




De KOla. Marechaussee te Oss gaat onver-
moeid voort om klaarhetd te brengen in de
vele duistere misdrijven die de ossene bende
heeft bedreven.
Uit, het onderzoek is aan het licht gekomen,

dat vele personen voor de bende spionnage-
diensten hebben v-erricht. Zoo was he
mogelijk, dat deze haar operatieter ,.~a:-.'.
Oss behoefde te bepalen, doch dat . -:;'-'1 >',
heden zich konden uitstrekken
versten uithoek van Noord-Bra
Nu de hoofddaders der versen lend

len met berooving veilig achter ~
zitten, komen oe handlangers a
Zaterdàgavond is de Kon. Marech
tot arrestatte overgegaan van tema
betaalde ha ndlanger der bandieten is
den, 11.1. de 38-jarige kippenhandelaar M. v, d.
E.• uit Oss.

I Deze zou tegen betaling aan de bekende

J

ossene misdadigers P. de B. en J. C. de aan-
wijzingen hebben verstrekt, die den overval met
roof op den 72-ja.rigen alleenwonenden Geven
ui't Deurne hebben mo-relljk gemaakt. De
kippenhandelaar was op de hoogte, dat de
oude alleenwonende man er warmpjes bij zou e

zitten. Ten einde het terrein te verkennen ver-
voegde hij zich. zoogenaamd om kippen te
koopen, bij den landbouwer. waar hij meermalen
geruimen tijd bleef zitten praten en zelfs koffie
heeft gedronken. Inmiddels gaf hij zijn oogen
ter dege den kost en nam hij de situatie ter
plaatse grondig' op.
Daarna heeft hij zijn bevindingen aan deI bovengenoemde misdadigers medegedeeld, die

hem nadat de overval was gelukt een zeker
bedrag aan geld ais belooning voor zijn moeite
hebben uitgekeerd.
In den nacht van 3 op 4 Juli van het vorig

jaar begaven P. de B. en J. C. zich naar
Deurne: waar zij het huis van den grijsaard
binnendrongen. Zij overvielen den ouden man
op zijn bed en mishandelden hem vrij ernstig,

I toen hij aarzelde te zeggen, waar hij Zijn spaar-
penningen placht te bewaren.
Met medeneming van een flink bedrag ver-

dwenen de mannen in 'het durster. eonder een
spoor achter te laten. Uit den geheelen opzet
van den overval bleek direct bij het politie-.
onderzoek, dat hiel' personen uit de Ossene
onderwereld aan het werk geweest waren. In
verband hiermede werd C. gearresteerd, doch
toen de zaak voor de rechtbank te Roermond
werd behandeld. ~eek de schrtk voor de Ossehe-
naren er zoo in te zitten, dat het slacntoïter
verklaarde, zich niets meer te herinneren ..

Bij het politie-onderzoek had hij pertinent C.
als een van de daders aangewezen. Oot de
andere getuigen in deze zaak bleken plotseling
aan geheugen-stoornis te lijden.
N9!H verluidt hebben handlangers van de

Ossche bende de getuigen bewerkt en deze waren
zoo benauwd geworden, dat zij niets meer ten
nadeele van de misdadfgers durfden te zeggen.
C. en P. de B. moesten toen worden vrijge-
spreken, ondanks het feit, dat de justitie over ..
tuigd was, dat hier de werkelijke daders in de
verdachtenb.oik zaten. Deze vrijspraak was de
laatste- triomt van de ossene JnÏ..l!,AA?iger.swe.reld.
Thans zal v. d. E. als verdach'fti worden ge- I

hoord, waarbij de hoofddaders tegen hem als
getuigen zullen moeten optreden. De gearres.:
teerde v. d. E. houdt nog steeds vO]lt..dat hij
geheel onschuldïg is aan het hero t'ê'h la.loo
gelegde, maar er zijn voldoende bewijzen van
schuld tegen. hem aanwezig.
Intusschen blijkt. dat de politie nog niet aa.n:

het einde van haar taak tot zuivering van de
ossene onderwereld is gekomen. Immers men
vraagt zich ter plaatse af, wa.a.r de vele io~ae
en waardevolle voorwerpen zijn gebleven, die de
bende heert buitgemaakt. In dft verband worden
verschillende namen van helers genoemd.
Cok is het een algemeen bekend fe t, dat Cl"

bendeleden meerdere 'malen beschikt.D .v
bankbiljetten van dureend gulden. Vi lke ;~l'l
zel!sprekend verzilverd moesten WOl' n.
Naar verluidt zouden verschillende peH011e

er zich toe geleend hebben. om deze b
jetten tegen circa 800 gulden tn te ss te .
Zij waren er dus van op de hoogte, d It el,)
van diefstal afkomstig was. Men wa h thans
af. of de toekomst zal urtwdsen, of dez rucn-

-- "'-.J._!tI;n waarheid bevatten. _.....:.L _;~~..:.,.J>o~e::,.,;;t.,..Il:=~

De onthurlingen uit Oss.

Nu de hoofddaders zijn gepakt
komen hun handlangers aan de beurt.
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Ernstig ongeluk te Oreumel.-

Tijdens een concert van de Har.
menie is een auto op het publiek
ingereden. Twee jongens ernstig
gewond.

Zondagmiddag is in het Maas en, Waalsche
dorp Dreumel een ernstig ongeluk geschied.
Een automobilist is op een menschenmel1igte
ingereden, waarbij twee jongens ernstig zijn
gewond.
Omstreeks twee uur gaf de plaatselijke Har-

monie te Dreumel in de Molenstraat een
concert. In verband met het fraaie weerstond
een groote menschenmenigte naar de muziek te
luisteren, toen plotseling met vrij groote snel-
heid een auto kwam aanrijden, bestuurd door
den ongeveer twintigjarigen boomkweeker C. de
J. uit Dreumel, die in plaats van te remmen,
met dezelfde snelheid op de toehoorders inreed.
Twee knaapjes werden een vijftien meter door
den wagen meegesleurd, Enkele toeschouwers
sprongen op de treeplank van den auto en
dwongen den bestuurder zijn wagen, tot stil-
stand te brengen. De 12-jarige T. v. T. uit
Dreumel werd hevig bloedend onder den auto
vandaan gehaald. Het knaapje, dat zeer over-
stuur was, zette het op een loopen naar huis,
doch, zakte een eindje verder bloedend ineen.
De 12-jarige W. v. L. eveneens uit Dreumel,
werd ook ernstig gewond onder den auto uit-
gehaald.

Dokter v. d. Kley verleende eerste hulp aan
de patiëntjes. waarbi] bleek, dat de 12-jalige
v. T. ernstige verwondingen aan het gelaat en
een been had bekomen, benevens een gapende
hoofdwonde. Na verbonden te zijn werd de
jongen naar het ouderlijk huis vervoerd.
De 12-jarige W. v. L. bleek er erger aan toe

te zijn. Hij had de wielen-van den auto over
et lichaam gekregen en ·tengevolge daarvan

, "ernstige inwendige kneuzingen bekomen. Men
. - vreest dat een van zijn beenen gebroken is,

terwijl hij ook over pijn in de borstkas klaagde.
Ook is het niet onmogelijk, dat hij een hersen-
schudding heeft bekomen. Nadat hem eerste
hulp werd verleend, is hij naar het Zusterhuis
terverpleging vervoerd.
Het publiek was over dit gebeuren hevig ver-

ontwaardigd, enkele burgers wilden den auto-
bestuurder te lijf.
Onmiddellij'k na de aanrijding waren burge-

meeeter v. Erp. en de gemeentepolitie ter
plaatse voor het opnemen van de situatie. De
auto werd in beslag genomen en procesverbaal
opgemaakt.
De chauffeur de J. heeft eenige weken ge-

leden in Geldermalsen met zijn auto bij een
aanrijding twee slachtoffers gemaakt, tenge-
volge waarvan zijn auto in beslag werd ge-
nomen. Zaterdagavond was zijn wa.gen weer vrij
iegeven.

Onfortuinlijk examinandus.

Zaterclagavond moest de heer G. uit Deursen
op den Heeschen weg te Oss een examen" af-
leggen teneinde de bevoegdheid .te verkrijgen
tot het besturen van een motorrijwiel. De can-
didaat. die reeds tweemalen gezakt was, was V
bij dit derde examen zoodanig bevangen door
examen vrees, dat hij geheel de kluts kwijt
raakte, toen hij een hem tegemoet komenden
auto naderde.
Tot grooten schrik van zijn examinator en

van het toekijkende publiek, reed hij pardoes
op den auto in. De onfortuinlijke candidaat
werd van zijn motor geslingerd, maakte een
salto mortale over den auto en kwam zeer on-
zacht met zijn hoofd op het wegdek terecht. I
Met ernstige verwondingen aan het hoofd

werd hij bij zijn examinator binnen gedragen.
De motor was geheel vernield. t

(OngecoN'prd.)
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Door een auto overreden.

Vanmorgen is de 42-jarige hotelhouder M.
van Lothringen uit Veghelonder de gemeente
Erp door een passeerenden aute aangereden.
Hij sloeg tegen <len grond en bleef met ernstige
kwetsuren aan het hoofd en 'ZWare InwendJge
kneuzingen liggen. In zorgwekkenden toestand
is hij naar het gasthuis te Veghel vervoerd. De
politie stelt een ondereoek in.

-:t ~---:--;:;;.-.k~ e
Vea:keersongelukken.

Gistermiddag reed de expediteur P. K. uit
Oss met zijn zwaren vrachtauto op den Lither
weg, toen plotseling een hond den weg over-
stak. Bij het uitwijken reed de auto tegen een I /

boom. :t
Het zoontje van K. dat in de cabine zat

kreeg een hoofdwonde. Zijn knecht kreeg in~
wendige kneuzingen en een armbreuk. K. zelf
bleef ongedeerd. De auto is met een kraan-
wagen weggesleept.

Boschbrand.
Giste ... . ren ~ door onbekende oorzaak brand

~ltgebroken In de bossohen, toebe>hoOl'end aan
et k.r~ndomein onder de gemeente Mill. De

~ran~'\Veer slaagde er spoedig in het vuur mees- •
er worden, Ongeveer anderhalve H.A. den-
neOOsch J.S verloren gegaan.

Vanmorgen is een paard van den landbouwer
van G. te Kerkdriel. dat voor een wagen was
gespannen, op hol geslagen. Van G. werd op
den grond geslingerd en kreeg inwendige kneu-
zingen. Het. paard kwam te vallen en moest
worden afgemaakit.

Schijndel. Mariakweekschocê voor onderwijze-
ressen. Eindexamen. Geslaagd H. v. d. Atk:e,r,
P. Bekkers, M. den Brok, P. v. Dongen, M. der
Kinderen en M. Scholten.

BERGHEM. De raad heeft tot wethouder
benoemd den heer G. Martens, alhier.

<1 ~'~cX..:::r. j.&J? J.

Oirschot. RK. Kweekschool voor onderwijze-
ressen. Geslarugd de dames M. V. d. Beuken, M·
V. d. Boogaard, W. Bellen, D. v. d. Eynden, R.
V. Eyk, C. v, Gulik, A. Hover, R. Jaspers, W.
Kras, M. Lammers en L. v. Lierop.

Diefstallen, inbraken enz.

Tijdens afwezigheid van de bewoners hebben
onbekend gebleven personen zich gisteravond
door het openschuiven van een raam toegang !
verschaft tot de boerderij van den landbouwer ftI'
A. S. te st. Michlelsgestel.
Uit de kas is f 100 aan bankpapier gestolen.

De politie stelt een onderwek in.
-~-~-------~



Arrestaties te OS5in verband met een tien
jaar oude moordzaak. (Gemengd Nieuws.)

(BI. C p. 3)

De zuivering van Oss.
Arrestaties in verband met een tien

jaar oude Dloordzaak.

Orvz€ correspondent te Oss meldt ons:
Ofschoon een buitenstaander thans genéigct

z{)? zij!l te n:~enen, dat te Oss nu wel haast alle
mtsdrijven zijn opgehelderd, blijft er nog een
afschr~kwekkende rij van duistere moordzaken
bestaan, welke nooit tot klaarheid zijn gebracht
Niet alleen de laatste jaren was moord en:
doodslag te 055 aan de orde van den das ook
een tien jaren geleden waren 2lWaremisd~:ijven
geen zeldzaamheid. Vele hiervan zijn reeds in
het vergeetboek geraakt, voornamelijk doordat
van opheldering nooit sprake was. Het geboefte
waande zich dan ook steeds "veilig en voor wraak
bestond ook destijds geen vrees. Het kwam maar
al te vaak voor dat men zelf voor rechter
5peelde en een onbeduidende twist met het
mes werd uitgevochten. Dientengevolge werden
In elm korte spanne tijds drie jongemannen
neergeveld en steeds was het mes het moord-
wapen. Achtereenvolgens werden in de kracht
van hun leven van Galen, van Nuland en Har-
togs neergestoken.
Thans heeft de gemeentepolitie na bijna 10

"jaar het onderzoek in de moordrzaak-Hartogs
wederom geopend. Vandaag is in verband hier-
mede een opzienbarende arrestatie verricht. De
3B-jarige fabrieksarbeiders P. W. uit Oss is als
verdacht van medeplichtigheid aan dellen moord
aangehouden en in het politiebureau opgesloten.
Naar verluidt zouden verder in verband met
deze oude moordzaak nog vier personen in
arrest zijn gesteld, rr.l. 0., B., V. en van E.,
anen uit Oss. Omtrent deze laatste vier arresta-
ties "kon men ons te bevoegder plaats nog geen
inlichtinge verstrekken.
Weinigen zullen: zäch den lafhartigen moord

op H., welke op Sinterklaas-avond! 19Z5 is ge-
pleegd, nog herinneren, daar er indertijd aan
dit misdrijf nagenoeg geen pulblicdteit is gegeven.
Op genoemden datum des avonds omstreeks

half 1Z vonden eenige voorbijgangers in de
Kazernestraat, in het centrum. der gemeente
Oss, een jongeman badend in zijn bloed op den

r

weg liggen. Het had dien dag fhnk gesneuurwd
en de sneeuw was ter plaatse geheel met bloed
doordrenkt. Het slachtotter gaf nog zwakke
teekenBn van Ieven.
De hevig verschrfkte lieden waarschuwden

onmiddellijk een geneesheer en stelden de
gemeentepolitie van hun von~~t op de hoogte.
Het slachtoffer werd een nabl] gelegen womng
binnengedragen, waar hij spoedig daarna,
zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, den
geest gaf. Men bleek te doen te hebben met
een Z3-jarigen fabrieksarbeider Hartogs, bijge-
naamd van Mas, die niet ongunstig bekend
stond.
Uit het politieonderzoek bleek, dat de ver-

slagene den geheelen Zaterdagavond in gezel-
schap had verkeerd van vier vrienden. Om
11 uur was het viertal het laatst gezien in een
café op den Heuvel. BegrijpelijkerWijS viel
reeds spoedig de verdenking op deze vier
personen. Allen werden nog denzelfden nacht
van hun bed gelicht en op het politiebureau
opgesloten. De Ossche gewoonte getrouw was I
ook bij hen van bekennen geen sprake, doch
in weerwil hiervan werden zij op transport
gesteld naar 's-Hertogenbosch en in het huls
van bewaring aldaar opgesloten. Twee der
verdachten werden eenige maanden later weer
op vrije voeten gesteld en de beide anderen
werden door de rechtbank te 's-Hertogenbosch
vrijgesproken.
Omtrent de motieven, die tot deze misdaad

hebben geleid, is nooit iets bekend geworden.
Men meende dan ook dat deze oude affaire in
het archief der onopgehelderde misdrijven was
opgeborgen en het heeft ter plaatse dan ook
opzien gewekt, dat het onderzoek in deze zaak
thans weer is begonnen. De volksmond beweert,
wat de vrouw van iemand, die kort geleden
is gearresteerd, uit wraak aan het praten is
gegaan.
Ter plaatse wacht men met spanning den

[oop der gebeurtenissen af en men verwacht
thanS dat ook andere mysterieuze oude moord-
zaken weer op hef tapijt zullen worden ge-
bracht. "

J
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De onthullingen te Oss.
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Een arrestatie te Bleiswijk.

Onze correspondent te Oss meldt ons:
In verband met het onderzoek in de moord-

zaak Hartogs, welke zooals bekend in 1935 is
-gepleegd, is de rijkspolitie te Bleiswijk (Z.H.)
op verzoek van den' Ossche gemeentepolitle
gisteren overgegaan tot arrestatle van zekeren
W. B., afkomstig uit Oss thans verblijf
houdend te Bleiswijk.
De aangehoudene is gisteravond gevankelijk

naar Oss gebracht en aldaar in het politie-
bureau opgeslotën, waar hij aan een streng ver-
nOOI' werd onderworpen.
Hij wordt ernstig verdacht van medeplichtig-

heid .aan dit misdrijf.
Thans bevinden zich in verband met deze

moordzaak nog twee personen in arrest, n.l.
P. W. en de thans gearresteerde W. B. De
anderen, die eergisteren werden aangehouden,
zijn na vertaal' weer op vrije voeten gesteld.
Het ondersoek in deze zaak duurt nog steeds
voort.

g~~A
c-:

Schijndel. Mar:ia-Klweekschool. Ges~aagd de
dames S. M. Hartman, Einihoven, J. J. D. Hells,
Zwolle, A. v. Helvert, Scijndel, A. M. J. A. v.
d. Heyden, Maasbracht, P. J. v. Kl'ay, Geldrop
en eh. L. M. Lammers, Beek en Donk.

Oirschot. R.K. kweek.sclh.ool. Geslaagd de
diames e. v. Sprorusen, B. de Kent, e. Vermeer, '
N. van Vlerken en e. Werts. i

l
-ïJDEN,"i Juli.' Heden worden op de vei-
ling alhier aangevoerd 3500 kg. zwarte ker-
sen. Pr iis 20-27 ct. per kg._____ ;..._..._.. • ~_,,! ....,....;,!~.- TT ....._....... ,...... If:!!.J..... T.1v'l~;+6/~' tf*d/.1.

, Boxtel.

Th. van der Meijden.
De heerTh. v. d. Meijden, gemeentesecre-

taris, alhter, herdenkt vandaag den dag, dat
ihij vijftig jaar geleden in dienst dezer gemeente
tra-d. Op 16-jarigen leeftijd, ving hij op 6 Juli
1885 zun loopbaan aan, als volontair ter ge-
meente-secretarie, hier ter plaatse. In 1895werd
hij tot gemeenteontvanger benoemd, welk ambt
hij in 1900 verwisselde voor dat van gem8el1Jte-j
secrotaris. In 1905 volgde zijn benoeming tot
ambtenaar van den burgerlijken stand. Op ver-
langen van den jubllarts, zal dit zeldzame ju-
bileum niet feestelijk worden gevierd.

i
I.
I

~/3I .. Schijndel. Maria-kwet}kscllool. Geslaagd. de

\

dames H. Paans, Eindhoven. D. P. Pols Loon
op Zand, M. A. Sijnron-s, '"Eli.ndhoven, P. A.
Sehe, Rosmalen, W. M. M. Sanders, Oldenzaal,
A. M. Ve!l'sc:huren,Geldrop.

os-e «. {:3
Y'" 4Jo.I"'''' -_.",.r--
UDEN 5 Juli. Aanvoer 4000 K.G. zwarte en

Spaansche kersen, Prijs: zwarte kersen 8-18
C., Spaansche kersen 14-20 e" per K.U.----. ',"ij':;£/0rJ _ .. _.~-

Door een auto aangereden en gedood.

Gisteravond omstreeks 10 uur is op den
rijksweg van Nijmegen naar 's_Hertogenoosch
ter hoogte van het woonwagenkamp bij Hee89r
de 50-jal"ige arbeider L. v. D. uit N:istelr("i
door een passeerenden auto aangereden. (j

kreeg zoo ernstig letsel dat hij kort ns 1:»
ongeluk overleed. v. D. verkeerde ondell.Q'"",
invloed van sterken drank; hij, Iiep wa~;,
met de fiets op den rijweg. Hij was gehu 7
vader van 7 kinderen.

v
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De zuivering van Oss.
P. W. bekent den moord op Hartogs

in December 1925.

Het werk van de Ossene gemeentepolitie
Inzake de opheldering van de oude moordzaak-
Ha·rtogs IS met succes bekroond. Inderdaad is
het inspecteur van Kempen gelukt, dit duistere
drama, dat op st. Nicelaasavond van 1925 te
Oss is geschied, geheel tot klaarheid te brengen.

De arrestatie van P. W., bijgenaamd de Spek-
koek, had te Oss groote verwondering gewekt,
omdat W. als een oppassend fabrieksarbeider
bekend stand en men hem niet tot een mis-
daad in staat achtte. Thans is gebleken, dat de
politie niet de aanhouding van W., tegen wren
destijds ernstige verdenkingen waren gerezen,
op het juiste spoor is geweest.
W. werd op het politiebureau aan een ver-

hoor onderworpen, doch aanvankelijk bleef hiJ
het hem ten laste gelegde ontkennen. Hederr-;
morgen' heeft inspecteur van Kerupen hem op~
nieuw gehoord en uit Zijn tactisch optreden is
het te da nken dat W., na tien jaar vrij uit te
Zijn gegaan, thans' een volledige bekentenis heeft
afgelegd: .

Zooals bekend is, 'had de 23-jarige fabrieks ..
arbeider J. Hartogs, bijgenaamd Jantje van:
Mas, den avond van den vijfden December 1935
in gezelschap van vier vrienden op vrool!jke
wijze doorgebracht, waarbij verscheidene her-"
bergen waren bezocht; Om elf uur hadden de
jongelui café 'Koeken op den Heuvel verlaten
om gezamenlijk door de Kazernestraat naar
nuis te .gaan. Volgens de verklaring van W.
heeft hij in deze straat de jongelui ontmoet. Et
ontstond eneenigheld en W. maakte zich zóó
kwaad, dat hij zijn zakmes greep en Hartoga
daarmede eenige steken in borst, rug en dijbeen

• toebracht.
Er werd een slagader getaakt, met. het gevolg,

det het slachtoffer aan verbloeding is bezweken.
r W. nam de vlucht, en ook den nobelen kame-
raden van Hartogs werd de grond te warm
onder de voeten. Zij lieten den hevig bloeden-
den jongeman in de sneeuw liggen.
Toen eenige voorbijgangers omstreeks half

twaalf het slachtoffer sterwend vonden liggen
was er niemand in de buurt te zien. -'
Begrijpelijkerwijs viel de verdenking van de

politie onmiddellijk 'Op de vier mannen, die den
avond van den moord in gezelschap van het
sl'achtoffer waren geweest en niemand dacht
aan W. De Ossche stilzwijgendheid heeft den
dader dan ook een tijdlang zijn straf doen
ontgaan.
Het feit dat na zooveel jaren een. misdrijf

nog wordt opgehelderd zal- niet nalaten schrik
te veroorzaken onder een zeker deel van de
Ossche bevolking, die een menschenleven maar
al te weinig telt.·

W. wordt ter beschikking van den officier van
justitie 'te 's-Hertogenbosch gesteld.
De gisteravond gearresteerde W. B. moet ook

op eenigerlei wijze bij dit drama betrokken zijn
geweest. Het onderzoek in deze zaak is nog in

r vollen gang.

Schijndel. Malia Kweekschool. Nuttige hand- \
wenken. Geslaagd de darnes M. A. den Bl'OK, I
W der K:ind'eren, P. G. van Dongen, M. J.
Schobten, S. M. Hartman, J. J. D. Heins, A. M. j'

. J. A. v. d. Heyden, P. J. v. Kray, C. Lammers
en H. Paan.s.
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I De onthullingen uit Oss. Bekentents van A. Be
hijgenaamd de dikke Toon de Soep. (Gem. Nws.)

(BI. C p. 3)

De onthullingen uit Oss.
De Dikke Toon de Soep bekent een

reeks misdaden.

De marechaussee te Oss heeft opnieuw haar
'Werkmet een mooi succes bekroond gezien. Een
der meest beruchte en verstokte misdadigers uät
bss. n.l. de 32-jarige A.H., bijgenaamd 'de Dikke
Toon de Soep, die gevangen zat in de mare-
ehausseekazerne heeft een reeks misdaden be-
kend. Hij stond bekend als een ZWijger. Nu
is het toch gelukt hem aan het spreken te
lkirijgen.Hij maakte deel uit van de bende van
P. de B., L.V., bijgenaamd de S~ip, L. v. d. H.,
bijgenaamd de Brus. De politie kon op Toon de
Soep nooit vat krijgen, omdat hij uiterst ge-
raffineerd tewerk ging, maar door de bekente-
nis van den wielerbaandtrecteur J.V., die hem
als den brandstichter van het Sportparkpavil-
joen aanwees, is hij in handen van de politie
gekomen.

Maar er kwam geen woord over zijn lippen
Men was echter overtuigd, dat zijn ontmaskering
opheldering zou brengen in een reeks zware
misdaden. De wachtmeesters De Gier en v. d.
W,eel'd hebben hem niet met rust gelaten. Het
succes overtrofen alle verwachtingen en toen hij
eenmaal begon te spreken, liep Iiij af als een
wekker.
Met drie anderen heeft hij een b4!ludegevormd.

Ten huize van den Brus werden de inbrekers-
werktuigen vervaardigd en door relaties met
revolversmokkelaars konden zij zich het noodige
materiaal verschaffen. '

Een ov_erval onder kerktijd.

