester, mr. L. de Bourbon. zal
-I, 01>. Zatterdag 17 Mei a.s. plechtig in zijn ambt worden

gems alleerd in een buitengewone raadsvergadering.

Oee.
De uitreiking van aardappelkaarten zal geschie-

den, op het distrrbutiekantoor, hier ter plaatse, van
negen tot vijf uur:
Op Zaterdag 3 Mei letters D; E, F, G, H, r, J, K

(tot en met Keijzers) ;
op Maandag 5 Mei letters K restant, L, M, N. 0,

P. Q, R;
op Dinsdag 6 Mei letters S, T, U, V, W, X, Y

"en Z.

Uit een boom gevallen
Lith, - Dinsdag.

:be 12-jarige J. van Orsouw uit Dre~el, die bij
zijn grootouders gelogeerd was, klom 111 een 10
meter hoge boom om een kraaiennest. te bemaeh-
tigen. Toen de jongen de top had bereikt, gleed hI]
uit en tuimelde naar beneden. Met zware mwen-
dige kneuzingen werd de knaap ..opgenomen e.n
naar het ziekenhuis vervoerd. ZIJn toestand is
hoogst zorgwekkend.

t, '

Knaapje verdronken
Uden, - Dinsdtg.

Op het erf der boerderij van den landbouwer A.
van Dijk alhier, is een tragisch ongeluk gebeurd,
waarvan een vijfjarig zoontje het slachtoffer is ge-
worden. '.
De kleine jongen was aan het spelen in de nabij-

heid van een waterkuil. Plotseling struikelde bet
ventje en kwam in het water terecht. Op zijn g~-
schrei. snelden onmiddellijk buurtbewoners en -fllml-
lieleden toe, die het kind op het droge brachten.
Het knaapje is evenwel aan de ll'evolien vall het
onceva,l overleden.



Drie woningen afgébrand
Kerkdriel, - Vrijdag.

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is brand
uitgebroken in de woning van den heer Kooymans,
in de Kerkstraa.t, in het centrum van het dorp.
Het vuur werd aangewakkerd door de wind en de
brandweer kon niet verhinderen, dat het vuur over-
sloeg naar de aangrenzende woning van den heer
J. Buil, waarin een manufacturenhandel is geves-
tigd. In. een minimum van tijd stond het perceel
in lichter laaie en aan blussen' viel niet te denken.
Aangezien er groet gevaar bestond, dat nog meer-
dere percelen aan het vuur ten óffer zouden vallen,
werden ijlings de aangrenzende huizen ontruimd. /
Dat het gevaar voor Uitbreiding .fnderdaad niet
denkbeeldig was, bewees het feit, dat het vuur nog
een derde woning' aantastte, n.l. van de wed. Kruis-
wijk. De drte percelen, welke onder, één dak zijn-
gebouwd, brandden als een fakkeL In allerijl had
men een gedeelte van de winkelinventaris. van Buil
en enig huisraad vàn de beide andere getroffen ge-
zinnen in veiligheid gebracht, terwijl hulpvaardige
buurtbewoners het talrijke gezin van Kooymans,
waaronder verschillende kleine kinderen, naar
buiten brachten. De woningen zijn geheel afge-
brand, waardoer de drie gezinnen dakloos zijn ge-
worden, Ook, nagenoeg ar het meubilair 'en de
manufacturenvooraad van Buil zijn verloren ge-
gaan. Dank zij de gunstige wtndxichting han 'de
vuurzee thans bedwongen worden. De aanzienlijke
schade worgt niet door verzekering gedekt.

Jongen v~dt een granaat
Ravenstein, - Vrijdag.

Drie jongens uit Ravenstein" die daar in de
nabijheid .van een kazemat aan het spelen waren,
vonden een onontplofte granaat. De 13-jarige J.
van Zummeren,' nam het gevaarlijke voorwerp ttl
de hand, doch onmiddellijk daarna volgde een
hevige ontploffing. De onvoorzichtige knaap werd
ernstig gewond opgenomen.
Drie vingers en de duim van de reéhterhand )

waren afgerukt, terwijl hij bovendien zwaar letsel •
aan het hoofd had bekomen.' Nadat een genees-
.heer ter plaatse eerste hulp had verleend is bet
slachtoffer per ziekenauto naar het St. Canisius-
ziekenhuis te Nijmegen vervoerd.

6J_"d'~

Hun twi~~ste kind 1
' Nistelrode, - Dinsdag.

Dezer dagen heeft de landbouwer "J. I

Raaymakers aan de Loosbroekse dijk,
alhier ten gemeentehuize aangIfte gsdaan
van de geboorte van zijn twintIgste kind,
Drie kinderen uit dit gezan ZIJn overleden,
zodat het thans nog uit 21eventlen kinde-
:enbestaat, waarvan vijftien zoons en
twee dochers.

IQÁu'
Inschrijving van werkzoekenden

Oss, - Vrijdag.
In verband met het in werking t~eden

van de nieuwe organisatie der arl?eldS~-
middeling, dIenen wErkloz~n, ~Ie uitk,endi~
ontvangen van hun organllsaVE;,gOi~J een
voor steunverlenmg of p aa S,m en
werkverschaffing ini aanm'Jkl~; ;o~~en,
te komen, er reken ng me e iets
dat de gemeentebesturen vcor h~nh ~eb-
meer kunnen doen, alvorens ZIJ ZIC n
ben ~doen inschrijven op hg ~an~{ ;:n-
het arbeidsb"reau te Oss. n er 0
toor Oss re'lsorteren de ~enu:~~~ H::~
Alem c.a. Berghem, Geffe Nuland Nistel-
-pen, Lithv~;~~t",~eg~,~~~"sehaYk en Zee-
rode, ~a _v 'uit genoemde gemeenten
~~~e~~g;~t~an duo alleen te Oss wat

. h ven en meeten daar om e
den tIllgeSCdargeen'.deze inschrijving latenveer leb .
ve~~~~~~~ers dienen zich eveneens () ted tut genoemd kantoor -te .iss,
wen, en 17 tel. 37.6 en 379, J .. -re
KrtUsstraat '9' tot -12.30 uur .is het kan-
werkdag van
toor geopend.

v



I
Installatie burgem~ester' !

van Oss I
Oss, Vrijdag. \

De nieuwe bu~emeestei. mr, L. de
Bourbon, zal' Zaterdag 17 Mei om 2 uur
door een deputatie uit het gemeentebestuur
aan de grens der gemeente worden afg~:
haald. Na aankomst op het. g«;meentehu.ll>
volgt een plechtige raadszlttmg, waarm
door verschillende autoriteiten het woord
zal worden gevoerd. Om ~lf vijf zal een
receptie worden gehouden in de hall van
het gemeentehuis.

/ Boerderil te Megen
afgebrand

Megell; - Zondag.
Hedenavond, omstreeks zevenu ur, is een

hevige brand uitgebroken in de kapitale,
nieuw gebouwde boerderij van den land-
bouwer Joh. Altforst. in de' Buitenhoek
alhier. De bewoners waren in de omge-
ving op bezoek en zij hadden acht kin-
deren toevertrouwd aan een 15-jarlg doch-
tertje. Toen dit meisje de brand ontdek-
te, haastte zij zich haar broertjes, walQ'lo
onder enige zeer kleine kinderen, uit het
reeds brandende achterhuis te redden en
bij buurtbewoners in veiligheid te bren-
gen. In die tijd hadden de vlammen zich
echter uitgebreid. Het vuur vond gretig
voedsel in de voorraden hooi en stroo
en greep met razende snelheid om zich
heen. '.
Toen de plaatselijke brandweer op het

terrein van de brand kwam bleek dat
het materiaal volkomen ondeugdelijk was
en dat de 'ouderwetse brandspuit zijn
diensten weigerde. Dientengevolge was
blussen niet mogelijk en stond men voï-
komen machteloos tegenover de vuurzee.
Het vuur tastte achtereenvolgens de stal-
ling, aangebouwde schuur en het woon-
huis aan. Alles ging zo vlug in zijn werk,
dat men niet meer in staat was iets te
redden. Gelukkig was het grootste ge-
deelte van het vee in de weide. TOch zijn
er vier kalveren, tien varkens en een aan-
tal kippen'in de vuurzee omgekomen, ter-
wijl een paard 'zodanige brandwonden be-
kwam, dat het moest worden afgemaakt.
Het gehele complex is in enige tijds vól-
komen in de as gelegd. Ook de inboedel,
grote partijen hooi en stroo. aanzienlijke
landbouwvoorraden. landbouwmachines en
werktuigen zijn verloren gegaan. Dank zij
de gunstige windrichting heeft de brand
zich niet verder uitgebreid, De oorzaak is
vermoedelijk kortsluiting. De schade, die
geschat wordt op ongeveer twintigduizend
gulden, wordt slechts gedeeltelijk door v.er-
zekering gedekt. '

"¥4d
Biljartwedstrijden in Oss

Oss, - Maandag.
In café Centraal, alhier, is onder grote

belangstelling een biljartwedstrijd ge-
houden tussen de plaatselijke biljartclub
Beatrix" en 'een combinatie van de
SChijndelse Biljartfederatie, De uitslagen
waren als volgt: ." ".
Comb. Schijndel-Beatnx: Van Zut-

phen-H. Scheffer 80-150, H. Kemps-J.
van Erning 54-100, H. Pelders-A. v. d.
Grinten 63-100, H. van Oorschot-T.
Jansen 90-100, H. Eykemans-Th. Ba!le-
gooy 55-75, C. Hermus-L. vap Emmg
68--75. De hoogste serie t.w. 34 werd ge-
maakt door J. van Erning.

v



Hoe Oss' zijn burçe-
rneester ontvangt

De bevolking zal vlaggen
, Oss, - Vrijdag.

De nieuwbenoemde burgemeester dezer
gemeente, mr. L, J. H. Ch. A, de Bourbon,
zal Zaterdagmiddag om half 'twee aan lie
grens der gemeente (nabij café Kiske)
door een commissie uit de gemeenteraad
Worden afgehaald en begroot Deze cam--
missie zal tot dit doel in open rijtuigen,
voorafgegaan door de harmonie Hartog en
gevolgd door de ruiters van de, plaatse-
lijke rijvereniging, In open rijtuigen, van
het gemeentehuis vertrekken, Nadat fie
begroeting heeft plaats gehad - en een
dochtertje van den gemeentesecretaris
aan de echtgenote van den, nieuwen bur-

,gemeester bloemen heeft aangeboden, zal
de stoet naar het gemeentehuis rijden,
waar de nieuwe magistraat de bevolking
kort zal toespreken.
Om twee uur zal de i:nstallatieVergad~-_

ring aanvangen. De installatie zal geschi -
den door loco-burgemeester P. J. J.
Cremers, waarna nog het woord zullen
voeren het oudste raadslid, J. P, A. Smul-
ders, de gemeentesecretaris, mr G. J.,A.
Konig, deken J. H. Verschure van' Oss,
pater Ludger Thien, prior der Carme-
lieten, cts. mr. F, C. ,M. Boenders, 'predi-
kant der Ned. Herv. gemeente, IT. H, E. P.
van Dijk, namens de plaatselijke indu-
strieën, mr. J, P. Pulles, namens de plaat-
selijke verenigingen, prof. dr. A. van
Duinkerken, burgemeester J. A. Linders
van Berghem. namens de omringende ge-
meenten.
De nieuwe burgemeester zal de sprekers

beantwoorden. Al deze redevoeringen zul-
len ten behoeve van het publiek, per luid-
sprekerinstallatie worden doorgezonden.
Om vier uur zal de Osse, jeugd het

hoofd der gemeente een zanghulde bren-
gen. Enige leerlingen van de u.l.o.-school
.zullen een toespraak houden waar-
na de hulde besloten zal worden met een
serenade van de harmenie Montagne.
Tot slot van de plechtigheden, zal in de

versierde l1all van het raadhuis van 16.30
tot 18 uur een receptie worden gehouden.
Het gemeentebestuur zal het zeer op

prijs stellen, wanneer de bevolking, voor-
namelijk In de straten, waarlangs de bur-

. gemsester de gemeente binnenkomt, zal
vlaggen.

Zware brand in kuiperij
Berghem. --- Donderdag.

Gisteravond 'is er brand uitgebroken in
een schuur van den kulper van Deute-
kom, alhier. De schuur was gevuld met
hooi en stro, waarin de vlammen een
gretig voedsel vonden, zodat in minder
dan geen tijd het gebouw in lichter laaie,
stond. Spoedig sloegen de vlammen toen
over 'naar de kuiperij, -
De brandweerlieden, die spoedig aan- \ /

wezig waren, achtten het gevaar voor uit- V
breiding zeer groot en lieten daarom ver-
schillende percelen, welke in de onmid-
dellijke nabijheid stonden, ontruimen.
Twee woonhuizen, die reeds door het
vuur waren aangetast, konden gelukkig
nog worden behouden, doch daarna sloeg
het vuur over naar de opslagplaats van
de kuiperij, waarin een grote hoeveelheid
hoepels en duigen geborgen waren, Ook
deze opslagplaats brandde geheel af,
De brand is vermoedelijk ontstaan door-

dat kinderen met vuur hebben gespeeld.

j



De hond in It hoenderhok '
Berghem, - Woensdag.

Dezer dagen kwam de land~~u:i~:~
van der Heyden, a:lhier, tot n bloeddor-
aangename ontdekkmg, dtt eeht had aan
S~!g~hond een beZdOek::nr~~re slachting
zijn kippenhok en ~ar. . waren
had aangericht. Twmtlg 1~l!klppen heurd
doodgebeten en gedeeltellJk verse . t
Men heeft het bIO€dorstigeJ>ee~ nog me
kunnen opsporen.~.4",

Driemaal IS scneepsrecht.
Mill, - Vrijdag.

Voor de derde maal in enige maanden
tijds is een inbraak gepleegd in het pak-
huis van den heer J. Verbruggen, grossier
in koloniale waren alhier. De indringers
hebben zich door een dakraam toegang
weten te verschaffen tot het gebouw.
'Evenals de beide vorige keren is het de
dieven' ook nu weer in hoofdzaak te' doen cl)
geweest om koffie en 'thee,' Een flinke
partij niervan is gestolen, terwiil ook een
partijtje zeep wordt vermist. De politie
heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld,'
waarbij gebruik is gemaakt van de hulp
van een politiehond. Tot dusverre heeft
men van de daders echter nog geen spoor
ontdekt. _

Holland paa~d in "~talage
, Mill, - Vrijdag.
Toen de melkventer J. v. L. zich met

paard en melkwagen in de Schoolstraat,
alhier, b€vond, werd het paard eensklaps
schichtig en sloeg op hol. De voerman
slaagde er nog in van de wagen te sprin-
gen, waarna het dolle beest met de hevig
slingerende wagen 'achter zich aan voort-
holde. Weldra werd eeri boom geramd,
welke als een lucifershoutje afknapte.
Door de schok werd het paard nog woes-
ter en .holde pardoes dwars door een
grote spiegelruit der étalage van den win-
kelier Derks binnen, waar zijn komst niet
weinig eonsternatie verwekte, Voordat de
winkelier echter van ziin schrik bekomen
was, was het" paard weer verder gehold.
Het beest, dat bloedend verwond was, is
een eindweegs verder tot staan gebracht.
De wagen was vernield. Bij den winke-
lier Derks was de 'materiële schade even-
"eens niet gering. Een aantal artikelen,
welke zich in de etalage bevonden, zijn

_' Waardeloos geworden.

Hefstede afgebrand
Schijndel, - Woensdag.

Vanmorgen in de vroegte is een hevige.
brand uitgebroken in de boerderij van den
landbouwer J. Pijnappels alhier. Het vuur
was. in het achterhuis ontstaan, waar het
gretig voedsel vond in een partii hooi en
stro. In korte tijd stond het' achterhuis in
lichterlaaie, terwijl de vlammen oversloe-
gen naar de stalling en aangrenzende
schuur, Het vuur werd aangewakkerd door
de wind en weldra werd ook het woonhuis
aangetast. Het vuur had zo snel om zich
heen gegrepen, dat de hofstede reeds was
afgebrand, voordat de brandweer arri-
veerde. De gehele Iandbnuwinventaris, de
landbouwvoorraden en een"partij hooi en
stro zijn verloren gegaan. Enige varkens
en een aantal kippen en konijnen zijn in
de vuurzee omgekomen. De oorzaak van "i

de brand is onbekend. Verzekering dekt
de schade. .- ----...-.----

I
I

Inbraak
Beugen, - Woensdag.

In de afgelopen nacht hebben onbe-
kend gebleven personen' zich door ver-
breking van een ruit toegang weten te
verschaffen, tot het woonhuis van den
heer J. P. alhier. Uit de kelder wordt
een hoeveelheid varkensvlees en vet ver-
mist. De politie heeft ter plaatse een
onderzoek ingesteld, doch van de daders
IS nog geen spoor ontdekt.

ti
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Burgemeester van
OS!? geïnstalleerd I

Plechtigheid ten raad-
huize

sOss, - Zaterdag.
Onder grote belangstelling van de' be-

volking is de nieuw benoemde burgemees-
ter van.Oss, mr, L. J. H: Ch. K. de Bour-
bon, hedenmiddag ingehaald en plechtig
in zijn ambt geïnstalleerd.
Om half twee werd de burgemeester

met zijn familie aan de grens der ge-
meente opgewacht en verwelkomd door
een deputatie uit de gemeenteraad. Deze
deputatie was met dit doel van het ge-
meentehuis vertrokken irt çpenrtjtutgen,
voorafgegaan, door Hartog's muzie'kveteni-
ging en gevolgd door de ruiters van de
plaatselijke rijvereniging. Nadat aan de'
echtgenote van den nieuwen magistraat.
bloemen waren aangeboden, reed de stoet
door de feestelijk bevlagde straten naar
het gemeentehuis. Daar heeft burgemees-
ter De Bourbon van het border van het
raadhuis- een kort woord tot de bevolking
, gesproken. .
. Om 2 uur ving de openbare installatie-
vergadering aan. Het nieuwe gemeente-'
hoofd werd in zijn ambt geïnstalleerd
door loco-burgemeester P. J. J. Oremers,
. die hem de ambtsketen omhing en te ken-
nen gaf, dat de burgemeester onder be-
zwaarlijke omstandigheden zijn ambt
aanvaard. Echter de overheid, 'Zeide de
wethouder, heeft deze t aak u' op tie
schouders gelegd en gezien uw staat van
dienst, zijn wij er van overtuigd, dat uw
persoon een waarborg is, dat wij onze
belangen met veel vertrouwen aan uw be-
leid kunn -n toevertrouwen.
.Hierna werd het woord gevoerd door

het ouds raadslid, den heer J. P. A. ...
Smulders' n den gemeentesecretaris mr. l'
G. J. A. : 1\J1}ig,.waarna de nieuwe magis-
straat h-, woord nam el'). de sprekers
dankte. De burgemeester zegde toe, dat
de belangen van iedere ingezetene zijn
volle aandacht zal hebben; vooral zal hij
de hartcel en de industrie trachten te be-
vorderen, terwijl hij de openbare werken
- vooral de verbetering van wegen, ter
hand zal nemen. Spr. hoopte, in H'ebeste
verstandhouding te mogen leven met zijn
nieuwe gemeentenaren.
Nadat de burgemeester zijn rede had

beëindigd, werd achtereenvolgens het
woord gevoerd door de heren: J. H. Ver-
schure, deken van Oss; Pater Ludger
Thien, prior der Carmelieten; ds. mr. F.
C. M. Boenders, predikant der Ned. Herv.
Gemeente, ir. H. E. P. van Dijk, directeur"
van de N.V.· Gebr. van den Bergh's'
Fabrieken, namens de plaatselijke indu- '
strieën, mr. J. P. Pulles. namens de plaat-
selijke verenigingen, burgemeester J. A.
Linders; Van Bergl1em, namens de kring- "/
gemeenten en prof. dr. A. van Duinker- y
ken. .
De burgemeester antwoordde de ver-

schillende sprekers, waarna de erewijn
werd aangeboden.
Om vier uur heeft de Osse schooljeugd

den nieuwen burgervader gehuldigd. Voor
het raadhuis werd een zanghulde ge-
bracht, terwijl enige schoolkinderen een
toespraak hebben gehouden. De huldiging
werd besloten met een serenade van de
harmonie Montagne.
In de fraai met bloemen versierde hall

van het gemeentehuis is daarna een
receptie gehouden, welke zeer druk be-
zocht was. Verschillende autoriteiten
gaven door hun aanwezigheid van hun be-
langstelling blijk.
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Luchtbeschermingstentoon-
stelling

Oss, Vrijdag.
De afdeling Oss van de Ned. Vereniging

voor Luchtbescherming heeft in de grote
. zaal van het bondsgebouw op de !!euvel
een luchtbeschermingstentoonstelling ge-
organiseerd, welke gehouden zal worden
van Donderdag 22 Mei (Hemelvaartsdag)
tot en met Zondag 25 Mei. -
Op deze show zullen alle soorten bom-

men worden tentoongesteld, terwijl als
bijzondere attractie een miniatuur-s~ad
"Duistervoorde" te bezichtigen zal zijn.
Een deskundige zal het publiek op de ten-
toonstellmg . voorlichten. Burgemeester
De Bourbon zal de expositie openen op
Woensdag. 21Mei, des avonds om 7.30uur.

Tweejarige drenkeling ger.~d
Oyen, Maandag.

In een 'onbewaakt ogenblik geraakte

1 het twee-jarig zoontje van de familie Arts
alhier, dat op het woonschip van zijn
ouders aan het spelen was, te water. Het
kind zonk onmiddellijk in de diepte en /
zou zeker in de Maas verdronken zijn, als
het ongeluk niet was opgemerkt door den
heer P. de Ronde, schipper van de Koop-
vaart 13. Deze bedacht zich geen ogen-

, blik en sprong gekleed te water. Zwem,'
mend wist hij het kind te bereiken en
inderdaad gelukte het hem, het drenke-
lingetje te grijpen en behouden aan wal
te brengen. De kleine en zijn moedige
redder hebben geen nadelige gevolgen
van het onvrijwillige bad ondervonden .

.Kerkdief door kos+er Jnge-
, 'slot~n .en gepakt

•• , Mill, '- Maandag.
De gemeentepolitie alhier is er.in 'ge-

slaagd op heterdaad een man te betrap-
pen, die zich bezighield met .het ledigen
van offerblokken in de R.K. kerk.
De koster had, bemerkt dat een onbe-

kenda zich op verdàchté wijze. ophield
lil de onmiddellijke nabijheid van de of-
ferblokken. Hij vermoedde onraad en
sloot in allerijl de kerkdeuren. Daarna • 1
haastte hij zich naar de politie en toen V
de veldwachter onmiddellijk daarna ter
plaatse arriveerde, kon hij den kerkdief
op heterdaad betrappen. Men bleek te
doen te hebben met den 27-jarigen J. G.
UIt NlJmegen, die reeds meermalen voor
dergelijke diefstallen veroordeeld is.
Oe verdachte is Ingesloten en zal ter

beschikking wordim gesteld van de Justi-
tie te 'S-Hertogenbosch.

Arbeider verminkt
. Oss, - Dinsdag.

. Hedenmorgen is in de houtzagerij firma
Kaml?huys en Van Loosbroek. alhier, een
lerns~lg ongeluk gebeurd. De jeugdige '
fabneksarbeider Van Lieverloo verrichtte
werkzaamheden aan een schaafmachine.
Op ~en gegeven moment wilde hij een
houtje uit de .machine halen, doch hij
greep rnis en geraakte met zijn rechter-
hand tussen de machine bekneld. Zijn
mede-arbeiclers schakelden onmiddellijk
de e~ectrische sfroom uit, doch de onge-
lukkig« bleek reeds ernstig te zijn ge-
k:yetst. De duim en de wijsvirtger van
zijn rechterhand Waren afgerukt. Nadat
ter .plaatse eerste hulp was verleend, is
het slachtoffer naar het St. Annazieken-
huis overgebracht.
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Bakkersknecht uit bra~-
. dend 'huis' gered

'~uurman waagde ziin' leven
, om de vlammen hun "

prooi te ontrukken
Boxmeer, - Dinsdag,

Door tot nu toe onbekende oorzaak isien.,hevIge brand uitgebroken' in de bak-
errj van den heer F. van K. alhier Des

nachts ,werd'een ,buu:r:man,zekere W: van
~., door hulpÇ'eroep .uit zijn slaap gewekt.
ot..ZIJn schrJk bemerkte hij, dat de bak-

~erJJ ~~~. v. K. in lichter laaie stond
aar ..IJ WIst, dat boven de branäendè

.' bakkerij een knecht sliep, vel:moedde hij
wel, dat deze 'laatste om hulp had ge-
roepen. Van S. klom op het dak en
:;laagde er met ,gevaar voor eigen leven
111 den ~akkerskhecht door een dakraam
naar buiten te trekken en van een wisse
dpod te redden. Inmiddels haä het vuur
z~ch snel uItgebreid. Dank zij het krach-'
~lg optreden van de brandweer is men er
JU geslaa~<;l.het woonhuis te behouden
De bakkerij IS echter een prooi 'der vlam~
m~n gewor~~n. Een heteluchtoven en
,emge bakkerJJmachines zijn eveneens ver-
dlorengegaan, terwijlook een partij meel
aoor het VUur is vernield. De .schads
wordt slechts geäeeltelijk door verzeke-rmg gedekt. . "

Brandstoffenkaarfen
Oss, - Vrijdag.

Dezer dagen zullen huis aan huis aan-
vraagkaarten Brandstoffen Categorie A
worden .bezorgd, Deze kaarten, die dienen
Vaal' het aanvragen van brandstoffen-
kaarten, ten behoeve van particuliere
woningen voor het stookseizoen 1941-
1942 mogen uitsluitend worden ingevuld
en ondertekend dool' houders van met
Hoofd afgestempelde distributiestamkaar-
ten. Voor het afhalen van brandstoffen-
kaarten wordt gelegenheid gegeven op:

Dinsdag 3 Juni a.s., voor hen wier
familienaam begint met de letters A tot
en met G.
'Woensdag 4 Juni a.s. voor de letters H.

tot en met N.
Donderdag 5 Juni voor de letters O.

tot en met Z. '
Telkens van 9-12 en van ·14-17 uur op

het distributiekantoor. De na-uitreiking
. van brandstoffenkaarten zal plaats heb-
ben op Woensdag 2 Juli a.s.
Bij' het afhalen van de brandstoffen-

kaarten moet de aanvraagkaart. benevens
de met Hoofd gestempelde distrlbutie-
stamkaart worden medegebracht. Aan
personen, beneden 16 jaar worden geen
distributiebescheiden medegegeven. Per-'
sonen.. 'die , in;t~n 'pensiQll,~hotel q)f op
kamers' wonen, .mogen gèen, 'a,aJavraag-
kaart indienen.> '

Arbeidsbemiddeling
Oss, - Vrijdag.

Naar aanleiding van de reorganisatie
der arbeidsbemiddeling en overgang 'van
deze dierist van de gemeente naar het
rijk, is tot directeur van het kantoor Oss
benoemd, de, heer F. J. Gevers, vroeger
directeur der gem. arbeidsbeurs, in de
rang van hoofdcommies bij het departe-
ment.
Bij het kantoor Oss zijn aangesloten

de gemeenten: Alem c.a., Berghem, Gef-
fen Heesch, Lith, Megen c.a., Nistelrode,
Nuland, Oss, Ravenstein, Reek, Schayk
en Zeeland (N.B.).

y
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Diamanten huwelijksfeest
Veghel, - Vrijdag.

Onder grote belangstelling van de ge-
hele bevolking heeft het ecJ:ltpaà:~'f'. van
Helvoirt-Langerihuizen zijn diamanten
huwelijksfeest gevierd. ,
Na een speelale kerkdienst in de paro-.

chiekerk volgde een receptie, waarbij
velen, van de gelegenheid gebruik maak-
ten om de jubilerende oudjes de hand te
drukken. 'Onder hen bevonden zien de ill. v
burgemeester, hét voltallige gemeentebe- U>
stuur en de 'geesteltjkhetd. Het gehele
huis was in een bloementuin herschapen.
Des avonds werderi de feestelijkheden, die I
op verzoek van het diamanten bruids-
paar een 'intiem karakter droegen, beslo-
ten met een serenade door de plaatseltjke
harmonie. Daarna, heeft burgemeester
Eliëns nog het woerd gevoerd en de oud-
jes namens alle gemeentenaren gecompli-
menteerd.

I
I luchtbeschermingsdienst, . .

Oss ,-- Donderdag.
Burgemeester mr. L. de Bourbon heeft,

-onder grote belangstelling, de grote
luchtbeschermingstentoonstelling, georga-
niseerd door de àf d. Oss van de Nat; Ver.
voor Luchtbescherming in de grote- zaal
van .het Bondsgebouw, officieel geopend. I :Ir L
De burgemeester sprak de hoop uit, dat

',... de interessante expositie zich in een druk
bezoek. zal mogen verheugen. Daarna werd V
een rondgang gemaakt,' waarbtj de heer

I Krebolder, ambtenaar van de N.V.L. in
Nederland, van. voorliohting diende, Als
extra attractie zal-de fa. G. van Hees al-
hier, aan eIken 500-sten bezoeker een zil-
veren lepeltje aanbieden .

.Spreekuur burgemeester
Oss, - Vrijdag

k De burgemeester·· brengt ter algemene
ennis, dat hijelke Dinsdag en Vrijdag

spreekuur zal houden van 10' tot 12 uur.

WandelsP9rtdag
Oss, - Zondag.

Onder grote belangstelling heeft de
Osse wandelcentrale heden een wandel-
sportdag gehouden, welke goed geslaagd is.
Er werd deelgenomen door 382 personen

w.o. 8 groepen, afkomstig uit Oss, Den
Bos_Ch"Cuyk, Wijchen en Nijmegen. Het "
traject voor de senioren was 35 km. Na
a~lo.?lrheeft in het r.k. Bondsgebouw al-
h,eri' de prilsuitretkrng plaats gehad .
.Behalve. de hertnnertngsrriedaûle, welke
..aan alle deelnemers werd uitgereikt, wer-
den emgo extra prijzen toegekend.

Lijk van melkventer
opgehaald

Den Bosch, - Dinsdag.
h Uit. de Zuid-Willemsvaart is opgehaald
et Iijk van den' melkventer J. Gielis

. van 't Woud uit Oss. .
De man werd sinds vorige week Zen-

dag vermist, toen hij naar Den Bosch
~as gegaan om enige zaken te regelen.
IJ. was 45 jaar oud en. vader van eengezin.



,jBeatrix" won het concours
Oss; - Vrijdag.

De plaatsèlijke biljartvereniging £eatrix
heeft te Schijndel een returnwedstrijd ge-
speeld tegen de Schijndelse combinatte.

De uitslagen luiden: H. Sch.effer-F. van'
ZutphenLl l-e-Iêü: J:v. Ernlng=-A. Kemps
100---73; A. v. d. Grinten-H. Pelders 49-
100; P. Jansen-J. v. Oorschot 70-100; J
Th. van Ballegooy-e-A, Eykemans 67-75;
L. v, Erningé.....C.Hermus 54-75. Totaal:
Oss 451 pnt., Schijndel 5.J3 pnt., dus een
winst voor Schijndel van 122 punten. Aan-
gezien de thuiswedstrijd voor Beatrix een
winst van 190 punten opleverde, is het con-
cours door deze vereniging gewonnen,

IrDistributier~anl
I .brandsto~
Oss
In afwijking met vroegere publicatfes,

deelt de directeur van het distributie-
kantoor mede, da.t de huis aan huis be- j
stelde aanvraagkaarten. categorie A.
moeten worden ingeleverd op het distri-
butiekantoor op de navolgende data, tel-
kens van 9 tot 12' uur en van 2 tot 5 uur.
Maandag 9 Jüni door hen wier familie- .
naam begint met de letters A tot en met
G; Dinsdag 10 Juni voor de letters H tot
en met N; Woensdag 11 Juni voor de'
letter 0 tot en met Z.
Tegen 'inlevering van genoemde kaart

en op vertoon van de distributiestamkaart
van alle' leden van het, gezin, wordt een
1?<>nkaa.rtvoor bJndstoffen. verstrekt.

, Banden en schoenen
10ss. Tot 15 Juni a.s. kunnen geen aan-
.If vraagformulieren voor rijwielbanden wor-
J den ingediend. In verband met het ge-

ringe aantal beschikbare bonnen, moet'
met een belangrijke vertraging in de af-
doening van de ingekomen verzoeken wor-
den rekening gehouden.
Met ingang van 1 Juni moeten aan-

vragen voor schoenenbonnen plaats heb-
ben, door middel van. een aanvraagformu-
lier, dat bij de distributiedienst verkrijg-
baar ill.

--J/~'
\

. Uitreiking van persoonsbewijze'1
. Oss, - Zaterdag.

Op Maandag 9 Juni zal hier ter plaatse
worden begonnen met de uitrei)nng. van
persoonsbewijzen naar de alphabetlsche

\ volgorde van de geslachtsnaam (geh~wde
vrouwen op meisjesnaam). Ieder za een
schriftlllijkc uitnodiging ontvangen, am.
op dag, uur en .. plaats, als !s aange-
geven te verschtjnen.
Zij: die VlIegens ziekte niet kUI;1~en

'komen worden verzocht, hun Ultnodigmg
ten 'gemeentel1uize terug te bezorg~n,

I onder overlegging .erier geneeskUl:ldlge
verklaring, vóór o~. op de dag, waarop
zij moeten. verschIJnen. - t
Ieder'is verplicht, de stukk~~ med~d e

brengen, welke bij de uitJ;l.odlgmg n~ er ,
ter kennis zullen worden gebracht. .

<.,0":-. ' . " .,

'vatkensn1,a,i'kk ':' ','., 1 -
_. . . OS5,- Donderdag.
". ' '.' 127

Aanvoer: 16 loopvarkens, pr~~n, 1~, 18 ,
tot f 35; 1100 blggen, prlj~~, in hOófdza,a,k"
, De aanvoer bepa,a,lde Zl zeer groot was.