Van den landbouwer K. op de Zevenbergsehe
hei te Oss wisten zij dat hij een aanzienlijk be-
drag in huis had en Zondagsmorgens met de
oudste kinderen naar de kerk ging, terwijl de
vrouw met de jonge kinderen ,thuis bleef. Op 2
November 193'0drongen zij, nadat K. naar de
ikerk was gegaan, hem huis binnen en bonden
de vrouw. De woning wen} overhoop gehaald en
een bedrag van f 10'0'0werd buitgemaakt. K.
was door het gebeurde volkomen geruïneerd en
men heeft nog een collecte voor hem gehouden.
De politie heeft indertijd de hand gelegd op de
werkelijke daders doch zij konden een goed alibi
opgeven.
Verschillende betrouwbare personen bevestig-

den, dat een van hun in de kerk in de buurt
van K. heeft gereten. Thans is gebleken, dat
hij onmiddellijk na den overval naar de kerk is
gefietst en het grootste gedeelte van den dienst
heeft bijgewoond. .
Op 7 Mei 1933werd een inbraak gepleegd bij

(len wijnhandelaar N. L. in het centrum van
Oss; bij afwezigheid van de bewoners drongen
de dieven aan de achterzijde het huis binnen,
waar een brandkast à Ia sardine werd open-
gescheurd, Een bedrag van f 300 werd hieruit
meegenomen. .
Voorts heef,t Toon de Soep bekend medeplich-

!tig te zijn aan de inbraak in het gemeentehuis
van Gassel bij Grave in 1933.Hier werd even-
~ns de brandkast opengebroken en een bedrag
:van f 400 buitgemaakt.

Brandkast op een handwagen geladen.

Daar geen der misdaden aan het licht kwam
'Werd de bende brutaler. Bij een inbraak ten
huize van den winkelier van G. te Langeboom
äaadde men de brandkast op een handwagen,
bracht die in een bosch in de nabijheid om
er daar f 1'000uit te halen. De leege brand-
kast vond men daarna in het bosch terug.
;Bij de overval met roof op den kassier van
de Boerenleenbank te Mariaheide, bij Veghel,
heeft Dikke Toon de Soep, een krachtig man,
den kassier in bedwang gehouden, terwijl zijn
medepllchtlge ca. f 16'00buit maakte.
Dikke Toon, de Soep heef,t verder gezamenlijk

met G. brand gesticht in de boerderij van den
landbouwer v, D., aan den Brghemschen weg te
Oss, à1iein de asch werd: gelegd. Tijdens de olllt-
stalle verwarring werd hl een nabiJgelegen huis
ingebr~ken.



verder bekende hij zijn medeplichtigheid aan
de berooving' van een varkenskoopman v, d. C.
uit Herpen, dien hij in eencafé had meegelokt,
op sterken drank had getracteerd, waarna Toon
en zijn trawanten hem van f 700 beroofden.
Ofschoon de polfutiehem aanhield slaagde Toon
de soep er in, den dans te ontspringen.
, De versterking van de marechaussee te 'Oss,
die de leden van de bende voortdurend scha-
duwde, bracht de heeren er toe het operatie-
terrein naar elders te verleggen. ,Te Loon op
Zand, op 50 K.M. afstand van Oss, drongen
vier gemaskerde bandieten in den nacht van
8 op 9 Februari 1934 bij den 64-jarigen alleen-
wonenden B. Verhoeven binnen. Na een wor-
steling bonden zij den ouden man vast en door
hem te mishandelen slaagden zij erin hen de
plaats te doen aanwijzen waar zijn geld was
geborgen.
Zij lieten hem in den kouden nacht gebonden

op de vlier van zijn woning liggen. De wreede
wijze, waarop deze overval was gepleegd, heeft
destijds 'groote verontwaardiging gewekt.
Toon de Soep is waarschijnlijk nog niet aan

het einde van zijn bekentenissen gekomen en
men voorziet, dat er binnenkort nog meer
personen ill handen van de politie zullen
vallen.

l
oss. B. en W. hebben in principe besloten
de exploitatie der gemeentelijke wielerbaan
over te dragen aan de plaatselijke wielren-

, vereenigfug ,,Arditi". Door de arrestatie van den
tagenwoordigen wielerbaandirecteur J. V. die vi
voor den tijd van drie jaren, de baan van de

, gemeente had gepacht, is het contract ver-
vallen. De voorzitter van de wielrenvereeniging,
de heer A. Th. Krol zal de directie der baan
op zich nemen, Op 21 Juli zal de baan onder
de nieuwe directie worden heropend.

~UDÉN, 10 Juli. Veiling.- Aanvoer 23.GOO\ I
K.G. zwarte en Spaarische kersen. Prijzen:
zwarte kersen 1ste soora 15-17 ct., 2e srt.
13-14 ct., Spaansche kersen 17 ct., alles
per kilogram.

I
Schijndel. Ma,ria KweekscrhooL Nuttige hand-

werken. G€slaagd de dames D. Pols, M, Sanders,

IN. Schel. A. Sijmons. J. de Vries en N. Vet-
schuren. De examens zijn geëindigd.

UDEN, 11 Juli. Aanvoer 25.000 kilogram
zwarte en Spaansche kersen. Zwarte kersen ti
tste soort 15-17 ct., 2de soort 13-14 ct.,
Spaansche kersen 1ste soort 19-20 ct., 2de
soort 17-18 ct., frambozen 25 ct., bessen
11 ct., alles per K.G.

J

, Donderdagavond is de heer R. de G. te Gemert
bij het uitwijken voor een kind dat plot5eling
den weg overstak geslipt en tegen een boom
~ere~en. Met ernstige inrwendige Ikneumngen
1S hlJ naar een ziekenhUis vervoerd. Zijn toe-
stand is rorgrwekkend. Het motwrijlWi.el werd. j
geheel vernield.

Ongelukken.
;

Donderdag is de landbouwer A. G. te Nlstel-
rode ZOOdanigmet een voet tussehen een kip-
kar bekneJd geraakt, dat !hem drie teemen
werden afgeknepen.

Donderdag is de landbouwersrwoning van J. v.
E te Beugen door onbekende oorzaak tot den
ond afgebrand. Inboede1 en l~nd..beuwinven-
is gtlngen 'Velrloren. Vemkerl.n~ elekt 4e

\ ade,



Door de arrestatfe van den ve..rzekering'lS'"'
Inspeetaur S. te Nijmegen zijn verschillende
inbraken en kippendieîstaüen, door de Ossche
bende gepleegd, en door hem geënsceneerd.
opgehelderd. (Gemengd Nieuws)

(BI. D p.

De zuivering van Oss gaat voort.
De arrestatie van den vérzekerings-

agent 8., die de inbraken bij zijn
cliënten enscèneerde,

Onze correspondent te Oss meldt ons:
Met groote energie zet de Kon. marechaussee

haal' taak om de zuivering van Oss tot een
voldongen feit te maken voort, en de opsporings-
werkzaamheden leveren telkens nieuwe verras-
singen op. Het vermoeden, dat de bekentenissen
van den beruchten misdadiger A. H. bijge-
naamd Dikke Toon de Soep voor verschillende
andere personen funeste gevolgen zouden heb-
ben, is inderdaad bewaarheid. Naar aanleiding
, van diens verklaringen heeft de marechaussee
opnieuween opzienbarende arrestatle verricht.
Zij heeft n.l., zooals wij in het kort reeds heb-
ben gemeld, gisteren de Nijmeegsche mare-
chaussee opdracht kunnen geven tot. aanhou-
ding van den ongeveer 40-jarigen F. M. S.,
inspecteur van de verzekeringsmij. Mercurius,
woonachtig te Nijmegen.
De ontmaskering van dezen verzekerings-

zwendelaar heeft thans een helder Iicht doen
schijnen op ve1e duistere zaken. De heer S.
specialiseerde zich voornamelijk in verzekering
tegen diefstaf en inbraak, en hij profiteerde I

handig van de groote onveiligheid te Oss en
omgeving om zijn verzekeringen af te sluiten.
Naarmate de inbraken in oostelijke Noord-
Brabant veelvuldiger voorkwamen, floreerden de
zaken van den verzekeringsinspecteur steeds
beter en de lieden, die bij hem hun inbraak-
verzekeringen afsloten, konden weinig vermoe-
den, dat hij zelf de inbraken op touw zette. De
verzekeringsinspecteur stond namelijk in nauw
contact met de meest beruchte Ossers en zijn
trouwste trawanten waren Toon de Soep, L. V.
bijgenaamd. Bijs de Sijp en v. d. H. bijgenaamd
de Brus,
S. sloot persoonlijk ten huiz van zijn cliënten

de verzekeringen af en hij beweerde dan, dat
hij speciaalopdracht van zijn verzekerings- I
maatschappij had gekregen en in verband
met de toenemende onveiligheid in deze streek
de plaats, waar de menschen hun geld be-
waarden, goed op te nemen. Hij bezichtigde
dan de brandkasten, liet zich de werking der
sloten uitleggen en was terdege van de situatie
op de hoogte, als hij de woning verliet. Deze
waardevolle inlichtingen verschafte hij op zijn
beurt aan de genoemde Ossche inbrekers, die
daar hun voordeel mee deden.
Hieruit is het te verklaren, dat de buit, welke

Dikike Toon de Soep bij zijn talrtjke inbraken
bemachtigde, steeds zoo aanzienlijk was. S. heeft
niet' alleen de noodige inlichtingen verstreIkt,
doch hij heeft ook metterdaad aan de vele
succesrijke inbraken meegeholpen, door de in-
brekers met zijn eigen auco naar de plaats van
het misdrijf te vervoeren.

Onopgehelderde zaken.

Volgens de bekentenis van Dikke Toon de
Soep heeft hij hem en nog eenige anderen op
een Septembernacht van 1933 met zijn auto
naar Tubbergen 'Vervoerd, waar bij een inwoner
van Rethum (0.) een brutale inbraaik werd
gepleegd. De mannen drongen het huis binnen,
waaruit 2lij een groote brandkast naar de b06-
schen sleepten en deze à la sardine open-
scheurden. Een' aanzienlijk bedrag werd buit
gemaakt. De politie vond destijds geen spoOll'
van de daders.
S. was ter dege op de hoogte, waar veel geld

te halen was en toen hem bekend werd, da,t
de melenaar ~an H. te Langboom eenige duizen-
den guldens in huis moest hebben, werd er een
Inbraak op touw gezet. Maar de molenaar had
zijn vensters van rolluiken voorzien en alle deu-
ren stevig' ~grendeld. In den nacht van 11 op
12 Januari 1934 drongen de inbrekers, waar-
onder Toon de Soep, toch de woning binnen na
leen rolluik te hebben geforceerd- en de pen van
het raam te hebben verwijderd, De brandkast
werd met valsene sleutels geopend en de indrin-
gers maakten 2000 gulden aan contanten en
'effeoten buit. Ook deze inbraak bleef tot dus-
verre onopgehelderd.



Een andere inbraak op initiatief van S. was,
die bij den landbouwer van Gr. te Boekel. Zoo-
als men ziet bepaalde S. zijn operatieterrein
niet tot Oss en omgeving. In den riaoht van 18
op 19 Juli, 1933 wist men zich toegang te ver-
sohaffen tot de boerderij. Ook hier werd de
!brandkast met een looper geopend. Ca. 125
gulden en een aantal gouden sieraden en
waardevolle voorwerpen werden ontvreemd. Het
politie-onderzoek bleef vruchteloos.

S. gaf de Ossche bende ook het adres van de
zusters v. d. Heuvel, die een boerenbedrijfje
uitoefenden in de Broekstraat te Herpen. S.
wist dat de zusters eenig geld hadden. In den
nacht van 30 April op 1 Mei 1933 werd er
ingebroken; de vrouwen werden overvallen en
in den kelder opgesloten.
Uit de linnenkast in de slaapkamer werd een

geldkistje met ca. 250 gulden gestolen. Hier-
mede verdween de bende. Een der vrouwen wist
zich te bevrijden en de buren te waarschuwen.
Het bleek aan de politie dat de bandieten goede
voorzorgsmaatregelen hadden genomen; eenige
zakken zand en een boomstronk waren voor het
kelderraam opgesteld. Ook in dit geval bleef
het politieonderzoek vruchteloos.

Het ophelderen van deze misdrijven mag een
schitterend succes voor de marechaussee

genoemd worden.

S. was niet alleen vertrouwensman van de
b€ter gesitueerden doch ook van kleine boertjes
e11landarbeiders, die hun kippen bij hem ver-
zekerden. Hij had met een kippenverzekering
druk werk want

kippendiefstallen

kwamen dikwijls 'Voor. Deze moeten voor een
groot deel op zijn rekening worden gesteld. De
verzekeringsinspecteur verklaarde aan de poli-

I tie, dat daarbij alle partijlen gebaat waren, zoo-
dat men, volgens zijn meerrig, niet van misdrijf
kon spreken. Voor de dieven leverde alles een
goede winst op; de gedupeerden hadden hun
pluimvee zoo hoog vereekerd, dat zij goede
zaken maakten, de verzekeringsagent voer wel
bij het afsluiten del' pesten, terwijl de maat-
schappij zelf weinig sehade leed, omdat zij toch
herverzekerd was. Bovendien werd de kleine
sc:hade teniet gedaan doordat er nu vele pesten
,van verzekering tegen kippendiefstal kwamen
terwijl vroèger niemand dergelijke verzekering
afsloot.
Het is wel een eit, dat pluimvee als regel

veel te hoog verzekerd was, hetgeen aanleiding
ga.! tot fraude. Een aantal tier verzekerden zou
op de hoogte zijn geweest van de praetijken van
S. en men rou de kippenhekken 's nachts heb-
ben Iaten openstaan. In hoeverre dit op waar-
heid berust z8Jl het politie-onderzoek mbeten
uitwijzen.

"Taakveroeeling en speclalisatte,"

voorts is gJebleken da.t S. heeft samengewerkt
met eenassuradeur C. uit 'I'ilburg, die wegens
onwaardige praetijken reeds is gearresteerd. C.
nam de brandverzekeringen voor zijn rekening
en S speciallseerde zich op inbraakverzekeringen
Uit alles blijkt, dat de marechaussée met

de arrestatie van S. een goede vangst heeft
gedaan. Ongetwijfeld zal het verdere onder-
zoek nog meer onthullingen opleveren.
S. is naar de marechausséekazerne te Oss

l
avergebracht en daar opgesloten. Naar verluidt,
zou de verdachte vanmiddag voor de mare-
chaussée te Oss een volledige bekentenis

I hebben afgelegd. Hij zou verklaard hebben,
dat hij in de macht was geraakt van de

I Ossche bende. Onder bedreiging met den dood
zou hij gedwongen zijn, de noodige inlichtingen
te verstrekken.
Het onderzoek duurt voort.

( '\
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. De zuivering van Oss.
Dat de versterking van de koninklijke mare-

chaussee te Oss geen overbodige luxe geweest is.
blijkt weer eens uit bekentenissen van den ver-
zekerfngs-Inspecteur S. uit Nijmegen die Zater-
dag j.l. werd gearresteerd. '
Zooals bekend is, stond S. in geregelde ver-

binding met de beruchte misdadigers P. de B.,
Anton H., bijgenaamd Toon de Soep, L. V. (de
Sijp), en L. v. d. H., bijgenaamd den Brus, ter-
wijl hij verscheidene leden van de jongere ge-
neratie onder zijn vrienden telde. Maar al te
vaak heeft hij in beruchte kroegen samen-
komsten met deze leden van de onderwereld
van 055 gehad, waarbij de plannen over de uit
te voeren inbraken en overvallen - waarvoor
hij de noodige inlichtingen verschafte - wer-
den Uitgebroed. Thans is ook aan het licht ge-
komen, dat hij"verschillende malen een deel van
den buit als belooning voor het geven van tips
van zijn trawanten heeft ontvangen.
De verzekeringsinspecteur S., die van goede I

familie is, was door de maatschappij, waarblj
hij werkzaam was, reeds per 1 Juli j.l, ontslagen,
cp grond van ernstige klachten, die over zijn
handelingen bij de maatschappij waren binnen-
gekomen. S. zou heden naar den Bosch worden'
overgebracht, waar hij ter beschikking van den
officier van justitie zal worden gesteld.
mmtddeïs levert het zuiveringsproces van Oss

voortdurend nieuwe verrassingen op. Uit alles
blijkt dat het hoog tijd was, dat werd ingegre-
pen, daar de bandieten steeds driester gingen
optreden: Ër werd volgens een vast systeem ge-
werkt en het programma was nog niet ten
einde.
De versterking van de marechaussee heeft

den nekslag toegebracht aan het bedrijf dezer
lieden, met het gevolg, dat een reeks van mis-
daden, die nog op uitvoering wachtten, ver-
ijdeld zijn.
De districts-commandant van de marechaussee
te Nijmegen, kapitein [hr. G. A. Bowier, had er
reeds in 1928, toen in Ravesteyn en omstreken
diefstallen en inbraken schering en inslag
waren, bij de regeering op aangedrongen, een
detachement der marechaussee te Ravesteyn on-
der te brengen. De burgemeester van Groot-
Ravesteyn heeft aan dit plan meegewerkt.
Het verzoek kon toen niet worden ingewilligd
en ondanks het feit, dat in samenwerking met
andere politie-corpsen verscheidene surveillance-
diensten werden ingesteld, konden geen vrucht-
bare resultaten worden bereikt .:
In December 1931 belegde kapitein Bowler,

ten gemeentehuize .van Oss, opnieuw een ver-
gadering met burgemeesters van Oss en omlig-
gende. gemeenten. Daar werd de wenschelijkheid
besproken om gezamenlijk den strijd tegen de
misdadlgheld aan te vangen.
Tenslotte zag kapitein Bowier alleen heil in de

versterking van de marechaussee te Oss en
vestiging van detachementen in de streek. Dit
heeft hij eindëlijk verwezenlijkt gezien en de
resultaten hebpen elke verwachting overtroffen.
Het is evenwel te betreuren dat men niet eer-
der zijn raad heeft opgevolgd.
Dat de zuivering van OsS zoo snel en zoo

afdoende is geschied, is voor een groot deel aan
zijn Ierding te danken .
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.Weer een arrestatle.

De Koninklijke marechaussee te Oss is van-
morgen overgegaan tot arrestatle van den on-
geveer 20-jarigen A. v. d. W., bijgenaamd de
slappe Toon van Mleneke de Soep, die ervan
verdacht wordt, medeplichtig te zijn aan ver-
scheidene misdrijven. Hij is een neef van den
beruchten A. fl., bijgenaamd de dikke Toon de
Soep. V. d. W. is in de marechausseekazerne te
05S opgesloten,



I De afschuwelijke :randStiChtingsaff .
1926 te Oss is thans geheel opgeh ld adIre van
Nieuws.) e er. (Gem.

. CBI. C P. 3)

De zuivering van Oss.
De brandstichtingsaffaire van 1926

geheelopgehelderd.
Na negen jaren is thans de sluier gelicht

van een der ernstigste misdrijven -rr- en het
zijn el vele - welke te Oss zijn gepleegd. De
gemeentepolitie is er in geslaagd, volkomen
klaarheid te brengen in de befaamde brand-
stichtingsaffaire van Augustus 1926, waarbij
een moeder met haar drie kinderen zijn ver-
brand.
Zooals wij reeds hebben gemeld, was in den

nacht van 10 op 11 Augustus 1926 onder Ver-
dachte omstandigheden brand uitgebrOken in
de woning, bewoond door de ar'beidersgezinnen
Bever en van Zandvoort aan de Koornstraat
te Oss. Het gezin Bevers slaagde enn tijdig
de fel brandende woning te verlaten. De echt-
genoote v. Z~ werd in haar slaap door het
vuur verrast en slaagde er niet meer in Zich
met haar kinderen van 3, 2 en 1 jaar in veilig-
heid te stellen. Nadat de brand was gebluscht
werden hun verkoolde resten onder de puin-
hocpen teruggevonden.
Reeds dadelijk rees bij de politie vermoeden

da.t hier misdrijf in het spel was. Het onderzoek
leverde echter niet het gewenschte resultaat
op. De woning behoorde in eigendom aan
zekeren H. van E., bijgenaamd Driek van
Reiniere. Daar opzettelijke brandstichting niet
bewezen kon worden, was de versekerlngs- ~i

maatschappij genoodzaakt aan den eigenaar de it
verzekertngssom ten bedrage van ongeveer
f 3000 uit te betalen. :~- )

I Toen zoovele Ossehe misdadigers den laatsten
tijd hun spreekwoordelijk geworden zwijgzaam- ~
heid overboord wierpen, kreeg de gemeente- ...., '"
politie eenige vage aanwijalngen betreffende dit i

misdrijf, welke in zekere richting wezen. Met
groote activiteit heeft inspecteur van Kempen r
het onderzoek in deze oude zaak heropenë;
:Men stuitte op schier onoverkomelijke moeilijk-
heden, doch tenslotte Wist de politie zooveel
bewijsmateriaal te verzamelen dat zij tot een
eerste aanhouding kon overgaan. De 47-jarige
Kla.a.s van G. werd gearresteerd, verdacht van
medeplichtigheid aan brandstichting in boven-
genoemde woning. Verd. werd aan een streng
verhoor onderworpen, doch ontkende iets met
de zaak uitstaande te 'hebben. Van G., dfe geen
gunstige reputatie geniet, werd in weerwil van
zijn ontkennende houding gevankelijk naar
's-Hertogenbosch overgebracht en in het huis
van bewaring opgesloten.
Bij het voortgezette onderzoek rezen ernstige

verdenkingen tegen den 32-jarigen Th. J. v. B.
Gisteren kon tot arrestatie van dezen tweeden
verdachte worden overgegaan. Van B. werd
danig aan den tand gevoeld. Aanvonkelijk bleef
ook hij ontkennen, Tenslotte moest hij even-
wel voor het overstelpende bewijsmateriaal
zwichten. Hij viel door de mand en legde een
volledige bekentenis af. Verd. verklaarde dat
.hij met zijn neef, den 33-jarigen G. van G.•
den noodlottigen brand heeft gesticht, Eenigen
tijd daarvoor had hij bezoek ontvangen van
Klaas van G., die hem een zaakje aan de hand
kwam doen, waaran op gemkkelijke wijze een
bedrg van f 100 te verdienen zou zijn. Volgens
zijn zeggen was van E. bij van G. gekomen
met het voorstel, tegen belooning van f 100
het bewuste huis in de Koornstra.a.t, dat eenigs-
zins bouwvallig begon te worden, voor hem in
brand te steken. Van G. had echter niet den
moed om het te doen en hij achtte van B. en

. van G. hiertoe beter geschikt. Na eenig over- I

en weergepraat werd tot de daad besloten en
men kwam overeen, dat van B. en van G. de
roode haan zouden laten kraaien, terwijl Klaas
van G. als aanbrenger van de tip een deel
vn de uitgeloofde belóondng :/lOUkrijgen.

(
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In den nacht van 10 op 11 Augüstus 1926
werd het plan uitgevoerd, dat zulke tragische
gevolgen met zich zou sleepen. De beide brand-
stichters begaven zich tegen middernacht op
weg naar de vrij afgelegen buurtschap spits-
bergen. Het rieten dak van de armelijke woning
werd aan de achterzijde in brand gestoken en
toen de mannen zich overtuigd hadden dat het
dak fel brandde, begaven zij zich langs een'
omweg door de polders huiswaarts, waarna tij
zich onmiddellijk ter ruste begaven, teneinde
zich bij eventueele moeilijkheden een geldend
alibi te verschaffen.
Nadat de huiseigenaar de verzekeringspen-

nlngen in handen had gekregen, werd het
Judasloon aan de brandstichters van E. uit-
betaald. Volgens verklaringen van van B. is
het geld in twee dagen tijds op de Bossche
kermis verbrast.
De beide neven van B. en van G. zijn be-

ruchte recidivisten, Zij hebben meer dan de
helft van hun leven wegens verschillende
delicten in de gevangenis doorgebracht. Het
feit, dat' een verstokt misdadiger als van B.
na 9 jaar vrijuit te zijn gegaan thans tot een
volledige bekentenis is gekomen, mag dan ook
als eer groot succes voor de Ossche gemeente-
politie worden beschouwd.
Vannacht heeft de gemeentepolitie den aan-

stichter tot dit misdrijf, den 57-ja.rigen D. van
E. in arrest gesteld. Voorts werd aangehouden
de medeplichtige van v, B., de 33-jarige G. v,
G., beiden uit Oss. Zij zijn op het politiebureau
opgesloten.
De ontknooping i van dit afschuwelijke mis-

drijf zal niet nalaten groot opzien ter plaatse
te verwekken, voornamelijk omdat men D. van
E. niet tot zulk een ernstige misdaad in staat
achtte. Het geeft echter te denken dat behalve
het genoemde perceel nog drie huizen, waar-
onder zijn eigen woonhuis aan den Berghem-
schenweg, welke hij alle in eigendom had, in
vlammen zijn opgegaan. Volgens zijn zeggen
zou bij den brand in het laatste perceel een
bedrag aan geld gestolen zijn. De afgebrande
panden waren alle hoog verzekerd en zij kon-
den dan (lok op fraaie wijze worden herbouwd.

(

(
Oss. R.K. H.B.S. Oarmelcollege, Einde%Mnen.

Geslaagd de heeren M. L. v. Bergen, H. W.
Briels, J. L: M. v. Erp, allen 's-jïertogenoosch,
G. A. Brcesse, Berghem. J. Th. A. v. I..QOSlbroek,
A. M. van Mier, beiden 05&, P, Orth, Nijmegen
en C. M. N. R. SWarte, Alphen a.d. Maa..s. Af- .
gewezen 3.
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Te Oss is ten man gearresteerd in verband
met een brand in 1926, waarbij een vrouwen
drie kleine kinderen zijn omgekomen. (Gemengd
Nieuws.) (BI. C p. Z)

D'e zuivering van Oss.
Een arrestatie.in verband met een.

brand, die vier slachtoffers heeft ge-
ëischt.