tot bIggen, w~lke aa,nvoer114-1 18. dat is
De prijzen vaneerden va~ Niettem.in wa.&
1a:E£'a~~~11:v~~'d~tee:;':~ er veel van de
hand gedaan.'------
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Kraam-wijkverpleging

, / Oss, - Donderdag.
De vereniging "Het Groene Kruis"

heeft besloten een kraam-wijkverpleging
in het leven te ,roepen. Hierdoor zal aan
een lang gevoelde behoefte worden voor-
zien.

I

Emeritaat deken A. J. v. Erp
St. Oedenrode, - Vrijdag.

De heer A. J. van Erp, deken van het
.dekenaat St. Oedenrode, heeft! wegens
hoge leeftijd, emeritaat aangevraagd.
· In zijn plaats is benoemd tot deken van
het dekenaat St. Oedenrode, de heer G..
'van Dijk, pastoor van de parochie H. Ser-
·vatrus te .Schijndel.

Bestrijding van wandgedierte
Oss, - Donderdag.

B. en W. dezer gemeente maken bekend,
dat het verboden is als verhuurder of uit
anderen hoofde een woning of gedeelte
daarvan in gebruik te geven, zonder dat
een verklaring is ingeleverd, welke is af-

I gelegd door een als zodanig door B en W.
erkenden deskundige en waaruit blijkt,
dat noch in de woningen noch in het
eventueel daarin aanwezige huisraad,
wandg!3dierte is aangetroffen. _
Het is eveneens verboden, bij het als

huurder of uit anderen hoofde betrekken
van een woning of een gedeelte daarvan,
daarin huisraad te plaatsen, indien niet
door een deskundige is verklaard, dat
.daarin geen wandgedierte is aangetroffen.

Degenen, voor wie deze verbodsbepa-
·Iingen gelden, zijn verplicht, deze verkla-
rmgen, vóórdat een woning of een ge-
deelte daarvan wordt betrokken, bij B.
en W. in te leveren. ,',
Als deskundigen, bevoegd tot het af-

g'!ven van. de vereiste verklaringen, zijn
aangewezen: P. Keyzers, Molenstraat 35
en J. H. Steenbergen, Kromstraat 1. De
k!=lstenbedragen een gulden per verkla-

,rlllg. Bovengenoemde bepalingen gelden
alleen Voor woningen in huurklassen be-
neden drie honderd gulden per jaar.

I'

Texefle-peerdenmerkt
Oss, - Donderdag.

D~ burgemeester maakt bekend, qat. op
Dond€rdag 12 Juni op de Heuvel alhier,
een taxatie-paardenmarkt zal worden g~-
houdtll. Vanaf tien uur kunnen, bIJ die
ge~egenheid, paarden, die ten verkoop
staan, worden aangeboden, waarna een
verkoopkaart zal worden uitgereikt.

Spreekuur burgemeester
Oss -Donderdag.

Dè burgemeester maakt b~kend, dat_hij
Voortaan, behalve elke Dinsdag en VnJ-
dag van 10-12 uur, ook des Woensdags
van 14-16 uur spreekuur zal houden.

VARKENSMARKT

Oss" - Woensdag.
9p de weekmarkt van heden was, de aan-

voer zeer beperkt, als gevolg van het samen-
vallen met markten op andere plaatsen.
N.iettemin w.as de handel, 'speciaal de big-
genhand-el vrij vlot en de prijzen varieer-
den van t 16-21. -In totaal werden aan-
gevoerd 450 biggen.

Overdrechr "electrisch net
Berghem, - Woensdag.

,In een tredenmiddag gehouden spoed-
etsende raadsvergadering, heeft de raad
met algemene stemmen besloten. het bo-
vengrondse electrische net in deze ge-
.meents over te dragen aan de P.N.E.M.•
_tegen een vergoeding van f 35.000.

J-

r
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Nieuwe dijkgraaf en heem-
raden gekozen,

Megen, - Woensdag.
In de vergadering van ingelanden 'van '

het waterschai> ,,'s Lands van Megen"
werd de heel' A., G. Meys te Macharen
tot .dijkgraaf gekozen.
Vervolgens werden tot heemraden be-

noemd de heren A. 'van Erp te Bergl1em,
G. de Koek te Flaren en N. v. d, Cool-
wijk te Macharen.

;/
BespuHen van aardappe~

velden
Oss, -' Vrijdag.

De burgemeester beveelt, in verband
met de bestrijding van de Colorado-kever,
aan alle. 'gebruikers van percelen, gelegen
in deze gemeente, waarop aardappelen
verbouwd worden, dit gewas drie maal te
bespuiten met calcium-arsenaat. '
De tijdvakken, waarin deze bespuitin-

gen moeten worden uitgevoerd, zullen
nog later worden bekend gemaakt. Blijft
de gebruiker van 'een perceel nalatig de
voorgeschreven' maatregelen ten uitvoer
te brengen, dan worden deze op zijn
kosten uitgevoerd. Voor alle aangelegen-
heden, betreffende 'de bespuiting van

.aardappelvelden kan men zich vervoegen
aan het houten gebouw naast de water-
toren aan de Oude Kerkstraat Men is
verplicht, aldaar, onmiddellijk ná het ver-
richten der bespuitingen, opgaaf te doen.

Burgemeester van Oss
hartélijk ontvangen

Oss, - Zaterdag.,
Vrijdagavond hebben de bewoners van

het villapark een hartelijk welkom bereid
aan den nieuwen burgemeester mr. L.
de Bourbon, die zich heden in zijn wo-
ning in de Burgem, v. d. Elzenlaan, in
het villapark, komt vestigen. Men wilde
,den burgemeester op echt Brabantse
Wijze inhalen en daartoe was een comité
gevormd.
De ,burgemeesterswoning was fraai ver-

sierd en voor de ingang prijkte een bord
met de woorden "Welkom.'.' De Harmonie
'der Hartog's fabrieken liet zijn vrolijke
muziek heren en huis aan huis werd in
de buurt gevlagd. Voor de ingang van
het huis wenten aan den burgemeester
en zijn echtgenote fraaie cadeaux van
de buurtbewoners aangeboden .w.o, een
reusachtige Brabantse' koek.
,De burgemeester dankte in hartelijke

bewoordingen voor de ontvangst en liet
in zijn hede uitkomen, dat een' goede
buur beter is dan een verre, vriend.
Ten slotte maakte de Harmonie een

rondgang door de straten van het villa-
p~rk, terwijl de burgemeester met vrouw
en kinderen in de stoet meeliepen.

'}

Geslaagde tentoonstelling
Oss, - Zaterdag.

De luc11tbeschermingstentoonstellin~s·,. -. t is gehoUden, ,welke hier ter piaa se ehalve door
een waar succes geworden, B . van alle
de leerlingen der hOogstiet'kl~~~~.n1500 per-
scholen, werd, de expos ie , ",
sonen bezocht.

- !
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~I--Ge.vonde~-~roiectielmet
II .een hamer bewerkt

Ontzettende qevelqen
Boxtel - Vrijdag.

Hoe gevaarlijk het is, onbekende voor-
werpen op te rapen en te demonteren,
heeft zich opnieuw hier ter plaatse be-
wezen, waar een l6-jarige jongen door
een ontploffend projectiel levensgevaar-
lijk werd gewond, terwijl zijn twee broers
mindor ernstig werden gekwetst.
Toen de drie gebrs. H. een wandelinge-

tje deden, vonden zij op een weiland, in
de nabijheid van het sportpark, een hun
onbekend voorwerp, dat later een pro-
jectiel bleek te zijn. Zij begingen de
verregaande onvoorzichtigheid het ge-
vaarlijke voorwerp met een hamer te
gaan bewerken, De gevolgen' bleven niet
uit. Met een geweldige knal kwam het
projectiel tot explosie. De drie broers
stortten allen gewond neer. Omwonenden
waarschuwden in allerijl een dokter. die
ter plaatse eerste hulp verleende. Twee
jongens resp. van 17 en 19 jaar hadden
lichte verwondingen bekomen. Na ver-
bonden te zijn, konden zij zich naar
huis begeven. Met hun l6-jarigen broer
Marinus was het echter erger gesteld.
Hij verkeerde in' deerniswekkende toe-
stand. De -knaap had zwaar ûetsel aan
het onderlichaam bekomen, terwijl drie
vingers van de rechterhand waren afge-
rukt. Het slachtoffer is naar het zieken-
huis vervoerd, waar hij onmiddellijk van
de sacrementen der, stervenden werd
voorzien. Zijn toestand is hopeloos.

,2...?~
Examen L.O.

Veghel, - Maandag.
R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen

H. Hart. te Veghel. .
Geëxamineerd en geslaagd de dames M.

de Beert te Nistelrode. W. Goossens te
Deurne. W. Rertslg te Oploo, R. Remmer
te Geesteren, F. v. d. Heurik te Deurne en
A. HUYbregts te. Reusel.

Eindexamen Gemeente-tekenschool "eghel.
Timmeren: L. v. d. Nieuwenhof en J. de

Laat te Veghel en A. v. Gemert te Vorsten-
bosch.
Metaalbewerking: C. Jonkers en C. Eyke- J

mans te Veghel.
Smeden: A. Marinus te Eerde
Metselen: P. v. Uden te Veghel.
Stratenmaker: G. van Gorp te Veghel./v~

Aanbesteding
Oploo, - Woensdag. ~

Ten gemeentehuize alhier heeft de a:~~
besteding plaats gehad voor het ma
van een betonnenduiker. Eind- !
Hoogste tnscnrrtrster was fa. Cohen,

hoven. met i 8.550.-. d fa
Ret laagst werd ingeschreven oor .

Louwers. Uden, met 17.27-0.-.

"ARKENSMARKT.
Oss, - Woensdag.

Aanvoer: 720 biggen, prijzen v~n 1Hl--
i 22, 16 loopvarkens, prijzen van J 24-1 28.

De aanvoer vooral wat biggen betreft,
was zeer groot en in hoofdzaak werd slechts
hierin handel gedreven.

De prijzen waren lets lager dan de laat-
ste weken. wat de omzetten oeperkre en
de markt een mmder geanimeerd aanzien
gat.

,'---.~

OM. - D(\Merd&g.
Voor het l'llid,deruota)l(j,.dlploma. examen J'

Vesti'~ÜlgSwet, slaagden 1!>1'Ze stadgenoten:
Van Enkel. Van Dijk. Goven, Van Grms-
ven, Kevzera, Van Lier, Van Schi,indel. V05-
senberg en Hendriks. "
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Examen 1.0,

Veghel. - Oonderd3g.
Kweekschool voor onderwijzeressen. Ge-

s182gd de dames: A. van Iersel t~ Tilburg.
J. hRrknOf te Helmond. A. Kl"eu\lIe1 te Gees-
tc'n. M. v. d. Laar te St. OcdenrCl)ie; J.
VR,!'! Lokven te Veghel en G. Mooren te
'Vierlingsbèek.

Brug wordt herbouwd
Veghel, - Donderdag.

Het gemeentebestuur heeft de weder-
opbouw van de brug over de rivier De
Aa opgedragen aan de N.V. Aannemings-
maatschappij voorh. L, van Drunen en
Zonen .te '5 Hertogenbosch, voor de som
van f 37.293,-, exclusief de levering der
betonpalen.

Zilveren artsjubileum
Zeeland (N.B.), - Donderdag.

Op Maandag 16 Juni hoopt dr -,A. W.
Jansen alhier de dag te herdenken, dat
hij zich 25 jaren geleden als arts hier
ter plaatse vestigde. Men is voornemens,
dit ztlveren jubileum niet onopgemerkt
te laten voorbijgaan.

Gestolen fietsen werden in
een roggeveld ge-

demonteerd
Oss, - Woensdag.

Uit Oss en omgeving werden de laatste
tijd veel rijwielen gestolen. die later, ont-
daan van banden, dynamo's en lampen,
al of niet vernield' in een roggeland wer-
den, teruggevonden. Toen gistermorgen
wederom aangifte van rijwieldiefstal werd
gedaan, togen enige agenten er op uit
om in de nabijheid van bedoeld rogge-
veld eens een oogje ill ,het zeil te houden.
Hun wachten was' niet .tevergeefs. Twee
mannen verdwenen met een rijwiel in de
rogge en toen zij even later door de ge-
meentepolitie werden overvallen, waren
zij druk' aan het demonteren. Het bleken

I de gebroeders Van. H. uit Oss te zijn. De

l
beide arrestanten lI.ijn voorlopig opge-
borgen. .

. . .
_----..--- ê

De Maas blijft ge-.:aarlijk
zwemwe+er

Cuyk, - Woensdag.
Ondanks het fiJit, dat de Maas gekana-

liseerd. is, blijft het water zijn grilligheid _
behouden ën men moet een goed geoefend
zwemmer zijn om de verraderlijke stro-
mingen te kunnen .trotseren.
Gisteravond was de 35-jarige slager

A. v. d. Eyken ult Cuyk naar de Maas
gegaan om een verfrissend bad te nemen.
Nauwelijks was hij een -,paar meter van
de kant of hij werd door de stroom ge-
grepen. De zwemmer verdween in de
diepte en hoewel er alle poguigen werdcri
ingesteld om hem te redden, mocht zulks
niet baten. Urenlang is tevergeefs naar
het slachtoffer gedregd. Zijll lijk is nog
niet geborgen. De verongelukte slager
was ongehuwd.

)

Oss
De leider van' de' cli,stributiedienst kring

Oss deelt mede. dat tot 1 Juli a.s. geen
aanvraagformulieren voor schoenen .of
rijwielbandenbonnen ,kunnen worden 111-
gediend of uitgereikt.
In het vervolg. zal slechts tussen de

eerste eli de tiende van elke maand ge-
legenheid worden gegeven tot ~et aan-
vragen of inleveren van formu~~er.en ter
verkrijging van bonnen voor rijwielban-
den of schoenen.
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O.M.S:versïoeg S.1.0.D.

OSS, - Vrijdag,
Onder zeer grote belangstelling werd in

café 'Parkzicht aan de Molenstr~~t. al-
hier. de eerste, competrtaewedstrijd ge-
speeld van de afdeling Oss van de Neder-
landse Biljartbond. ,'Het was een entmoe-
ting tussen de clubs O.M.S. en S.l.O.D.•
waarbij O.M.S., zëgevterde.
De eindstand: Wa~O.M.S. ~25-S.1.0.D.

197 punten. De, hoogste sene werd ~e-
maakt door den: heer J, HendrIks
(O.M.S.) met 56 caramboles.

Directrice r.k. openbare
leeszaal

Oss, - Vrijdag.
Wegens vertrek naar Helmond, is aan

mej. iH. Schoonhoven eervot ontstag ver-
leend als directrice van de r.k. openbare
leeszaal, alhier. "
In haar plaats is als directnee be-

noemd mej. C. Vinkenburg uit Den
Bosch.

I

J

"Hartog" wint van IIThes"
, Oss, - Zondag.

De tennisclub ,Hartog" is er in geslaagd
door een 7-1-zege te behalen op "Thes I"
(EindlJ.oven) te promoveren naar de
tweede klasse, afd. Zuid.
De uitslagen waren als volgt:
Heren enkelspel: Alb den Hartog ver-

liest van F. Koster 1--6, 6-8. Schepers
wint van G. Koster 6-2, 6-2. Dames
enkelspel:' mevr. M.' Spanhof wint van
,mej. L. v. Akkeren 8--6, 6--0; mej. A.

I Snethlage wint van mej. I. de Bie 12-10,

1

S-6.
Gemengd dubbelspel: mevr. M. Spanhoff'

, en Arn. den Hartog winnen van mej. L.
v. Akkeren en G. Koster 6-4, 6-4; mej.
A. Snethlage en J: Schepers' winnen van

1 mej. I. de Bie en F. Heyne 9-7, 6-3.
Heren dubbel spel: Alb. den Hartog en
Arn. den Hartog winnen' van F. Heyne
en F. Koster ~, 6-1. Dames dubbel
spel: mevr. M. Spanhoff en mej. A. Sneth-
lage winnen van mej. L.' van Akkeren en _
mej. 1. de Bie 6-4, 3--6, 8--6.

Inspecteur C. CQpier

overleden
Boxtel, - Maandag.

I Na:.een langdurige ziekt« is op 51-jarige
eeftlJd overleden de heer G. Copier, in-
specteur van politie, alhier.
De heer Copier, die voordien werkzaam

wa~ . als rechercheur bij de gemeente-
polItIe te Den Bosch, werd per I Januari
1932 benoemd tot chef-veldwachter te 11
Boxtel. Hij ging onmiddellijk over tot If I
reorganisatie van het corps veldwachters,
dat reeds in 1!J3,3werd omgezet in een
agentencorps. Chef-veldwachter Copier
werd toen benoemd tot inspecteur van
politie. Deze functie heeft hij tot Zijn
Vroegtijdige dood met grote plichtsbe- I
trachting en energie vervuld. Hij stond
bekend als een onkreukbaar ambtenaar
en een humaan mens.
Zijn heengaan wordt dan ook in brede

kring betreurd:

Bloeddorstige hond
Oeffelt, - Maandag

Dezer dagen kwam de landbouwer A.
G. alhier. tot de ontstellende ontdekking,
dat een bloeddorstige hond zich toegang
tot het hoenderhok had verschaft en daar
een ware Slachting had aangericht. Der-
tig jonge legkippen waren doodgebeten.
De hond heeft zijn euveldaad met de

dood meeten bekopen.
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Eervolontslag

Oss, - Dinsdag.
Aan den heer C. van Her~n, lelder

van de Distributiedienst Kring Oss, IS op
zijn verzoek, als zodanig, eervolontslag
verleend. . ~. .
In zijn plaats is als lelder van de Dis-

tribiItiedienst benoemd de hEier Roeffen,
voordien assistent-leider van genoemde
dienst. De heer van Roozendaal IS .als
assistent-leider benoemd.

EXA;\IEN.
Veghel, - Maandag.

Geslaagd de dames: W. de Beer, NisteI-
rode; W Goossens, Deurne; H. Hemmer,
Geesteren; W. Hertsig, Oploo; F. », d. Heu-
rik,-Deurne en A. Huybregts, Reusel.

KWEEKSCHOOl, VOOR ONDERWIJZE-
RESSEN.

Veghel, _ Maandag.
Geslaagd de dames: P. Remery, Asten;

W. de Wit, Deurne; H. v. d. Weyden. Veg-
hel; en C. Wijgergangs, BerIlcum. De
examens zijn geëindigd.

'_'.'..7/ _
Oss
Overeenkomstig onderstaande indeling

van het alfabet, zullen op de werkdagen,
vallende in het tijdperk van Woensdag
18 tim Vrijdag 27 Juni, de nieuwe distri-
butiebescheiden worden uitgereikt.
Woensdag 18 Juni de letters A, B tot

en met Boeyen.
Donderdag 19 Juni de letters B (res-

tant), C en D tim van Dinther ..
Vrijdag 20 Juni de letters D rrest), E,

F en G tim Govers.
Zaterdag 21 Juni de letters G (rest), H,

I en J tim Jansen.
Maandag 23 Juni de letters J (rest),

K, L en M tim Mee.
Dinsdag 24 Juni de letters M (rest), N,

0, P, Q en, R tim Ruys.
Woensdag 25 Juni de letters R (rest),

S en T tim Timmermans.
Donderdag 26 Juni' de letters T (rest)

U, V en W tim Wagemakers. .
Vrijdag 27 Juni de letters W (rest), X,

Yen Z.
Inlevering van distributiebescheiden

dient plaats te hebben door de navolgende.
personen: a. Zij, die een huisslachting
hebben verricht; b. Zij, die brood van
graan uit eigen OOgsthebben; c. Zij, die
aardappelen van eigen teelt gebruiken;
d. Pluimveehouders, die nog in aanmer-
king wensen te komen voor nieuwe toe-
wijzingen voor kippenvoer.
Het inleveren van deze distributiebe-

scheiden, benevens het uitreiken van
extra-bescheiden aan hen, diezware arbeid
verrichten, .zal geschieden' op Maandag 30
Juni voer de letters A, B, C, D en E; Dins-
dag 1 Juli voer de letters F, G, H, I, J en
K; Woensdag 2 Juli voer de letters L, M,
N en 0; Donderdag 3 Juli voer de letters
P, Q, R, S en T; Vrijdag 4 Juli voer de
letters U, V, W, X, Y en Z. De uitreiking
zal geschieden op het distributiekantoor
alhier, dat daartoe geopend zal zijn. op
genoemde-data van 9 tot 12 uur en van'
14 tot 19 uur (ook op Zaterdagnamiddag
21 Juni). 'Een na-uitreiking zal voorlopig
niet plaats hebben.
Distributiebescheiden mogen slechts

worden afgehaald door personen, die ouder J
dan 15 jaar zijn. Het afhalen van dlstri-
butiebescheiden voor meer dan één gezin
is 'verboden. Alle distributiestamkaarten
moeten worden meegebracht.

,
- 1

..
Nuttige Handwerken.

Veghel, - Woensdag.
Kweekschool voor onderwijzeressen Veg-

hel Geslaagd de dames A. van tersel, Til-
burg. J. Kerkhof. Helmond. A. Kreuwel,
Geesteren, M. v . d. Laar. St. ,Oedenrode,
J, evan Lokven. Veghel en G. Mooren, Vier-
lingsbeek •.



9/~/-- I ______

Burgemeester P. A. v. d.
Broek overleden

Den Dungen, - Donderdag.
Na een la.ng ziekbed is te zijnen huize

overleden de heer P. A. van den Broek,
burgemeester-secretaris dezer gemeente.
De heer Van den Broek werd in 1884 te
Liempde geboren. Na op Huize Ruwen-
berg te St. Michielsgestel zijn studiën te
hebben voltooid was hij achtereenvol-
gens werkzaam op de secretarie der ge-
meenten Megen en Veghel. Daarna volg-
de zij nbenoeming tot gemeente-secretaris
van Liempds. In 1919 werd hij benoemd
to.t. burgemeester van den Dungen. ter-
WIJl de raad dezer gemeente hem in 1924
aa~stt;lde· tot gemeentesecretaris. In de
21 Jaren, dat hij aan het hoofd zijner ge-
meente heeft gestaan heeft de thans ont-
slapen burgemeester zich doen kennen
als een kundig magistraat en een hu-
maan, mens. Zijn verscheiden wordt dan
ook in brede kring betreurd. De over-
~ede~e heeft van 1935 tot '1939 zitting ge-
Bad m de Provinciale Staten van Noord-
rabant. .

Kosteloze persoonsbewijzen
Oss, - Donderdag.

De burgemeester brengt ter kennis van
belanghebben, dat degenen. die' in aan-
merking wensen te komen voor .een kos-
teloos persoonsbewijs of een persoonsbe-
'wijs tegen verminderd legesgeld, onmid- f

dellijk, nadat zij een uitnodiging hebben
ontvangen," ter gemeentesecretarie (bu-
reau persoonsbewijzen) een aanvraag
(iaartoe kunnen indienen. Bij de uitrei-
king van het persoortsbewüs, zal den
aanvrager worden medegedeeld of het
desbetreffende verzoek kan worden in-

, geWilligd.

Inenting tegen pokken
Oss, - Donderdag.

B. en W. dezer gemeente maken be-
kend, dat op Woensdag 25 Juni a.s., des
namiddags van 2 tot 3 uur, in het Bands--
gebouw, Heuvel 35, gelegenheid zal wor-
den gegeven tot kosteloze inenting. tegen
pokken voor kinderen beneden één jaar.

Geslaagd
. Oss, - Donderdag.

d Voor het middenstandsdiploma slaag-
Ben onze stadgenoten: de dames M.
Ao~yen en L. de Werd en de heren J.
v c et, M. van Eldo~k, K. van Esch, J.M d. Heuvel, J. v. LIer, A. van Lier, A. d •
eyers, P. v. d. Schoot, Th. Peeters, H. V

Schouwenaars, F. Witsiers en F. Wage-
makers.

\

r; Hock.ytou,"o::~~:;::._. 1\

De hOCkeYclub,"Keep Fit" alhier, heeft
voor a.s.. Zondag een groet hockey tour-
nooi georganiseerd, dat gespeeld zal wor-
den op de terreinen van de voetbalver-
eniging TOP en van het Cal'Il1E\lcollege.
Onder de deelnemers bevinden zlch o.a.
.Forward, Tilburg; Hopbel, Helmp?-d; ~~P:
Boxtel' Hoco en Molshoop, QlSterwlJk,
J.utop, 'Uden; Play fair, ,Tilburg e~ de
plaatsel11ke clubs Keep FIt en Rapld.Ity.
De toegarli tot het Keep Fit-tournOOI is
-geheel vriJ, he~een zeker tot een druk
bezoek zal bijdragen.

A.N.W.B.-consul
Oss - Donderdag.

Tot consul van de A.N.W:S. voor. 0:
en omstreken is benoemd. de .heer .
.Kuyten, Asterstraat 5, alhIer.

(
,
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Geslaagd' hockey-tournooi
Oss, - Maandag.

Niet mlnder dan 250 spelers en speel-
sters hebben Zondag deelgenomen aan
het grote hOCkeytournooi, dat de Osse
hockeyclub Keep Fit had georganiseerd.
Zondag om elf uur vingen zowel de

heren- als de dameswedstrijden aan, resp.
op het T.O.P.-terrein en H.B.S.-terrein.
Nadat de verschillende wedstrijden waren

I gespeeld, kwam om kwart voor zeven de
~na!~ Voor de heren, waarbij Hopbel
oChIJndel (kampioen van de Z.N.H.B.) de
zege wist te behalen over Keep Fit Oss
met 2-0.' "
In de damespartij legde Forward TIl-

burg (1e kl. K.N.H.B.) beslag op de wis-
selbeker met een l-()..overwinning op
Hopbel Schijndel.
Verliezersfinale heren: Jutop I Uden-

Hoco, Oisterwijk, 0-2. ' ,
,Verliezersfinale dames: Den Bosch,
s Hertoge.rtbosch,_Play Fair. Tilburg
0-1. '. '
De wisselbeker komt thans definitief'

in het bezit van Hopbel (Schijndel).
De deelnemende verenigingen waren:

Forward .1 ('ril~urg) Den Bosch, Hopbel,
Hocû (OisterwiJk), Play Fair (Tilburg),
Mep 1 en 2 (Boxtel), Jutop 1 en 2
(Uden), Keep Fit <OIl> en Rapidity(Oss).

/

Liempde, Zondag.
Hedenavond waren enige jongens, waar-

onder de vijftien-jarige B. van Aarle, al-
hier, in de Dommel aan het baden, toen
laatstgenoemde plotseling in de diepte
verdween. De vrienden begonnen uit alle
macht om hulp te roepen en weldra snel-
den enige landbouwers toe, die alle po-
gingen in het werk stelden, om den dren-
keling te redden. Men Slaagde hierin even-
wel niet en aanstond Ving men met dreg-
gen aan. Later op de avond werd het lijk
van den jongen opgehaald.

Examen nuttige handwerken
Veghel, _ Maandag.

Kweeksohool voor onderwijzeressen. Ges!. JX
de dames: P. Rernery, Asten, W. de Vet,
Deurne, H. v. d. Weyden, Veghel en C. ~ey-
~~a.ngS, BerIlcum. De examens zijn geeln-

Oudste inwoonster overleden
Oss, _' Dinsdag.

In het St. Leonardusgesticht, waar zij
een welverdiende rust genoot, IS de oud-
ste inwoonster dezer gemeente overleden.
Hèt was mevr. M. Hocks-~an Orso~w.
Zij. heeft de leeftijd van 91 Jaar bereikt.

(I 7;.. ,..,
'Autobus in de sloot

Berlicom, - Woensdag.
Hedenmorgen passeerde een landbeu-

wer met een met paard bespannen maai-
machine, het gehucht M:idd~lrode, toen
het paard plotseling schichtlg werd en
een zijsprong maakte. Juist op dit mo-
ment naderde een personenautobus .. Door
snêl Zijn stuur om te gooien Wist de i
chauffeur een aanrijding te voorkomen, ,
doch. de bus begon te slippen, geraakte ,
van- de weg en kwam in een sloot te- .
recht. Uit de aard der zaak verwekte het !
gebeurde onder de passagiers van. de bus I
niet weinig eonsterna tie. ,Verschllienden .
van hen hadden snijwonden opgelopen'l
ter..W'ijl. een vrouwelijke passagier haar
schouder had ontwricht. Nadat dr. To-
nino eerste hulp had verleend, konden
de gekwetsten met een andere bus naar
'hun woonplaats terugkeren. De autobus
-met daarbijbehorende gasgenerator was
beschadigd. '



Geslipt
Oeffelt, - Woensdag .

. ...Hedenmorgen is de motorrijder B. alhier,
die zich naar Beugen wilde begeven, ge-
'slipt en in volle vaart tegen een met J
stenen beladen vrachtauto opgereden. De
motorrijder werd op de weg geslingerd en
bléef ernstig gewond liggen. Hij werd een
naburige woning binnengedragen, waar
eerste hulp werd verleend. Het slacht-
.offer had een been gebroken, terwijl hi]
bovendien zwaar aan het hoofd was ge-
wond. Hij is in het ziekenhuis opgenomen.

VARKENSMARKT
Oss, - Woensdag.

b·12 lOOpvarkens, prijzen van! 24-32; 648
l~gen, Prijzen van f 16--21. De aanvoer

was zeer bevredigend en aangezien ook
goede prijzen werden besteed had de han-
d.el een VIlotverloop .. Er we.rd zeer veel om-gezet.

Heemkundekring opgericht
st. Oedenrode, - Donderdag:

Hier ter plaatse heeft een drukbezochte
yergadering plaats gehad, waarin besloten
IS tot oprichting van de heemkundekring
St. Oedenrode, Onder deze kring zullen
eveneens ressorteren Eerde, Olland Schiln-
del, Son. en Wijbosch. '

Examens
~nd-exalJ~en R.K.H.B.S.. (CarmelcoIle!;e)

M s s, Geexamineerd 9 cand. Ges!. allen.
O· P. N. HUlsmans, Lith; A. W. W. Kemps,
ss, J. L. M. Keijzel's, Oss' H W van

if~?pevelt, Langenboom; F. M. L.·v. ei. Pol,
J ,i'hcm; N. P. Sprenger de Rover, Oss;
Uden.vHanRUden, Oss; A: J. G. de Visscher,

, . . C. Wleberdmk, Oss.