Roods eenigen tijd geleden heeft de gemeente-
politie te Oss het onderzoek heropend' in een.
oude zaak en thans is zij hiermee zoover ge-
vorderd, dat voldoende termen aanwezig waren
om rot arrestatäe over te gaan van den 43-
jarigen N. v. G., wonende te Oss, verdacht van
rnedeplichtägheld aan opzettelijke brandstichting
Het betreft hier een brand, welke in Augustus

van het jaar 1926 te Oss heeft gewoed en die
vier slachtoffers heeft geëischt. In het holst van
den nacht brak toen brand uit in een dubbel
woonhuis, gelegen aan de Korenstraat in de
buurtschap Spitlbergen en bewoond door de
arbetdersgezinnen v. Z. en Bevers. v. Z. was
dien nacht niet thuis, omdat hij in de nacht-
ploeg op een fabriek moest werken, Zijn 24.
jarige echtgenoote bevond zich met drie kinde-
ren van resp. 3, 2 en 1 jaar in biet huis, terwijl
in de senuur achter de woning zooals gewoonlijk
een marskramer overnachtte. De vlammen gre-
pen met razende snelheid om zich heen en het
gezin Bevers slaagde er nauwelijks in het bran-
diende perceel te verlaten. Het gedeelte van de
woning, waarin de familiie v. Z. onderdak vond)
stond echter in een minimuJrn van tijd in lichter
laaie. De vrouw werd door het vuur verrast en
Slaagde er niet meer in zich roert haar klnd=ren
in veiligheid te brengen. Allen vonden een ver-
schrikkelijken dood in de vlammen. Hun ver-
koelde lijken werden later onder de puinhoepen I

gevonden. ' /
De marskramer was door het knetteren van

het vuur uit zijn sllaa.p opgeschrikt. De schuur
stond toen reed's in brand en de kleeren van
den man hadden al vlam gevat. Hij snelde
brandend naar buiten, waar hem drie onbekende
mannen behulpzaam waren bij het deoven van
zijn brandende kleeren. Toen de man, die deer-
Uik met brandwonden was overdekt, eerugermate
van den schrik W3$ bekomen, kwam hij rot de
ontdekking, .dat zijn portefeuille met geld, me
hij altijd bij. zich dlroeg, weg was. Alles wées
ell' op, dat de hulpvaardige mannen hem die
hadden ontstolen.
De politie stelde destijdS onmiddellij'k éen

onderzoek in, maar slaagde er niet in aanwij-
zingen te vinden, die op misdTijf wezen, Ook
de mannen, die zich op zulk een verdachte Wijze
des nachts in de nabijheid van het brandende
huis hadden bevonden, werden' nimmer opge-
~poord', Langzamerhand raakte ook deze gerucht
makende zaadt in het vergeetboek. Toen evenwel
de Ossehe onderwereld: als bij toeverslag haar
zwij~amheid liet varen, kWam ook deze myste-
rieuze zaak weer op het tapijt. De politie zou
thans over dusda.nige aanwljzängen beschikken,
dat volledige opheldering van het gebeurde
we1dxa.kan worden tegemoetgesten. In verband
met den huidigen stand van het onderzoek kun-
nen omtrenrt de motieven, die tot het misdrijf
heboen geleid, nog geen verdere pubheetdes wor-
den gedaan. Men verwacht nog meer opzien-
barende arrestatdes in verband met deze brand-
stichtingsaffaire, welke 2lU!lketragische g>evolgel1
heeft gcllad.

VJan G. is naar het huis van bewaring te
's-Hertogenbosch overgebracht, ten einde voor
den officier van jUSltlitiete worden geleid,

v

o OIo III

De 22-jar!ge VI. d. W., drie gisterochtend door
de Koninklijke marechaussee is gearresteerd,
wordt ' verdacht van medeplichtigheid aan een
inbraak, welke· verleden jaar bij den kapper v.
de Berg op den Heuvel te Oss is gepleegd. v. ct.
W. zou met twee personen, die, Zlich reeds in
arrest bevinden, de inbraak hebben gepleegd.
Er werd een partij parfumerieën, scheergereed'-
sclhappen en eenig geld gestolen.
De verdachte blijfIt nog hardinekkig ontkennen



Weer nieuwe arrestaties te Oss. (Gemengd
Nieuws.)

(BI. B p, 31

•

Weer nieuwe arrestatles te Oss.

In verband met een overval in 1930.
Gisteravond heeft de marechaussee te Oss

voldoende termen aamweztg geachtt om tot
arrestatle over te gaan van den 28-ja~rigen W. B.
en den ongeveer 30-j1arigen F. de R., bedden af-
komstig uit Oss. Zij worden verdacht mede-
plichtig te zijn aan een overval met roof op
mej. Kuipers-van Orsouw op die Zev,ell'bergsche I
helde te Oss in 1930.
Er is thans aan het licht gekomen, dat dez,€' I

overval gepleegd moet zijn qpor dirie mannen,
n.l, de "Dikke Toon de Soep",~ de R. en B. Toen I
Kuipers destijds zijn woninW"had verlaten om I
zich met zijn oudste ktnderen "ter kerke te
begeven, heeft het trio de vrouw overvaüen, ge-
kneveld, mishandeld en V8:nal het in de woning
aomwezige geld, ten bsdrage van duizend gulden,
beroofd,
"Toon de Soep" heeft reeds eerder een beken-

tenis in deze zaak afgelegd. B. is e'en baruchte
recidivist, hij heeft reeds verscheidene jaren
wegens dietstal en moraak in de gavangems
doorgebracht. Hij maakte deel utt van een be-
ruchte bende, welke destijds een terreur uit-
oefende over Oss en omstreken.
Bij een inbraak bij de filrma Wagemaker werd

hJj op heeterduad betrapt en gegrepen. Later
was hij de rechterhand van M. de R., een be-
ruchten bandiet, een broer van den thans aan-
gehoudene, die ook reeds in het huis van bewa-
ring te 's-Hertogentbosch vertoert tezamen met
M. de R. was hij betrokken in de geruchtma-
kende inbraak bij den heer Hes in het vfllapark
te Oss in November 1930. B. leverde wen een
schletpartl] met de politie, waarbij de mare-
cahussee Peeters, thans wachtmeester der mare-
chaussee te Amby (L.) door den polsslagader
werd .geschoten en vrij ernstig gewond.
B. werd echter gegrepen en heeft zich onder

hevig verzet overgegeven.
Voor dit feit heeft hi] vier jaar gevangenis-

straf ondergaan. Zijn vrijheid Is dus van korten
duur geweest. '
Ook F. de R. heeft geen blanco zonden-

register.
Beide arrestanten zijn in de marechaussee-

kazerne opgesloten, waar zij aan een verhoor
worden onderworpen.

, Le")
I~
IOJ
~

Een arrestatie in verband met
brandstichting in 1926.

De gemeentepolitie te Oss heeft gisteravond
een nieuwe arrestatle verricht in verband met
den noodlottigen brand in '1926 bij de familie
V. Z. te Oss, waarbij een moeder en drie
kinderen in de vlammen zijn omgekomen. Thans
15 gearresteerd zekere Th. V., een beruchte
recidivist, verdacht van medeplichtigheid aan
opzettelijke brandstichting. De verdachte is op
het politiebureau te Oss opgesloten, waar hij
aan een streng verhoor wordt onderworpen.

Twee personen gearresteerd verdacht
van misdrijf bij Hoensbroek.

De marechaussee hebben gisteren gearresteerd
de 40-jarige arbeiders P. B. en van 0., bijge-
naamd de Witte van Torre uit Oss. Beiden
zijn gevankelijk naar Hoensbroek getranspor-
teerd, waar zij aan een verhoor worden onde~-
worpen in verband met, een ernstig misdrijf
dat eenige jaren, geleden in die buurt 15 ge-
pleegd.

(On~ecorrigeerd. )-



. zooÎtrs reeds gemeld is, heeft de marechaussee
uit Hoensbroek te Oss 'aangehouden P. B. en

,. Van 0" bijgenaamd de. Witte ..Van Torre. In
aansluiting aan deze. arrestatte zijn gisteren te
Eindhoven aangehouden de aroeiders V. en v. d.
B., eveneens s,fkomstig uit Oss DE'W laatsten
zijn evenals de beide reeds gearresteerden naar

I de marechausseekazerne te Hoensbroek ge-
bracht. De 'vier mannen worden. verdacht 50h01-

. dig te zijn aan den moord met roof op -de
I weduwe H.' te Hoensbroek in 1923. Destijds
II werkten verscheldene Ossenaren in .de mijn~
streek als mijnwerkers en landarbeiders, ZlJ

;;1'beraamden een complot om de weduwe van haarI spaarpenningen te. bereoven .. De ~OO.sWichten

I
kwamen op een nacnt van Juli het 11U1S binnen
met behulp van een ladder; zij overvielen de
weduwe en haar dochter in de slaapkamer en

I toen de oude vrouw om hulp wilde schreeuwen

I
kneep een hunner haar de 'keel dicht en worgde
haar. De dochter werd ernstig mishandeld. Een

f bedrag van ruim 5ÛOgulden werd buit gemaakt.

I Spoedig viel de verdenking op een groep
Ossenaren, die ongunstig bekend stonden. De

I thans gearresteerde Van O. we~d aa,ngehouden,
evenads v. d. B. en zekere Van B., allen lilt Oss,

I doch de mannen bleven zwijgen en moesten

I weer op vrije voeten worden. gesteld. Eenige
jaren later volgde de arrestatle van O. en v.
d. B., doch zij moesten opnieuw worden losge-
laten. De zaak raakte in het vergeetocck. Van
B. werd later bij een vechtpartij met de pelttie
doodgeschoten. Thans' was er weer iets omtrent
deze affaire uitgeCekt en werd het onderzoek
hervat. Het zal echter een zware taak Zijn, deze
verstokte misdadigers tot een bekentenis te
brengen,

..~.

Boxtel.
Dr. P. M. Hoek .t

Op ruim 77-jarigen leeftijd is alhier overleden,
dr. P. M. Hoek, geneesheer hier ter plaatse, De
ontslapene was een zeer geziene en beminde
persoonlijkheid. Lange jaren was hij gemeente-
arts. Nadat hij als zoodanig ontslag had ge-
nomen, werd hij benoemd tot lid van den ge-
meenteraad, welke functie hij tot aan zijn dood
heeft vervuld.
Dr. P. M. Hoek werd 2 Augustus 1857 te Wate-

ringen geboren en studeerde aan de universi-
teit te Leiden. waar hij in 1884 promoveerde.
Op 11 Mei 1934 heeft hij onder groote belang-
stelling van de geheele burgerij den dag her-
dacht, dat. hij Zich een halve eBUWgeleden te
Boxtel vestigde. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum v.erd hij benoemd tot officier in de Orde
van Oranje Nassau.
De overledene heeft een werkzaam aandeel

gehad in de oprrchting van het st. Lidwina
Ziekenhuis te Boxtel. Op Zijn initiatief werd,
tel' gelegenheid van zijn 25-jarig-ambt.siubileum
in 1909,de Dr Heekvereentging opgericht, welkè
hulp. aan zieken in den meest uitgebrei.ien zin,
ten ~oel heeft. Deze inrichting had zijn volle
svmpathie en hij heeft daaraan zijn beste kracn •
ten gegeven.

v

De moord met roof te
Hoensbroek.
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Erp (N.-B.)

A. B. H. Otten t.
Op ruan 88-jami.gen reelftijd is hiel" ter plaatse

overleden die heer A. B. H. Otten, dde van 1893
tot 1914 burgemeester dezer gemeente is geweest.
De overledene was VOOlI'ts taä vam j1atrenlid van
ProvincWJ.e Sta.ten van Noord-Braoamt, terwijl
hij tot aan zijn dood: de ruactae van ambtenaar
van den burgerlijken stand aJlhier, vervulde. De
oudi-'bwg>emeest€lr was :iJll zij;n woonplaats een
zeer geziene perroon1ij<:lclJ.eid.Hij was mede-
oprichter van den Noord-Brabantsch Ohriste-
lijken Boerenoond, secretaeis van die afd. Erp
van rot lichaam, oprichter van die plaatselijke
Boererueenbamk en de Ooöp, StoomtZuirvelfa'briek
Stt. Jozef, 1JeTwijlhij voorts drel udtrnaakte van
het bestuur van verschetdene plaatrelijke ver-
eenägmgen,

¥OOlI' zijn benoeming tot burgemeester der ge-
meente Erp, was die hoor Otten in de Iourna-
lis1:liekwerkzaam. Hij was als redacteur verbon-
.<Den aan het Noord-Brabantsoh Dagblad Het
Huisgezm te 's Her:tagenlboroh en alan de Katho-
li€ike l1lustmtie.

I

De arrestaties te Oss.
Een bekentenis inzake den overval

in 1930 gepleegd,

De 29-jarige F. B. uit Oss, die verdacht
werd van medeplichtigheid aan den in 1930
gepleegden overval met roof op mej. Kuipers
op de Zevenbergsche heide onder Oss, en do~r
de Kon. marechaussee gearresteerd was, IS
tenslotte gezwicht voor de vele aanwijzingen.
Vanmorgen is hij tot een volledige bekentenis
overgegaan. Thans hebben twee van de drie
verdachten n.l. de Dikke Toon de Soep en
F. B. hun medeplichtigheid aan dezen overval
bekend. . ~I._'-~._.

-'-----

Onweer.
Boerderij . door bl&sem getroffen.

Donderdag is tijdens een onweer de bliksem
geslagen in de boerderij van den landbouwer
W K. te Huissellngen (N.-I1r.) zonde:- evenwel
brand te veroorzaken. Het eoorhuis van ..de
boerderij werd gedeeltelijk vernield. Pers'OonllJke
ongevallen. kwamen ~or.

Vrachtauto verbrand.

Donderdag is. een vrachtauto geladen m~~
ledlze manden op weg naar de kersenvelling kt
Ude~, onder die gemeerite in brand ge~:uf~
Auto en lading verbrandden totaal. De c kon
feur wlens kleeren al geschroeid waren,
tijdig van den auto springen.

B te Dreumel
De manufacrturenlmopman V'I' iaan van het

is gistermiddag door het oP. h~ :nnen, van het
paard dat voor een Ita!' was ge~p vaoor het
voert~ig gesllngerd. De man wam de borst
hollende dier terecht, dat ~.emenOPhebben om- rl
trapte. Met zware verWon u~bïwonenden ge-
wonenden hem naa~' een 'o~d ~s het bewust-
neesneer g~dTagen. GIstera; Zijn toestand is
zijn nog met teruggekeer . d is een emd-
zOTgwekkend. Het hollentd~ ~~: gebracht.
weegs met veel moeite 0 s .



De zuivering van Oss.
Nieuwe bekentenässen,

De 57-jari:ge van: E., uit Oss, die eenige dagen
'geleden door de gemeent:epolitie is gearresteerd,
in verband met onthullingen over een brand,
welke in Augustus 1S26 te Oss woedde, .heeft
thans aan de politie een voûedtge !bekent.enis
afgelegd. Voor een belooning van honderd gulden
heeft hij door bemiddeling van zekeren N. v. G.
twee Ossenaren bereid gevonden om de woning
in de buurtschap Spitsbergen bij Oss in brand
te steken, waarbij een moeder en drie jonge
kinderen omkwamen. Van E. zal ter beschikking
van de justitie worden gesteld en naar het huis
van bewaring te 's-Hertogenbosch worden Over-
gebracht.

.....
Bij voortgezet verhoor van de brandstichters,

die in AUg'llitus 1926 het woonhuis van de
familie van ,Z. in Ibrand staken, is tenslotte een
vierde medeplichtige van G. door de mand ge-
vallen. Hij legde een V'OHedigebekentenis af.
Samen met van B., die eenige dagen geleden
bekende, heeft van G. den 'brand gesticht, die
zulke noodlottige gevolgen heeft gehad. Alle
gearresteerden zijn naar het huis van bewaring
overgebracht.

ST. OEDENRODE. De tiende Brabantsche
Klompenbeurs zal Woensdag 28 en Donderdag
29 Augustus alhier worden gehouden. De beurs
zal door I?r. dr. A. B. G. M. v, Rijckevorsel
comI?wsans der KOningin in Noord-Bra,bant'
officieel worden geopend. •

Van de baan te Oss.

Gisteravond is de wielerbaan te Oss onder
nieuwe directie geopend.
De uitslagen zijn als volgt:
Sprintrace voor nieuwelingen over 4 ronden:

Ie serie: L Acquoi, Zaltbommel 15.6 sec.; 2.
Van Os, Oss; 2e serie: L Maas, 's-Hertogen-
bosch, 15.8 sec.: v Vlijmen, Oss; 3e serie: L
Vos, Oss, 18.4 sec.: 2. Kradolfer, 'a-Hertogen-
bosch; 4e serie: 1. Esdonk, 's-Hertogenbosch,-
16 sec.
Spl'intrace voor onafhankelijken over 4 ron-

den: Ie serie: 1. Kremers, Tilburg (tijd over
laatste ronde) 14.6 sec.: 2. Brisée, Amsterdam;
2e serie: L ooomans, Tilburg (tijd laatste ronde)
14.6 sec.: 2. Rossou, Tilburg; 3e serie:, 1. J.
Boogaarts, Herpen (tijd ov. laatste ronäe) 14.6
sec.: 2. Coenen, 's.Hertogenbosch.
Sprintomnium VOOr onafhankelijken over 4

baanronden : L Lagarde, Oss; 2. Hartogs, Oss;
3. v. Heesch, Oss (tijd van de laatste 200 M.
14.6 sec.) ,
Achtervolgingsrace over 29 baanronden tus-

schen Van Uden, Oss en van Schijndel, Beek
en Donk. Van Schijndel haalt Uden in na 14
baanronden in een tijd van 4 min. 18.8 sec.
Demi finale sprint nieuwelingen: Ie serie.

II. Acquoi, Zaltbommel (tijd laatste baanronde)
15.8 sec. 2. Maas 's-Hertogenbosoh: 2e serie: 1.

IEsdonk, Den Bosch <tijd laatste baanronde) 15.6
sec.: 2. Vos, Oss.
Finale verliezers, onafhankelijkeh: 1. Rossou.

Tilburg; 2. Brisée, Amsterdam; 3. Coenen, Den
Bosch. Tijd laatste baanronde 14 sec.
Finale sprintrace onafhankelijken: L Kremers,

Tilburg; 2. Ooomans, Tiiburg; 3. Boogaarts,
Herpen. Tijd laatste baanronde 13.8 sec.
Ti.idrace omnium voor amateurs en onafhan-

ke1ijken: 1. Hartogs, Oss. 15.4 sec.: 2. Lagarde,
Oss, 14.6 sec.: 3. Van Heesch, Oss, 15.4 sec.
Afvalrace voor nieuwelingen. Na elke 3 ronden

valt de laatste renner af. L Kradolfer, Den
Bosch; '2. Esdonk, Den Bosch; 3. v. Vlijmen,
Oss; 4. Acquoi, Zaltbommel; 5. Van Os, Oss;
6. Vos, Oss; 7. Maas, Den Bosch ...
Achtervolging voor onafhankellJkel'\ over 20

baanronden : L Van Heesch, Oss; 2. Lagarde,
Oss; 3. Hartogs, Oss.
Tijdrace voor onafhankelijken en amateurs:

Van Helvoirt, Tilburg, 15.8 sec; Van Haaren,
Oss, 15 sec.: A. Boogaarts, Herpen 14.8 sec.:
.J/ .. d. Elzen, Oss, 16 sec. Boeyen, Oss, 14 sec.
. F'inale sprint voor nieuwelmgen: 1. Acquot,
Zaltbommel; 2. Esdonk, Den Bosch. Laatste
ronde 15 sec.
V~jfkwartierskoppelwedstrijd voor amateurs en

onafhankelijken in 5 klassementen: L Boeyen.
Oss-v. Schijn~el, Beek en Donk 13 p.: op 1
ronde 2. Kremel's, TlIburg-2. Boogaarts, Herpen,
20 p.: 3. v. d. Elzen, Oss-ROssOU, THburg, 13 P.;
4. ooomans, T~Wburg-v. Haaren, .oss, 8 p.:
~") 3 ronden 5 v. Uden, oss-Brisee, Ams-ter-
""'. 1 p. :\;

-I' .•



De zuivering van Oss vordert.
Branden, die waarschijnlijk opgehelderd zullen

worden.

Vandaag zouden de 57-ja:rige Driek van Erp,
bijgenaamd Driek van Reinieren, en de 33-
jarige G. van Galen uit Oss. die beiden een
hoofdrol hebben gespeeld in een der afschuwe-
lijkste misdrijven welks ooit aldaar zijl} ge-
pleegd, op transport worden gesteld naar
's-Hertogenbosch, waar zij. na voor den officier
van justitie te zijn geleid. in het huis van
bewaring worden opgesloten. C#>..noemdeDriek
van Reiniéren had in Augustus van het jaar
'1926 de beruchte Ossche misdadagers Grat van
Galen en Dotje van Berne bereid gevonden
tegen een belooning van 100 gulden een aan
hem toebehoorend bouwvallig huis in brand te
steken. De hebzucht van den huiseigenaar
eischte: ongelukkigerwijze vier onschuldige
slachtoffers.
De 24-j-arige echtgenoote van Van Zandvoort,

die het eene gedeelte van het huis bewoonde
en haardrie jeugd;.ge kinderen vonden Len
verschrikkelijken dood in de vlammen. Negen
jaren' Zijn voorbijgegaan eer dit afschuwelijke
drama, dat destijds zooveel beroering wekte.
kon worden opgehelderd.
,Het is een treffende omstandägheid, dat

Driek van Reinieren, die tot dusver 'nog niet
met de politie in aanraking is geweest, juist
vandaag aan de Justitie' zal worden overge-
leverd. Immers, hij was van plan vandaag In
ondertrouw te gaan. Zijn tweede huwelijk zal
nu wel eenigen tijd moeten worden uitgesteld,
daar hij voorloopig wel niet meer in Oss zal
terugkeeren De verdachte, die verschillende
ruim verzekerde huizen bezt, welke alle suc-
cessievelijk zijn afgebrand, had de laatste [aren
zijn schaapjes op het droge. Het staat thans
wel vast, dat hij nog danig aan den tand za)
worden gevoeld betreffende deze branden,
welke het mogelijk hebben gemaakt, dat zijn
geheele huizenbezit op fraaie wijze kon wor-
den vernieuwd De noodlottige brand bij van
Zandvoort, zou niet de eenige zijn, waarbij de
huurders het slachtoffer zijn geworden van de
laaghartige praktijken van den huiseigenaar
Een brand, waarbij een Zijner huizen, bewoond
dool' het gezin M., aan den Berghemschen weg
te Oss, geheel werd vernield. heeft weliswaar
geen menschenlevens 'geëïscht, doch de be-
woners werden hierdoor volkomen geruïneerd.
Eenige jaren geleden brak plotseling een hevige
brand uit in genoemd perceel. Het vuur greep
zoo snel om zich, heen, dat de bewoners er niet
meer in mochten slagen een partij varkens, ter
waarde van meer dan 1000 gulden, te redden.
be dieren kwamen jammerlijk' in de vuurzee
om. Het vee, dat' juist den volgenden dag door
M. aan een koopman zou worden afgeleverd,
was niet verzekerd en de brand beteekende "oor
hem dan ook een ware ramp. De huisbaas is
eá;t'er 'w'el gevaren bij het gekraai van den
rooden haan. Hoogstwaarschijnlfjk zal thans
ook aan het' licht komen, of hij steeds gebruik
peeft ,g~lJlll-ak$ van, betaalde brandstichters.
Het- onderzoek der politie naar de oorzaak van I

de , vele ' geheimzinnige ,In'anden, waarbij masr '
al tevaak het hoog verzekerde vee jammerlijk
in .de vlammen omkwam,' is dan ook' nog niet
ten, einde, Het geeft te denken, dat het ver-
schillende keeren is voorgekomen, dat bij een
brand, welke tijdens afwezigheid van de be-
'woners uitbrak, de buren alles in het werk
hebben gesteld, om het loeiende vee uit de
brandende stallen te drijven; doch dat de red-
dingspogingen niet lukten, omdat de, staldeuren
van binnen stevig afgesloten waren. In derge-
lijke gevallen dekte ' verzekering ,steeds de
schade. '

jl

I'



Onweèr.
BoeJ,'derij afgebra.ncL

Tijdens een hevig onweer is Zaterlffagavond
dé bliksem geslagen in de boerdèrij van den
landbouwer G. v. d. W. aan den provincialen
weg bij Reek. In een oogwenk stond de boer-
derij in Iichte laaie. De vrouw van v, W.. die
te bed lag, kon slechts met de grootste moeitl"
worden gered. Boerderij, stalhng en schuren
brandden tot den grond af. Landbouwinvsnra;
ris en inboedel gingen mede verloren. Eepige
varkens en ander vee kwamen in de vlam-
men om.
Een juist passeerend vrachtrijder werd even-

eens getroffen. Hij werd licht verwond, liet
paard sloeg op hol en werd een eind verder
gegrepen., De wazen werd zwaar besohadigd.

-
Ongelukken.

Zondagavond is op het Walplein te Oss de
heer Z. uit Oss ibij het op zij springen voor een
slippenden auto gestruikeld en door een etalage-

l
ruit gevallen. Met ernstige snijwonden is hij'
naar het Sint Annaziekenhuis te Oss vervoerd.

Verkeersongel ukken.
Auto rijdt op een groep kerkgangers in.

Zondag is te Boxttel, tengevolge van het
springen van een band de' heer v. D. uit Hil-
versum met zijn auto op een groep kerkgan-
g1&S Ingereden, De dames v. L. en de heer v.
L. uit Boxtel werden gegrepen. Allen liepen
vrij ernstdge verwondingen op. Z.ij werden na
verbonden te zijn naar hun woning V€n'oerd'.

I De politie heeft procesverbaal opgemaakt en
dien auto in beslag genomen.

~...:£k'~c?
GEMERT. De raad heeft besloten tot. toe-

treding der gemeente tot die n.v. waterleiding
maaJtoohappij voor Oost-Noord Brabant.

~~'~~d.Jf
Brand te Dreumel.

VanmOl'gJen vroeg is brand uitgebroken in de
boerderij van den lamdbouwer Th. v. d. Weert te
Dreumel. Het vuur greep zoo snel om zich heen
dat de bewoners zich ter nauwer nood in veilig-
heid konden brengen en een tweejarig kind met
veel moeite moest worden gered. De vlammen
sloegen ov€'!' naar een senuur die eveneens werd
aangetast. Hofstede, stalling en senuur werden
in de asch gelegd. Huis- en Iandbouwînventarls,
20,000 pond hooi en 5000 pond stroo gingen ver-
loren. De OCJIl'Zaakis onbekend, Verze·kering dekt
de scha.dJe.

Verkeersongelukken: I
Gisteravond mij twee militaire motorrijders

uit 's-Hertogenbosoh op .de markt te Scl1ijndel
met elkaar in botsink gekomen. E-en van hen,
een onder-offfcier, werd met een dubbele been-
breuk en inwendige kneuzingen opgenomen .en
naar het zäekenhuis te 's-Hertogenbosch ver-
voerd. De andere bleef ongedeerd. Beide motor- I
rijwielen werden zwaar beschadigd. r



De zuivering van Oss.

,I

De gemeentepolitie te Oss heeft in den
atgeloopen nacht opnieuw twee arrestatles ver-
richt. De 33-Jarige P. van G., 'bijgenaamd de
Blauwe. en de 33-jarige P. van G., zijn van hun
bed gelicht en op het politiebureau opgesloten.
De arrestatle geschiedde op grond van uitla-
tingen van T. van B., die nadat hij zijn mede-
plichtigheid aan de afschuwelijke brandstichting
op het gehucht Spitsbergen had bekend. ook
over andere zaken aan het praten is gegaan. De
Van G.'s (geen broers werden aan een streng
verhoor onderworpen el tenslotte vielen ook zij
door de mand en leg-den een volledige bekentenis
af. Zij €Tkenden in den nacht van 15 of 16
October van 1933 een overval met berooving te
hebben gepleegd op den alleenwonenden 70-
jarigen Timmermans in de Uschenschestraat te
Oss. Zij waren ervan op de hoogte, dat de o~de
man een geldsommetje. dat hij voor een onbe-
zorgden ouden dag had gespaard, in huis be-
waarde, Ook de gelegenheid om Timmermans w
cerocven leek bijzonder gunstig, omdat de oud€'
man stokdoof was. Door verbreking van een
ruit verschaften de Indringers zich toegang tot
het huis. Terwijl een van hen den grijsaard in
, bedwang hield, heeft de ander een doosje weten
te bemachti-gen, dat de bewoner onder zijn bed-
stede bewaarde. In het doosje bevonden zich
de spaarduiten tot een bedrag van f 400 aan
bankpapier. Met deze buit maakten zij zich uit
de voeten zonder een spoor achter te laten. Hét
onderzoek, dat destijds werd ingesteld, leverde
niet het minste resultaat op en de overval bleef
tot nu toe onopgehelde-rd.
Beide van G's 'zijn goede bekenden van de

politie en het is niet onwaarschijnlijk dat zij
nog meer op hun kerfstok hebben.
Inmiddels heeft van B. nog een inbraak be-

kend, die eveneens onopgehelderd was gebleven.
In den avond van 7 November 1934 heeft hij
van de gelegenheid dat te Oss een missie werd
gepreekt en dientengevolge een groet deel van
de bevolking zich in de kerk bevond, gebruik
gemaakt om in te breken in de woning van den
molenaar v, d. Zwaluw in de dichtbevolkte
Kruisstraat te Oss. Als medeplichtige fungeerde
bij deze zaak zijn broer, de beruchte inbreker
K. van B., die ,zich wegens medeplichtigheid
aan den overval met roof op de kassier van de
boerenleenbank te Maren reeds geruimen tijd
in arrest bevindt. De beide mannen hebben een
rolluik opengemaakt, waarna zij hurr rooftocht
door het huis hebben ondernomen. Alles wat
van hun gading was, waaronder een bedrag aan
geld, gouden voorwerpen en gouden sieraden,
werd buit gemaakt
De van G.'s zijn op transport gesteld naar

het huis van bewaring te 's Hertogenbosch,
waar zij het groote aantalOssenaren, dat
zich daar reeds bevindt, weer zullen ver-
meerderen.
K. van G., een broer van bovengenoemden

3S-jarigen P. van G., die tot nu toe .ha_rd-
nekkig was blijven ontkennen dat hij lets
uitstaande zou hebben gehad met den nood-
lottigen brand, waarbij een moeder met hll:~r
drie kinderen omkwam, heeft tens otte zJ,J~
onschuld niet l,:;j.ngerkunnen volhouden. HIJ
heeft bekend dat hij van B. en G. van G. tot
dit fatale plan heeft overgehaald en zijn aan-,
deel in de beloorring heeft opgestreken. Th~ns
hebben ale verdachten in die afsohuwellJke
brandstichtersaffarre bekend.

r

Weer een vervolging in een oude Ossche
moordzaak, n.l. den moord op G. van Galen uit
het jaar 1930. (Gemengd Nieuws.) (BI. B p. 3)



De verzekerängstnspeoteur S., die van goede
famlrie is, was diem de maatschappi], waarbij hij
werkzaam was, reeds per 1 Juli j.l. 'Ontslagen,
op grond van ernstige k1aehten, die 'Over zJjn
handelingen, bij de maatschappij waren binnen-
gekomen. S. zal vandaag naar den Bosch worden
overgebracht, waar hij ter beschikking van den
Officier van JUJSti>tde zal worden gesteld.

Inmiddels levert het zuiveringsproces van Oss
voorëurend nieuwe verrassingen op. Uit alles
blUkt, ditt het hoogtijd was; dat men krachtige
hand hier werd ingegrepen, daar de bandieten

. steeds drdester zijn opgetreden. Het fe1t, dat men
zelfs bij de zwaarste misdrijven steeds vrij uit
ken gaan was oorzaak, dat men door het doUe
heen WILS en steeds driester ging optreden. .
Er werd volgens een vast sysrteem gewerkt en

het programma was nog niet ten einde. Uit de
verklaringen der verschillende arrestanten is aan
het lioht ~om.en, dat men een overval had be-
raamd op e enpersoon, die wekelij'ks per mot-or
een aanzienJ.l,jke som gelds voor uIbbetaling van
löonen, aan een bank in Oss kwam afhalen.
Er was overeeneesomen, dat men den man per
IlIUOO zou volgen en hem op een stU gedeelte van
den weg met een jacllltgeweer zou neerscaleterî.
Men zou zl,ch dan van de tach m8't geld meeseer
maken i!ll. In ~eTjjl_ per ~::ne::n:::::::::::""__:::::""""''''':::'::::;;;;l

Is

DE ~BE-STRIJD I
t . k <

··0SSCHE~ ON D
I(APITEIN BOWIER~s

WERI(

De oude garde nog meer ui

den knel door de verklaringen
van .'den pas gearresteerden

verzekerings -inspecteur

Wat op het program stond
D1l.,tde versterking van de lroninklijke mare-

chaussee te Oss- ge enoverbodige luxe geweest is,
blijkt wel uit bekentenassen van den verzekenngs,
inspecteur S. uit Nijmegen, die Zaterdag j.l.
werd gearresteerd, De verklaringen van S. zijn
daarom van zooveel belang, CIlllà:at hierdoor
meerdere reeds gearresteerde Ieden der Ossene
bende .thans ongetwijfeld hun gerechtigde straf
niet zullen ontgaan,

DE VERZEKERINGS-
INSPECTEUR

ZooaIs bekend stond S. ir. geregelde verbinding
met de beruste misdadägers van Oss, Peer de Bie,
Anton H., bijgena.amd Toon de Soep, L. V. <de
Sijp), en L. v. d. H., bijenaamd den Brus; ter-
wijl verschülende leden van de jongere generatie
onder zijn vrienden telde. Maar al te vaak heeft
hij· in beruchte kroegen samenkomsten met deze
leden van de onderwereld van Oss gehad, waar-
bi,) 'de plannen over de uit te voeren inbraken
'en overvallen - waarvoor hij de benoodi,gde in-
lichi(jllJgen verschafte - waden uibgebroed.
Th8tl1Sis ook aan het licht gekomen, dat hij ver-
sohïäende maeln een deel van den buit als be- '
loonmg voor bet gevenvantäps van zijn trawan-
ten heeft ontvangen. Door die bekentenissen van
Toon de Soep was het bezwarend materiaal tegen
de hand1ge leden der oude garde votdoende om 1
hen voor de recht,bank: te brengen. Ondanks het
feit, dat Peer de Bie, den Brus en de Seip in hun'
stilzwijgen bleven volharden is het b..."'Wljsma.t~
riaal tegen hen dank: zij de verklaringen van S.
zoo volledig geworden, dat een veroordeeäng ~n
g,eiheel doe oude garde thaJ1~ als vaststaand kan
worden beschouwd.

REEDS ONTSLAGEN \

\

\



DING VAN DE
DERWERELD

EEN WREED PI,AN
Voorts had men neig een Glücago-overval in

scene gezet waarmee men een srcoten slag wilde
sl.aan: Het geboefte, da.t goed op de hoogte was,
dit Zl;Chin de kluis van notaris B. in Berghem
geregelde duieenden guldens bevonden, 2l0U het
bankpersoneel 'op kla&rHChte dag overvallen en
met een revolver hl bedwang houden. Daarna
,z?~den de bandieten van d ermotaris eisehen, dat
hi) met zijn ei:g eneleutels de khris zou openen,
Dan stond nog een overval op een oude vrouw
te Nistebrode op het programma. Het beroovtngè-
plan :is bijna uitgevoerd', doch het mislukte op
het laatste oogenblik.

Eeni,g'e leden van de jorngere generatie, waai-
onder Peer oe Bie, begaven zich in de richting
van Nistell'ode om de oude vrouw te overvallen
en van haar spaarldluttjels te bereoven. Na het
volvoeren van diJt miSdrijf, zou men de sporen
er:van Dij) radicale, doch uiterst wreede Wijze, uit-
wtssehen, De klearen van het oude vrouwtje
zouden met benzine overgoten worden en in
brand gestoken. Ook het huis ZQIU men in vlam-
men doen opgaan, gen gelukkig toeval heef de
oude VIIOljWgespaard; toen de booswichten met
een fleseh benzdne onderweg waren, bemerkten
zij, dat zij door maJ:'IeChaussee's werden gescha-
duwd en men vond het bij nader inzien wi-ltg-er,
het plan vomloopj,g te laten varen.
Dit plan is teekenend voor de mentaliteit van

de O&sche mäsdadigers, die Voor 'niets terUigdeins-
den. De versterking der marechaussee heeft den
neksl1lg toegebracht aan het bedrijf dezer lieden, '
met het gevolg, dat een reeks van misdaden,
dJie nog op uitvoering wachtten, verijdeld zijn ge-
women.

HET WERK VAN KAPITEIN
BOWlER

De drl:stricts-oornmandant van de marechaussee
te Nijmegen, kapitein jhr. G. A. Bowier, was!
reeds gedurende een reeks van jaren de overtui-
ging toegedaan, dat aan de ossene onderwereld
een einde moest worden gemaakt.

Reeds in 1928, toen in Rlwesteyn en omgeving,
diefSltaJlen en inbraken, schering en inslag waren,
is door kapitein Bowler, er bij de règ'eering op
aangedrongen, een detachement der marechaus-
see te Ra vesteyn onder te brengen. De burge-
meester van Groot-Ravesteyn heeft aan dd.t plan
meegewerkt. Het verzot1t kon toen niet worden
ingewilligd en ondanks het feit, de.t in samen-
werking met andere póUtie-corpsen versohil1ende
surveillance-diensten werden ingesteld, konden
geen vruchtbare resultaten worden berelkt. In
Deoember 1931 werd ten emeentehuize te Oss
door kapitein Bowier opnieuw een vergadering
belegd, met burgemeesters van Oss en ~ende
gemeenten. Daar werd de W1enschelijkheid be-
sproken om gezamenlijk den strijd tegen de
mäsdadiheid aan te vangen.
Tenslotte zag kapdtein Bowier allen heil ia de

versterking van de marechaussee in Oss en" ves-
tigI!ng van detachementen in de omgev~. Dit
j,d~ heeft hij eindelijk Zien verwezenU.1Jtt: en
de resulaten hebben elke verwachting oveTtroffen
Het :is erenwel betreurenswaardêg, dat'-m:en eer-
der den raad van dezen poll1lie-desk~ niet
heef't opgevol~d. Pas na de a.fschuwe1lJke roof-
moord te ooven, werd d veresterldng een feit.
Kapitedn jhr. Bowier komt de eer toe, aan het
voortreffelijk potitie-aprparaa,t, de marec~e.
de leid1ng te ihebben gegeven. Bij nacht en ontij
kon men hem op den weg aantreffen om zijn
manschappen te controleeren. Dat de zuivering .
van Oss zap snel en zoo afdoende is geschied, rs
voor eengroot deel aan zijn IekI1ng te de.n!ken.
De bevoWking van ces en van een d~l vall j
Noord-BTa,oal1lt. is hem daarvoor grooten dank
versc:hulà1Jgd.

LOl
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De zuivering van Oss.

Een man aangehouden, die van een
afschuwelijk misdrijf wordt verdacht.

Men meldde ons vanochtend uit Oss:
De Kcninklijke Mareehausses heeft vanmorgen

gearresteerd' den ongeveer 45-jg,rigen fabrieks-
arbeider J. N., verdacht van een ernstig geval
van brandstichting. De arrestant is naar' de
marechausseekazerne overgebracht en daar op-
gesLoten. Het onderzoek in deze zaak duurt
voort.

* **,:i.
~ Onze correspondent tè OM meldt ons nader:
. Nu het warnet der Ossche criminaltteif lang-S zamerhand wordt ontsponnen. wordt een schril

licht geworpen op de ontaarding', waartoe een
zeker deel van de Ossche onderwereld vervallen
was. De feiten hebben bewezen, dat de mensch en
voor niets terugdeinsden wanneer er geld uit
tè slaan was.
De afschuwelijke brandstichting in 1926te Oss,

waarbij een moeder met haar drie jeugdige
kinderen omkwam, werd als een der ernstigste
misdrijven beschouwd welks daar ooit zijn ge-
pleegd. Thans is echter aan het licht gekomen,
dat in 'tetzelfde jaar te Oss vermoedelijk een
miSdrijf is gepleegd, dat in wreedheid en weer-
zmwekkendheid het vorige nog overtref·t en zijn
weerga in de geschiedents der misdadigheid hier
te lande niet gemakkelijk zal vinden. De Konin-
klijke marechaussee heeft thans zooveel aan-
wijzingen weten te verzamelen, dat zij heden
tot arrestatle kon overgaan van den ongeveer
45-jai'igen J. N., een fabrieksarbeider uit Oss,
beter bekend onder den bijnaam van den gekken
Nijs. Hij wordt niet alleen verdacht van brand-
stichting in r et huis van zijn moeder, doch er
Zijn ernstige verdenkingen tegen hem. dat h ij
zijn oude moeder opzettelijk in
de vlammen heeft doen omkomen
met het doel, zich van de verzekeringsgelden
meeeter te maken. I

DeiYtijd woonde op het Eugenaaispad te Oss
de ongeveer 60-jarige weduwe T. N. Zooals ter
plaatse veelal voorkomt, waren in het huis ver-
schillende gezinnen ondergebracht. Haar ge-
trouwde zoon. de bovengenoemde gekke Nijs
woonde met zijn gezin bij haar in, en voorts
waren eenige vertrekken verr unrd aan een ge-
scheiden man, zekere Hanegraaf, die daar met
zijn beide kinderen onderdak vond.
Op Zondagavond 2 September 1925 tegen

middernacht brak plotseling brand uit in
bovengenoemd perceel. Het vuur greep mot
razende snelheid cm zich. heen en in een mini-
mum van tijd brandde het woonhuis als een
fakkel. De bewoners, die zich- reeds ter ruste
hadden begeven, werden door het vuur verrast.
Hanegraaf moest zich een uitweg door de vlam-
men banen en slaagde er met levensgevaar in
zijn kinderen in veiligheid te brengen.
Toen H. vernam, dat de oude zich nog in

in het brandende huis bevond, snelde hij weer
naar binnen en slaagde er in het slaapvertrek,
waar de vrouw door de vlammen was opgesloten,
te bereiken. Hij duwde haar door een opge-
schoven raam naar buiten, waar haar zoon haar
de hand reikte en in veiligheld bracht. A110
mensohen, die zich in het brandende perceel
hadden bevonden, warerr dus gered. Inmiddels
woedde de brand met groote hevigheid voort en
in korten tijd was de woning in asch geJ"egd.
Wie schetst de schrik van de omstanders. toen

de weduwe N. verdwenen bleek te zijn. Onmid-
dellijk begon men naar alle kanten te zoeken,
doch zij was nergens te vinden. Toen het blus-
schingawerk was volt'ooid, werderr de verkoolde
resten van de ongelukkige tusschen de puin-
hopen van de verbrande woning gevonden,

:B.i.i het onderzoek is de oorzaak van den



brand nimmer opgehelderd, terwijl men er
evenmin van op de hoogte is geweest dat het
slachtotter gered was en daarna toch is ver-
brand. D" juiste toedracht van dit atschuwe-
Iijke drama is dan ook nooit bekend geworden
en tot nu toe heeft men steeds gedacht, dat de
vrouw door den noodlottigen samenloop van om-
standigheden het brandende huis niet meer
heeft kunnen verlaten.
Het huis, dat aan de weduwe toebehoorde,

was met den inboedel verzekerd voor ongeveer
.f 4000 en daar de eigenares overleden was, werd
de verzekeringssom aan den zaan uitbetaald,
die het pand op fraaie wijze liet opoeuwen.
Met groote energie heeft de marechaussee de

vage aanwijzingen, waarover zij dezer dagen de
beschikking kreeg, uitgeplozen. Er is aan het
,'jc.ht gekomen, dat er ten tijde van den brand
I neenignerd tussohen moeder en zoon bestond
, .er geleend geld. Naar verluidt, had de vrouw
.haar zoon, die in finanoieele moeilijkheden ver-
keerde, meermalsn . gelid geleend en wilde hij
niet terugbetalen. Verschillende keeren was
hierover reeds getwist. De zoon zou door zjjn
moeder uit den weg te ruimen, draa vliegen in
één klap slaan: de kwestie van het geleende
geld was uit de wereld, hij kreeg de 'beschikking
over de vereekeringsgejden en ten overvloede
had hij een levensverzekering op de oude vrouw
afgesloten.
Thans, 10 Jaar na den brand, is N. in handen

der politie gevallen.
In 19125 te Almkerk in militairen dierist gaf

N. reeds van zijn misdadigen aanleg blijk. Toen I
een der officieren hem een straf had toege-
diend, was hij hierover zoo verontwaardigd dat I

hij zich op afdoende wijze wllde wreken. Tij- I
dens den nachtdienst passeerde de luitenant:
hem per fiets en N. schoot hem à bout portant
van zijn rijwiel De oUicier werd in den nek ge-
troffen, stortte bewusteloos en hevig 'bloedend
neer en N., meenend dat hij hem had gedood,
richtte het geweer op zichzelf en schoot zich
door de borst, De luitenant had zullke ernstäge
verwondingen, dat hij gedwongen was wegens
invaliditeit met pensioen den mllitairen dierist
te verlaten. De dader was er evenmin goed af- \
gekomen. Zijn eene long was doorboord en hij _
heen vele maanden in het hospitaal moeten
doorbrengen.
N. blijkt zich ook aan zelfverminking te heb- I

ben schuldig gemaakt. Hij had zich bij ver-
schillende verzekertngsmaatscha ppijen tegen on-
gevallen verzekerd en was geabonneerd op een
aantal couranten en tijdschrifte, waaraan een
ongevallenverzekertng voor de abonnees is ver-
bonden. Toen hij zich op deze wijze geld kon
verschaffen aarzelde hij niet zich een der vin-
gus af te hakken. Na dit "ongeval" streek hij
een vrij aanzienlijk bedrag aan verzekermgs-
geJden op.
Toen hij in den avond van 9 September 1934

met zijn gezin afwezig was, brak er weer brand
uit in zijn woning, die h~iop de plek, waar
het in 1925 afgebrande huls had gestaan, had
gebouwd. De buren bemerkten vrij spoedig den
brand en waarschuwdan de politie. Een agent
sloeg een ruit in en haalde eentgo meubel-
stukken nar buiten. Hierop werden sporen van
petroleum aangetroffen, hetgeen de politie aan-
leiding gaf, den bewoner bij Zijn thuiskomst
warresteeren. Hij hield zich evenwel van den
domme en opperde de veronderstelling, dat
anderen het huis in brand hadden gestoken.
De politie hield hem eenigen tijd in arrest,
maar moest hem tenslotte in vrijheid stellen.
De oorzaak van den brand werd nooit opge··
hclderd en de verzekertnesmaatschappij moest
uitbetalen. De eigenaar kon zijn huis weer
cpbouwen en hield nog geld over.
De marechaussee heeft bij deze arrestatte een

b~j uitstek goeden vangst gedaan.
De aangehoudene heeft zijn bijna.am te

danken aan het feit dat hij, wanneer hem dit
van nut kan zijn, voorgeeft niet wel bij het
hoofd te zijn.

Jk,
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Ro~"malen.
Huldiging van dan burgemeester.

Ter gelegenheid van het 12'h-jarig ambts-
Jubileum van burgemeester jhr. n. C. F. von
Heyden is Dinsdagavond in de versierde raads-
zaal een buitengewone vergadering gehouden.
De geheele gemeenteraad en .het voltalliga
ambtenarencorps waren aanwezig.
Wethouder Glaudemans bracht den jubilaris

dank voor het werk, dat dze in die ambts-
periode voor de gemeente heeft verricht. Hij
memoreerde, de vele verbeteringen, welke onder
diens bestuur zijn aangebracht w.o, de aanleg
van waterleiding en de verbetering der wegen
een voorname plaats innemen. Namens gemeen-
teraad en ambtenaren, bood bij den burgemees-
ter een schilderstuk aan. Vervolgens werd het
woord' gevoerd door den gemeente-secretaris
den heer Lambermont.
De burgemeester bracht dank voor de hulde.

Des avonds hebben de plaatselijke muziek en
zagvereenigingen den [ubilans serenades ge-
bracht.

lr~'~a~
Weer een inbreker gearresteerd.

De gemeentepoütde te Oss heeft vannacht
den Z2-jari,gen arlbce'1derH. R. van zijn bed
ge1iJc1ht en in arrest gesteld, dd!evel'da~ht wordt
van een verleden jaar ,gelpleegden infb:ra,a,kbij
den slager J,ansen in de Kromstraat te Oss.
Dez'e arrestatee g.e.s'ch:ieddenaar àanleidin!g van
Wtl,atin~l1 van den beruchten T. v. B.. dte na
zijn bekentenis inzake de brandstêchttng hij v.
Zandvoort in 1926, over andere zaken aan het
praten is gegaan.' R. heeft een voHedige be- :
kentenis afgelegd. f'
'I'ezannen met T. v. H., dien;~ broer J. v. B.

en een zekeren W. had hij zich. door verbreking
van een ruit teegang tot het winkelhuis ver-
schart, Het viertal had zich daar meestar ge-
maakt van een groote partij vleeseh en een
badrag aan geld, Reeds dadelijk viel de ver-
C1:enlk'in,gop de be11dev. B.'s en W. Tijdens een
huiszoeking bij den laatste werd een partij
vleescri gevonden. W: is destijds voor dit feit
veroordeeld.
De beide v. B.'s moesten wegens gebrek aan

, bewijs in vrijheid worden gesteld en de thans
.ge:arr,e9DeelT'deR. bleef steeds bulten schot De
v. B.'s, dJÏIe zich voor andere delreten in ai,,'est
bevinden, zijn eveneens over deze zaaJk aan den
band gevoeld en hebben ook een V'olledi.gebe-
kentenis afgelegd.

Û/~hkd(i

Brand te Gemert.

Boerderij in de aseh gelegd.

Woensdagmiddag omstreeks half twee is brand
uitgebroken in de boerderij van den landbrouwer
J. v. Grinsven aan den Mortelschenweg te
Gemert. De brandweer kon wegens gebrek aan
bluschwater zoo goed als niets uitrichten. De
vlammen sloegen over naar een groote land-
bouwschuur van v, G. De boerderij met stalling
en sohtnzr 2iijn tot den grond ,afgelOrand.Ooikhet
huisraad en de landbouwinventarfs, waaronder
groote partijen hooi en 'stroo en een aantal kip-
pen 2lijn een prooi der vlammen geworden,
D~ schade wordt door verzekering gedekt. De

oorsaek is onbekend.