~~~

Waterverbruik te hoog
Oss, - Zaterdag.

d Aangezien het waterverbruik tie laatste
ba~en abnormaal is gestegen, verzoekt de
UI gemeester dezer gemeente de inwoners

met !laclruk het besproeien van tuinen aan.
zienlIJk te beperken ten einde daardoor de
tregelmatlge voorziening van drinkwater
everzekeren. .

IDe politie heeft opdracht dit te centro-eren.

Bespuiten van aardappel-
velden

Oss, - zater<j.ag;
De burgemeester brengt ter algemene

kennis, dat alle aardappelvelden m deze
gemeente voor de 'eerste maal moeten 7
worden bespoten in het tijdvak 'van 30
Juni tot en met 8 Juli. .
De tweede bespuiting moet geschieden

-van 17 Juli tot en met 26 Juli. •

Wethouder Bouwoverleden
Erp, - Vrijdag .

.._; Na. een langdurige ziekte is hier ter
_plaatse overleden de heer M. Bouw, wet-
houder en loco-burgemeester dezer ge-
meente.

Burgemeester jubileert
Uden, - Zaterdag.

Burgemeester Buskens hoopt op 1. Juli
zijn 12!-jarig ambtsjubileum te vieren. ,1-
Men. is voornemens den jubilaris op au:
dag in een buitengewone raadsvergade
ring te huldigen.

J

/,
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Handboogwedstrijd

St. Michielsgestel, - Zondag.
Onder grote belangstelling heeft hier

heden de schietwedstrijd plaats gehad
van de handboegschutterijen van dtstrte, ••
V van de Nederlandse bond van Hand-
boogschuttertjen.
De uitslagen luiden als volgt:.
Klasse I: 1. Wilhelmina, St. Michiels-

gestel, 447 p. (afdelingskampioen) ; 2. De
Unie, St. Michielsgestel, 445 p.; 3. Prins
Bernhard, Orthen, 419 p.; 4. De Een-
dracht, st. Michielsgestel, 415 p.; 5. St.
Sebastiaan, St. Michielsgesteld, 396 p.:
6. I;andmansunie, Schijndel, 382 p.; 7.
Kariovalda, Esch, 346 p.
Klasse II: 1. Amicitia, Schijndel, 460 p.

(afdelingskampioen, tevens kampioen van
district V; 2. Soranus, Liempde, 425 p.;
3. Altijd Goed, Den Dungen, 406 p.; 4.
L'Union, Boxtel, 394 p.; 5. De Dageraad,
Vught, 363 n.: 6. De Unie II, St. Mi-
chielsgestel, 349 p.; 7. L'Union, Liempde,
345 p.; 8. Buiten Verwachting, Vlijmen,
251 p.
~lasse III: Eendracht, Rozenjacht.

Boxtel, 422 p. (afd. kampioen); 2. Gau-
dium Inter Nos, Esch, 388 p.; 3. St. Joris,
Vught, 384 p.: 4. Ons Genoegen, Vught,
381 p.; 5. Oefening en Ontspanning, St.
Michielsgestel, 371 p.; 6. Landmansunie
II, Schijndel, 368 p.; 7. Constantia, Dru- .
nen, 365 p.: 8. Wilhelmina II, st. Mi-

'I chielsgestel, 364 p.; 9. Willem Tel, Vught,
356 p.; 10. St. Sebastiaan II, st. Michiels-
gestel, 354 p.; 11. Amicitia II, Schijndel,
352 p.: 12. Nimrod, Hintham, 334 p.; 13.
Ons Genoegen II, Vught, 326 p.; 14.
Prins Hendrik, Helvoirt, 312 p.: 15. Sora- '
nus, Háaren.. H12p.; 16 Recht door Zee,
Gemonde, 311 p.; 17. Constantia II, Sru- "Vti'l.
nen, 306 p.: 18, Buiten Verwachting, 1J
Vught, 304 p.: 19. Prins Bernhard II,
Orthen, 303 p.; 20. Saranus II, Liempde,
301 p.: 21 Rozen Vavalieren, Vught, 296
p.; 22. De Zwerm, St. Michielsgestel, 287
p.; 23. L'Union II, Liempde, 285 p.; 24.
Ons eGnoegen, Herpt, 274 p.; 25. Een-
dracht Rozenjacht II, Boxtel, 269 p.; 26.
Kariovalda II, Esch, 265 p.; 27. De Da- \
geraad II, Vught, 265 p.: 28. De Een-
dracht II, St. Michielsgestel, 263 p.; 29.
De Unie III, st .. Michielsgestel, 258 p.;
30. Willem Tell II, Vught, 237 p.; 31.
Altijd Goed II, Den Dungen, 224 p.; 32.
Saranus II, Haaren, 160 p.
De twee zestallen en. twee reserves, be-

nevens de veertien beste schutters. die
. zullen deelnemen aan de districtscorps-
kampioenschappen van Nederland (OP 27
Juli) zijn: 1. A. Brekelmans van Willem
Tell, Vught, 101 p.; 2. Jac. Verhagen van
Wilhelmina, St. Michielsgestel, 93 o.: 3.
C. Ketels van Amicitia, Schijndel, 90 p.;
4. A. Bouwens van Ons Genoegen, Vught,
90 p.; 5. J. Verhagen van Kariovalda,
Esch, 89 p.; 6. A. v. d. Elzen van Een-
dracht Rozenjacht, Boxtel, 87 p.; 7. A.
Livius van Eendracht, st. Michielsgestel,
87 p.; 8. A. v. d. Heuvel van Amicitia,
Schijndel, 86 p.: 9. H. Schuurmans van
S. Sebastiaan, St. Michielsgestel, 85 p.;
10. M. van Rooy van Gaudium Inter
Nos, Esch, 85 p.; 11. M. van Esch van
L'Union, Bxtel, 85 p.; 12. M. Venrooy
van Oefening en Ontspan,?ing, st. Mi-
chielsgestel, 84 p.: H. van Lith van Nlm- I
rod Hintham, 84 p.: 14. H. Verhagen
van Wilhelmina, St. Michielsgestel, 83 p.
De wedstrijden hadden een vlot verloop

en zijn een groet succes geworden.

Dronken man kreeg sabel-
snede van agent

Oss, - Dinsdag.
Maandagavond neert een beschonken

persoon, de 33-jarige opperman J. G.. T. I

uit Oss, die vergezeld was van ernge ,
vrienden verzet gepleegd tegen de ge-·
meente~litie bij zijn arrestatie wegens
dronkenschap. ,J
De agent van politie, die den man wil- Vv"

de arresteren, zag zich dan ook genood-
zaakt zijn sabel te trekken om G. van zich
af te' houden. Bij dit optreden is de pols-
slagader van G. doorgesneden, waardoor
veel bloedverlies ontstond.
Natlat de man bij een dokter was bin-

nengebracht waar eerste hulp werd ver-
leend, is hij' in het St Annaziekenhuis ter
verpleging opgenomen.



Burgemeester Buskens
gehuldigd

Uden, - Dinsdag.
Heden is burgemeester C. L. Buskens,

~er .gelegenheid van zijn zilveren ambts-
Jubileum en het feit, dat hij 12! jaar ge-
leden het burgemeesterambt te Uden
aanvaardde, op hartelijke wijze gehul-
digd. De feestelijkheden werden ingezet 1,'
met een R.Mis van Dankbaarheid in de f<'
Kapel der Kruisheren. Vervolgens werd
om half elf in de voor dit doel fraai ver-
sierde raadzaal een buitengewone raads-
vergadering gehouden. Nadat de burge-
meester en zijn familie naar hun zetels

I
waren geleid, nam loco-burgemeester F.
L. Hoefs hl't woord, die het vele goede
memoreerde, dat de jubilerende burge-

~moester voor de gemeente Uden heeft ge-
I daan. .
I Met algemene stemmen werd hierna be-
sloten, als blijvende herinnering, een
straat en een plein, welke op initiatief
van den burgemeester tot stand zijn ge-
komen de naam te geven van Burgemees-
ter Buskensstraat en Burgemeester Bus-
kensplam, Tenslotte werd een druk be-
zochte receptie gehouden.

Productieslag 1941

Oss
De lelder van de distributiedienst maakt

bekend dat de op 2 Juli vastgestelde na-

\

U..it.reik.ing van brandstoffenkaartel!- voorhet komende winterseizoen op die dag
niet zal plaats hebben, doch op Woensdag
9 Juli en wel van negen tot t~a~f u)lr
en van twee tot vijf uur op het dlStnbutle-

-,kantoor. .

Onderwilxeres jubileert
Dinther, - Zondag.

Reden heeft mej. A. Joosten, onderwij-
zeres aan de R.K. jongensschool alhier,
haar zilveren ambtsjubileum bij het on-
derwijs gevierd. Ter gelegenheid hiervan
heeft de jeugd haar hedenmlddag hulde
gebracht. Tijdens de receptie hebben
velen van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de [ubilaresse persoonlijk geluk te
wensen. Onder hen .bevonden zich tal van
oud-leerlingen.

( Gemeente-artsI Nuland, - Maandag

I De raad dezer gemeente heeft voor de
tijd van een jaar, tot gemeentearts be-
noemd den. heer A. Tonino, arts te Ber-
licum (N.B.).

Silobouw
Oss, - ;Woensdag.

Met het doel de silobouw te bevorderen,
is hier ter plaatse een silo-commissie sa-
mengesteld, bestaande uit de heien A. J
Peeters, voorzitter; M. Eysvogels, secre-
taris; A. van Erp, W. den Brok en L.
Loeffen, leden. Er zijn reeds vijftig aan-
vragen voor silobouw binnengekomen.

J



Oss
De leider van de distributiedienst maakt

bekend, dat de Juli-toewijzingen vaste
brandstoffen groep E, aan het distribu-
tiekantoor kunnen worden afgehaald en
wel op Maanda.g 7 Juli voor de nos. 1 tot
en met 300 en op Dinsdag 8 Juli rest.
Deze oproep geldt niet voor varkenshou-

ders, welke in het bezit zijn van een Eo
iden ti tel tskaart.

Waterschap ..De
MaaskantIl

Oss, - Donderdag.
Onder voorzitterschap van mr.' G. van

Zinnicq Bergmann, waarnemend dijk-
I graaf, hebben 74 hoofdingelanden van het
waterschap ;,Oè Maaskant", heden te Oss
vergaderd. De voorzitter· herdacht in zijn.
openingsrede den overleden dijkgraaf,
wijlen den heer J. F. Ploegmakers uit
Oss. Voorts sprak hij een woord van af-
scheid tot den heemraad mr. H. A. H.
Bijvoet uit Berghem, die wegens het be-
reiken van de ouderdomsgrens zijn func-
tie heeft moeten neerleggen. Alvorens

.- overgegaan werd tot het opmaken van
...... de voordracht voor de verkiezing van een·

nieuwen dijkgraaf, ter voorziening in de
ontstane vacature, stelde mr. J. P. Pulles
uit Oss voor om het salaris van den dijk-
graaf zodanig te verhogen, dat het ambt
niet meer als een nevenfunctie behoeft
te worden beschouwd. Spr. was van me-
ning, dat het ambt van. dijkgraaf van dit
aanzienlijke waterschap, dat zich uitstrekt I
van de Dieze tot aan de Limburgse grens,
en geheeloostelijk Noord-Brabant omvat,
omvangrtjke werkzaamheden met zich
medebrengt en de gehele persoonlijkheid
van den functionnaris eist. De· voorzitter
stond niet, geheel en al onsympathiek te-
genover dit voorstel, doch had het raad-
zamer gevonden, dat mr. Pulles zijn voor-
stel tijdig aan de Dijkstoel kenbaar had
gemaakt, zodat deze dan van prae-advies.
had kunnen dienen. Voorts zijn de salaris-
regelingen aan de goedkeuring van Ged .
. Staten onderworpen. De voorzitter be-
loofde om deze zaak in studie te nemen
en te zijner tijd een prae-advies. van de
Dijkstoel aan de vergadering voor te leg-

t gen. Bij stemming bleken 45 stemmen te
'j zijn uitgebracht op mr. L. de Bourbon,
, burgemeester van Oss, terwijl verder opI de voordracht zullen worden geplaatst J.

I
lLM. Goessens te Oploo en J. M. Smits te
Lith.

Rosmalen krijg.t gas
Rosmalen, - Donderdag.

De gemeenteraad heeft besloten, ov~r
te gaan tot het aanleggen van gas 111
deze gemeente. De kosten bedr:agen
t 30.000.- terwijl gedurende 25 Jaren
t 2000.- per jaar zal moeten worden be-
taald., . t t
Verder is de gemeente doende om 0

grondruil te geraken. Indien dit tot stand
komt, zal de gemeente kuunen bescntk-

I ken over een zwemgelegenheId welke ~au
alle eisen voldoet. Men zal de Ned. Heide-
maatschappij verzoeken een ontwerpbe-
groting te maken.

Paardenmarkt
Oss, -' Donderdag.

Op Donderdag 10 Juli a.s. ~l op het
Heuvelplein alhier een taxatIepaarden-
markt worden gehouden. .. .
Van 10 uur af, kunnen bij die .gelegen-

heid paarden welke ten verkOOP staan,
worden aangeboden, waarna een verkoop-
kaart, zal worden uitgereikt.

Spreekuur burgemeester
Oss, - Donderdag.

De burgemeester maakt bekend, dat hij
Woensdag 9 Juli verhinderd is, spreekuur
te houden.

f
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Biljartcompetitie

OSs, - Donderdag.
In het bondsgebouw alhier is een com-

petitiewedstriJd biljarten gespeeld tussen
de bilj!).rtverenigingen SIOD en Beatnx.
De uitslag luidt als volgt:

SIOD-Reatrix
L. van Ballegooy-H. Scheffer
A. de Louw-J. van Ernmg ...
P. Jansen-A. v, d. Grinten
J. Jansen-P. Jansen .
A. den Brok-Th ..van Ballegooy

Totaal 489-586

75-125
104-125
125- 86 .
84-125
104-125

De stand
is thans:
DOV I
Beatrix I
Siod

In de competitie eerste klas

1 625 63 9.921 56
1 586 155 3.781 34
2 686 218 3.147 35

,;luk.'
Examens

Examen acte 'L.O.
S c h i~ n del. Mariakw~ekschool voor

~11~~rW1JZere5sen. Geslaagd: de dames A, C.
nlerteb~e~ Tir M. Ac, Bardoej, J. M. Char-

. A, M: a: Erke[~~~.en, W. H. J. '.M. Duijf ert

Gouden bruiloft
, ' Volkel, - Vrijdag.
Onder hartelijk medeleven van .de ge-

hele bevolking heeft het' echtpaar Joh.
Verkampen-Jonkers zijn' diamanten
huwelijksfeest gevierd. De feestelijkheden
werden ingezet met een speelale kerk-
d).enst, na afloop waarvan de diamanten
jubilarissen, in open rijt.uigen en vooraf-
gegaan door de plaatselijke muziekvereni-
ging "St. Cecilia" naar hun woning reden,
welke door de buurtbewoners fraai was
versierd. Namens de buurtbewoners bood
een commissie daarna twee fauteuils aan
het diamanten echtpaar aan. Van de )_ I
receptie, welke hierop VOlgde heeft het
gehele dorp .gebruik gemaakt, om de oud-
jes de hand te drukken. Naar Brabantse
trant, 'werd het ·feest door alle dorpelin-
gen meegevierd. De fe!!stelijkheden wer-
den besloten met een serenade, welke de
fanfare St. Cecilia aan de jubilerende
echtelieden bracht.

1 Veghel ,
De raad heeft besloten de bljzondere 1

meisjesschool uit te breiden met-drie les-
lokalen. Voorts wordt een erediet verleend
van t 2000.- voor aanschaffing van leer-
middelen en schoolbehoeften voor de 0.1.
school.
Accoord werd gegaan met een voorstel

van 3. en W. om de verbouwing van het
raadhuis ondershands' aan te besteden.
Eveneens werd een voorstel van B. en W.
goedgekeurd om het politiecorps met twee
agenten uit te breiden en te brengen orl
vijf man en een hoofdagent.

Waarnemend penningmeestar
Oss, - Zaterdag.'

De Dijkstoel van het waterschap "De
Maaskant" heeft tot waarnemend pen-

I ningmeester van het waterschap benoemd
den heer J. J. van GUlick, _griffier van J
genoemd waterschap. alhleI'. '\

t/

/



:al

Commis,sies voor de
productieslag 1941

Oss, - Zaterdag.
Voor de productiesiag 1941 zijn de vol-

gende streek- en buurtcommissies be-
noemd in de streek "De Máaskant".'

Streekcommissie :
Voorzitter J. C. Wilgers, wethouder

van Vlijmen, te NieuwKuik. Leden: Jos
Zegers, Schayk; J. Ploegmakers, Lithoyen;
R. v. d. Hoogen, Geffen; W. Lamers
Velp (N.-B.)
Buurtcommissies:
Buurt Alem, Maren, Kessel: Voorzitter:

J. P. Willems, Maren. Leden: A. van
Erp, Kessel; M. van Sonsbeek, Kessel;
H. R. van Oers, Alem.
Buurt -Berghem: Voorzitter: M. J.

Peynenburg, Oss. Leden: W. J. Voet,
A. van Schayk, C. van Deutekom, R. v,
d. Heuvel.
Buurt Empel: Voorzitter: A. Hommers,

Den Bosch. Leden: G. v. d. Dussen, J.
Á.. v. 9.. Werd, A. Geerts. '
, Buurt Engelen: Voorzitter: W. v. d.
Doelen, Engelen. Leden: L. v. Cromvoirt,
Bokhoven; P. v, Gent, Engelen;. L.
Vugths, Bokhoven.
Buurt Herpen, gem. Ravenstein: Voor-

zitter: E. de Hart, Herpen. Leden: J.
Schraven, W. Nass, W. van Uden.
Buurt Lith: Voorzitter: L. Huisman.

Leden: J. de Bekker, P. Meys, J. van
.l\mstel Lzn.
BU'UrtLithoyen: Voorzitter: A. L. v. d.

Wert. Leden: J. v. Geffen, H. Thiemissen,
W. Koppelaars. 5&
Buur. Megen: Voorzitter: H. A. Coe- I

nen, Macharen. Leden: A. v. Liebergen,
H. v. d: Kamp, H. Verhoeven.
Buurt Oyen: Voorzitter; F. Sine!.

Leden: 'Joh. de Kleyn, J. Ho'v. Geen, A.
Verhoeven. I
Buurt Oss:, Voorzitter: A. J. Peters.

Leden: A. v. Erp, M. de Louw, H. v, d.
Heyden, N.' de Haas.
Buurt, Ravenstein, beváttende de ge-

meenten Ravenstein, Huisseling en Die-
den: Voorzitter: A. J. v. d. Heyden, Deur-
sen. Leden: J. Aarts, Huissellng ;' B. Coe-
nen, HUisseling; P. van Boxtel, Dieden; J"
S. vos, Huisseling, V i
Buurt Reek: Voorzitter: A. de Haan.

Leden: P. P. Sallaerts, C. Vloet, W. v. d.
Berg, G. Henderiks, Velp. '
Buurt Schayk: Voorzitter: P. de Graaf.

Leden: E. Kusters, A. v. Kessel, A. Zee-
gers, C. J. Duynhoven.
Buurt Velp (N.-B.): Voorzitter: A. B.

Jansen. Leden: P. v.. d. Heyden, J. v,
Haren, W. v. Opsteeg, G. Hendriks.

Bloeddorstige hond
Schijndel, - Zondag.

Toèn de landbouwer L'I van Ingen
alhier, zich hedenmorgen naar zijn weide,
op korte afstand van de boerderij begaf,
kwam hij daar. tot de mlnder aangename
ontdekking, dat twee kalveren, resp. van ~
twee en vier maanden oud, die hij daar
de vorige avond aan een paal had vast-
gebonden, op wreedaardige wijze waren
gedood. De boer dacht aanvankelijk, dat
men hier, met een geval van ergerlijke
baldadigheid had te doen en hij stelde de
politie van het gebeurde op de hoogte. J
Er werd een Uitgebreid onderzoek inge-
steld, dat uitwees, dat een bloeddorstige
hond de beesten had verscheurd. Tot dus-
verre is men er nog niet in geslaagd de
kwaadaardige hond te vinden. Voor den
landbouwer betekent het gebeurde een
ernstige schadepost daar de kalveren een
gezamenlijke waarde hadden van f 350. '



1 Schandelijke ,
I - kwajongensstreek
I Boekel, - Zaterdag

De landbouwer H. alhier is
vanmorgen het slachtoffer ge-
worden van een kwajongens-,
streek. Hij reed met een boeren-
wagen, welke volgeladen was
met stro op een landweg, toen
een troepje kwajongens het.
span in het oog kreeg en de
verregaande baldadigheid be-
ging, het stro in brand te ste-
ken. Even later lemerkte de
voerman tot zijn schrik, dat
vlammen uit de lading opstegen.
In een minimum van tijd stond
het stro in lichterlaaie en de
voerman moest zich haasten
om het paard uit te spannen.
Aan' blussen vleI niet te denken.
Wagen' en lading zijn een prooi
der vlammen geworden. Niets
was verzekerd.

Oss aangewezen als leverings-
piaats voor rundvee

Oss, - Maandag.
Bij besluit van de Veehouderij Cen-

trale is Oss aangewezen als- leverings-
plaats voor rundvee.
Het initiatief tot die aanwijzing werd

genomen door de plaatselijke Toewijzings
Commissie en den heer A. G. Meijs, chef
van het rayonbureau V.V.O. te Oss, ter-
wijl het verder ook aan de bemoeienis-
sen van burgemeester de Bourbon te
danken is, dat deze aanwijzing een feit
geworden is. ,
Hiermede is In een dringende streek-

behoefte voorzien.' Voor degenen, uit de
omtrek, die vee moeten leveren, betekent
deze aanwijzing een belangrijk financieel
voordeel en een groot gemak.
Oss, de centrumplaats van de Maasge-

meenten, -die tezamen een veehouderijge-
bied van betekenis vormen, met zijn
vleeswarenfabrieken, waar een gedeelte
van het geleverde vee zal worden ver-
werkt, is de aangewezen plaats voor die
levering. ;
Met deze beslissing is het belang van

Oss, van de omliggende gemeenten even-
als het algemeen belang in hoge mate
gediend.

I{)/~'
Politiejubileum in Oss

Oss, - Dinsdag.
In de hal van het gemeentehuis alhier

werd hedenmiddag aan den agent van
politie Ie klas, H. Th. Feldkamp, het
dienstkruis voor 20-jarige .trouwe dienst
van de Algemene Nederlandse Politiebond ,,-
uitgereikt. '
Na een korte toespraak, waarin hij de

verdiensten van den politieman in het I
kort memoreerde en hem en zijn familie
zijn gelukwensen aanbood, spelde burge-

, meester De Bourbon den jubilaris het
zilveren kruis op de borst en reikte hem
het daarbij behorende brevet over. De
heer ,Feldkamp dankte met een kort
woord.

«r-«:
Examens

Maria-kweekscllOol voor onderwijzerl'ssen
Schijndel

Examen nuttige bandwerken. Geslaagd
de dames: P. C. H. M. Maas; J, H. Melis;
H. J. Peters; p. E. W. van Wessen en C. H.
W. Wilms.

•
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Hand vermink;' 1
Lith, - Donderdag, I

Toen de 17-j.a.rige landbouwerszoon P. I
van Lith alhier, bezig was met hocirijden, ' I
had hij het ongeluk met zijn rechterhand
bekneld te geraken tussen de burries van
de hooiwagen en de muur. Toen men de
ongelukkige uit zijn hachelijke positie

{

I.

had bevrijd, bleek, dat zijn hand ernstig
was verminkt. Drie vingers van het ge-
troffen lichaamsdeel waren verbrijzeld.
Nadat een geneesheer ter plaatse eerste

I
hulp had verleend is het slachtoffer

1

naar het Grootziekengasthuis te 's Her-
togenbosch vervoerd, waar tot amputa tie
der vingers zal moeten worden overge-
gaan.

J

Installatie van waarnemend
burgemeester

Cuyk, - Donderdag
In een buitengewone raadsvergadering

is de heer C. Remmen, burgemeester van
Oeffelt, geïnstalleerd als waarnemend
burgemeester dezer gemeente. Wethouder
Pistorius riep het nieuwe hoofd der ge-.
meente, die als burgemeester van het na-
burige OeffeIt hier geen onbekende ·,is,
een hartelijk welkom toe en hing hem de
ambtsketen OUl. De nieuwe burgemeester
dankte voor de hartelijke ontvangst en
sprak de beste wensen uit voor 'het wel-
zijn der gemeente.
Enige uren later werd de heer Rem-

men, in het onder deze gemeente ressor-
terende Linden, op dezelfde wijze en in
dezelfde functie geïnstalleerd.

, I Vergadering van

1

slagers

I

Oss, - Vrijdag.
Naar: aanleiding van het feit dat Oss

thans aangewezen is als Ievermgsplaats
voor rundvee, heeft de r.k, slageraverem-

, ging een drukbezochte vergadering .ge-
houden, welke ook dool' burgemeester De
Bourbon werd bijgewoond, . '
De Voorzitter dankte den burgerneester

voor diens bemoeiingen en waar thans de
gelegenheid open is, om de Osse vee-
markt weel' op het oude bloeiende peil
terug te brengen, hoopt spr. ook in de
toekomst op diens steun te mogen, blijven
rekenen, Hierna werd een deskundige toe-
lichting gegeven omtrent de inrichting
der markt en de maatregelen, welke 'ge-
nomen dienen te worden om alles een or-
delijk verloop te doen hebben, Omtrent
het aantal van het aan te voeren vee, is
het nog moeilijk een schatting te maken,
doch men verwacht, dat in verband met
de moeilijke verveersgelegenheid zeer veel
en later wellicht alles uit de omtrek naar
Oss zal komen, De voorzitter doet ver-
volgens een beroep op het bestuur van de
N,C,B. om de boeren te wijzen op het
belang en voordelen. welke deze markt
hun biedt,
Tenslotte heeft de burgemeester de aan-

wezigen aangespoord om ijverig mede te
werken. terwijl hij op net grote belang
voor Oss wees 0111 nu te Revorderen, dat
men ook het zebruiksvee des Dinsdags op
de vrije mar~t naar Oss zal brengen.

\

Opvragen van spaargelden
Oss, - Donderdag

B. en W. dezer gemeente maken be-
kend, dat voor het oprîemen van spaar-
gelden 2e kwartaal 1941. tijdvak' 30
Maart tim 28 Juni a.s. gelegenheid be-
staat en wel voor hen, wier familienaam
begint met de letters: ,/
A. tot en met J. op Dinsdag'15 Juli a.s.

van 11 tot 12 uur en van 14 tót 17 uur,
K. tot en met Z. W~nsdag Hi Juli a.s.

van 9 tot 12 uur en van 15.,tot 16 u. 30.
Zij die zich niet voor diJ' doolopgeven,

worden geacht hun spaargeld te -laten I
staan tot de VOlgende gslegenheidv voor I'

opvraging. '



/
IIBeugen, - Vrijdag.

Toen de tandbouwerszoon J. R. alhier I
een stier wilde voederen, werd het beest I
eensklaps wild en viel den jongeman aan.
Op zijn hulpgeroep snelden de huisge-
noten toe en na veel moeite gelukte het
hun den ongelukkige te ontzetten Het
slachtoffer bleek echter zware inwendige
kwetsuren te hebben bekomen. Nadat ter
plaatse eerste hulp was verleend, is hij
naar het ziekenhuis vervoerd.

Stier werd wild

.Mgr. A. Hermus ter aarde
besteld

st. Michielsgestel. - Maandag.
Hedenmorgen heeft alhier onder bui-

tengewoon grote belangstelling de plech-
tige uitvaart en begrafenis plaats gehad
van mr. A. Hermus, oud-directeur van
het Doofstommeninstituut hier ter
plaatse.
Om half tien vanmorgen vertrok de

rouwstoet vanaf de kapel van het Insti-
tuut naar de parochiekerk van st. Mi-
chaël, wäar de uitvaartdienst werd ige-
b.Qll,d~ ~De.H Mis van ..Requiem werd
opgedragen door mgr. A. F: Diepen, bis-~
SChop'van "s'HertogenbosCh; met' assiS~~
ten tie van de heren mgr. A. Sweens, oud-'
president van het .Groot Seminarie, mgr.
J. Brekelmans, deken van st. Jean, en
mgr. F. Goyaerts, regent van het klein
seminarie. Voorts bevonden zich onder

. degenen, die de plechtigheid bijwoon-
den nog o.a. de directeuren en besturen
van de overige doofstommeninstituten
hier te Iande, het gemeentebestuur van
St. Michielsgestel en het Kathedraal
KapitteL . .
De lijkrede werd uitgesproken door

mgr. F. N. Hendriks. vicaris-generaal van
het bisdom. Spr. prees de kwaliteiten
van den overledene, die hoewel zwak van
lichaam zelfs zo zwak. dat men aanvan-
kelijk aarzelde hem tot het priester-
ambt toe te laten, zich met onverwoest-
bare energie aan het doofstommenonder-

, .I wijs heeft gegeven. Hij heeft zich be-
I' perkt tot diegenen, die door de wereld

bE!~iteld worden als onvolwàardigen en
h.IJ .heeft er met bewonderenswaardige
vmdmgrijkheid en kunde naar gestreefd
om zijn doofstomme kinderen te maken
tc?~ VOlwaardige burgers der maatschap-
pJJ. Vervolgens had de t.eraardebestelling
van het stortelijk overschot plaats op het
~erk.hof van het instituut, Aan het graf
15met gesproken.

11~'
Door hollende paarden ~~

gewond
T Overaangel, - Dinsdag.

m.eto~n de landbouwer J. Schr1\Ven'zich
ma . en met twee paarden' bespannen
ve~almachme naar het, land wilde beg-e-
tig ~:eIden de paarden plotseling schich-
het s oegen op hol. Het gevolg was dat
kwa~espan .tenslotte in een sloot tel:echt
op ct . DOOIde schok, werd de voerman
stige e i~eg geslmgerd. Hij werd met ern-
Nadat -wenalge kneuzingen: opgenomen.

V had; :en dokter ter plaatse eerste, hulp
zieken'i:leend, IS het slachtoffer naar het
ernstig ~S< v~rvoerd. De maatmachine was
paarden esc adigd, terwijl een der beide

verwondmgen had opgelopen: '

Aanbestedingv 1

Rede.' Erp, - Dinsdag.
van ee;; ~s ~~Ie~ aanbest.eed het bouwen
heer p S 0!Î1Jl'lJ, v~ rekening van den
Het' c el IUS te Wiesbaden. . .

Arts alhhOOgstwerd ingeschreven door A
Ier met f 30.540. .

RLla~gste InSChrijver was J R
€-l1!ond, met f 28.500. . van ooy,

I
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Opgave volkstuinen

Oss, - Vrijdag.
B. en W. van Oss verzoeken opgave

van ten pehoeve van personen en/of in-
stellingen dool' overheidsorganen, parti-
culiere personen en instellingen in huur
of in gebruik gegeven gronden, welke he-
stemd zijn voor teelt van land of tuin-
bouwgewassen (z.g, vollcstutnderij r. De
bij woningen behorende bloemen of moes-
tuinen kunnen buiten beschouwing wor-
den gelaten. De opgaaf dient te geschie-
den ter secretarie (afd. 1, bur. Bt.Om.),
alwaar daartoe aangifteformulieren zijn
te verkrijgen. .

Voor tweede maal spuiten
Oss - Vrijdag.

De burgemeester van Oss maakt be-
kend, dat alle aardappelvelden in de ge-
meente voor de tweede maal moeten wor-
den bespoten van 17 tot en met 26 Juli
e.k. Het daarvoor benodigde calcium-ar-
senaat kan op genoemde dagen worden
afgehaald tussen 14 en 17 uur en 18 en
21 uur aan het houten gebouw naast de
watertoren aan de Oude Kerkstraat.door
hen, van wie de verstrekking ook voor de
eerste bespuiting heeft plaats gehad.

Kookdemonsfrafie in Oss
Oss, - Vrijdag.

Op initiatief van het Gasbedrijf alhier,
zal de bekende kookleraar. de heer Lies-
hout uit Den Haag, een bak-, braad- en
kookdemonstratie .geven op Woensdag 23
Juli a.s. om 7.30 uur n.m. in hotel Luyk,
Spoorlaan. Bij genoegzame deelname zal
ook nog dezelfde dag om 2.30 uur een
demonstratie worden gegeven. Elke.j
demonstratie duurt 2t uur. Toegangskaar- I
ten zijn voor iedereen gratis verkrijgbaar
ten kantore van de gasfabriek. Na de
demonstratie is er gelegenheid zich aan
te melden voor een kookcursus, bestaande
uit vijf lessen. De kosten van deze gehele
cursus bedragen t 1.50. Nu de gasrantsoe-
nering haar intrede heeft gedaan, ver-
wacht het gasbedrijf, dat vele huisvrou-
wen van de gelegenheid gebruik zullen
maken deze gratis demonstratie bij te
wonen.

Oss
Hier ter plaatse is aangevangen met de

oproeping van personen. die aan hun in-
leveringsplicht betreffende metalen, moe-
ten voldoen. Wie geen oproeping ont-
vangt foet toch voor 10 Augustus a.s, aan
zijn inleveringsplicht hebben voldaan,
door zich te vervoegen bij het mleverings-
bureau. ook ingeval niets is in te leveren.
De straataawijs verzonden oproepingen
worden telkenmale openbaar bekend ge-
maakt door aanplakking ten raadhuize.
zodat iedere inwoner geacht kan worden
bekend te zijn met de dagen, waarop hij
tot inlevering verplicht was.
De navolgende bureaux zijn ingesteld:

mleveringsbureau I: lokalen achter Me-
ienstraat 17; mleveringsbureau II Patre-
naatsgebouw. OUde Molenstr.: inJeverings-
bureau III. KroIXIStr. 8 (Patronaatsge-

bouw) ; inleveringsburau IV GyIllnasti~~-,
lokaal, Vierhoekstraat. Deze bureaux zlJn
geopend van 8.30 tot 12 en van 13.3~
17 uur. Des Zaterdagsmiddags en zondags
gesloten.
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Burgemeester Roelofsz
geinstalle.erd

st. Michielsgestel, - Maandag.
In een spoedeisende vergadering is de

heer P. Roelofsz plechtig geïnstalleerd
als tijdelijk waarnemend burgemeester
dezer' gemeente.
De voorzitter, loco-burgemeester H. van

Rooy, wees op de zeer bijzondere heteke-
nis van de zo plotseling bijeengeroepen
vergadering. Hierna deed de secretaris
voorlezing van het besluit van den secre-
tarrs-generaal van het departement van
Binnenlandse Zaken, dat met ingang van
16 *uli aan den heer A. P. Scheltus, op
zijn verzoek, eervolontslag is verleend
als burgemeester van st. Michielsgestel.
Vervolgens werd de waarnemend bur-

gemeester, de heer Roelofsz, binnengeleid.
De voorzitter riep .den nieuwen functio-
naris een hartelijk welkom toe in de ge-
meente en hoopt, dat de periode van
diens bestuur zegenrijk voor de gemeente
moge zijn. Hierna werd nog het woord
gevoerd door den gemeentesecretaris, den
heer M. Schellekens en het raadslid Hoes.
Burgemeester Roelofsz dankte voor de
hartelijke ontvangst en sprak de wens
uit, veel goeds voor de gemeente st. Mi-
chielsgestel te mogen verrichten.

M'"~'
Huldiging van 'hoofdager,lt

A. Keulti~s
Oss. _.:.Dinsdag .

. 9p het daartoe feestelijk versierde po-
ll~lebureau vond hedenmorgen de huldi-
g~ng pleats van den hoofdagent A. Keul-
tjes, die het feit herdacht, dat hij voor
25 jaar in politiedienst trad. Daar bur-
gemeester De Bourbon wegens een lichte
ongesteldheid verhinderd was hierbij
aanwezig te zijn, sprak namens hem wet-
houder P. J. ;]_ Oremers, den jubilaris
toe. Hij bood namens het gemeentebe-
stuur zijn gelukwensen aan.
De heer Keultjes dankte den loco-bur-

gemeester voor de gelukwensen, de sym-
pathieke woorden door dezen gesproken
en voor het aangeboden cadeau;
Hierna boden verschillende sprekers

den jubilaris hun gelukwensen aan .
. .De heer Keultjes dankte mede namens
zijn echtgenote en kinderen de versenil-
lende spre~ers voor hun gelukwensen en
de verschillende stoffelijke blijken van
waardermg, welke hij mocht ontvangen.
Na.de huldiging werden de heer Kel.lltjes

en zijn familie door de vele aanwezigen
gefeliciteerg· '.

Oss
De uitreiking van nieuwe melkkaarten

zal geschieden op Maandag 28 Juli voor
hen wier familienaam begint met de let-
ters A tot en met G. Dinsdag 29 Juli,
vaar de letters H tot en met R, Woens-
dag 30 Juli voor de letters S tot en met
Z. De desbetreffende distributiestam-
k~ar~en moeten worden medegebracht. De
liltreiking heeft op bovengenoemàe dagen
plaats op het distributiekantoor van 9-12
en van 14-17 uur. Het afhalen mag
slechts geschieden door personen, die
ouder Zijn dan 15 jaar. Een na-uitreiking
zal voorlopig niet geschieden.

Aangifte Vèln leerlinge'n

Oss, -. Donderdag.
Het Hoofd dl" .

bekend dat a e~o. , senoot alhier, maakt
31 Juli' van 1~ msdag 30 en Woensdag
gelegenheid zal tot Id7nul', op .de school,
aangeven vall 1~or en gegeven, tot het
Kinderen . 1leuwe leerlingen.

leeftijd van ~le. voor ~ October 1941 de
nen wordell toJaarl heoben bereikt, kun-

ei:e aten.