VEGHEL. De raad heeft gisteren beslot~n tot
aankoop van een terrein, voor een te stichten
bad- en zweminriohting'. voor de som van .f 7000

I
Het gemeenteülk zwembad zal door werkloczen
in w€rkver:::chaffing worden aangelegd.

/



Begunstigd door fraai zomerweer, heeft de '
vereeniging Concours-htppique te OSISzondag-
middag een welgeslaagd groot nationaal con-
oours-hippique met springconcours gehouden op
het voor dat doel bij uitstek geschikte terrein
van het gemeentelijk sportpark aldaar. Het
programma, waaraan door een keur van Neder-
landsche ruiters werd deelgenomen, had een
vlot en geanlmeerd verloop. De hoofdschotel van
het tot in de puntjes verzorgde programma
waren de springconcoursen B en H, bevattende
N'jlp. 14 en 15 hindernissen. Het parcours bleek
allesbehalve gemakkeüjk te zijn. Aanvankelijk
gelukte het geen enkelen rulter zonder fouten
het parcours te beëincägen, totdat tenslotte
luitenant Ruyz de Perez op EJsrtrella foutloos
rondkwam, gevolgd door eenäge anderen. Bij het
springconcours H slaagde J. Rijks uit Nijmegen
er vrij spoedig in op Trapadoelie foutloos het
parcours te rijden in 1 minuut en 27 sec., direct
daarna gevolgd door H. Gescher uit 's-Graveri-
hage op Dacota, die de 550 meter in den zeer
korten tijd van 1 min. '1 sec. foutloos wist af
te leggen. Deze tijd werd door geen der verdere
deelnemers ·verbeterd.
De uitslagen luiden als vOlg,t:
Concours koudbloedpaarden: 1. Makkie van

H. v. Wanroy Vinkel, 2. Marie van A. van Op~
I dorp, zevenbergen, 3. F1entje van W. M. Bens,

I
Escharen, 4. Liza van J. Berends, Langenboom,
5. Betsie van M. J. v. Sonsbeek, Kessel.
Springconcours B. (gereden door amateurs en

professionals): 1. Majoor J. M. de Kruyff, Breda.
op Berly, 0 fouten, 1 män, 5 sec; 2. W. R. J.
v. Oppenraay, Bemmel, op Fled:ermaus, 0 fouten
1 min. 6 sec.; 3. D. H. Pasman. Scheveningen.
op Buchanan, 0 fouten, 1 min. 7 sec.; 4. Luit.
Ruyz de Perez, Soesterberg op Kestrelle, 0 fouten
1 min. 10 sec.; 5. Luitenant Le Fèvre de Mon-
tigny, Ede op Tilly, 0 fouten, 1 min. 13 sec.; 6.
A. v. Geloven, Tilburg op Nestor, 0 fouten, 1
min. 13 sec.; 7. N. trvtenoaai, Breda op Prince,
o fouten, 1 min. 14 sec.: 8. N. Uytendaal, Breda.
op Jolly Joker, 0 fouten, 1 min. 19 sec.; 9. N.
Uytendaal Breda op Taner Taufe, 4 fouten, 1
min. 12 sec.; 10. H. de Brouwer, Tilburg op Olga.
4 fouten, 1 min. 13 sec.; Eervolle vermelding Alb.
PiSItorius, Nijmegen op HELde4 fouten, 1 min.
20. sec.; 's-Gravenhaagsche concours Handels-
stal Den Haag, met Sauersapf, 4, fouten, I .mm,
17 sec.
Concours Eénspannen (in Nederland geboren)'

Type landhouwtuigpaarden: 1. Dumas van K.
Rosmalen, Oss, 2. Riek van van Engelen, Bavet
3. Rumanda van J. Buynsters, Ginneken, 4. B0-
lon van P. de Bont Gzn., Raamsdonk, 5. Pleter
van J. van Kol1enburg, Best.
Schoonste rijpaard: 1. Scottish Dream Isabel

van R. J. J. Hiemstra, 's-Gravenhage, 2. Is-
maël van H. Her,tzberger, Rotterdam, 3. Hyde
Park Sensation van J. v. d. Eynden, Arnhem.
~. Mill Hill's 'I'rbte van denzelfden eigenaa:r~._-------'~.

,M'/~~~
Concours-hlpptque te Uss;

'f

De zuivering van Oss.

Diefstal van een grafmonument.

Op verzoek van de gemeentepolitie te Oss
heeft de recherche te Amsterdam gisteren ge-
arresteerd den 20-jarigen C. v. B., een berucht
recidivist en een bekend type uit de ossene
onderwereld. De jongeman wordt van een zeer
bijzonder misdrijf verdacht. Hij zou zich n.l, in
1933 hebben schuldig gemaakt aan het "telen
van een grafmonument op de r.-k. begraaf-
plaats te Oss. Het monument bevond zich op
het graf van een kind van den Heer S. aldaar.
De aangehoudende heeft VOO[' de po4tie het

hem ten laste gelegde bekend. Hij had zich
aan grafschennis schuldig gemaakt met het
doel, het marmeren monument te gelde te
maken. Hij zal ter beschikking van den orncier
van justitie te 's-Hertogenbosch worden ge-
steld. Verder wordt hij nog verdacht van mede-
plichtigheid aan inbraken en diefstallen, de
laatste jaren te Oss en omstreken gepleegd.

",.1



5. Allerstola van L. J. Uytendaai, .H.]Jen.
ConCOUl'S éénspannen (luxe tuigpaarden)

Open klasse (hengsten uitgesloten): 1. Quick
Boy van O. G. H. Otjens, Dongen, 2. Breynhaer
van J. de Mooy, 's-G.ravellihage, 3. Lady Love
van O. G. H. OtjelllS te Dongen.
Groot Springconcours H (open voor alle

paarden) gereden door amateurs en proressio-
nals. Parcours van '14 hinderndssen: 1. H. Ge.
scher, 's-Graveooage op Dakota, 0 fouten, 1 In.
1 sec.; 2. J. H. v. d. Enden, Arnhem op Alma.
(berijder K. HelllSen), 0 fouten, 1 min. 2 sec.;
3. J. RiJks, Nijmegen op Trapadoeli, 0 fouten
1 min. 27 sec.: 4. mew. K. Pasman-Gosselaar
Beerta op Lotka (ber, O. Dietrich) 4 fouten,
1 min. 6 sec.; 5. ritmeester G. P. de Kruyff,
's-Oravenhage op Tahiti, 8 louten, 1 min. 3
sec.; 6. P. de Gruyter, 's-Hertogenoosch op Ga-
mecock, 8 fouten, 1 min. 6 sec.; 7 luitenant Vlie.
lander, Numansdorp op Mucke, 8 fouten, 1 min.
7 sec.; 9. mevr. Hensen, Scheveningen op Klein
Duimpje, 8 fouten, 1 min. 8 sec.; Hl. majoor
J. M. de Kruyff, Breda op Berti, 8 fouten, 1
min. 9 sec.: 11. J. H. v. d. Eynden, Arnhem op
Aal (ber, K. Hensen), 8 fouten, 1 min. 9 sec.;
12. Dorhout-Mees, 's-Gravenhage op Alfred, 8
fouten, 1 min 9. sec.
Eervolle vermeldingen: A. v. Geloven, Tilburg)

op Nestor, 8 fouten, ,I min. 13 sec.; luitenant
VUelander, Numansdorp op Wapi, 8 fouten, 1
min. 14 sec.; N. Uytendaal, Breda op Prince
op Gloria, 8 routen, 1 min. 12 sec.; L. J. Uyten-
daal, Nijmegen, op Olou de Fer, 8 fouten,.l
mlna 14 sec.; N. Uytendaal, Breda op Prince
8. fouten 1 min. 14 sec.
Jachtrit met 'eindwedloop (gereden door ama-

teurs en professionals). Jagermeester I. van
Zwanenberg, Nijmegen: 1. P. de Gruyter, 's-Her-
togenbosch op Krngsday; 2. mr. Bartels 's-Gra.
venhage op Framona; 3. Vughtsche Manege met
Snip (ber, Poerinkr ; 4. 's-Gravenhaagsche Con-
cours en Handelsstal 's-G1'avenhage met Mai.-
kater (ber. mevr. Modderman).

* '.'
Gisteren is de 42-j,(uige J. T. N. uit Oss,

verdacht van brandstichting in het huis van
zijn moeder op 20 September 1925, waarbij hij
de oude vrouw vermoedelijk moedwillig heeft
laten verbranden, teneinde op verzekertngs-
gelden beslag te kunnen leggen, gevankelijk
naar 's-Hertogenbosch overgebracht, teneinde
voor den officier van justitie te worden geleid.
De verdachte heeft zich, onmiddellijk na zijn
aanhouding in een hardnekkig stilzwijzen ge-
huld, dat hij tot dusverre nog niet heeft ver-
broken. In weerwil hiervan, zijn er zooveel
overtuigende bewijzen van zijn schuld aan-
wezig, dat de rechter-commissaris zijn ge-
vangenhouding heeft gejast. N. is in het huis
van bewaring te 's-Hertogenbosch opgesloten.

~1935



Nieuwe arrestaties te Oss.
Eenige lieden, die een groot aantal

inbraken op hun geweten hebbent

1;

Met de aanhouding van den 20-jarigen C.
van B. blijkt de Ossche gemeentepolitie gisteren I

een goede vangst te hebben gedaan. Het Is
thans komen vast te staan, dat' deze jeugdige
misdadiger deel heeft uitgemaakt van een
inbrekersbende, welke Oss en omstreken van
1930 tot 1933 onveilig heeft gemaakt. De ver-
dachte werd in den loop van den dag nog aan
een streng verhoor onderworpen en bekende
tenslotte, dat hij zich met : eenigs anderen
schuldig had gemaakt aan diverse inbraken
en diefstallen. Zoo verklaarde hij dat hij in
1930, dus reds op 16-jarigen leeftijd,
met dieverijen is begonnen, waarna hij spoedig
in het Ossche inbrekersgilde werd opgenomen,
Hij ontwikkelde aldra een groote activiteit

en de inbraken en diefstallen welke hij met
zijn kornuiten heeft gepleegd, zijn legio. Hij
werkte meestal samen met den thans 29-jarigen
C. U. en den thans 24-jarigen kleermaker van
L. Kees van B. erkende thans voor de ge-
meentepolitie dat hij debet was geweest aan
een inbraak in het tramstation te Oss, waarbij
een bedrag aan geld werd buitgemaakt, Ook
in het befaamde restauratiepa.viljoen in het
gemeentelijk sportpark had hij ingebroken en
verschillende artikelen ontvreemd. Aangemoe-
digd door het succes werd men brutaler en
men waagde het zelfs een inbraak op touw te
zetten bij - den boekhandelaar v. H. op den
Heuvel in het centrum var Oss. Ondanks het
feit dat zij verjaagd werden door de bewoners,
slaagden zij er nog in voorwerpen van waarde
mee te nemen. Verder biechtte van B. nog een
inbraak op bij den heer van R. op den
Heeschenweg te Oss, waar bij afwezigheid van
de bewoners een aantal gouden sieraden en
eenig geld werden gestolen. Tijdens een kermis
te Heesch bij Oss maakte men eveneens van
de afwezigheid der bewoners gebruik om aldaar
een woning binnen te dringen, waarbij hun
een bedrag aan geld en wederom I;ouden
sieraden in handen vielen. Verder heeft hij
zich schuldig gemaakt aan het lichten van
muntmeters, het stelen van fietslantaarns en
electrische lampen uit straatlantaarns en
urinoirs. Nadat van B. zijn verklaringen had
afgelegd, volgde onmiddellijk" de arrestatie van
Zijn medeplichtigen U. en van L. Beiden werden
naar het politiebureau overgebracht en daar
opgesloten. Allereerst werd U. danig aan den
tand gevoeld. Door de overstelpende bewijzen,
die de politie tegen hem kon aanvoeren, werd
hij zoodanig in het nauw gebracht, dat ont-
kennen hem niet kon baten. Te~lotte viel
ook hij door tie mand en nadat hij de mede-
plichtigheid aan de bovengenoemde inbraken
en diefstallen had toegegeven, begon hij op
zijn beurt te praten. Van alle bekentenissen die
de laatste weken te Oss zijn afgelegd - en dat
zijn er niet weinig - slaat deze man wel het
record. Hij erkende zijn medeplichtigheid aan
niet mlnder dan 35 misdrijven, welke tot dus-
verre onopgehelderd zijn gebleven.
Bij de talrijke inbraken en diefstallen bleek

U. goederen van den meest uiteenloopenden
aard te hebben buitgemaakt, waaronder gelds-'
waarden, spaarbankboekjes, gouden voorwerpen
fietsen en fietsonderdeelen, timmergereedschap,
rookartikelen, linnengoed, kippen, duiven en
een jachtgeweer. Bij een inbraak in de r.k.
scholen aan den Vlashoek werd de inhoud der
missiebusjes buitgemaakt en alle kasten open-
gebroken. Tezamen met zijn helpers had hij I

op een boerderij een levend varken gestolen,
dat men levend naar huis had vervoerd en
daar geslacht. Het spek hadden de dieven van
de hand gedaan. Thans wordt de derde van
het trio, van L. aan een verhoor onderworpen.
Het is wel eigenaardig dat deze man het beroep
van inbreker heeft gekozen, daar hij een been
mist en zich met behulp van een kruk moet
voortbewegen. Hij is echter evenals de anderen
reeds meermalen met de politie in aanraking
geweest en sinds kort uit de gevangenis ont-
slagen, waar hij wegens een inbraak straf heeft
ondergaan.
Va.n B. zal naar 's-Hertogenbosch worden

getransporteerd om aldaar voor den officier
van justitie te worden geleid. De beide ande"
arrestanten zullen voorloopig nog opgesl"
blijven om op hun manier bij het ,-
onderzoek behulpzaam te zijn.
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Weer een oude Ossche moordzaak
Een vervolging ingesteld tegen

zekeren J. van Bi. thans gedeti-
neerd, wegens moord op zijn neef
G. van Galen in het jaar 1930.

De Kon. Marechaussee te Oss heeft het onder-
zoek heropend in één der oude Ossche moord-
zaken, welke tot dusver nog steeds onopgehelderd
zij[l gebleven, n.l. de moordzaak-van Galen. Dit
misdrijf, dat bijna zes jaar geleden heeft plaats '
gehad, is langzamerhand volkomen in het ver-
geetboek geraakt en weinigen zullen zich hier-
van nog de bijzonderheden kunnen herinneren.
ALsresultaat van dit onderzoek worden thans

voldoende termen aanwezig !5'€achtom een ver-
volging' in te stellen tegen zetoeren J. v. B., een
beruchten Ossehen mlsdadiger, däe op het oogen-
blik in het huis van bewaring te 's-Hertogen-
bosch vertoeft, verdacht van medeplichtigheid
aan den overval met berooving op den kassier
van de boerenleenbank te Maeen (N.-Er.) in
het jaar 1930 en andere misdrijven.
J. v. B. wordt er €Tnstig van verdacht, dat

hij destijds zijn neef, G. v. Ga,len, door messte-
ken van het leven heeft beroofd.
Het drama heeft zich als volgt toegedragen:

Op den avond van den 12.den December 1929
was de 29-jau-ige fabrieksarbeider G. v. Galen
uit Oss met eenige vrienden op stap geweest-.Het
vroolijke gezelschap had verschillende herbergen
bezocht en was ten slotte aangeland in café de

I
Lauw op den Heuvel te Oss. De jongelui ver-
.keerden i[l een luidruchti!5'€ stemming en weldra
ontstond een woordenwisseling over een vrouw,
doch het kwam nog niet tot een vechtpartij. Op
een gegeven oogenblik verûiet van Galen de
gelagkamer om zich even DIP de binnenplaats
achter het caré te verwijderen, Toen hij elven
]alte'!"weer binnenstrompelde. zeeg hij doodsbleek
op een stoel neer, Zijn kleeren waren op den
rug geheel met bloed doordrenkt en het bleek
al spoedig, dat hij helt slachtoffer was geworden
van een moordaanslag.
Daar dergelijke steekpail1tijente Oss geen zead;.,

zaamhefd waren, namen de overige cafébezoekers
het geval-niet al te tnaglscn op en men besloot
den getroffene naar een dokter te brengen.
Onder degenen, die hierbij hun hulp verleenden,
behoorde ook de neef van het slachtoffer, de
thans verdachte J. v. B. Hevig bloedend begaf de
gewonde, ondersteund dJOorzijn kameraden, zich
voetje voor voetje naar die woning van dr, Stoltz
in die Peterstraat, op ongeveer honderd meter
afstand van C]a:féde Louw.
DaM" !het geval zich in de hoofdstraat van

Oss had afgespeeld, W3iS de poHtie spoediig va-n
het gebeurde op de hoogte. Onmiddellijk bega-
ven zich eenigl€ politiemaamen naar het bewuste I

caré, dat v. Gailen reeds had verlaten, Een bloed-
spoor wees den weg aam. waarlangs de getroffene
zich had begeven, Gedurende den moeizamen
tooht naar den dokter trachtte diepolitie v. Galen
nog een verhoor af te nemen. He,t slac:htoffell'
nam echter <lie ,bakende hooding der Ossenaren
in diergelijke gevallen alan. Hij verklaarde van
mets te weten en voegde er aan toe, dat het toch
niets meer aam de zaak kon vernelpen.. omdat
hij direct zou sterven. Inde'lidaa:d zijn deze
woorden bewaarheid. Nauwelijks was hij de
waning van dien geneesheer bmnengetreden, of
hij zakte :i'n de gang ineen en gaf eenäge oogen-

I blik!kienïater den geest,
De poltUie stond hier voor een uiterst moei-

lijke taak, Degenen, die iets van het drama zou-
den kunnen weten, VOlgden het voorbeeld van
het s1aCihltof.feren hielden zich van den domme,
Toen die poldtie v. B. ten huize van dr; Stoltz

een verhoor wiJldeafnemen, verktaarde de ver-
daehte 'brurta.aà, dat hij thans onmogelijk kon
antwoorden, omdat hij voor de zielerust van den
overledene moest b~dden.
De sectie op het 1ijk van van Galen wees uit,

_dIaJt een van de longen van het slachitloffer met
een groot mes was doorbocrd, hetgeen den dOOd
tengevolge moet hebben gehad. De verslagene
moet, ÏJn den !rug zijn a~aillen.
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J. van B. is 1lhans 38 jaar en een oude rot
op het geibded dell"misdaad, Hij heeft een veel-
bewogen lieven aoht€IJ: dien rug en is een bekende
figÛl.l[' in die Bossche rechtszaal, waar hij ver-
scmüende keeren wegens inbraak en diefstal is
veroordeeld, In tegenstelling met de andere
OSSClhemtsdadägers vertoefde hij niet uitsluitend
te Oss. Hij was o.a. ook eenigen tijd op een
:Ilabrj.ek in Engeland werkzaam, Daar mishan-
delde hij een medearbeider zoodanig. <Lat hij
ijlings de wijk moest nemen naar ons land om
niet in handen van de Engelsche politie te
vallen.
Toen m 1930 verschillende van zijn Ossche

conëraters :i!n de gevangenis trechtkwamen, werd
hem die grond in zijn geboorteplaats te warm
onder de voeten en hij verplaatste het terrein
van zijn werkzaamheden naar Eindhoven. Daar
viel hij wegens een ernstige intmaak in handen
van de politie, met het gevolg, oot hij voor drie
jaae werd opgeborgen, SpoedILg nrudalt hij in vrij-
heid was gesteld, volgde zijn aaarhoudlng wegens
medeplichtdgheid aan den overval met roof te
Maren.

De verdachte zal ter beschikking van de
jusuttie te 's-Hentogenbosoh worden gesteld.

BOXTEiL. In de Dinsdag gehouden raadsver-
gadering, wijdde de voorzitter woorden van
hulde aan de nagedachtenis van het overleden
gemeenteraadslid dr. Po M. Hoek, die meer dan
een halve eeuw zijn beste krachten aan de_

gemeenschap van Boxtel heeft gewijd. Voorts
memoreerde de voorzitter het heugelijk feit,
dat het 5 Juli 1.1. een halve eeuw geleden was,
dat de tegenwoordige secretaris de heer Th. v.
d. Meydem, als volontair ter secretarte zijn
loopbaan als gemeente-ambtenaar te Boxtel
begon. Spr. bracht den jubilaris dank voor het
vele, dat hij voor de gemeente heeft verricht.
Er werd besloten tot verlaging der tarieven

van electrisch licht en kracht,
Met een voorstel van B. en W. tot verlaging

van de personeele belasting voor de café-
bedrijven, werd accoord gegaan.
Tenslotte sprak de voorzitter een woord van

afscheid tot de leden H. van der Pasch, J.
Maas en A. C. Pijnenburg, die niet meer in den
nieuwen raad zullen terugkeeren.

OSS. In de Dinsdag ge'houden madsverga-
dering werd b€sloten de heer J. A. Y. Grunsven
(r.k.) niet toe te laten, daar hij nog geen 12
maanden in de gemeente woonachtig' is. De
heer J. C. Willemsen (a.r.) , wordt geacht de
benoeming niet aan te nemen. De heer M. S.
v. Zwanenberg (v.d.) treedt in de plaats van
den heer Wil1emsen. De voorzitter nam, onder
dankzegging voor de door hen bewezen dien-
sten afscheid van de scheidende raadsleden de
heeren wethouder Oremers, A. v. d. Erp, J. J.
Boeyen, Th. v. Grunsven, J. Ouwens, A. weiten .
en J. C, Willemsen.

I
UDEN. De raad heeft Dinsdag besloten tot

a:ansluiting V'an de gemeente bij het plan tot
onderlinge hulpverleening bij catastrophele
branden in de omgeving.
Na breedvoerige en heftige ddsoussies werd

met 8-3 stemmen besloten, tot toetreding tot
het Streekplan De Meyerij. De meeste leden
b€schoUwden het streekplan als een noodzake-
lijk kwaad. De gemeente is volgens hen, ge-
dwongen toe te treden, om niet geisoleerd te
worden.

'~f -&tUd'r
Wielrennen.

Wedslrijden te Oss.
Gisteravond is een aanvang gemaakt n,..et een

avond-.zesdaagsche, georganiseerd door de wtel-
renclub Arditi op de wielerbaan in het ge-.
'meenJt.elijke spor,tpark rOO Oss, De uitslag van
den eersten avond was: 1. v. Amsterdam,
Leiderdorp-Rakaart, Amersfoort. 15 pnt.; op.l
ronde: 2. Takkeri-v. d. Mater, BIenek, 24 pnt.;
3. v. Haaren, Oas-Wiegman, Enscbede, 15 pnt.;
4. v. Heesch, Oss-Heynekamp, Amersfoort, 11
put.; 5. Lagarde, Oss-Velthuis, Enschede, 4 pnt ..;·
op 2 ronden: 6. Hartcgs, Oss-de Jong, Zwolle,o
11 pnt.; 7. v. d. Wielen, Oss-Brokard, Keulen..
o pnt, Den eersten avolid is afgelegd 72 K.M.
in twee uur, .



De saneering van Oss. '
Een arrestatie te Amsterdam.

Op verzoek V&l1 de Ossche gemeentepolitie
heeft de recherche te Amsterdam gisteren al-

, daar gearresteerd den 29-jarigen glazenwasscher
G. L.,. bijgenaamd de Pilo, afkomstig uit Oss,
doch den laatsten tijd verblijfhoudende in de
hoofdstad. De aangehoudene wordt verdacht
van medeplichtigheid aan verschillende mbra-
ken, gepleegd In de jaren 1930 tot 1932 te Oss.
Uit de verklaringen van de reeds gearres-

teerde inbrekers C. v, B. en C. U. uit Oss,
is gebleken, dat L. met deze beiden en een
zekeren van L. een bende had gevormd, die in
die. jaren Oss onveilig maakte. Ook van L. heeft
een volledige bekentenis afgelegd.
L. is gevankelijk naar Oss getransporteerd

en zal in het politiebureau worden opgesloten.
De politie heeft zooveel bewijzen van schuld
·tegen hem verzameld, dat ontkennen niet zal
baten. Zijn beide helpers v. B. en v. L. zijn
gisteren op transport naar Den Bosch gesteld
om ter beschikkîng van den officier van justitie
te worden gesteld.

De saneering van Oss.
Onderzoek naar in 1930en 1931 ge-

pleegde diefstallen en inbraken.

De gemeentepolitde te Oss heeft gisteren het
onderzoek naar de diefstallen en inbraken, ge- •
pleegd te Oss in 19'30 en 1931, den geheelen
dag voortgezet. In verband hiermee is van het
huis van bewaring in Den Bosch naar Oss
overgebracht de 25-jarige J. v. B., die er even-
eens van verdacht wordt met de reeds gearres-
teerde C. U., v. L., v. B., en den te Amsterdam
aangehouden G. L. te hebben samengewerkt.
Inderdaad is thans gebleken, dat het ver-

moeden van de politie juist is geweest. De ver-
dachte heeft 'een volledige bekentenis afgelegd ..
Door zijn verklaringen is de politie nog op het
spoor g'€Ikomen van vuurwapenen. Gisteren zijn
die bij eenige personen te Oss in beslag ge-
nomen.
Verder heeft de te Amsterdam gearresteerde

gûazemwasscher G. L., bijgenaamd de PHo, toe-
gegeven, dat hij eveneens in Hl30 en 1931 met
bovengenoemde personen heeft samengewerkt en
eenige diefstallen en fnbraken op zijn geweten I
heeft. G. L. zal vandaag naar den Bosch wor-
den getransporteerd om voor den officier van
justitie te worden geleid. .