Oss
Het hoofd van de distributiekring Oss I

maakt bekend, dat met ingang van 1 \
Augustus a.s, de contact-bureau's in de
gemeenten AJem c.a., Berghem. Geffen,
Heesch, LIth, Megen c.a., Nistelrode. Nu-
land en Ravenstein, zullen worden opge-
heven. Van die datum' af zal elk dezer
gemeenten dagelijks, behalve des Zater-
dags en Zondags.Ldoor reizende ambte-
naren worden bezocht.
Reclames tegen distributdeaangelcgen-

heden moeten uitsluitend worden inge-
diend bIJ het hoofd van de distributie-
krmg Oss, met in de linkerbovenhoek van
de enveloppe de vermelding "Reclame".

Wijk-kraamverpleging
Oss, - Donderdag.

Nu de instelling van een dienst voor
wijkkraamverpleging door de vereniging
"Het Groene Kruis" alhier, een feit is
geworden, kan de aangifte voor kraam-
verpleging geschieden op elke Donder-
dag, des riamiddags van 5 tot 6 uur; in
het consultatiebureau der vereniging,
Molenstraat, alhier.

~_._~~----

Yarkensmarkt.
Oss, - Donderdag.

Aanvoer: 12 loopvarkeris, prijzen van
124-128; 654 biggen, prijzen van f 12-
1 18. De handel was kalm, aangezien de
prijzen weinig verandering vertoonden ten
opzichte van de laatste weken.
Het aangevoerde materiaal ging voor het

overgrote deel in andere handen over.

Dorsmachine is geen
speelgoed

Dinther, __ Dinsdag.
Enige kinderen van den landbouwer A.

V. alhier, begingen de onvoorzichtigheid
met een dorsmachine te gaan spelen. Het
gevolg was, dat een zevenjarige jongen
met de linkerhand tussen de kamwielen
bekneld geraakte. Toen men het knaapje
uit zijn hachelijke positie had verlost,
bleek, dat zijn handje ernstig was ge-
kwetst. Nadat ter plaatse geneeskundige
hulp was verleend, is het slachtoffer naar
het zieltenhuis te Veghel vervoerd, waar
tot amputatie van drie vingers moest wor-
den overgegaan.

VacanHeganger verdronken
Veghel, ~ Dinsdag.

Hier ter plaatse heeft zich een ongeval
voorgedaan -dat een jeugdigen vacantiegan-
ger het leven heeft gekost. De' 17-jarige
0:. uit -Rotterdam, die met enige vrienden
nier ter plaatse kampeerde, vermaakte
zich met kanovaren in de haven. plotse-
ling sloeg de kano om, waardoor de drie
inzittenden te water geraakten. De twee
vrienden wisten zich zwemmend te red-
den, doch G. zonk in de diepte en ver:
dronk [ammerlijk. Men slaagde er vrij
spoedig in het lichaam van den drenk.e-
ling boven te brengen, doch kunstmatlge
ademhaling mocht niet meer baten, daar
de levensgeesten reeds waren geweken.

Athletiekdag en singelloop
Oss, - Donderda,g.

Onder auspiciën van de vereniging O.S.S.
zal op Zondag 17 Augustus hier ter plaa.tse
een grote athletiekdag worden geh0!lden,
op het gemeentelijk sJlOrtpark. De slllgel-
loop zal een dag tevoren worden gehou-
den, ld ., peelnemers rowel uit Oss als van e .eIS,
''kunnen zich:opgeven aan het ~ecretarlaat
van O.S:8.. SPQorlaah 76. alh.,ler. !:..' "'- _..,' _"'



Varkensmarkt.
Oss, ~ Woensdag.

Aanvoer: 416 biggen, prijzen van 1 12~
120; 12 loopvarkens. prijzen van t 24-1 26.
De aanvoer was zeer bevredigend en aarr-:

gezien ook goede prrjzen werden besteed,
had de handel een vlot verloop. Er Wll'tü.
veelomgezet,

Siod verliest van Beatrix .
Oss, - Donderdag.

In Café-Restaurant Central, alhier,
heeft de biljartcompetitiewedstrijd plaats
gevonden tussen het tweede vijftal van de
Biljartvereniging Beatrix en het tweede
vijftal van S.LO.D. De uitslagen waren:

A, Gremmee-A. den Brok
L. ti. Erning-J. v. d. Pol
G. v. Ravenstein-.A v. Lent
B. Uyting=-M. v, orsouw
A.' v. d. Berg-s-M. van Lieverloc

75- ~2
75- 44
69- 75
75- 28
75- 't9

369-268

De stand
is thans:
Beatrix 2
S.LO.D. 2
D.I.O.V. 2

in de competitie tweede klas

463
50',
336

2.125
1.978
1.959

3 984
3 1003
2 658

Leeszaal veertien dagen
gesloten

Oss. - Donderdag.
Het bestuur der Openbare Leeszaal, al-

hier, maakt bekend, dat de leeszaal van
Maandag 4 Augustus tot Zaterdag 16
Augustus voor het publiek gesloten "al
zUn. .
Op Zaterdag 16 Augustus, des middags

om vier uur, zal weer met het uitlenen
van boeken een aanvang worden gemaakt.

Programma athletiekdag
Oss, -

• Het programma van de
athletiekdag, op 17 Augustus
Gemeentelijk Sportpark is

Donderdag.
te houden
a.s.. op het
als volgt

samengesteld:
1. 100 rn. hardlopen; 2. kogelstoten; 3.
hoogspringen; 4 speerwerpen, Hinkstap-
sprone: 5. demi-finale 100 m.: 6. vèrsprin-
gen Sr. en Jr.: 7. 400 m. hardlopen; 8.
POlsstokhoogspringen; 9. estafette: 10.
discuswerpen; 11. finale 100 m.: 12 touw-
trekken.
Deelnemers kunnen op drie nummers

inschrijven. De singelloop wordt gehouden
op Zaterdag 16 Augustus des avonds om
zes uur. Start en fimsh op de Heuvel.
Route: Heuvel, Eikenboomgaard, KOOl'n-

straat, Slachthuislaan, Linkensweg, Teu-
genaarsstl'aat, Burg. v, d. Elzenlaan,
Spoorlaan, Molenstraat, Walplein, Heuvel,
finish.

Mr. L. de Bourbon
dijkgraaf

Oss, - Vrijdag.
Mr. L. de Bourbon, burgemeester dezer

gemeente, is thans definitief benoemd tot
Dijkgraaf van het waterschap "De Maas-
kant", alhier. .

Oss
De burgemeester maakt b.ekend, dat op

3 Augustus a.s. de oproepingen voor inle-
vering van metalen voor alle straten dezer
gemeente zulren zijn verzonden Zij, die
geen oproeping ontvingen, zijn verplicht
zich onverwijld op te geven aar, het in-
leveringsbureau I, aan de Molenstraat 17,
alhier. .

)



Waarnemend burgemeester
Linden, - Vrijdag.

Met ingang van 1 Augustus is tot waar-
nemend burgemeeój,er dezer gemeente be-
noemd de heer F. Schram, ambtenaar \
ter secretarie t,~ Chaam. Aan den heer
Remmen, burgemeester van OeffeIt, die
aanvankelijk bovengenoemde functie uit-
oefende, is met ingang van genoemde da-
tum eervolontslag verleend.

IOss, - Donderdag.
De burgemeester maakt bekend, dat alle

aardappelvelden voor de derde maal moe-
ten worden bespoten van 1 t.m. 9 Augus-
tus a.s.
Gedurende deze dagen kan het cal-

cium-arsenaat worden afgehaald tussen
14 en 17 uur en 18 en 21 UUTaan het
houten gebouw, naast de watertoren aan
de Oude KerI;:straat, door hen aan wie de
verstrekking ook voor de eerste en tweede
bespuiting is geschied.

b/llAt!~~
Concours-hippique van

"De Cowboys"
Berlicum (N.B.) - Zondaz

h De rtlvererûgtng "De Cowboys" alhie~:
eeft hedenmiddag haar jaarlijks coo-

c?UrS-hlPPlqUe,gehouden, dat dank zij het
fraaie weer, bijzonder geslaagd is Er was
veel publiek, terwijlook de deelnemers
goed waren opgekomen.
, De mtslagen der diverse ;nummers waren
als volgt:
Achttallen: 1. Rijverenigin", St Oeden-