Wielrennen.

De avond-zesdaagsche te Oss.

De tweede avond van de Ossche zesdaagsohe
heeft het volgende resultat opgeleverd: 1. v.
Amsterdam. Lelderdorp=Rakaart, Amersfoort,
33 pnt.; 2. v. Haaren, Oss-Wiegman, Enschede
31 pnt.; op 1 ronde: 3. akken-c-v. d. Nater,
Blerick 48 pnt.; 4. Hartogs, Os&---'deJong,
Zwolle 23 put.;,5. v. Heesch, Oss=-Heynekamp,
Amersfoort 22 pnt.; On 2 ronden: 6. Lagarde,
Oss-Velthuis, Enschede, 7 pnt.; 7. Y. d. Wielen,
Oss-Brokard, Keulen 0 pnt, Na vier uur Is
afgelegd' 145 K.M .

..j ~/,o_ ~ 0( 1'0

Gist€'l'l!l1idda,gis op het sbatiOll1Semp}acement
te Oss die setnhuiswachter S., na het verlaten
van een wachtpost, die op een stellage van
ongeveer 8 meter is geplaatst, door een àuizelin.g
bevangen en omlaag gestort. De man is met
inwendige kwetsuren per brancard naar het
ziekenhuis' vervoerd.

(Ongecorrig'()€rd. )
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De gemeentepolitie te Oss heeft gistermorgen
aangehouden den 33-jarigen F. v, d. W., bijge-
naamd Derus de Brommert, verdacht van heling
van gestolen goederen. De leden van de dieven-
bende die eenige dagen geleden werden ont-
mask,~r<l, bleken 'schuldig te zijn aan legio
inbraken en diefstallen. Zij verklaarden bij
hun bekentenis aan de politie, dat v. d. W.
meermalen de gestolen kippen en konijnen van
hen had opgekocht. De gearresteerde viel na
een streng verhoor spoedig door de mand en
bekende het hem ten laste gelegde. Hij zal ter
beschikking van de justitie worden gesteld.

De zuivering van Oss.
Een heler gearresteerd.

-Wielrennen.

Wedstrijden te Oss.
De uitslag van den derden avon~s.van den

zesdaags,chen aV°tenddwedstrl.)(t~~e~cforp)·_Rakaart
1 Van Ams l' am (0 ) W'eg

(Almersfoort) 53 p.; 2. v.an 3Haren ee: ~o~de~ I
ans (Enschede) 52 p., . op " . 4

*acken-v. d. Maten (heiden Blenk) 62 ~i'4i
van Heesch (Oss) _Heinekamp (Amersf,oor .

. 5 HartoO's (Oss) -de Jong (zwolle) 32 p" 6:
p.; d' W' I 0 (Oss) Brokaard (Keulen) 2 p.:
~: op 2 ~~~~en: La~arde (Oss)-Veldhuys (Den
Bosch) 13 p.

Brand te Berg'hem .(N.-Br.)
Meubelfabriek afgebrand.

, Vanna.oht is vermoedelijk tengevolge van
kortsluiting een felle brand uitgebroken in de
meubelfabriek toebehoorend aan den heer
Schokker te B€rg1hem. De groote houtvoorraden
beden gretig voedsel aan het mch snel voort-
plantende V'U'UT. Binnen korten tijd stond het
geheele frubrieksgeb<ouw, dat midden in het dorp
ligt, in Iichto laaie, Het aan de fabriek gren-
zende woonhuis van den eigenaar vaste weldra
vlam. De bewoners konden zich met moeite in
veiligheid: brengen,
Aan blusschon viel niet te denken. De brand-

weer verscheen trouwens pas toen het vuur
vrijwel uitgewoed was. Ook door gebrek aan
bluschwater kon weinig worden uitgericht.
Binnen eenige uren tijds was het geheele ge-
bouw in de asch gelegd. Een aantal machines
benevens een groote voorraad hout en een
partij afgewerkte meubelen werden een prooi
der vlammen. De inventaris van het woonhuis
ging mede verloren, alsook het woonhuis zelf.
De aanzienlijke schade wordt door verzekering
gedekt.

BOEKEL. In de heden gehouden raadsverga-
dering deelde de voorzitter mede, dat de gemeen-
terekening met een batig saldo van ruim f 3600
sluit, Dientengevolge, kunnqn de opoenten op de
personeele belasting, welke verleden jaar waren
verhoogd, weer worden verlaagd, hetgeen m de
volgende vergadering aan de orde zal koOmen.

WIJOHEN. De gemeenteraad heeft :t>esloten.
de oudheidkamer alhier, voor het publlek open
te stellen.

.j5,
0)
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4Lc; .o~@--De zuivering van Oss.
Weer een nieuwe arrestatie,

Men meldt ons uit Oss:
De arrestatles te Oss volgen elkaar op, waarbij

de eene vaak aanleiding heeft tot de andere.
Zaterdag arresteerde de gemeentepolitie zekeren
J. B., bijgenaamd de Bever, verdacht van mede-
püchtigheid aan verschillende inbraken en dief.
stallen. Het is thans komen vast te staan dat
hij niet heeft samengewerkt met de reeds vroe-
ger gearresteerde inbrekers, doch met andere
personen. Hij heeft thans op het polittebureau
na een streng verhoor bekend, wat hem ten
laste was gelegd. Hij bekende, dat hij verleden
jaar met zekeren de Br., bijgenaamd de Lange.
in het huis van den slager Jansen. ·op den
Heuvel, is binnengedrongen. Hij had nog meer I
feiten gepleegd, doch wist steeds uit de handen ,
der politie te blijven. . .
Ook wist hij in het winkelhuis van bakker

Bottema binnen te sluipen. Terwijl hij de win-
kellade lichtte, kwam de vrouw binnen en op
haar hulpgeroep sloeg hij op de vrucht. De
bakker achtervolgde hem en herkende hem als.
zijn overbuurman, doch na een hevig;eworsteling
wist .de Bever te ontvluchten. Na ~IJn arrestatte
bleef ,hij hardnekkig ontkennen 011moest weer
vrijgelaten worden.. De Br., b~genaamd .de
Lange, is eveneens 111 arrest gesteld, doch bllJft
hardnekkig alles ontkennen. .
De beruchte A. H., bijgenaamd dikke Toon

de Soep, is gisteren van het huis van bewaring
in den Bosch naar het politiebureau te Oss
gebracht voor een nader verhoor inzake ver-
scheidene misdrijven.- c

De zuivering van Oss.

.,1

De gemeentepolitie te Oss heeft met de arres-

1
tatie van den 35-jarigen M. J. de B. blj6'enaamd
de Lange een goede vangst gedaan. De ver-
dachte blijk; nog meer inbraken op ;:;ijn kerf-
stok te hebben. Nadat hij zijn medeplichtigheid
aan den inbraak bij den Slager J. had bekend,
is hij nog herhaaldelijk aan een verhoor onder-
worpen. Vanmorgen viel hij door de mand en
legde nog twee bekentenissen af.
Volgens zijn verklaring had hij in october HI:J8-

een inbraak gepleegd bij D. W. Hes in de
Walstraat te Oss. Als medeplichtige noemde hij
zekeren N. S. die reeds in het Huis van
Bewaring in Den Bosch vertoeft wegens hrand-
stichting' in het restauratdepaviljoen in het
gemeentelijk sportpark te Oss. De B. en S.
hadden zich des avonds gemakkelijk toegang
kunnen verschaffen tot het woonhuis van H.
daar de deur niet was afgesloten en er een
familiefeest gehouden werd. De gelegenheid
voor een inbraak was bijzonder gunstig. De
mannen wisten zich toegang te verschaffen tot
een kantoortje waar zij de brandkast met valscha
sleutels openden en een geldkistje met .f 780
buit maakten. Het geld verstopten z.ij' tusschen
hun kleeren, het kistje wierpen zU over de
tuinschutting. Ofschoon het huis vol menschen
was werd van de inbraak niets bemerkt en de
indringers wisten ongehinderd te ontkomen.
Het poliie-onderzoek leverde destijds geen re-

sultaat op. De inbraak bleef tot 00 heden
onopgehelderd. Voorts bekende de B. -nog een
inbraak te hebben gepleegd bij zekeren van
Berkel aan den Beghemschenweg tijdens af-
wezigheid der bewoners, in 1935.Daar was fIOD
buitgemaakt.
De B. wordt nog' nader aan den tand gevoeld.

Het is niet onwaarschijnlijk dat hij nog meer
misdrijven zal bekennen.

'(. f
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Avondzesdaagsche te Oss.
Zaterdag is de avond-zesdaagsche te Oss

voortgezet. De stand veranderde volkomen.
Eenige koppels vielen uit en nieuwe werden

, gevormd. De stand voor dezen avond is als
volgt: 1. v. Haaren, Oss=-Wiegman, Enschede,
71 pnt. Op 1 ronde: 2. Takking-v. d. Water
<Bleriek) 93 pnt. Op 2 ronden: 3. v. Heesch,
Oss=Heljnekamp, .Amersfoort, 82 pnt. Op 3
ronden: 4. v. Amsterdam, Lei'derdórp-Rackaart
Amersfoort, 64 pnt. 5. Hartogs, Oss-de Jong,
Zwolle, 38 pnt. 6. Velthuis, Enschede-Brockard
(Keulen) 6 pnt,
De stand .na 'Zondagavond was; 1. v. Am-

sterdam-Rackaart 116' pnt.; 2. v. Heesch-
Heijnekamp 8S put. Op 1 ronde: 3. Hartogs-
de Jong, 50 pnt.; 4. Velthuis--Brockard 8 pnt.
Op 2 ronden: 5: Takken-van der Water 110
pnt.; 6. Van Haaren-Wiegman 72 pnt.
Tot op heden is totaal afgelegd 365 K.M.,

zoodat er met een gemiddelde is gereden van
ca. 36,5 K.M. -per uur. ....

f /

De avondzesdaagsche te Oss.
Gisteravond 1s de laa"tste 'W'.lIdstrljdvan ('

avondzesdaagsche te Oss verreden. Heinekar;
(Amersfoort), Hartogs en van Haren (Oss) ,
Wiegman (Enschede) hebben wegens ziekte d:
strljd moeten opgeven.
De einduitslag luidt: 1. van Amsterdam (T,:.

derdorpj-i-Rakaart (Amersfoort) 137 p.; CJP t'
ronde 2. 'ï'akken-c-v. d. Mahr (Blerik) 130 T
op 2 ronden 3. v, Heesch=-v. d. Wielen (OSS)
p.; op 2 ronden 4. Brokard (Venlo)-Veldh,
(Ensohede) 15 p.; op 3 ronden 5. de Jong (Zwc
Ie) 17 p.
In 12 uur is afgelegd 435 K.M~

De .zuivering van Oss.

~. , De ZooveeIste arrestatie.

Vanmorgen heeft de gemeentepOlitie te Oss
öpnieuw een arrestatie verricht. Thans werd
aangehou?en de 22-jarige arbeider J. C. V. uit
~, vernacht van verscheidene inbraken en
diefstallen. V. werd op het politiebureau in- 'I
gesloten en aan een streng verhoor onderworpen,'/
Tenslotte viel hij door de mand en bekende hij
ee? g~oot aantal van de hem ten laste gelegde
mIsdrIjven, waaronder verscheidene kippen-
diefstallen. Het onderzoek wordt voortgezet

i

,j

,,I



-
De zuivering van Oss.

Weer bekentenissen van een der
lieden uit de Ossche onderwereld.

Eindelijk heeft een van de gevaarlijkste
Ossche misdadigers, namelijk de 25-jarige L. V.
bijgenaamd Bijs de Sijp, een aantal wandaden
bekend, Hij vertoefde reeds geruimen tijd in
het huis van bewaring te 's Hertogenbosch,
doch weigerde tot nu toe iets los te laten.HU
behoorde tot de z.g. oude garde die samen
met Peer de Bie, Dikke Toon de Soep en de
Brus samenwerkte. Toen Toon de Soep aan
het praten ging werd de situatie voor hem
hacheiijker en na een verhoor, gisteren afge-
nomen door mr, Dubois, subst. officier van
justitie in Den Bosch in tegenwoordigheid vall
inspecteur van Kempen uit Oss, bekend" hU
een aantal feiten.
Zoo heeft hij deel uitgemaakt van de bende,

die den overval met roof pleegde op den be-
jaarden Verhoeven te Loon op Zand, op dell
ouden v. d. B. te Veghel en hij was medeplichtig
aan den overval op den kassier van de Boeren-
'leenbank te Mariaheide.
Verder bekende hij medeplichtigheid aan

diefstallen met inbraak onder andere te Lange-
boom, Gassel en te Ooss waar steeds groots
geldsommen werden buitgemaakt.' Men ver..
wacht echter dat er binnen enkele dagen ;OOi
meer beketerrissen zullen volgen.

, '
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De zuivering van Oss.
Een beIer aangehouden.

J?e politie te Oss heeft vannacht van zijn bed
gelIcht den 36-jarigen E. v, d. W. uit Heesch
tegen .:vien èrnstlge verdenkingen waren gerezen:
dat hij vleeseh van een geslachte koe die bij
~en landbouwer d. G. in de Kortvoorts~hestraat
m 1925was gestolen, van de dieven had opge-
koc~t.. ~ij heeft bekend. Het wordt zeer waar-
schijnlijk geacht, dat de verdachte meermalen
llJoi-heler van de Ososchedievenbende is opge-
treden, Het onderzoek wordt voortgezet, '

.9~2 Q..-V. ~

In den nacht van Donderdag op Vrijdag om-
streeks 12 uur passeerde de 27-jarige J. Z. uit
Den Bosch met op zijn duo mej. A., per motor-
fiets den spoorwegovergang aan de Spoorhaven I
te Veghel, Door onbekende oorzaak slipte de
motorfiets en reed tegen het hek van den over-
weg. De motorrijder werd met zeer ernstige ver-
wondingen naar het ziekenhuis te V,,~hel ge,
braoht: zijn toestand is levensgevaarlijk. De
duorijdster bleef ongedeerd.

De zuivering van Oss.
Arrestatie van helers.

Aan de arrestatres te Oss komt geen steeds
geen einde. Nu reeds tachtig dieven achter slot
en grendel Zijn gezet, komen thans de helers
aan de beurt. Gisteravond heeft de gemeente-
politie voldoende termen aanwezig geacht om tot
de arrestatie over te gaan van het echtpaar B.,
wonende aan de Vierhoekstraat te Oss. Reiden
worden verdacht van heling van gestolen
goederen. Zij zouden in geregeld contact hebben
gestaan met de leden van de Ossche dieven-
gilde, waarvan zij de gestolen goederen zouden
hebben opgekocht. Beiden zijn op het politie-
bureau opgesloten, waar zij aan een streng ver,
hoor worden onderworpen. Tot op heden hebben
zij nog niet bekend.



Verkeersongelukken.

- 'i

Gisteravond is het 13-jarige zoontje van den
heer M. v. d. Lee uit Oss in. de Boterstraat
a1daar aangereden door een passeerenden per-
sonenauto, bestuurd! door zijn oom. De jongen
werd tegen den grond geslingerd en liep ernstige
verwondingen aan beenen en hoofd benevens
Inwendige kneuzingen op. Nadat twee doctoren
de eerste hulp hadden verleend, is de jongen
naar het st. Anna-ziekenhuis te Oss vervoerd.

~/ ~!.:...---~f(t·é ~-......+

I Gisterochtend is ..de 43-jarige mej. Y. d. B. te
Veghel in aanraking gekomen met een bran-
dend benzinetoestel, tengevolge waarvan haar
kleeren vlam vatten. Met ernstige brandwonden J
aan hoofd en borst is de vrouw nan' het
ziekenhuis vervoerd. Haa:r toestand is zorg-
wekkend.

Te Boxtel.

/

Gmtermiddag heeft. de Boxtelsene zwemver-
eenlging en reddingsbrigade wedstrijden gehou,
den in de inrichting Leysenven aldaar. Ter
opluistering verleende de O.D.Z. uit Rottlerdam
haar medewerking. O.D.Z. gaf fraaie demon-
straties ten beste; voornamelijk de bekende
zwemster Rie Mastenbrook oogste veel succes.
De uitslagen luiden:
3 x 50 M. wisselslag: 1. Boxtelsche Zwemver.

2 min. 4/5 sec.; 2. HZC 2 min. 91/5 sec.: 3.
CRB 2 min. 11 2[5 sec.
50 M. borstzwemmen: 1. Boogaert (VRB);

2. J. Verwey (HZC); 3. v. Russel (SZC).
4 X 50 M. estafette dames: 1. VRB 3 min

321/5 sec.; 2. EZV 3 min. 382/5 sec.
Polowedstrijd: BZC-VRB 1-5.

"=-i.".
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Uit Oss.
Aanhouding van een vrouw.

Op verzoek van de gemeentepolitie te Oss is
Maandag te 's-Hertogenbosch aangehouden
vrouw A. 0., afkomstig uit Oss, doch de laatst.~
twee jaar te 's-Hertogenbosch woonaJhtig. ZIJ
wordt verdacht van abortus provocatus, waar-
aan zij zich meermalen zou hebben sc~uldig
gemaakt. Zij is naar Oss overgebracht en daar
op het politiebureau opgesloten. Het onderzoek
in deze zaak duurt voort .

.l



Hoe geschiedde de

.. """-

zuivering van Oss?

be marcchaussee wist den eersten
bres te slaan in de zwijgzaamheid

der Ossenaren.

Onze correspondent te Oss meldt ons:
Nu het misdadig bedrijf der ossene onder-

wereld als een kaartenhuis inéén is gevallen en
reeds meer dan tacIïtig verdachte personen
onverbiddelijk aan de justrtie zijn overgeleverd,
rijst onwillekeurig de vraag. hoe het toch moge-
lijk is, dat zooveel misdadigers, die tientallen
van jaren als het graf hebben gezwegen, nu als
bij tooverslag in een korte spanne tijds allen
voor de politie een volledige bekentenis hebben
afgelegd.
Wanneer iemand, eendge jaren geleden, een

dergelijke voorspelling had durven uiten, dan
zou men te Oss ongetwijfeld de schouders
hebben opgehaald en ongeloovig hebben ge-
glimlacht, want een Ossche misdadiger, die zijn
eigen doopceel voor de politie gaat lichten, be-
stond niet.
Reeds gedurende tal van jaren verschuilt

het Ossche geboefte zich achter een hechten
muur van starre zwijgzaamheid, welke politie
en justitie vaak tot wanhoop heeft gebracht.
Een beter strijdmlddel om aan den greep der
justitie te ontkomen, iS moèllijk denkbaar en
het succes der misdadigers was dan ook steeds
volkomen. De historie heëft bewezen, dat zelfs Oe
kinderen van huis uit het parool medekregen,
zich voor de politie in alle gevallen van den
domme te houden, Ten gevolge van deze me-
thode kon de justitie bij eventueele delicten
wel het overtuigend, doch zelden het wettig
bewijs leveren en de daders gingen natuurlijk
steeds vrijuit. Zoo woekerde de misdaad voort
en steeds brutaler ging het geboefte optreden,
Men lachte om de politie en men voelde, dat
men sterk stond, omdat men op elkanders stil-
zwijgendheid en hulp kon. rekenen. Men vorm-
de zich tot groepen en de verschillende benden
trokken plunderend, roovend en brandend door
Brabant. Deze ploegen, die geheel zelfstandig

'opereerden, stonden toch met elkander in con-
tact en de leden vormden gezamenlijk het be-
ruchte Ossche milieu.

In obscure kroegjel!l.

Zooals men weet bestaat het OSSChEmilieu
uit een aantal misdadigersfamilies, die voor-
namelijk op het Schayksveld en den Berghem-
schen weg samenhokken. In deze wijk kwamen
de leden van het dievengilde in obscure kroeg-
jes en bij vrouwen vail verdachte zeden bij-
een om plannen te beramen voor hun roof-
tochten en na geslaagde ondernemingen den
buit te verbrassen en te verdobbelen. 'In deze
gelegenheden zijn tal van misdadigers, wá.arbij
zelfs kinderen van 16 jaar, gekweekt en opge-
leid in de' geheimen van het vak. Inbrekers van
professie, zooals Peer de B., Dikke Toon de
Soep, de Sijp en den Brus leerden daar aan
de leden van de jongere generatie de kunst-
grepen van het beroep.
Men voelde zich veilig in deze. gelegenheden

die aan den zelfkant van Oss waren gelegen,
want men verwachtte daar geen bezoek van de
politie. omdat deze de kom van Oss moest be-
waken en er onvol-doende personeel was, om de
controle zoover uit te strekken. BQvendi"l1, wan ..
neer er wel eens een politie-ambtenaar ver-

I scheen. dan zat men daar gezellig bijeen en
van een overtreding op welk gebied ook. was

niets te bespeuren. En toch zijn het deze .ge-
legenheden geweest, waar de misdadige plan-
nen werden ontworpen en vanwaar men op
roof uittrok. Een geldend alibi was dan- ook
steeds voorhanden daar moest de kroegbaas of
een vrouw van verdachte zeden voor zorgen.
Juist deze menschen, die het meest van de
misdadigers hebben geprofiteerd en til wier
zaken het grootste deel van den buit is gebleven,
hebben de misdaad met volle kracht in de
hand gewerkt.
Een triomf van de onderwereld werd

steeds op uitbundige wijze en onder het
overmatig gebruik van bier en jenever ge-
vierd. Het behoeft geen betoog, dat jongens uit
fatsoenlijke gezinnen zich aangetrokken voel-
den tot dit avontuurlijk leven. En toen zij' een-
maal den eersten stap hadden gezet in de huizen
der lieden van het Ossche milieu, konden :!lij
zich niet meer aan den verderfelijken invloed.
welken dezen op hen uitoefenden, onttrekken. De
meest tragische voorbeelden hiervan zijn wel
de Ceel en de Rut, die zich eerst schoorvoetend
waagden op het hellend vlak der misdaad, doch
langzamerhand zoodanig verstrikt geraaktin in
de netten van het Ossche milieu, dat zij ver-
vielen in de afschuwelijkste misdrijven.' De
zware schuld, welke de oude rotten en de vrou-
Wen uit het Ossene milieu op zich hebben ge-
laden, door deze onervaren jongens in hun lu-
guber bedrijf mede te sleepen, is op hun eigen.
hoofd terecht gekomen, want toen de oetoové-
ring was verbroken en de Rut en de Ceel tot
inkeer waren gekomen, begon hun geweten te
spreken, hetgeen voor het beruchte Ossche
milieu de volkomen débácle beteekende.
In de cel heeft de Rut, die in de jaren der

hoogconjunctuur der criminaliteit te Oss een
groot aantal zware misdrijven heeft gepleegd,
zijn ervaringen neergeschreven over de stille
kroeg van Hanneke van Martekes, die hem
voortdurend tot roof aanzette en in wiel' geld-
lade het grootste deel van het door hem ge-
roofde ge1d verdween. Hij was zoozeer gevangen
in den ban van deze vrouw, dat hij, ongevoeltg
voor de smeekbeden zijner moeder, in dollen
overmoed voortging op het ingeslagen pad.
De roofmoord te Oyen wall de laatste groote

misdaad van het Ossche bandletisme. Nog den-
zelfden nacht werden twee der vermoedelijke
daders, de 16-jarige Wim de B. en zekere
van 0., bijgenaamd de Olie. achter slot
en grendel gezet. De afschuwelijke moord
wekte groote verontwaardiging in den lande en
was de directe aanleiding tot de versterking
der rijkspolitie, welke men voordien als onnoo-
dig had geoordeeld. Aan twintig manschappen
der Kon. marechaussee werd de taak opge-
dragen Oss van het bandietisme te zuiveren.
Dit was voorwaar geen benijdenswaardige taak,
Men moest volgens een bepaalde methode te
werk gaan, om de criminaliteit op zoodantge
wijze te bestrijden, dat herhaling van een mis- .
drijf, zooals te Oyen was g-epleegd, niet meer
zou kunnen voorkomen. Allereerst ging men
over om de meest beruchte elementen te scha-
duwen, zoodat het hun onmogelijk zou worden
gemaakt hun treurig bedrijf voort te zetten.
Inderdaad is gebleken, dat deze maatregel reeds
een preventieve werking had, want van stonde
af aan kwam geen reït. van ernstigen aard meer
in Oss voor. Brigade commandant opperwacht-
meester Mintjes en zijn manschappen bleken
voor geen kleintje vervaard te zijn en toen
dan ook op een avond bij een feestgelag ten
huize van Marinus de B. (de vader van Piet)
de marechaussee's op afdoende wijze ingrepen,
met behulp van gummistok en klewang uiteen-
met behulp van gurnistok en klewang uiteen-

sloegen, teen wisten de Ossche misdadigers,
dat hun spel uit was en zij rekening hadden te
houden met de brigade der Kon. marechaussee.
De goede oude tijd behoorde tot het ver-

leden en het' eerstvolgende "kraakje," zou een
volkomen nederlaag teweegbrengen voor de
Ossche bende. - De . voortdurende en strenge
surveillance der marechaussee was oorza,ak, dat
de berucht bekend staande personen geregeld
aan den lijve werden gefouilleerd, en in nacht
en ontij door de politie-ambtenaren werden
aangehouden. Zij voelden zich niet meer veilig
in. Oss en het operatieterrein werd naar de OlU-
liggende dorpen verplaatst, waar men niet zoo
op de handen werd gekeken. Zoo besloot men
een inbraak op touw te zetten bij den café-
houder J. v. Dinther te Schayk. In den nacht
van 14 op 15 Juli 1935 werd het plan uitge-
voerd en het gelukte den dieven zich \',111 een I
partij gedistilleerd meester te maken. Na het I
plegen van, deze inbraak gingen de daders
uiteen, waarna een van hen: "De Rut'·. den I
terugtocht dOOI de eenzame Ossche neide aan-
vaardde. Weinig kon hij vermoeden, dat dit
zijn laatste rooftocht zou Zijn, immers in de
heide werd hij aangehouden door eenige man-
schappen van de Kon. marechaussee, die hem
aan den lijve fouilleerden. In zijn jaszak wer-
den eenige flesschen gedistilleerd aangetroffen,
en de Rut was door deze onverwachte aan-
houding zoo verbluft, dat hij, voordat h~i de
Marechausseekazerne te Oss had bereikt, reeds
een volledige bekentenis in deze zaak had ar-
gelègd en de namen van zijn mededaders had I '
genoemd. Onmiddellijk ging de marechaussee
over tot aannouding van de beide medepllch-
tigen Piet de B. en A. H., bijgenaamd de Jonge
Toon de Soep.

Na de eerste bekentenis.

Deze eerste bekentenis had dus tot onmid-
dellijk gevolg, dat drie der. meest beruchte .per-
sonen uit de Ossche onderwereld in handen
der politie vielen; Weinig konden de andere
leden van het Ossche milieu bevroeden, dat ook
zij hierdoor aan de justitie zouden worden over-
geleverd. Het behoeft geen betoog, dat de Rut'
na zijn eerste. bekentenis danig aan den tand
werd gevoeld over andere zaken, die op ont-
sluiering wachtten en inderdaad bleek, dat de
Rut, indien hij wilde praten, belangrijke aan-
wijzingen kon verstrekken, waardoor het' de
marechaussee werd mogelijk gemaakt, de ern-
stigste misdrijven, welke in Oss en omgeving-
waren gepleegd, tot algeheele opheldering te
brengen. Met groeten tact wisten de politie-
mannen van hem zoodanige aanwijzingen te
krijgen, dat zij het onderzoek in de tot dus-
verre zoo geheimzinnige moordzaak Gerrit de
.. konden opnemen, Piet de B. werd door de
ut als den moordenaar aangewezen van zijn
eef errlt en het wettig en overtuigend be-
ijs on, niettegenstaande de hardnekkige ont-
en ing van den dader, worden geleverd .. zoo-

. da veroordeeling volgen kon. Men was opnieuw
ee stapje verder, doch om het beoogde doel
t bereiken, moesten eenige speurders aan het
erk. die de genialiteit bezaten v!!_nde detec-

tives .van Scotland Yard. Het waren de wacht-
meesters de Gier en van der Weerd, welke
laatste door zijn Herculische lichaamskracht
door de .leden van ·de ossene onderwereld met
den naam van King Kong werd bestempel::!-,Van
de verschillende aanwijzingen, welke ZIJ van
de' Rut çntvingen. wisten .zij handig .gebruik
te makEj om zich in de fallllhe-omstandlgheden
van het Ossche milieu in te werken. De Rut
had n.l, intieme relaties aangeknoopt met
vrouw v. B. en het was voor de speurders geen
geheim, dat er plannen bestonden om de echt-
genoot -van vrouw v. B. uit den weg te rtllU1en
Men was er van overtuigd, dat het voo~ v B.,

die voortdurend zijn leven door den 11111111aar
vall zijn vrouw bedreigd zag, van groet belang



was. wanneer de Rut gerutmen tijd van het
tooneet zou verdwijnen. Inderdaad is het de
marechaussee gelukt ook dezen van B. aan het
praten te krijgen, met het gevolg, dat er meer
licht kwam' m de Oyensche moordzaak. Dacht
men aanvankelijk, dat alleen Wimke de B. en
de Olie de daders' Waren, thans bleek, dat ook
de Rut' en de jonge Toon de Soep hun aan-
deel in dit misdrijf, hadden vervuld. Ee:l. sterk
voorbeeld van de Ossche zwijgzaamheid is wel
het feit, dat de beide eerstgenoemden, die in-
middels reeds veroordeeld waren, doch hard-
nekkig bleven 'ontkennen, nooit de namen van
hun mededaders, die vrijuit waren gegaan, had-
den genoemd. Ofschoon men al weel' een stap
nader was gekomen in de goede richting, had
men aan de verklaringen van v. B. niets, zoo-
lang niet een der daners ten- bekentenis af-
legde. Toen ''list, de marechaussee handig te
pronteeren van den haat der familie de B.
tegen de Rut die Piet door zijn verklaringen
in de gevangenis had geholpen. Men wist den
vader van Piet en Wimke .de B. over te halen,
om zijn ZOOnWim te ~ewegen, een volledige
bekentenis af te leggen; waardoor tevens de
schuld van de Rut zou vaststaan. Inderdaad
geschiedde dit en thans kon 111enwel aanne-
men, dat de bres in de muur der Ossche stil-
zwijgendheld was geschoten. Wimke de B.
eapituleerêe en trachtte door zijn verklaringen.
zichzelf een ondergeschikte rol in het drama
toe te deelen, hetgeen evenwel later onjuist
bleek te zijn. TOen was ook deze moordzaak
geheel tot klaarheid gebracht.

, ,

Een biecht.
De Kon. marechaussee achtte thans den tijd

gekomen om "de moordzaak van der Pas te
onderzoeken en op te helderen. De bekende
wielrenner J. C" bijgenaamd de Ceel, die reeds
geruimen tijd van dit misdrijf werd verdacht,
werd in arrest gesteld, Het feit, dat de Rut,
reeds tegenover cte marechaussee had gepraat,
moet den Ceel wel bijzonder hebben getroffen.
Gekweld door bitter berouw, onthulde äij zijn
misdadigersloopbaan.
Nu viel de een na den ander in handen der

politie en wat baatte on t,kp,llnen, als men zich
reeds aan zooveel kanten verraden zag. De
meest beruchte typen verdwenen van het too-
neel en wercer, in het Huis van Bewaring te
's-Hertogenbosch opgeborgen, waar zij thans op

I,veroordeeling wachten, Reeds meer dan tach-
tiK personen zuchten achter de kerker-
muren en nog steeds is de groote schoonmaak
niet voleindigd. Nog talrijke zaken wachten op
opheldering en den beiden politiecorpsen wacht
nog veel werk, om de zuiveringsactie tot een
goed einde te brengen. ~Ir

* * *
De aanhouding van een heler.

De gemeente politie van Oss heeft Zaterdag
het verhoor voortgezet van den gearresteerden
schoenmaker B. uit Oss, die verdacht wordt
van hehng. Het onderzoek heeft uitgewezen,
dat B. in geregelde relaties stond met de vroe-
ger gearresteerden v. B", v. L. en U, De ver-
dachte B. ontkende eerst; maar later gaf hij
toe ,van de .bendeleden meermalen goede-
ren te hebben geheeld. Ook nam hij wel' goe-
deren in onderpand, o.a, waardevolle gouden en
zilveren sieraden, gevogelte, linnengoed en
fietsen. Veroer moet hij zich ook schuldig heb-
ben gemaakt aan andere strafbare feiten, w.o.
zedendelicten. Hiernaar wordt 'n nader onder-
zoek ingesteld. Verwacht wordt, dat de
arrestatle van den heler B. door weer nieuwe
arrestatles uit het Ossche milieu' zal worden
gevolgd. De vrouw van B. was aanvankelijk ook
aangehouden: zij is .echter na verhoord te zijn,
weer vrijgelaten.

J



Uit Oss.

De deere'!." Mg1en gearresteerde vrouw A. 0.,
wonende te 's-Hertogenbosch en die te Oss in
het politiebureau was gesloten, verdacht van het
plegen van abortus, heeft gisteren VOOll' de
gemeente-politie te Oss een volledige bekente-
nis afg~. Uit harur verklaringen is gebleken,

" dat zij ziöh herhaaldelijk heeft schuldig ge-
maakt aan bevengenoemd feit en tevens meer-
malen tegen betaling medicamenten aan
cliënten heeft verstrekt. De vrouw is naar den
Bosch op transport gesteld en na verhoor door ".
den officier van justli.tie in het huis van bewa-
ring opgesloten.

Drkoniniklijik,emareahaussee te Oss is gisteren
overgegaan tot de arrestatle van den 24-jarigen
landbouwerszoon L. V. B. onder verdenking van
brandstichting in de boerderij van zijn vader
op 21 Februari 1934, welke tot <Tengrond is
afgebrand en waarbij eenig vee is omgekomen.

j Nu zooveel misdrijven aan het Iicht komen kreeg
de marechaussee voldoende aanwijlzingen tegen
van B., zoodat zij tot zijn arrestatie kon over-
gaan, Hij is ill de marechausseekazerne opge-
sloten, waar hij aan een streng verhoor is onder
worpen. Hij blijft evenwet ontkennen.

De eenige welken geleden eea,rrestep,!'de ?o-
jarige A. v. d. W., bijgenaamd Slappe Toon van
Mieneke d'e Soep uit Oss, thans verblijfhoudend
Ll1het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch,
verdacht van diefstal met inbraak, heeft gis-
teren voor de koninklijke marechaussee te Oss
een velledige bekentenis afgelegd. Hij ver-
klaarde bij dien kapper v. d. Berg te Oss te-
zamen met zijn vriend Wimke de Bie - be- I
kend uit den overval met roof te Oyen - te
hebben ingebroken en een partij pa.rfumerieën
en geld te hebben gestolen. Verder heeft hij
zich aan verscheidene andere strafbare feiten
schuldig gemaakt waarnaar nog een onderzoek
wordt ingestekä

Y_//l' _;éJha".J3
Uit Oss.
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~ De' Ossehe- m-:lscl;tdigerswercld; '-"weer oenige
arrestatles. een reeks bekentenissen van Brs
de Sijp. (Gemengd Nieuws.) (BI. D p. :n

Weer arrestaties te Oss.
M. van H., bijgenaamd rooie ambezie

en een man, die te maken had met
den overval op de boerenleenbank te
Maren.

Men meldde ons gisteravond uit Oss:
De stroom van arestaties te -Oss blijft onver-

minderd aanhouden en vandaag heeft 'zoowelde
marechaussee als de gemeentepolitie een be-
Iangrjjka arrestatle verricht, waarmede weer
nieuwe misdrijven tot opheldering zijn gekomen.

I Op last van de Ossche brigade is vanmorgen
in den Haarlemmermeerpolder nabij Aalsmeer
door de marechaussee uit Sloterdijk aangehou-
den de 28-jarige landbouwersknecht M. van H,
uit Oss, bijgenaamd de Rooie Ambezie, een
bekend tyPe uit de Ossche onderwereld, Van H.
wordt er ernstig van verdacht tezamen met van
0., bijgenaamd de Olie en O. bijgenaamd het
Noesje, een brutale inbraak te hebben gepleegd
in het winkelhuis van den manufacturier van
der Zanden op den Heuvel in het centrum van
Oss.
In den Kerstnacht van het jaar 1933 werd

ing-ebroken bij boyengenoemden winkelier. De
dieven wisten zich door verbreking van een ruit
aan de achterzijde toegang tot het perceel te
verschaffen. In den winkel werd de geldlade
van den inhoud ontdaan, terwijl verder e'èn
groote partij manufacturen werd buitgemaakt.
Onopgeme:rkt wisten de indringers met hun buit.
door de voordeur het winkelpand te verlaten.
Tot nu toe bleef deze inbraak onopgehelderd.
Den Olie en het Noesje .hebben in deze zaak
voor de marechaussee reeds een volledige be-
'kentenis afgelegd en aan de hand van -de ver-
klaringen van deze personen kon de mare-
chaussee tot aanhouding van den derden ver-
dachte overgaan.
De thans gearresteerde van H. heeft destijds

een zonderlinge rol gespeeld in het moord-
proces G. de Bie, waar hij als getuige moest
optreden. Zijn verklaringen in de rechtzaal
waren zoozeer in: strijd met de waarheid, dat de
officier van justitie tegen hem rechtsingang
verzocht wegens meineed. Inderdaad heeft hij

, destijds door dit feit in voorloopig arrest ge-
zeten. doch door g-ebrek aan bewijs moest de
verdacnte in vrijheid worden: gesteld. Zijn broer
die zich aan hetzelfde feit schuldig maakte,
werd veroordeeld en ondergaat hiervoor nog
gevangenisstraf. De thans gearresteerde blijkt
verder geen blanco zondenregister te bezitten
en moet een geregeld contact hebben onder-
houden met de leden van de z.g, jongere garde
uit de Ossche onderwereld. Uit het onderzoek
is gebleken dat hij met de Ossene misdadiger
meermalen rooftochten heeft ondernomen.
Hierover zal hij nog riader aan den tand wor-
den gevoeld. De verdachte is gistera vond te
Oss aangekomen, waar hij in de marechaussee-
kazerne is opgesloten.
Ook de gemeentepolitie heeft niet stilgezeten

en door de verklaringen van L. V., bijgenaamd
Bijs de Sijp en A. H., bijgenaamd de Dikke Toon
. de Soep, kon zij overgaan tot arrestatte van den
43 -jarigen B. de R., woonachtig te Heesch.
Deze aangehoudene is gearresteerd op verden-
king van medeplichtigheid aan den overval met
roof op den kassier van de boerenleenbank te
Maren N. Br. in 1930. Zooals men zich zal

I herinneren, drongen destijds eenige gemaskerde
mannen het huis van den kassier binnen en
dwongen hem onder bedreiging met een revol-
ver Zijn brandkast te openen en het daarin aan-
wezige geld ten bedrage van eenige duizenden
guldens aan de dieven over te geven.
Bij het politieonderzoek, dat na he,~ misdrijf

werd ingesteld, werd door de -inarechaussee ten
huize van de familie de R. te Oss een groote
som gelds in een jas, toebehoorend aan een der
leden «van de familie d. R. aangetroffen. Een
bewijs dat dit geld van misdrijf afkomstig was,
kon indertijd niet worden geleverd. Eenigen tijd
geleden is het onderzoek in dit oude misdrijf
weer ter hand genomen met het resultaat dat
tot .arrestatte kon worden overgegaan van de I

R., een broer van den thans aangehoudene.
>V~:.d.e11 ~rden in deze zaak gearresteerd zekere
V. 'bijgenaamd de Flik, vall' O. bijgenaamd :Qet
SChoentje, "))eiden wegens het 'geven van in-

l' liChtingen en het uitlokken van .,pisdrijf. Een



Nadat de beruchte Bijs de Syp in het paleis
van justitie te 's Hertogenbosch voor den offi-
cier van justitie mr. Dubois een gedeelte van
zijn misdadigersloopbaan had onthuld, is hij
met zijn conrrater de dikke Toon de Soep ge-
vankelijk naar het polit.iebureau te Oss ge-

I transporteerd, waar zij over verschillende zaken
aan een verhoor werden onderworpen. Nu de
Syp, die steeds als een der meest gesloten

I
Ossche misdadigers heeft gegolden, eenmaal
zijn stilzwijgendheid had prijsgegeven, heeft hij

I cp het politiebureau nog een groot aantal be-

I
kenterrissen vastgelegd, waardoor opnieuween
lange rij van misdrijven tot klaarheid is ge-
bracht. Verschillende van deze feiten zijn zelfs
nooit ruchtbaar, geworden en de meeste ervan
waren reeds geheel in het vergeetboek geraakt.
De Syp verklaarde dat hij tezamen met zijn
intiemste helpers, de leden der zgn. oude
garde, nl. Toon de Soep en Peer de Bie, in
November van het jaar 1931

zeer berucht inbreker uit Oss, zekere Kaasje 1
van B., tegen wien onlangs rechtsingang was
verleend wegens moord op zijn neef van Galen,
was ook ter zake van medeplichtigheid aan
'dezen overval eel1'igen tijd geleden gearresteerd.
Er bevinden zich aldus voor dezen overval met
roof thans 6 personen in arrest, van wie eenige
reeds een volledige bekentenis hebben afgelegd.

* **
Bekentenis~en van Sijs de Sijp.

een overval met berooving heeft gepleegd op
den ouden alleenwonenden Koerten te Neerloon.

Het drietal was gemaskerd het afgelegen
huisje binnengedrongen, waar zij den ouden
man op zijn bed hadden overvallen. Zij bonden
hem aan handen en voeten en dwongen hem
onder bedreiging met den dood de plaats, waar
hij zijn spaarduiten bewaarde, aan te wijzen.
Het trio wist zich op deze wijze van het geld
meester te maken, hetwelk een bedrag van
f 2000 aan contanten vertegenwoordigde.
Een tweede schelmenstreek welke hij thans

voor de politie bekende, was een poging tot roof
gepleegd in het jaar 1932. Tezamen met Toon
de Soep had bij een ouden man tot Nestelrode
gevolgd, die volgens de meerring der roevers
veel geld bij zich moest hebben. Op een een-
zaam bosch pad werd de grijsaard tegen den
grond geslagen en van zijn portefeuille beroofd.
De daders wisten 'in de heide te ontkomen. Dit-
maal had men evenwel geen succes, daar het
slachtoffer weinig geld bij zich droeg. Tezamen
met zijn onafscheidelijken vriend Toon de Soep
was hij een getrouw bezoeker van markten en
kermissen waar het tweetal goede sier maakte I

met het gemakkelijk verkregen geld.
Zij bespieden dan ongemerkt marktbezoekers

en kermisgangers en hadden hun slachtoffers
spoedig gevonden.

De landbouwer Ploegmaker uit Heesch werd
, hiervan de dupe

toen hij de Ossche markt bezocht, toonde hij
aan verschillende personen zijn goed gevulde
portefeuille en pocnu.e erop, dat de Ossche
dieven hem die niet gemakkelijk zouden kunnen
afnemen. Inderdaad kwam de boer veilig van de
markt met zijn geld thuis, doch in denzelfden
nacht kreeg hij bezoek van de beruchte Osse-
naren, de Syp en de Soep, rue den boer van

\

zijn contant geld ten bedrage van f 200, ont-
lastten. Ook deze inbraak bleef tot dusverre
een 'raadsel.
In 1933 werd na afloop-van de Ossche markt

weer een goeden slag geslagen. Een marktoe-
zoeker uit het land van Maas en Was.] die een
welvoorziene geldbeurs bezat keerde een
weinig door sterken drank beneveld, huiswaarts
Hij werd onmerkbaar door de Syp en zijr

trawanten gevolgd en in de eenzame Harenscl11
steeg, een weg gelegen op de grens var

'J



Bergheim en Mege;n, werd de onfortuinlijk ..
marktbezoeker overvallen en van Zi.in porte-
.Ieuille inhoudende f 300 beroofd.
In hetzelde jaar

/

sloegen zij bun slag op de kermis te
Berghem.

ne Sijp en de Soep die als heer gekleed
plachten te gaan, wisten in aanraking te komen
met een kermisbezoeker die hen absoluut niet
kende. Men geraakte in, een vertrouwelijk ge-

I sprek en de vreemdeling vroeg zijn beide nieuwe
vrienden eenige adressen te Oss waar hij den

I nacht op rustige wijze zou kunnen doorbrengen.
De Ossenaren verwezen hem naar eenige per-
ceelen in het beruchte Vierhoekje en raadden

, hem aan zich flink van geld te voorzien, daar
er daar meestal nog een stevig glaasje werd ge-
dronken. Met een portefeuille inhoudende f 266
aan contanten, begaf de oedgeloovige kermis-
vierder zich naar het opgegeven adres waar hij
door de schavuiten werd opgewacht en neerge-
slagen. De man werd van zijn geld ontlast en
zal wel geen prettige hermnertng aan donker
Oss naar den vreemde hebben medegenomen.
Van dit feit werd nooit aangifte bij de politie
gedaan. Verder diepte de Slip nog een inbraak
op in het veerhuis te Megen waar hij met Toon
de Soep heen gewerkt. Daar werd een bedrag
aan geld en een par-tij sigaren en' gedistilleerd
buitgemaakt. Ook heeft het drietal in 1932 te
Heeswijk geopereerd. Daar had men een inbraak
gepleegd bij den gemeente-ontvanger, waar een
groet formaat brandkast à Ia sardine werd
epengescheurd. De inbrekers wisten met den in-
houd. bestaande uit ca. f 600 aan contanten,
ongehinderd te ontkomen.

En nog een heele reeks misdrijven.

Tenslotte bekende de syp nog zijn mede-
plichtigheid aan een serie misdrijven, welke
reeds door Toon de Soep zijn bekend, n.l. de
overvallen met bercoving te Marienheide, Loon
)lP Zand, de ernstige inbraken te Gassel, Lange-
boom, Boekel en Tubbergen. De inbraak bij den
wijnhandelaar de Louw op den Heuvel te Oss.
Bij al deze misdrijven zijn de daders groote
geldbedragen in handen gevallen. Verder
biechtte hij nog op zijn medeplichtigheid aan
brandstichting bij den landbouwer van Dinther
te Oss, terwijl hij zdjn medeplichtigheid erkende
aan ontelbare kippendiefstallen. De politie is
van meerring dat de Syp nog steeds niet aan
het einde van zijn bekentenissen is gekomen.
Hij heeft zoo actief gewerkt. dat hem nog
meerdere misdrijven worden aangerekend.
Intusschen zijn door zijn verklaringen weer in
andere zaken nieuwe gezichtspunten geopend
zoodat hiervan ongetwijfeld nieuwe arres.aties
het gevolg zullen zijn, Uit alles blijkt, dat de
Syp en de Soep ontelbare misdrijven hebben
gepleegd en een ware terreur hebben uitgeoèïend
in Oss en, omgeving. Thans komt aan het licht
dat misdrijven zijn gepleegd die nooit aan de
politie bekend zijn geworden daar men uit anzst
voor wraak geen mededeelingen aan politie-
autoriteiten hierover durfde verstrekken.

(Ongecorrigeerd)
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Auto rijdt een café binnen.

In den aïgeloopen nacht omstreeks 1 uur ts
een personen auto, waarin vier personen waren
gezeten, komende uit de richting Grave in de
bocht bij het Hookje de Langenboom te Oss
ge51ipt en in vOil:J.evaart tegen het; café van
den heer Lamers aldaar gebotst. De botsins
was zoo hevig, dart de pui van het café geheel
werd vernield en de voorgevel gedeeltelijk Ut-
stortte, In die g,elagJ!;amel' werd een groote ver- I
wresting aangericht,
De inzittenden van den auto liepen allen

verwondingen op. Een dier passagiers was door
de voorruit .g'eslingerd en vi'ij €l'l1sti:g aan het
hoofd gewond, Allen moasten onder genees-
kundige .behandJeJing worden gesteld, De auto
was zwaar gehrwend en moest per kraanwagen
naae een garage worden gesleept.

v



De koninklijlre marechaussee te Oss is gisteren
tot arrestatle overgegaan van den 24-jarigen
H. v. D., uit Oss, onder verdenking van heling
van gestolen goederen, De aangehoudene' werd
naar de marechauseekazerne te Oss over-
gebracht en aan een strong verhoor onder-
worpen. Ten slotte legde hij een volledige be-
kentenis af. Hij gaf toe dat hij een groote partij
manufacturen. welke bij een' inbraak op Kerst-
nacht 1933 in het winkelpand van den heer

/v. d. Zanden op den heuvel te Oss was gestolen,
I van de dieven had opgekocht. v. D. is ter

~t( ."./ beschikking gesteld van den offäcier van justitie
;';' / te 's-Hertogenbosch.
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Wedstrijden te Oss.
Zondagmiddag zijn op de wielerbaan in het

Gem. Sportpark te Oss groote wedstrijden ge-
houden, waarvan de resultaten als volgt luiden:
Tijdrace over een baanronde voor nieuwe-

lingen: 1 Vos, Oss 14 2/5 sec.; 2 Van Oss 15
2/5 sec., 3. Van Vlijmen, Oss 15.6 sec.
Omnium tusschen de onafhankelijken W.

van Uden, Oss en den amateur G. Boyen, Oss.
Sprintrace over 3 ronden: 1 G. Boyen; 2 W.

v, Uden. Laatste 200 meter van G. Boyen 13
9/10 sec,
Tijdrace: 1 Boeyen 13 7/10 sec.: 2 Van

Uden 14 2/10 sec.
Persoonlijke achtervolging over 15 baan-

ronden: gewonnen door Boeyen met 40 meter
voorsprong op van Uden.
Klassementsrace over 30 baanronden in 3

klassementen: 1 van Swelm, 'Nijmegen (wint
2 klassementen) 13 punten; 2 A. Boogaarts,
Herpen (wint 1 klassement) 13 pnt.; 3. De
Grauw, 's-Hertogenbosch, 4 pnt.; 5 v. Genenx,
Waalwijk, 2 pnt.
Persoonlijke achtervolging over 15 baan-

ronden: tusschen Wiegman, Enschede en Veger
Amersfoort, gewonnen door Wiegman, Enschede
die 40 meter inloopt op Veger. Tijd 5 min.
9 seconden.
Afvalrace voor nieuwelingen: 1 Veger Jr.,

Amersfoort; 2 Vos, Oss; 3 Van Os, Oss.
Tijdrace voor nieuwelingen over één baan-

ronde: 1 Maas, 's Hertogenbosch, 15l/D sec.;
2 Veger Jr., Amersfoort, 15 3/10 sec.; 3 Van
os, Oss, 15 4/5 sec.
Vijfkwartierskoppelwedstrijd in 5 klasse-

menten voor amateurs en onafhankeltjken : 1
Boeyen, Oss-Jo Boogaarts, Herpen, 14 punten;
2 V. Geenen, Waalwijk-A. Boogaar'ts, Herpen,
9 pnt.; op 1 ronde: 3 van Uden, Oss~Veger,
Amersrsort, 21 pnt.; op 1 ronde: 4 van Swelm,
Nijmegen, alleen 13 pnt.; 5 De Grauw-Van,
Oss, 's-Hertogenbosch, 3 pnt. (op 1 ronde);
6 op 5 ronden v. d. Elzen, Oss-Wiegman,
Enschede, 0 put.