rode:'. 141l p.: 2. Hijver. Gemonde'1371 P .
3. Rijver. Eerde 137 p.; 4. Rijver st 2 Mi:
~~~11~e~el 135 p.; 5: Rijver ': Zijtaart

Individuele dressuur: 1. H. Corster Nu-
la~d met Sparta 86 p.; 2. W. van Oorschot
St. MlC~uelsgestel met N.N. 82 p.; -3. A.
v. d. Wijst Mariaheide met Piet 81 p.; 4,
M. Verkutlen Eerde met Corrie 80 p.: 5
J. v, Daal Heeswijk met Joan 80 p. ,.
O~~st~ ruiter; 1. J. v, Boxtel, Berlicum op

tJO~, 2. F. v. Houtum, Heeswijk op
T,hea, 3. B. v. Daal, Heeswijk op Elty; 4.
~. Je Leyer, St. Oedenrode op Wietje; 5.
. ansen, St. Oedenrode op ·Tommi€.
Sprmgconcours: 1. M. Elesen Tilburg

met ~oll'y 0-4-45 sec.; 2, J. van' Engelen,
St. MlChlelsg.estelmet Hennie 0-4-62 sec.:
3. J. v, d. Oetelaar, Schijndel met Belley

U
O-d20-32sec.; 4. W. Teurüngs, Tilburg met
orus 4-4-57 sec.

HKOudbl?eds: 1: Lina van P. v. d. Doelen,
eeswIJk,. 2. Pleta van A. Wijgergangs,

BI'erlicum; 3. ACllla van L v Doorn Ber-lcum. • " ,
Warmbloeds: Glodona van W .Jansen

Schijndel: 2. Jupiter van J. Bekkers, st:
Oeden!ode; 3. Joachim van J v EttenWaspIK. .. •

~o/~~
Exernens

\ .
Oss,' -." _.Maandag.

Examen: Modevakschool- st. LeonardUs-
gesticht Oss. Diploma .Go"tümi!,>re: Ge-
slaagd de 'dames: D.: Boeyen; Fr v"n J3oxtel,
J. Bimbergen, 'A. 'ian Orso uw, 'L. ',Hendrlks,
R., Groenendaal R Jansen R Vóllen:ber~,
G. Volleriberg. R. Vork, 'T. 'Steenbergen. M.
v. d. Biggelaar. D. van, Dijk, C,· va1'l DijK,
A. .van Boxtel. B,. cootezem, A,.,IJ,sVOgels,
F'·v. d, Doelen, 1. 'v. Or&ÓUW.M 'van Ber-
gen, T van.OrsouW, G. èee!èn., G. van
Hemen. A. Kuppens' en M. penn~lgs.,:
Dtploma. lingerie: Geslaagd', de·.êtàmés: A.

Hol, M. Zondag. M. van Lieshout,' M. v: d.
Wetering. J, Govers. M. GOossensi' A: seees.
T, van Hoorn. F. BI'oeK&teeg,,1.. ,B.aayens, H.
v: d. Veerdonk. A, Wertenhroek; ''C" Wage-
makers, A, Kluitmans, J.' de Voor, ç. Wage-
makers. B. Leyten', A,' van oorscno», ,D.
Bevers. T, Aarts, M. 'v. Uden, C: v.MliJken-
burg. C. v . Esch, M.~Brands,·M.,:',:V'!"Llever-
100, T. Vernooyen, Ne'va.n Bergetl./'

,......- ~-

I
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Tijdelijk waarnemend
burgemeester

Linden, - Woensdag .
. Onder grote belangstelling is de heer F.
Schramm uit Chaam, geïnstalleerd als
tijdelijk waarnemend burgemeester dezer
gemeente.
De instaJ..latie geschiedde door wethou-

der Bardoel, die den nieuwen burgemees-
ter een hartelijk welkom toeriep, hem de
medewerking van het gemeentebestuur
toezegde en den nieuwcri functionaris
vervolgens de ambtsketen omhing.
De heer Schramm dankte voor het in

hem gestelde vertrouwen, dat hij niet
beschaamd hoopt te maken. Hij sprak de
beste wensen uit voor het welzijn der ge-
meente en verklaarde znjn nieuwe taak
met vreugde te aanvaarden Vervolgens
werd nog het woord gevoerd door burge-
meester Remmen van Oeffelt, die we-
.gens drukke werkzaamheden.' ontheffing
uit zijn ambt van waarnemend burge-
meester van Linden heef" moeten vragen
Hij wenste de gemeente geluk met den
meuwen burgemeester en hoopte, dat de
eerste schreden op het, burgemeesterspad
voor de nheer Schramm door meer zullen
worden gevolgd. De plechtigheid werd
besloten met een drukbezochte receptie.

De .post op J 5 Augustus
Oss, - Donderdag

Op 15 Augustus a.s. (Ma. ia Hemel-
vaart) zal het postkantoor alhier, voor
de postdienst om 12 uur worden geslo-
ten, behalve voor de behandeling van
telegrafische postwissels en spoed giro-
adviezen. De 3de briefpostbestelling, de
2e pakketpostbestelling en de laatste
buslichting zullen vervallen. De quitan-
tiedienst zal niet worden uitgevoerd. Het ~
postvervoer zal geschieden als op werk- I
dagen. Expresse brieven en pakketten
bel1tfens aan bederf onderhevige pak-
ketten zullen als op werkdagen worden
besteld, Voor de telefoon- en telegraaf-
dienst zullen de gewone openstellingsuren
gelden. Voor niet-busrechthouders zal ge-
legenheid worden geboden voor afhalen
van correspondentle van 18 uur tot; 18.30
uur, .

Paardentaxatie
Oss, - Donderdag

Op Donderdag 14 Augustus a.s. zal op
het Heuvelplein, .een taxatiepaarden-
markt worden gehouden,
Alsdan, kunnen van 10 uur. af, paar-

den, die ten verkoop staan, worden aan-
geboden, waarna een verkoopkaart zal
worden uitgereikt,

Distributie vaste brandstoffen
Oss, - Donderdag

Zij, die hun woning verwarmen met
"Haarden en Kachels", <dus houders
van bonkaarten J. of K,) en tevens in
.hetzelfde perceel B-, C- of D-verbruikers
Zijn (met uitzondermg van pensionhou-
ders en kamerverhuurders) .kunneri op ,
v\/oensdag 13 Augustus a.s. op het plaat-
selijk dtstrîbutiekantoor aanvraagkaar-
ten afhalen. die voor 16 Augustus d.a.v.
1l1gevuld, ingeleverd dienen te worden.

J
1\

Nieuwe melkkaarten
. Oss, - Donderdag
Zaterdag a.s. van 9 tot 12 uur zal op

het distributiekantoor alhier een na-uit-
reiking plaats hebben van de nieuwe
melkkaarten. '



Tenniswedsfrijden te Oss
Oss, - Donderdag. '

De wedstrijden voor de Osse tennis-'
kampioenschappen zullen ook dit jaar
goorgang vinden en wel op de banen in
de Molenstraat van 15 tim 24 Augustus
as , "
De wedstrijden zullen omvatten 1 heren'

enkelspel A-klasse; 2 dames enkelspel' A-
klasse, 3 heren enkelspel B-klasse, 4 da-'
mes enkelspel B-klasse; 5 dames dubbel-

j spel, 6 heren dubbelspel, 7 gemengd
dubbelspel.

B voldoende, tnschrrjvingen zal .ook
voor de nummers 5 tot en met 7 in de
B-klasse worden gespeeld, In het enkel- '
spell kan men- maar in één klasse uitko-
men. Ditzelfde geldt eventueelook voor
de nummers 5 tim 7. Vroegerè winnaars
van de enkelspelen G en winnaarscom-
binaties van de dubbelspelen B kunnen
uitsluitend in de A-afdeling inschrijven.
Inschrijvingen zijn te richten aan een
der leden van het wedstrijdcomité A. den
Hartog, Burg, v. d. Elzenlaan 3, J. Sche-
riers, Burg, v, d. Elzenlaan 11 en N.
Sprenger de Rover Kromstraat 17 Oss.
Alle nummers worden gespeeld om twee

gewonnen sets. De loting zal geschieden
, op Woensdag 13 Augustus a.s. om 20 uur
III Hotel de Korenbeurs, alhier.

," ~~:J tA-4'/~ .

Schoenenruilbureau
OSS.

B)lrgemeester De Bourbon heeft het
initiatief genomen tot de oprichting van
een schoenenruilbureau. Nu de schoenen-
bonnen steeds schaarser worden, verwacht
de burgemeester, dat een schoenenruil-
bureau voor vele huismoeders, die ver-
scheidene paren schoenen, waar hun kin-
deren uitgegroeid zijn, ongebruikt in de
kast hebben staan, uitkomts zal brengen.
Wanneer men scnéenen, voornamelijk

kinderschoenen nodig heeft, terwijl er nog
goede gebruikte voorhanden zijn, wende
men zich tot het schoenenruilbureau en
tracht (lie' daar te ruilen voor een andere
maat.
Het voornemen bestaat het genoemde

bureau te vestigen in een der leegstaande
lokalen van het distributiekantoor. '
De burgemeester roept dames op, ~ie

zich vrijwillig enige uren per week be-
schikbaar willen stellen om cp dit bureB;U
werkzaam te zijn. Zij, die daartoe bereId
zijn, gelieven zich vóór 2() Augustus a.s.
aan te melden bij den heer Th. J. van
Aanholt. chef der afd. buitengewone ov~r-
heidsmaatregelen, ter gemeentesecretane.

Heemkundekring opgericht
VEGHEL.

Hier ter plaatse is een vergadering ge-
houden, waarin het nut van oprichting I

van een heemkundekring werd besproken.
Het woord werd gevoerd door de heren dr.
H;. T. Heijmans uit Heeswijk en J. Vriens
uit Bakel, die leerrijke uiteenzettingen
over dit onderwerp gaven. Hierna werd
besloten tot oprichting van de Heem-
kundekring ..Veghel en omstreken". In
een volgende bijeenkomst zal een bestuur .
w?rden gekozen.

II~?'_~'
Gouden huwelijksfeest

HEESCH
Onder' grots' belangstelling heeft vrij-

dag het echtpaar W. van den :r:r.euvelt
Verbruggen zijn gouden lmwellJksfees
herdacht. 'I k rKoDes morgens werd, een speCIa e . e tn
dienst aehouden.. waarheen de oudjes 1
een met paal'dei-I bespannen auto, .bege-
leid door bruidsmeisjes, werden gebladl~.
De gehele dag kwamen de dorpsbewonel~
feliciteron; des avonds brachten ne •
.plaatseujke muziekcorps e,n de ,plaatse
lijke mondorgelclub een ser enadé.

/

/
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Oss
De nieuwe boter en vetkaarten zullen

'hier ter plaatse op de werkdagen, val-
lende in het tijdvak van 18 tot en met
28 Augustus 1941, op het distributiekan- I
toor worden uitgereikt. Daartoe is het
distributiekantoor op deze data geopend
van 9:""'12uur en van 14--17 uur. Ook op
Zaterdagmiddag 23 Augustus van 14-17
uur. 1
Daar bij deze uitreiking ,he. verkrijgen

van een boter- of vetkaart afhankelijk is
va nhet gezinsinkomen, dienen zij, die
voor een vetkaart in aanmerking wensen
te komen, een formulier in te vullen.
Deze formulieren kunnen op 19 Augustus
op het distributiekantoor worden afge-
haald. _. '
De kaarten moeten -worden afgehaald

op:
, Dinsdag 19 Augustus a.s. .de letters A
en B (tim Boeyen).
Woensdag 20 Augustus de letters B

(rest), C en D (tim A. v. Dinther).
Donderdag 21 Augustus de letters D

(rest), E, F, G (tim H. Govers).
Vrijdag 22 Augustus de letters G (rest), '

H (tim v. Hooft). , '
Zaterdag 23 Augustus de letters H

(rest), !, J"K en L (tim v. Leeuwen).
Maandag 25 Augustus de letters L

(rest), M, N en 0 (tim H. van orsouw),
Dinsdag 26 Augustus de letters 0 (rest),

P, Q, R en S (tim Schuurmans).
Woensdag 27 Augustus de letters S

(rest), T en U (tim F. Ulijn).
Donderdag 28 Augustus de letters U

(rest), V, W, X, Y, Z,~

-?o~~ ~-c-w r

Athletiek"edstrijden
-; van 0.5.5.

Oss, - Zondag.
'De Sportvereniging O.S.S. alhier heeft
heden een athletiekdag gehouden, welke
een waar' succes is geworden.

Dank zij het zonnige, .drcge weer, waren
de inschrijvers goed opgekomen, terwijl

/1 een talrijk publiek op het sportpark aan-'
wezig was, om de verschillende prestaties
der athleten gade te slaan. ,
Het eerste nummer van het program-

ma, een singelloop van 5000 M. door de
straten van Oss, werd Zaterdagavond af- !
géwerkt, opdat het programma van Zon- II
dag niet te overladen zou znjn,
Als eerste bereikte de finish R. Schip-

pers van P. H. Vught in 12 min. 13 sec. \
Tweede en derde werden resp. J:;tc.Kleine '
en P. H. Vught in 18 min. 20 sec. en
Kroes's Hertogenbosch in 18 min. 28 sec. I
De jlverige uitslagen luiden als volgt: )
100 M. hardlopen: J. van Wendel-

Joode 11,2 sec.; 2. A. 'Martini 11.3 sec; 3.
L. van .Belle 11.5 sec.; 4. P. Raayman
Oss (kampioen Oss) 12.2 sec.
Kogelstoten L H. Kamerbeek 11.75M.;

2. H. Nieuwenhoud 11.425M.; 3. E. Treure
11.40 M.; kampioen. van Oss: L. v. d.
Bosch Oss 10.63 M. '

Heogspringen (junioren): 1. W. Krekel
1.70 m.; 2. ,L. Delmée 1.60; 3. p, van
Ernich( kampioen van Oss 1.45.
Hoogspringen (sr.) : 1; P. _v. Poppe! 1.75
m.; 2. A. v. Leeuwen 1.70; 3. J. van Galen
1.70.
Hinkstapsprong: 1. Capon 12.19 m.; 2.IJ· van Hamond 1!':17; 3. C. Bouwman

12.13,5; kampioen van Oss P. Kaal 11.15.
\ Speerwerpen: 1. L. Aarts 51.80 m.; 2.
P. van Meil 5'0.05; 3. J. van Tulder 44.80.

1 Verspringen (jr.): 1. J. Nies Deurne
5.14,5m.; 2. C. de Békker 5.04; 3. G. Prin--

If sen, kampioen'van Oss, 4.48.
6 I

verspringep. (sr.) : 1. A. van Leeuwen
. 6 m.; 2. J. van Kooyk 6.07; 3. M.

It Goossen 5.97,5; kampioen van Oss L. v, d.
Bosch 5.43. ,
400 m. hardlopen: 1. J. van Tulder, 55.2

\

s5~c8';2. N. Brokken 55.8; 3. A. L. Kostero. sec. .
}'>olsstokhoogspringen: 1. B. van Kuik

3.18 meter; 2. C. van Geleris 3.10 m.; 3.
J. van Hamond 3 m.
Estafette 4x 100 meter: 1. PSV ~ind-

1 hoven. 47 sec.: 2. AV '23 Amsterdam 47.2
sec.; 3. PSV 2 Eindhoven 47.8 sec.
DIscuswerpen: 1. p, van Meill 34.27m.:

2. A. Nuwenhoud 34.2 m.; 3. B. van Kuik~a~~:;kampioen van Oss, G. v. Amstel

80 m. hardlopen jr.: 1. W. G. Ketel 9.6
I sec.; 2. W. Peters 10.2 sec.; 3. C. de Bek-
I ker 10.4 sec.; kampioen van Oss, A. v. Nif-

\

tnk 10.8 sec.
1900 m. hardlopen: 1. D. Slegt 4 min.

29 sec.; 2. wa,egemaker,s 4, min. 31.6 sec.;
3. P~~tma 4 min, 36.8 sec.; 4. A. van oos-
te~lJk 4 nun, 39 sec.: 5. M. stensenimlll~ec. _~_

II

I
I
I
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Athletiek te Schijndel

..In het Schijndelse Sportpark alhier
ZIJn Z0!ldag grote welgeslaagde athletiek-
wedstrijden gehouden. >

De uitslagen zijn:
100 m. hardlopen: 1. L. 'v. Doremalen,

12,1 .sec.; 2. W. v, Oorschot, Schijndel
12,5 sec.; 3. B. de Laat Schtjndel 128'sec. " ,
Hoog~pringen: 1. J. Smits, Wijbosch,l,5? m.; 2. H. v, Bokhoven, 'Schijndel, 1,45

m., .~ M. v. Osch, Schijndel, 1,45 m.
4 x 100 In:. estafette: Ploeg A. v. Dore-

malen, ~ChIjnde!, 51,6 Jjc.; 2. Ploeg L. v.
Doremalan, Schijndel, 51,8 sec.; 3. Ploeg
G. SChroeders, Eindhoven, 52,3 sec
Kogelstott;n: 1. W. v., o.0rschot, Schijn-

del, 8,73. m., 2. J. v. Schijndel, Schijndel,
8,40 m.; 3. C. v. d. Heyden, SchijndçJ.
8,34 m.
Vèrspriiigen: 1. J. Mutsaers; 2. W.

KLloymans; ,3. C. v. d. Heyden, 5,43 m.
tIink-stap-sprong: 1. W. Kooymans,

11,02 m.; 2. J. Mutsaers, 10,83 m.;,3. M.
v. osch, Schijndel, 10,74 m.
;ç>iscuswerpen: 1. J. Wilkens, st. Mi-

~hIel~gestel, 25,66 ~.; 2. L. v. _l?oremalen,
~,39 m.; 3. H. v. Llempd, SchIJndel, 22,95
m.

1500 m. hardlopen: 1. 'H. v. Liempel, 4
mln. 50 sec.: 2. H. Immens, st. Michiels-.
gestel, 5 mill. 28,5 sec.; 3. C. v. d. Heyden,
Schijndel, 5 min. 30 sec.

OSS

A Om het clubkampioenschap
biljarten van Oss I

Heden werd het biljarttournooi van de
afdeling Oss van de Ned. Biljartbond,.om
het clubkampioenschap van Oss voortge-
zet. Het was de laatste wedstrijd van de
tweede elftallen, zodat de belangstelling
in het Bondsgebouw, waar de wedstrijd
'plaats vond, zeer groet was, Er werd ge-
speeld door SrOD II en DOV II. De laat-
ste wist met een winst van 40 punten .het
strijdperk te verlaten. . .'
. De eerste prijs werd behaald door
Beatrix 2, ·tweede werd D.O.V. II, derde J
S.I.O.D. II.
De laatste wedstrijd der Ie vijftallen,

tussen Beatrix I en S.I.O.D. I zal gespeeld
worden in hotel Central OD Dinsdag a.s.

f

Tenniskampioenscha ppen
te Oss

De wedstrijden om het tenniskampioen-
schap van Oss zijn voortgezet. De uitsla-
gen luiden:
Dames Dubbelspel A.: Mevr. G. Sche-

pers en mej. J. Wolters slaat mej. Kemps...
en mej. F. v. d. Bergh 6-4, 6-3. •
Heren enkelspel B: A. v. Bergen slaat

M. V. DonzeI 6-2, 6-3.
Heren enkelspel A: ir. 'Blanche Koelen-

smid verloor van W. v. d. Boom 1-6,1-6.
Heren dubbelspel A: A. 1... de Goey en

H. den Hartog vérl. van D. Hubertus en
W. Klinkhamer 4-6, 2-6.

HEESCH.. 1

Drie inbraken I
\ In de laatste dagen is hier op drie,
plaatsen ingebroken. :
Bij den landbouwer J. v. S. WIst men /1-

zich door openschulving van een ra~
toegang te. verschaffen. Er worden VIJf-
tien legkippen vermist. Hetzelfde ge-
schiedde bij den landbouwer J. G. Hier
werden twee fietsen uit de schuur gesto-
len. Ook de woning van den arbeider J'.
A. werd met ongewenst bezoek ver~erd.
Hier werden alle distributiebescheIden
buit gemaakt. \
De politie stelt een uitgebreid onder-

zoek in, dat nog niet tot opsporing der
daders heeft geleid.



"Hoofden" van gezinnen, die v~r de
verlichting van hun wonmgen UltslUl-_
tend op petroleum zij~ a!7ng.ewezen,moe-
ten zich tot de distrfbutiedienst wenden
voor het invullen van een mh.cht~nge.n-

. formulier, ten kantore van de distrlbutie-
. diehst. . l' hti VVoor het invullen dezer. in IC mgen-
formulieren wordt gelegenheid gegeven m

I
de week van 25 tot en met 30 Augustus
op de plaatselijke distributiekantoren der I

tot de distributiedienst kring Oss beho-
rende gemeenten.
De distributiestamkaart gemerkt
hoofd" moet worden overlegd.I "

:27 ~ i~~ ( -..::t'
Korfbal-tournooi

van D.O.T.

OSS

Beter verduisteren!
• In verband met het feit, dat de laatste
t··d In de gemeente de verduisterings-
IJ 1hriften in ernstige mate worden
v~~~:ghreden, heeft de burgemeester aan
het hoofd van de luchtbeschermingsdlenst
n de politie opdracht gegeven, hierop
~uwlettend .toe te zien en met gestreng-
heid tegen overtreders op te treden. /
Ook vanwege den Ortseemmandant te

's Hertogenbosch zal controle worden ge-
oefend. Wegens in gevaar brengen van de
Duitse weermacht z!!-l de v~rantwoorde:
Iiike huiseigenaar m ernstige overtre
aIngsgeVallen door del"!Ortskommandant

, ter verantwoording worden geroepen.

1 - Pe+roleumdlstrlbutle
oss.

Oss, - Zondag.
De Osse korfbalclub "D.O.T. hield' haar

jaarlijks korfbal-tournoQi, hetwelk in 3
afdelingen werd gespeeld.
De uitslagen luiden:
Afdeling I: Ecka Arnhem-SOS Nijme- .

gen 1-3, DOT Oss-Oost Arnhem, Arn-
hem 0-1, Oost Arnhem, Arnhem-'-Ecka
Arnhem 2--Q, SOS Oijmegen--:-DOT Oss
1-1, Ecka .Arnhem-DOT Oss I-I, SOS
Nijmegen-Oost Arnhem 1-1.
Afdeling II:- NoViomagum Nijmegen-

Mercedes Arnhem 5--0, Noviomagum Nij-
megen-Oranje Wit Tilburg 6--1, Oranje
Wit-Mercedes 2--Q. ,
Afdeling III: Noviomagum' II-Oranje

Wit II 3-1, Oranje Wit II-DOT II 1-3,
DOT II-Noviomagum II 3-2.
De prijzen werden als volgt toegekend:

Afd. I. Ie pro Oost Arnhem, 2e pro SOS,
3e pro DOT; Afd. II. l.e pro Noviomagum,
2e pro Oranje Wit, 3e pro Mercedes;
Afd. III. Ie pro DOT II, 2e pro Novioma-
. sum II, 3e pro Oranje-Wit. ) ,

DINTHER.

Buitenka1nsje voor caféhouders
De gemeenteraad heeft besloten de .:r

personele belasting voor biljarten af te Ii,
schaffen, omdat het cafébezoek, in ver-
band met de tijdsomstandigheden, ver-
minderd is.

l

OSS.

Biljartcompetitie te Oss
In Hotel Central,' alhier, zijn heden-

avond de competitiewedstrijden van de
afdeling Oss van de Ned. Biljartfederatie
besloten met een wedstrijd tussen Beatrix
I en S.I.O.D. I. Er was bijzonder veel be-
langstelling voor deze eindwedstrijd.
Beatrix I wist de zege te behalen met 200
caramboles. Het kampioenschap van Oss
verwierf D.O.V. I, tweede werd Beatrix I,
derde S.I.O.D.
De consul te Oss van de Ned. Biljart-

federatie heeft aan D.O.V. een plaquette
aangeboden, welke door genoemde feda-
ratie voor de winnende club beschikbaar
was gesteld.

.{

j
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Schoen~n'ruilbureau
De burgemeester verzoekt de inwoners

met aandrang, alle overbodige enezich in
goede staat bevindende schoenen in te
leveren op het schoenenruilbureau aan de
Kruisstraat alhier, dat ,I elke Donderdag-
middag geopend is van 15 tot 17 uur.

Lessen .voor biienhouders
De bijenhoudersbond "Oss en Omstre-

ken" organiseert op Zondag 31 Augustus
a.s. een openluchtzomerles in .de heide,
nabij het Zevenbergse Huis.
Deze les, welke ook voor niet-leden is

te volgen, zal worden gegeven door den
bijenteeltleraar, den heer J. v. Pinxteren
uit Nuland, en zal om, vier uur n.m. aan-
vangen. Er zal gelegenheid worden ge-
geven om vragen te stellen.

'Veefokdag
Op Donderdag 4 September a.s. zal op

het Gemeentelijk Sportpark alhier' een
grote gecombineerde rnndvee-, paarden-
en varkensfokdag worden gehouden. 1
De keuring vangt aan voor het rund-

vee om negen uur, voor de varkens om
10.30 uur en voor, de paarden om 12 uur.

I

Dahlia-tentoonstelling
., De Osse Dahliavereniging zal OP 13 en
14 September a.s, haar jaarlijkse ten-
toonstelling houden Ivan hier in Oss ge-
kweekte "dahlia's. "
De tentoonstelling zal worden gehouden

, in de zalen van het Bondsgebouw op de
Heuvel, die in een lusthof zullen worden
herschapen.

GRAVE.
Aa nbe~tedrng

Bij de deor de rijkswaterstaàt gehou-
den aanoestedmg van rtjksrtvrerwerken
van de Oude Maas, het Malle Gat, het
Spul, de Dortse Kil en van de vlucht-
haven te Dinteloord aan het Volkèi'al(,'
was laagste inschrijver J. F. H. Bouman
alhier, met f 19.448,-.

, Aanbè,stedingen
Ve g hel. Hier' ter plaatse heeft de

onqerhandse aanbesteding plaats gehad van
het verbouwen van het raadhuis onder
leid:II:\gyah architeot Fr. SchUtz te 'sHer-
tosenbosoà: ' ' '. "
Laagste' Insc'hrijver was de heer Alphons

M. v. d. Heuvel, alhier, voor de SOtIl van
1.49.675 aan wren het werk Is opgedragen.
'Eveneens zijn ouderhands aanbesteed de

schilderwerken aan genoemd raadhuts.
Del'ie '\Verde,n opgedragen aan de laagste
insC'hrlJfster fa. W. Peters te Veghel voor
de som van ! 4200. '

BEST

Tussen de machine bekneld

OS8..

'I
I

. Toen de arbeider J V." die werkzaam is I
ill de klompenfabriek de fa. Vogels a~~
hier, een ogenblik werd afgeleid, had hiJ 11
het ongeluk met zijn hand tussen een
machine te geraken, met het gevolg, dat
vier vingers van de rechterhand werden
afgesneden. Nadat ter plaatse eerste hulp
was verleend is de ongelukkige naar het s
Ziekenhuis vervoerd.

)



'oss
Hulpvaardi9h~id met slechte

afloop
Hedenmiddag 'is in de Houtstraat al-

hier een ernstig ongeluk gebeurd, waar-
van de 55-jarige M. van Loosbroek. het
slachtoffer is geworden. ,
~ Voor de magazijnen van den heer v.
L zou een vracht hout gelost worden.
Even voordat het paard met de zwaar be-
laden wagen de bewuste plek had be-
reikt weigerde het paard verder te trek-
ken. 'v. L. trachtte den voerman te hel-
pen doch juist op het moment. dat het
paa~d aantrok, struikelde. hij en kw~m
onder de wagen terecht. Het paard liep
nog een eindje verder, met het gevolg,
dat de wielen den ongelukkige over het
lichaam gingen. Zwaar gewond 'Yerd h~.t
slachtoffer opgenomen en de dichtstbij-
zijnde woning binnengedragen, waar dr.

I Wasmann eerste hult! verleende. Daar.na
is de ongelukkige, die zware inwendige
kwetsuren had bekomen, naar het St.
Annaziekenhuis vervoerd. Zijn toestand
is zo ernstig, dat voor zijn leven ;wordt
gevreesd.

Insfa1la'tie van dijkgraaf
mr. L. de Bourbon

In een speciale vergadering van de
Dijkstoei van het Waterschap De Maas--
kant, welke in het Griffiegebouw alhier
werd gehouden, is mr. L. de Bourbon ge- j
installeerde als dijkgraaf van het Wate,- .'
schap. I'

De 'waarnemend dijkgraaf, mr. 6. van
Zinnicq Bergmann, wees er in zijn in-
sta,natie-rede op, dat den nieuwen dijk-
graaf een benijdenswaardige taak op de

, sC.Q.ouders is gelegd en wel, omdat hij I ,11
mede kan werken en leiding geven aan 1r
de ontWikkeling van de landbouwstand in
het gebied van de Maaskant. .
Vervolgens werd het woord gevoerd

door' griffier Van Gulick, die het een
grote eer noemde om leiding te -kunnen'
geven aan de glorievolle ontwikkeling van
deze typische vaderlandse instelling, tot
welzijn van het ganse gebied..
Mr. De Bourbon dankte beide sprekers

VOOrde toegesegde. medewerking en be-
tUigde! dat het hem een grote vreugde
zal zijn- om te arbeiden aan de ontslui-
ting en de grotere welvaart van de ganse
Maasstreek. Daarna aanvaardde hij het
voorzitter~chap ,van de Dijkstoel.

Zevenjarig kind, in kokend
zeepsop. gevallen

Erp, - ~.1aandag. I
Op de boerderij van den landbouwer J.

Brugmans alhier, heeft zich hedenmorgen (
een tragiscb. ongeval voorgedaan,
,Een aantal kinderen was op het erf aan
het spelen. Zij letten niet op een tobbe
met kokend zeepsop, welke daar stond,
met het noodlottig gevolg, dat een zeven-
Jarlg dochtertje in het vuur van het spel
struikelde en in de kokende vloeistof te-
recht kwam. In deerniswekkende toe-
stand werd 'het kind opgenomen. Nadat
ter plaatse geneeckundige hulp was ver-
leend, is het slachtoffer naar het hetde-
gesticht ter plaatss overgebracnt. waar
het kort daarna, na hevig 'lijden. aan de
geVOlgen van de bekomen brandwonden'
is bezwekel1.

oss
De tegensta!"ders van T.O.P. II
De voetbalclub TOP 2 zal tegen de vol-

gende verenigingen in de vierde klasse e
van de N.V.B Uitkomen: Hintham 1
(Hintb.am), Haarsteeg Vooruit 1 (Haar-
steeg) , NOAD 4 (Tilburg), Jan van Ar-
ckel 1 (Ammerzoden), Oranje-Wit 1 (Box- 1)
te]), ODe 1 (Boxtel), VTe 1 (Vught), .n
Rhode 1 (St. Oedenrode) , Zaltbommel 2J(Zaltbommel)
TOP 1 zal Zondag 7 September op het

terrein aan de Molenstraat een 'oefen-
wedstrijd spelen tegen de tweede-:classer
DVSE 1 (Nijmegen).

~~==----~-------
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I . ST. MICHIELSGESTEL. .j
Gouden priesterfeest

11" heeft Fr.

1
Onder grote belangste JUf Kerkrade)

Cesa.rius (P. J. Dor, geboren e van de
van de Congregatie det: B~~ed:!astricht,

\

Onbevlekte Ontvangen~s t gevierd.
Vrijdag zijn gouden prlesterfee~e 43 jaar
De jubilaris is J.:eedsfgtedU~n_Instituut

werkzaam in het DODs om
alhier.

Het hoofd van de distributiedienst
"Kring Oss" maakt bekend .. dat .Septem-
bel' toewijzingen vaste brandstoffen Voor
groep E kunnen worden afgehaald op
Maandag 8 September a.s. (Nos 1 t.m,
300) en op Dinsdag 9 September a.s.
(Nos. 600 en hoger), op het distrtbutie-
kantoor van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Aan degenen, die nog niet in het bezit
zijn van boter-' of vetkaarten derde pe-
'riode, zal alsnog gelegenheid worden ge-
bodcri tot het afhalen van deze beschei-
den op Donderdag 11 September a.s. van
9 tot 12 en van 14 tot 17 uur ten distri-
butiekrmgkantore te Oss en de distribu-
tiekantoren in de onderscheidene, tot de
distributiedienst, kring Oss, ressorterende
gemeenten.

Met ingang van heden, zijn alle aan-
vragen om Ieverlngsvergunningen of spe-
elate punten, betreffende de distributie
textiel, tot nader order stopgezet, met

r
uitzondering van aanvragen voor: huwe-
. .lijk, geboorte, sterfgevallet. eerste in-
I richting, verhuizingen, arbeiders naar
buitenland vertrekkend en/of met verlof
naar Nederland terugkerend, uitzetten
voor studerenden, weldadigheidsinstellin-.
gen, winterhulp. aanvragen voor bedrij-
ven, waarbij uitstel noodlottige gevolgen
zou hebben, verwoesting door oorlogsge-
weld en totale brand.
Alle andere aanvragen moeten dus tot

nader order achterwege bliiven.

Tegen wie D.O.T. uitkomt
De plaatselijke korfbalverenigmg DO"1

zal tegen de volgende clubs in de com-
petitie uitkomen: Ecka 2, Mercedes, Wils-
kracht 2 OKC. Oost-Arnhem. allen uit
A::?hem, SOS 2 en Noviomagum 2 uit
NIJmegen, en VADA 1 uit Wageningen.
Het tweede twaalftal zal spelen tegen

de volgende clubs: Noviomagum 2, SOS 3
uit Nijmegen, Mercedes 2, Ecka 3 en OKC
2 uit Arnhem.. .
De competitie voor het eerste twaalftal

begint a.s Zóndag met een uitwedstrijd
tegen Ecka 2.

Degenen, die om de een of andere re-
den, niet aan hun verplichting hebben
voldaan, tot inlevering va., metalen. zul-
len, met opschorting van de inwerking-
treding der desbetreffende strafbepalin-
gen, hiertoe al~nog tot uiterlijk 30 Sep-
tember a.s. in de gelegenheid worden ge-
steld.
Er wordt nogmaals gewezen op de ver-

plichtlng voor' café's. hotels, kantool'lo-
kalen e d. om asbakken. vazen enz in te '
leveren, voor zover deze vervaardigd zijn
van de in de betreffende verordening ge-
noemde metalen. ..;
Belanghebbenden kunn n zich wenden

tot het Bureau Buitenzewone Overheids-
maatregelen ter secretarie .waar nadere
!llededelingen omtrent plaats en tijd van
mlevermg verstrekt zullen worden.

Oss

Oss

I
~I



Geen spreekuur van den
burgemeester,

De burgemeester deelt mede, dat hij, op • /
. 9 en Woe:ru;dag10 September a.s,~;~r~erdis. zijn gewone spreekuur te

houden. __ ' _

,Aanmelding Nederlands,e
Volksdienst )

De burgemeest&' dezer gemeente roept
vrijwilligers op voor, dien.~ten, vo~r de
N.ederlandse Volksdienst. ZIJ, die hieraan
gevolg wensen te geven, worden verzocht
zich aan te melden voor 15 September a.s,
op het bureau .Winterhu1p Nederland,
gemeentehuis, aïmer,

OSS.

Vergoeding inge1everde
metalen

De burgemeester 'maakt bekend aan
degenen, die geen afstand hebben ge-
'daan van de vergoeding voor ingeleverde
metalen, dat de uitbetaling, straatsge-
wijs, als volgt, zal plaats hebben:
Op 15 September 1941 (Maandag) des

voormiddags: Achterschaykstraat, Am-
steleindstraat, Anjeüerstr., St. Anthonius-
str., Arendsstr., Arendsvlucht, Asterstr.,
Begijnensr., Berghweg. Des middags: Bos-
sestr., Bcterstr., Burg. v. d., Elzenlaan,
Busstr., Carmelietenstr. Dahliastr., na-
nenhoerstr., Doelenstr., Dr. v. Erpstr.,
Dr, Hermanslaan. Dr. v. d. Steenla9;n,
Eikenboomgaard, Fabriekstr. Floraliàstr.
Dinsdag 16 September voormiddags:

F'rankeriweg, Gasstr., Geffensestr., Ge-
mertstr., Goudmijnstr., Hazenakkerstr.,
Heessepad, Heesseweg, Heihoekstr., Hei-
scheutstr., Heuvel t.m. no. 14.
Woensdag 17, SeptemlJer voormiddags:

Heuvel, Roefstr., Hofstr., Hoogheuvelse-
str., Rorzakstr., Houtstr., Hutstr.,' Kant-
weg, Kapelstr., Katwijkstr .. Kazernestr.,

I Klaphekenstr.. Kloosterstr, Narniddags ;
'\ Koornstr., Kortfoortsestr., Krakenburg,

Kromstr., Kruisstr. tot en met 51a.
Donderdag 18 September des middags:

MIolgpstr ..~Molenweg. Monsterstr., Mun-
a~n. Neerveldstr., Nieuwe Brouwerstr.,
NIeuwstr., Orseleindstr., Oude Kerkstr.,
LL~ndweerstr,. Leliestr., St. Leonardusstr.,
hIevekamp, Ltnkensweg, Litherwëg, Ma-
c arenseweg, Mgr. v. d. Boerpark, ;Molen-
stro tot en met 80.
Vrijdag 19 September voormiddags::

Oyenseweg, Palmstr., Passage, Peperstr.,
PRr.Beatrixsingel, Ridderstr., Rozenstr.,
ustheuvelstr., Ruwaardstr .. Namiddags:

SchaYksveldstr., Schelversskker" School-
str., Sla,chthuislaan, Smalst!'., Spaander-
sstr., Spool'laan, Spoorstr., Sportparklaan,
tt. Theunnisstr., Teugenaarsstr., Toren-
s r., Tuinstraat.
Zaterdag 20 September voorrniddagst

~ulpstr., Ussensestr., Varkensmarkt .. VerI.
orenstr., Vianenstr., Vierhoekstr., Vliet-

str., Walplein, St. Willibrordusweg.
De rechthebbenden moeten zich voor

het in ontvangst nemen van de vergoe-
dmg. vervoegen ter secretarie, Bur. in-
levermg Metalen (beneden zijingang) en
aldaal? overleggen, het 'terugontvangen
kaartJe!. deel B. Dit kaartje moet gete-
kend ZIJn door den rechthebbende. Men
mboet voorzien zijn van wisseigeld. Het
ureau is geopend van 9 tot 12 en van
14 tot 17 uur. Na de bovenstaande dagen
tsal g~en ~itbetaling meer plaats hebben
en Wie zijn vordering niet op een der
genoemde dagen heeft ingeleverd, verliest
elke aanspraak op vergoeding,



Bewaren afv"I'
~>lt •......... ,;...

De burgemeester acht het nogmaals
nodig te wijzen op de op een ieder rus-
tende verplichting om afvallen van Ievens-
middelen te bewaren en ter beschikking
te' stellen van hen, die in het bezitzijn
van een schriftelijke vergunning, afge-
geven door het gemeentebestuur. Dit geldt
voor groente-afvallen, aardappelschlllen,
fruitafvallen, vis- èn broodresten, vlees-,
andere etensresten, beenderen daaronder
begrepen. Beenderen moeten, afgezön-
derd van de overige afvallen, worden be-
waard. Overigens moet de bewaring af-
zond~rlijk, zonder vermenging met andere
voor erpen geschieden. In het vervolg
zullen vuilnisemmers, waarin keuken-
afvallen of beenderen worden aangetrof-
fen, door de .gem, reinigingsdienst niet
meer worden geledigd.

Keuring trekhonden" .
De burgemeester maakt bekend, dat de

[aarlijkse keuring van trekhonden en
hondenkarren zal' plaats hebben op
Woensdag 17 September a.s. des namid-
dags van 2 tot 4 uur, op het politie-
bureau. .-----

!:'~hHa-tentoonstellin9
De 'Osse Dahllaverenlglng organiseert

op Zaterdag 13 en Zondag 14 September
a.s. in het Bondsgebouw op de Heuvel
een dahliatentoonstelling. De tentoon-
stelling is geopend van 5-9, uur 11.m.en
Zondag van 12 tot 9 uur n.m.

Taxatie-paardenmarkt ., .
Ter kennis van belanghebbenden wordt

gebracht, dat op Donderdag 18 September
a.s. op het Heuvelplein alhier een taxatie-
paardenmarkt wordt gehouden. Vanaf 10

I uur kunnen bij die gelegenheid paarden.
welke ten vetkoop staan, worden aange-
boden,' waarna een verkoopkaart zal
worden uitgereikt.

Distributie-wensen alleen
schriftelijk

De burgemeester 'maakt. bekend, dat
op zijn spreekuur geen gelegenheid meer
wordt gegeven tot het bospreken van dts-
tributie-aangelegenheden.
Zij, die omtrent de distributie recla-

mes of wensen kenbaar willen maken,
kunnen zich hieromtrent uitsluitend
schriftelijk tot hem wenden.

Nieuwe kevels ter inzage
. De plaatselijke c~mmissie inzake de
ruilverkaveling- van het' blok, genaa:11d
"Huizenbeemd", maakt bekend, dat .III
het hondsgebouw .op de Heuvel, alhier
vanaf 15 september a.s., 'smorgens 11 u.
tot en met 17 September 16.30 uur,. voor
een ieder voorlopig ter inzage wordt ge-
legd een kaart van het blok met de
nieuwe kavels.

Litteraire lezi.ng
Op Maandag 22 September a.s, organ!-

seert het bestuur der openbar~, ,leeszaal.
een litteraire avond,' des :;Lvondte half.
acht in 'de studiezaal van de H.B.S. De
burg~meester, mr. Louis de Bourbon, za~
voorlezen uit eigen werk. In. de pauz
wordt de film van de installatie .van den
burgemeester vertoond.

I
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\ OSS.

Dahliatentoonstel!ing
. De Osse Dahli_àVereniging,h1eld in een '
der zalen van l].otel .De Gouden Leeuw
een tentoonstellll)g, Honderden bezoekers
hadden zich door het slechte weer met
laten weerhouden de expositie te bezoe-
ken. Dat de veréniging zich ill~zulk een
warme belai1gstellmg van het publiek
mag verheugen is' mede te danken aan
het feit dat de donateurs gedurende 'de
snijtijd 'vall' de dahlia's wekelijks een
gratis bouquet _yan deze fraaie bloemen

f thuisbezorgd krIJgen.' .
I.Oe volgende inzendingen werden be-
kroond: ,
Decoratieve klasse, vijf bloemen van

één soort: ie prijs J. v. Hoogstraten (me-
daille Ned. D'at\liavereniging); 2e pro H.
Tielemims (diploma); 3e pr. P. Vermee-
ren (diploma). Drie bloemen van een,
soort; ie pr. H, Fransen (medaille dr.
Stoltz) ; -te PI'. H. Tielemans (diploma);
lse PI', A, v, e.: Heijden (diploma). Een
bloem van een soort: Ie pr.' A, Nas (me-
'tiaille J. v, Thiel); 2e pr, B. de Keyzer
(diplomai; 3e pro r. Vermeeren.
Grootbloemige semi- en cactusklasse,

vijf bloemen van een soort: Ie prijs H.
Frarisen (rnedarile J. Waals); 2e pro J.
Boerboom ' (diploma); 3e pr. ;Y, Heezej
(diploma). Drie bloemen van een Soort: .
re pr. P. Leyten (medaille J. V. Hoog-,
straten); 2e pr . ..A. Nas ,diploma); 3e' pro
H. Fransen t diplorna) Een mcem van een
soort: Ie pr, B.' de Keyzel' (medaille burg.
De Bourbom ; 2e PI'. W. Aprahams (di-
ploma); 3e pr. H. Fransen (diploma).
, KleinQloemige. semi- en cactusklasse
vijf bloemen. van een soort: Ie pl'ijs A'
Nas unedaülë Oss Belang); ·2e pro J. van
ThIel t diploma) ; 3e pr. H. Tielc~n,U1s
(diploma). Drie bloemen van een soort:
te PI', H. Fl'~nsen (med~iIle Oss Belang);
2e pr. ,J. v.' flllel (diploma); 3e pro A. V.
d. deyden «nploma). Een bloem van een
soort: Ie pr. J. v. Thiel (medaille Dahlia-
verenigrng). ,
Bloemenmanden: Ie PI'. H. Fransen 2e

pr. P. Vermeeren, 3e pr -. A. Nas, .
Bouquetten: l.e PI', J. v. Thiel, 2e pr .

.A,. xas, 3e pro Jó Heeze.

(~UYK

-Oude molen bliift behouden
De eens zo fl'aa~e ct' .

aar: 11et:Ha eU-': ou~. '."mdk';Jlenmoïen
lco'~clag '~, .!'lIlS', alhier. die 111 de 001'-
schàd' en V....u Mei 1940 ZWaàr werd be-
stand Igd :n sedertdien in vervallen toe-
MenVt;' eerde, zal behoudèn blijven. ,

te restau~'~~~hbesloten de !!loIen grOlldig
te ,voorzien Heten vkn stroomlIjnwiekel1
VOOrd onctè.·. ,wel' zal worden uitge-
Ant. E;lders.1• leldWg van den arqhitect

/Î'"'~
oss.

Men zij toch gewaarschuwd
De laatste dagen n h

wieldiefstallen in d eemt et aantal rij-
l'ustbarende " teze gemeente op on-
d WIJze. oe. Werd gister bi i
dTef~~:!fe:~~erw~i~ij~~~I~~teh~daa~n va~
aantal gestegen tot zes. e n was dit
De m~~te der gestolen fietsen stond n

voor cafe s geparkeerd zod t d e
fee~J.:d~cafébezoekers, di~ naa: hui; w1f!~
w~~~tte:en, een onaangename ,verrassing /

~w~~\j!~~~~sn~~¥[~r g~~~~;r0<i5a~~n .de
In de afgelopen Week z '. zijn

~tuo2~e'zonder dat men _~:nda~~~e~e~itu... n opsporen,

,



OSS.

Vrouwelijke bemiddelaarster
aangesteld I

De lelder van het kantoor Oss, van
het gewestelijk arbeidsbureau, maakt be-
kend, dat vanaf heden, op genoemd kan-
toor een-vrouwelijk bemiddelaarster is

_aangesteld. die in de toekomst met de
Inschrtjving en plaatsing van vrouwelijk
personeel zal worden belast.
Het is van groot belang.. dat meisjes,

die een betrekking zoeken als dienstbode
of dagmeisje, zich bij de arbeidsbemid-
deling laten inschrijven, daar in de om-
geving van Den Bosch veel vraag is naar
goed huishoudelijk dienstpersoneel.
Zowel werkgevers als werknemers kun-

nen zich hiervoor melden OD het Bureau
.arbeidsbemlddeltng, Kruisstraat 17, van
9-J2 uur dagelijks.

Toneelvereniging Inter Nos
De plaatselijke toneelvereniging Inter

Nos zal op Donderdag 25 September a.s.
de première geven van een toneelstuk
van burgemeester mr. L. de Bourbon, ge-'
ttteld Als de rezen verwelkt zijn. ..
De opvoering zal geschieden lil de grote

toneelzaal van hotel De Gouden Leeuw, op
Ide Heuvel. Aangezien slechts 500 plaatsen.
beschikbaar zijn, raadt het bestuur der
toneelverenigmg aan, tijdig plaatsen te
bespreken, hetgeen op a.s, ZOndag en
Dinsdagavond kan geschieden.

Voetbal voor Zondag
De TOP-elftallen zullen a.s, Zondag

het volgende programma hebben Iii te
werken: 12 uur TOP- 5-SSV 2, :l uur
'l'OP l~RKTYV 1, 12 uur UDI 2-TOP 4.
2 uur UPI I-TOP 3, 2 uur Hintham 1
-TOP 2.
Het programma van de andere plaatse.

lijke voetbalclub OSS luidt: OSS l--.8t.
l\Iüchielsgestel, vertrek om 12 uur per ftets
vanaf het clublokaal ; OSS 2-Norbé',
SVV-OSS 3. Aanvangstijden 2 uur n.m.

NUL,AND.

Brutale inbraak 1,
Deder werd spoedig gevat

.n de afgelopen nacht is een brutale
inbraak gepleegd in de Stoomzuivelfabneit
St. Jan, alhier. Toen de directeur van-

I morgen het gebouw betrád, beme¥,te hij,
dat al de boter, welke in de rabriek aan-
wezig was geweest, namelijk 28 kg. ge-
stolen was.
Op het kantoor was alles overhoop ge-

haald. Duidelijk wàs te zien, dat men po-
gingen in het werk had gesteld, om de
zware brandkast te forceren, doch deze
.pogingen hadden gefaald.

Onmicldellijk werd aangifte bi] 'de po-
litie gedaan. Men achtte het geraden de
gehele omgeving te doorzoeken en inder-
daad gelukte het de marechaussee te
Grave, bij de brug aldaar, een verdacht
wielrijder aan te houden.' Dat men eelntgoede vangst had gedaan, bleek u.
het feit, dat de man de gestolen boter bij

r
zich had en tevens in het bezit was van
. een compleet stel inbrekerswerktuigen.

De verdachte, zekere M. K. uit Leeu-
warden, een recldivtst, werd gearresteerd
en gevankelijk overgebracht naar Nulan~!
waal' hij voorlopig werd ingesloten. HIJ
zal ter beschikking worden gesteld van de
justitie te Den Bosch.

II
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st. MIchielsgestel.
ConsultatieburefllL gèopend

Onder leiding ;j1an den kinderarts
dr., Weyers, uit '&-Ht;irt~enbo&ch, is een
censuttanebureau voor zU1gelin~,geopend.
Bij de opening wsren o.a, aanwezig, het

dagelijk,s bestuur der g6lJ18€~te·eJ;! de
plaatselijke geneesMrliln Vl'l'ZlJl, l'rmse!1
en RommEl.

/.(
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BERLICUM (N.B.)

Gouden kloosterjubileum
DinsdaCl 23 September hoopt zr. C!isen-

tia (mer. Spie,jÏngs, .geb. te Berlicumj
~aár gouden kloosterjubileum te vieren.
Zï is dan tevens een halve eeuw onaîge-
b J ken werkzaam als krankzinnlgeri.;
r~Pleegster in, Huize Voorburg te Vught.
veAlS een bijz.onderheld kan wo~den ver- ',f
meld, r:~t haar zuster re~.CIs53 Jaren on-
afgebrcken in genoemde stichtmg als v~r-
pleegster werkzaam IS.

'Oss
De uitreiking van nietlWe aardappel_

kaarten zal plaats vinden in het tijdvak !
van 22 September tot en met 27 Septem_ I
bel' a.s Er zal streng de hand aan wor- I
den gehouden, dat de kaarten slechts II I
zullen worden uitgereikt aan personen .
die zijn opgenomen in het bevolking8re~ I
gister van ..een. gemeente, welke behoort .
tot de distributtedienst krmg Oss. De uite
reiking zal geschieden ten distributiekan_
tore te Oss van 2 tot 6 uur n.m, VOOl'de I,

inwoners van OIiS:
Maandag 22 September a.s. personen.

'~wier geslachtsnaam begint met de letters
A en B tim Brukx.
Dinsdag 23 September a.s. B (resta.nt)

C, D, E, P, G (tot en met H Govers).
Woensdag 24 September a.s, G (testant)

H, r, J en K (tot en met J, Keyzers).
Donderdag 25 Septtlmber a.s, K (l'es-

tant) L, M, N en 0 tot .en met H. van .
Qrij(:lUw), ./
Vrijdag 26 S()J)tembet a·s.O' (restant) I

'P, Q, R en S tim v. d. Steen.
Zatel'dag 27 September a.s. S restant

T, U, V, W, X, Y en Z.
Beroepsaardappeltelers zullen persoon-

lijk worden, opgeroepen, om zjch op Vrij-
dag 19 September of Zaterda~ 20 Septem_
her met stamkaarten van gezll1s1eden ten
oistributiekantol'e te vervoegen. Dit zelf-
de geldt voor de aardappeltelers, die 5
are of meer kielgrond en aardappeltelers
die 10 are of meer zandgrond bebouwen'
doch die niet als beroepstelers zijn inge~
schreven. Aardappeltelers, welke aan deze
oproep geen gevolg. geven, stellen zich.
bloot, blj het uitreiken van nieuwe be-

I scheiden, uitgesloten te worden. .

I Het afhalen V'an aal'dappelkaarten mag
slechts geschieden, door personèn, ouder
dan vijftien jaar, terwijl slechts Voor één

igezin mag worden afgehaald. Gedurende
... het tijdvak van het Mhalen van aard,-

appelkaarten. zal het distributiekantoor
voor andere -zaken des namiddags voor
het publiek gosloten zijn.

II
II
I.

II