Uit Oss.
Een heler gearresteerd,

Een straatroof opgehelderd.

Gisteren hebben twee der verdachten in de
moordzaak te Oyen, nl. A. H., bijgenaamd de
jonge Toon de Soep, en van 0., bijgenaamd de
Olie, die beiden in het huis van bewaring te
's-Hertogenbosch zijn gedetineerd, voor de
Koninklijke marechaussée, een misdrijf bekend,
dat nooit ruchtbaar is geworden. Beide man-
nen hebben in het voorjaar van 1934 een bru-
tale straatroof gepleegd. Zij waren den zwerver
V. onmerkbaar gevolgd en hadden den man op
een stil deel aan den Berghemschenweg te Oss
neergeslagen en van zijn scharnel bezit berootd.:
V., die tijdens zijn verblijf te Oss, steeds in
logementen in de buurt van den Berghem-
schenweg vertoefde, heeft uit angst voor wraak
nooit aangifte van het gebeurde durven doen.
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Het huis van bewaring in den Bosr."
is overbevolkt.

Naar wij vernemen heeft, de stroom van
arrestaties uit Oss, welke nog steeds niet op-
houdt, tot gevolg gehad dat het huis van bewa-
ring te 's-Hertogenbosch ts klein is geworden
Op een dergelijke vloed van "ppsiongasten" i's
men niet ingericht en men kwam reeds plaats-
ruimte tekort. Voorloopig kunnen geen nieuweI arrestanten meer worden ondergebracht.

v

.;")I

i~'

0)
~ .

Die misdaden te Oss en
omstreken..

Gisteren is te Nijmegen aangehouden
L. B., bijgenaamd de gekke Boey, die
een rol heeft gespeeld bij de bekende
moordzaak-de Bie. !

Gisteren is in verband met de misdaden te
Oss weder een arrestatte verricht. De Rion.
marechaussee te Nijmegen heeft op verzoek
van de brigade te Oss te Nijmegen aangehouden
den 29-jal'igen arbeider L. B., bijgenaamd de
Gekke Boey, verdacht van heling van gestolen
goederen. De aangehoudene is naar de mare-
chausseekaeerns, te Oss overgebracht en daar
aan een streng verhoor onderworpen. Hem.
wordt ten laste gelegd heling van manufacturen,
ontvreemd in den nacht van 25 December 1933
uit den winkel van den manufacturier van
der Zanden op den Heuvel te Oss, gezamenlijk
met den dezer dagen reeds gearresteerden H.
v. D., beter bekend onder 21ijn bijnaam van
Harrike van Nel de Slet. Hij heeft den buit
van de dieven opgekocht. Aanvankelijk ontkende
B., doch gisteravond heeft hij een volledige
bekentenis afgelegd.
De gekke Boey ÎIS een bekende figuur uit het

Ossche milieu. Zooals men zich zal herinneren,
heeft hij ook een rol gespeeld in de bekende
mcordzaak-G. de Bie, waarbij hij als één der
hoofdgetuägen optrad. Zijn v€l1'klaringen waren
zoo bezwarend voor den verdachte, den thans
veroordeelden P. de B., dat men er zelfs in de
kringen der Ossche onderwerekt verontwaardtgd
over was. En men ging hem het leven lastig
malken. Men heeft gepoogd h€lD uit den weg te
ruimen en daar de grond B. toen te warm onder
de voeten werd, vestigde hij zioh te Nijmegen.
Ook daar heeft men hem meermalen bedreigd.
B. heef,t eveneens bezwarende verklaringen af-
gelegd tegen zijn zwager Van 0., bijgenaamd
den Olie, en Wimke de Bie in de moordzaak
Oyen. Beide verdachten werden in den nacht
van den moord te zijnen huize aamgetroffen. De
thans gearresteerde ÎIS ter besohikking van de
justitie gesteld.
Op het oogenblik is het meerendeel der per-

sonen, däe in de moordzaeïk-G. de Bie als
getuigen zijrn opgetreden, irn handen dell' polltde
gevaden, ,

Bekentenissen in den Bosch.

Voor den subst.-officier van justitie, mr.
Dubois en den rechtercommissaris mr. Schröder
te 's Hertogenbosch zijn in het Paleis van
justitie aldaar gisteren voorgeleid zekere J. M.
den B. uit Oss, thans verblijf houdend in het
huis van bewaring te 's Hertogenbosch, als ver-
dacht van verschillende misdrijven in de jaren
1930 tot 1934.Hij werd aan een streng verhoor
onderworpen en bekende tenslotte medeplichtig
te zijn aan den overval met roof op mej.
Kuipers-v. Orsouw op de Zevenbergsche helde
onder Oss in 1930. Als medeplichtigen zijn
opgetreden A. A. H., of Dikke Toon de Soep,
en F. de R. Deze beide laatsten hebben reeds
een volledige bekentenis afgelegd. Thans is de
overval te Zevenbergen geheel tot klaarheid
gebracht. .J
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Brand te Schijndel.

BoerderÏji afgebrand.

Gisteral'\!ond 15 door onibekende oorzaak bran(!
uitgebroken in de boerderij van de weduwe de
Wit te Schijndel. Het perceel stond spoedig in
Iichte laaie. Ook de landbouwschuur vatte vlam
en is met de stalling en de boerderij tot den
grond toe afgebrand.
De inboedel en de Iandoouwinventarts, Zijn

(>veneel1lSve..loren gegaan. Verzekering dekt de
schade,

J .(_/.-Z_ '1 /P~d A----Botsing tusschen auto en bakfiet~.

De bestuurder van den bakfiets
ernstig gewond.

Oisteravon'd ca. 10 Uur teed op den Rijks-
,straatweg den Boseh-e-Grave onder 8chayk, de
38'jarige ijsventer, -van lt., uit Hees'ch, komende
vall de Velpsche kermis, met zijn driewieler
huiswaarts. Nabij de steenoven werd de man
door een hem achterop rijdende vrachtauto
aaneereden. De man werd van zijn rijwiel lle-
slingerd en kwam met groote kracht op den
weg terecht. ,
Voorbijgangers vonden het slacbtoïëer bewus- I

telcos naast Zijn totaal vërnlëld r,ijWiel liggen.
Ornhtddell~l1kwaarschuwdan Zij dr. Sluiters uit
Ravenstein, die de eerste hu:tll verleende. Hij
achtte den toestand van het slaohtorrer ZO!;)
ernstig dat onmiddellijke overbrenging per me-
kenauto naar het st. Oanistus zdekenhuis te
Nij.meg'ên noódzakelijk bleek. Men vreest voor
het leven van v. H. De automobilist is zondec
naar het slachtoffer om te Zien doorgereden.

.,(;(./_~.(J-

De aanrijding bljSchalk.
Het slachtoffer .overleden,

I De 40-jarige ijscoventer v. H. utt Heesch, die
gistel-avond op den rijksstraatweg onder de gèi.
meente Schaik met zijn bakfiets door een 'paS"; ,
seerenden vrachtauto is aangereden, is k6rt
na aankomst in het Oanisiusziekenhuis te Nij- ,
megen aan de gevolgen van het epgeloopen
letseloverleden. Het slachtoffer was gehuwd
en vader van acht kinderen.

De chauffeur met twee mannen gealTesteerd
en opgesloten.

Zooals gemeld was de bestuurder van den
vrachtauto doorgereden. De marechaussee uit
Grave heeft onmiddellijk de Ossche mare-
chaussee gewaarschuwd, die er f in geslaagd 15
den auto te achterhalen. De bestuurder. bleek
te zijn v. d. H., bijgenaamd de Brus uit Nis-
telrode. In de cabine zaten nog twee personen.
Dé drie mannen verkeerden onder den invloed
van sterken drank. V. d. H. is naar Grave
overgebracht en daar opgesloten. De auto is
in beslag genomen.

Uit Oss.
Iemand, die valsche aangiften be-

treffende inbraken te zijnen hujze
placht te doen, gearresteerd. ,

be gemeentepolitie te Oss heeft vandaag den
45-jarigen G. T. uit Heesch gearresteerd, die
verscheidene keeren bij de politie aangifte had
gedaan, dat te zijnen huize zou zijn ingebroken.
Van de inbrekers werd nooit een spoor ontdekt.
T. werd naar het politiebureau te Oss overge-
bracht, waar hij ten slotte heeft bekend, dat
zijn aangiften valsen waren geweest en hij de
inbraken gefingeerd had om zich in het bezit te
stellen van de verzekeringssom, wat hem eenige
malen is gelukt. T. 'zal ter bescb,ikking. van de
politie orden gesteld. '

, ,
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OSS De heer J. A. v. Grun.sven heeft zijn
beroep' bij Geel. Staten tegen de .l.>e.slissmg~_an
den raad om hem niet 1!--1sraadslid toe te laüen
aangezien hij te kort ill de gemeente woon-
achtig is, ingetrokken. ." be
Als lid van den raad is lil zijn plaats -

noemd verklaard de heer P. J. J. Cremers r.k.,
thans wethouder van deze gemeente.-

Weer een arrestatle te Oss.
De marechaussee te Oss is gisteravond over-

gegaan tot arrestatle van zekere C. v. d. A.,
bijgenaamd Kees van den Blikken Tinus woon- • .,/
achtig te Berghem. De aangehoudene wordt Y
verdacht van verschillende rijwieldiefstallen,
gepleegd in 1933 en 1934. Hij is in de mare-
chausseekazerne opgesloten, waar hij aan een
verhoor wordt onderworpen. Het onderzoek in
deze zaak duurt voort.

Onbewaakte overwegen.
'Vagen door een trein gegrepen. De

voerman gewond.

Gisteravond omstreeks kwart voor zeven is op
den onbewaakten overweg, onder de gemeente
Raamsdonk, een bcerenwagen door een perso-
nentrein gegrepen.
De landbouwersknecht J. Broeders uit Raams_

donkdorp passeerde op dien tijd met een boeren-
kar, geladen met stroo, den onbewaakten over-
weg ter plaatse.
Op hetzelfde oogenblik naderde personen-

trein 1283, welke om 18.08 van Lage Zwaluwe
naar 's-Hertogenbosch was vertrokken. Doordat
Broeders zich achter een anderen boerenwagen
bevond, schijnt hij den naderenden trein niet
te hebben opgemerkt.

De wagen, welke met twee paarden was be-
spannen, werd door de trein gegrepen. De voer-
man werd van den wagen geslingerd. Het
slachtoffer kwam met het hoofd op het wegdek
terecht en liep een wonde aan het achterhoofd
op. Per auto is hij naar een dokter te Waspik
'Overgebracht. Zijn toestand is niet levens-
gevaarlij k.
De paarden hebben zich losgerukt en gingen

op hol. Zij werden door eenige voorbijgangers
gegrepen en tot staan gebracht; de dieren hebben
geen letsel opgeloopen.
De boerenwagen, werd totaal vernield, en de

brokstukken daarvan werden een 50 meter met
den trein meegesleurd, voordat deze tot stilstand
kon worden gebracht. Ook de koplampen van de
locomotief werden beschadigd.
De trein had 15 minuten vertraging.

;z ty/7 tJ#~ IJ
Uit Oss.

/t

Weer een bekentenis.

Het is gisteren de marechaussee te Oss gelukt
een zekeren d. R., een beruchten Ossche~
misdadiger, die sinds eenige weken in het huis
van bewaring te 's-Hertogenbosch in voorloopl~e
hechtenis verblijft, tot een volledige beke~tellls
te brengen. Hij is betrokken geweest blJ den
brutalen overval met roof op de ossene helde
co de landbouwersvrouw K., waar op een Zo~-
dagochtend een bedrag van duizend gulct,en IS

geroofd. Door deze bekentenis is dit mls?rlJf ten
volle tot klaarheid gekomen, daar de ene med~~
plichtigen van d. R., te weten "Toon de Soep,
J. de B. en F. B. reeds ter zake een voüedige
bekentenis hadden afgelegd.

i'lloestee et
SAMBEEK. Gls'teren Is alhIer ~astudiehuiS te

bouwen van een Paterklooster mete voor reke- I
St.evemsbeek onder deze ~ef~llerhei1igste Sa-
nina van de Paters vaI)-.. e waren gebrs. NaUS
erament. Laagste inschrlJvers
te Neer met f 31.060.



J. S.. bijgenaamd de rooie Schel,
achter slot en grendel.

De arrestatles te Oss zijn nog niet van de
lucht en langzaam maar zeker begint het aan-
tal personen, dat in handen van de politie is
gevallen wegens verschillende misdrijven, de
honderd te naderen. Zaterdagavond is de ge-
meentepolitie overgegaan tot arrestatle van
zekeren J. S., in den volksmond beter bekend

... onder den naam de rooie Schel, uit Oss, als
verdacht van diefstal van veldvruchten. De aan-
geboudene werd op het politiebureau opgesloten
en aan een streng verhoor onderworpen. Aan-
vankelijk ontkende hij het hem ten laste ge-
legde, doch' tenslotte viel hij door de mand en
verklaarde, .dathij meermalen des nachtsmet
paard en wagen er op uit was getrokken om
aardappelen en andere te velde staande gewas-
sen te stelen. De feiten dateeren echter reeds
van 10 jaar geleden. De man zal ter beschikking
van de justitie te 's-Hertogenhosch worden
gesteld. Of hij echter in het huis van bewaring
zal worden opgesloten, blijft de vraag, daar dat,
zooals bekend, reeds door vele Ossenaren Is
bezet en er vrijwel geen plaats meer over is.

De arrestaties te Oss.

Nog een arrestatle en een nader verhoor.

L

Voorts wordt gemeld:
De gemeente-polltie te Oss heeft in den afge-

locpen nacht gearresteerd den circa 30-jarigen
ongehuwden J. T. uit Oss, die van verschillende
misdrijven werd verdacht. Hij is op het politie-
bureau opgesloten en na een langdurig verhoor
bekende hij dat hij zich schuldig heeft gemaakt
aan diefstal van rijwielen en rijwielondercteelen.
Voorts bekende hij, dat hij eenigen tijd geleden
een oude vrouw te Oss van een bedrag van f 20
heeft beroofd. Gedurende de afgeloopen dagen
.heert M. Y. 0., bijgenaamd de Koperen, die in
het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch was
opgesloten, op het politiebureau te Oss vertoefd,
'in verband met het onderzoek in verschillende
zaken. Van O. heeft zijn medeplichtigheid toe-
(gegeven aan vers~hi.llende misdrijven, doch in
verband met den stand van het onderzoek kan
de politie daaromtrent nog geen nadere mede-
'cteelingen doen, De verklaringen van van O.
zullen waarschijnlijk aanleiding zijn tot nieuwe
arrestatles. Vanmorgen is van O. weer naar het
huis van bewaring te 's-Hertogenbosch ver-
voerd, terwijl T. eveneens ter beschikking van
de justie zal worden gesteld.

ZEELAND (N.B.) De raad. heeft besloten, acht
boerderijen te laten bouwen op de ontgonnen
gronden in de Peel, onder deze gemeente.

Arrestatie van een vrouw wegèns
heling.

Uit Oss.

In den a ïgeloopen nacht is de gemeentepolitie • /
te Oss tot arrestatle overgegaan van de V
43-jarige gehuwde vrouw V., geboren v. d. H.,
wonende in het Viethcek aldaar en verdacht
van heling van gestolen goederen. Na een streng
verhoor bekende zij vanmorgen gedeeltelijk en
verklaarde, zich schuldig te hebben gemaakt
aan heling van goederen, van diefstal afkom-
stU:, Het onderzoek duurt voort.

-



Gisteravond is door onbekende oorzaak brand
uitgebroken in de boerderij van den landbouwer
P. Schraven te Beers. De horstede is tot den.
grond afgebrand. Ook de inboedel en landbouw:'
inventaris zijn verloren gegaan. Verzekering
dekt de' schade,

Door onbekende oorzaak is gisteren de land-
bouwerswoning van J. v. H. te Boxtel geheel
door brand vernield. Ook de inboedel en land-
bouwinventaris zijn een prooi der vlammen ge~
worden. Het verbrande was niet verzekerd.

Uit Oss.
Weer een arrestatie.

Vannacht heeft de pOlitie té Oss den onge-
veer 30-jarigen ongehuwden v. d. S. uit 'Os.,
gearresteerd, die verdacht wordt van mede-
plichtigheid aan verschillende misdrijven. Het
onderzoek duurt voort.

Onbewaakte overwegen.

Jongen door een trein overred.m
en gedood.

Gwtermiddag ongeveer half zes is nabij den
onbewaakten overweg onder Geffen (N. Br.)
het verminkte lijk van een ongeveer 15-ja.rig€l1
jongen gevonden. De marechaussee werd ge-
waarschuwd. Het bleek te z,ijn de 15-jarige
landbouwerswon T. van Hoey uit Oss, die door
den personentrein uit Den Bosch was aan-
aereden en op slag gedood. Het personeel vall
den trein bad niets gemerkt. Het lij1k is door
de politie in beslag genomen.

Nog een ongeluk.

Toen de moeder va.n het slachtoffer 7.i.chper
auto naar de plaats des onheils spoedde, is de
22-jarige fabrieksarbeidster A. van B. uit Geffen,
die zich per fiets huiswaarts begaf, dool' dezen
auto aangereden. Zij liep ernstige kwetsuren
op. Daar het ongeluk dicht bij de P" 'Norlijke
woning gebeurde, is zij, daar binnel ' .en.
Haar rijwiel werd vernield.

;J/~@

Uit Oss.
Een juffrouw; verdacht van brand-

stichting, aangehouden.

Op verdenking van brandstichting is gister-
middag door de marechaussée de 34-jarige ge-
huwde mej. van R. gearresteerd wonend op de
Paardenmarkt te Oss, in wier woning Woens-
dag j.l. brand was ontstaan onder verdachte
omstandigheden. Haar man slaagde er In dien
met moeite te blusschen. Hij liep daarbij brand-
wonden op. De vrouw heeft rnog geen bekente-
nis afgelegd. Zij zal naar het huis van bewa-
rmg in Den Bosch worden gebracht.

st. MICHIELSGESTEL. De raad heeft be-
sloten, een bedrag van f 1300 beschikbaar te
stellen voor restauratte van het raadhuis. Voorts /
besloot men een kasgeldleening aan te gaan, V
maximum f 40,000, tegen een rente van ten
hoogste 4% pot.
Blijkens brief van Oed. Staten is den burge-

meester toestemming verleend, tot 1 Augustus
1936 in de gemeente Vught te wonen.



St. Oedenrode.

Tiende Brabantsche klompenbeurs.

Gisteren is de tiende Brabantsche klompen-
beurs, welke gisteren en vandaag alhier wordt
gehouden, geopend, Ter gelegenheid van het
tweede lustrum van deze klompenbeurs werden
de autoriteiten en genoodigden door het ge-
meentebestuur ten stadhuize ontvangen, waar
de burgemeester, jhr. H. van Rijckevorsel van
Kessel de aanwezigen een hartelijk welikom

, toeriep,
Spreker begroette in de eerste plaats den

commtssans 'van de Koningin in Noord-Bra-
bant, mr, dr, A. B, G. M, van Rijckevorsel,. die
zich bereid verklaard had deze tiende Bra-
bantscha kWmpenbeurs te openen. Vervolgens

, begaf het gezelschap zich naar de oude open-
bare school waar de beurs wordt gehouden, De
heer Lieshout voorzdtter van de Klompenbeurs,
tevens voorzitter van de nationale r.k, klompen-
makerspatroons heette de aanwezageei welkom
en getuïgde van zijn groote bewondering voor
het initiatief en den durf dier klompenmakers-
patroons,

Hij hoopte dat deee beurs goede vruchten' zou
mogen afwerpen. Ook pastoor v. d. Ven van
Luyckx, geestelijlk adviseur van den bond van
klompenmakerspatroons en A. N, Fleskens, lid
van de Tweede Kamer en burgemeester van
Geldrop uitten hun beste wens chen voor het
welslagen van de beurs.
Er werd een rondgang gemaakt langs de ver-
schillende stands. Circa 75 exposanten hebben
hun waren tentoongesteld, twee machinale be-
drijven en een handbedrijf zijn in weriking te
zien.
In tegenstelling met de vorige beurzen zal

deze tiende beurs niet alleen het karakter van
een tentoonstelling hebben, doch tevens een

r handelsbeurs zijn.' Circa 10,000 paar klompen
waren den eersten dag aangevoerd en in den
namiddag was de handel vlot, De belangstelling
van het publiek was reeds den eersten dag
zeer groot.

9:rad./j /'7-t<./t.
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I Eenige gevallen van brandstichting te Oss
: opgehelderd. (Gemengd Nieuws.) (BI. A p.21

Oe zuiverin'9 van Oss.
Brandstichting. Onschuldig veroor-

deeld: Uit de ouderlijke macht ontzet.

De beruchte Jan C., bijgenaamd de Ceel, uit
Oss, die voor de marechaussee reeds tal van
zware misdrijven heeft. bekend, o.m. den af-
s.chuwelijken moord op den caféhouder Jan van
der Pas, blijkt nog meer op zijn kerfstok U!
m..bben.
De marechaussée heeft sedert geruimen tijd

een onderzoek ingesteld naar een groot aan-
tal verdachte branden, welke de laatste jaren
te Oss hebben gewoed. Hierbij is een brand
op het tapijt gebracht. welke in het jaar 1929
de kapitale boerderij van den landbouwer'
Vaaske van Dinther aan den Berghemschen
weg te Oss geheel in de asch heeft gelegd. De
oorzaak van dezen brand was· nooit op-
gehelderd. Doordat de bewoners zelf te goeder I
naam en faam bekend stonden, moest worden
aangenomen. dat de brand door derdan was
gesticht. Bij het ondersoek kreeg de marechaus-
see verschillende aanwijzingen in handen. welke.
er op wezen, dat C. de hand 1111 deze brand-
stichting moest hebben gehad. De Oeel, die in
het huls van bewaring te 's-Hertogenbosch ver- !

blijf houdt, werd door de Osscl!e marechaussee
danig aan den tand geV(Je}den tenslotte viel hij
door de mand en legde een bekentenäs af. Vol-
gens zijn verklaringen heeft het bewuste feit
Zich als voLgt toegedragen:
Op een Zondgavond in April 1929 kwam de

Ceel pel' rijwiel van Berghem, waar hij den
avond in gezelschap van eenige vrienden in
vrooHik~ stemmtnz !mil doorgebracht.
Tegenover zijn ouderlijke woning stond de
kapitale boerderij met landbouwschuren van
Van DiIi.ther. Hét was circa" 11 uur en de be-
woners hadden zich reeds ter ruste begeven.
Plotseling voelde hij een sterke neiging in zich
opkomen om een brand te zren en hij begaf
zich naar de a-chterzijde van de hoïstede, lichtte
eenige dakpannen op en stak met een lucifer
het stroo van de dakbedekking in brand. Na
zich vergewische te hebben, dat de boerderij fel
brandde keerde hij huiswaarts, om eenige
oogenblikken later terug te keeren, toen het
geroep van "brand" de avondstilte verbrak. De
bewoners werden op hun bed door het vuur
verrast, en aan de omstandigheid, dat de buren
den brand vrij spoedig hadden bemerkt, is het
te danken, dat zij nog in nachtgewaad het
brandende perceel konden ontvluchten en zich
het veege lijf wisten te redden. De boerderij
met bijgebouwen brandde weldra als een fakkel
en het in de stallen aanwezige ~"€e kwam in
de vlammen om. Niets kon worden gered en
de schade was dan ook zeer aan,zienlijk.
Een eigenaardige omstandigheid was het, dat

kort nadat de brand bij van Dinther werd ge- I

alarmeerd, brand ui;thrak aan het andere eind l
van Oss, In het woonhuis van M. de R. in de :
Ossene .helde, Deze de R. behoort tot de be-
ruehte Ossche bende. Thans vertoeft hij wegens
medeplichtigheid aa.n een groot aantal mis-
drijven, In het huis van bewaring te 's-Her-
togerrbosch. De brandweer, die .handen vol werk.
had, kon geen hulp verteenen en het perceel
werd met den grond gelijk gemaakt.

Het spreekt vanzelf, dat naar dezen twe.eden
brand onder verdachtE! QIIll,Sta-ndighedeneven-
eens een grondig onderzoek zal worden in-
gesteld. .
Voorts ~r€rdenkt de marechaussee zekeren Th.

van B. ult Oss vaubrandstrcntang in drie hooi-
mijten op den Achterschaijk te 055; .toebe-
'hoorende aan een Riotterdamsche familie. De
verdachte zal in het huis van bewaring ·te
'S-Hertogenbosch, waar hij wegens andere mis-
drijven is opgesloten, aan den tand worden ge-
voel-d..
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De Ossche stilzwijgendheid, die het mogelijk
maakte, dat de misdaad aldaar zoo welig
tierde, heeft ook tot gevolg gehad, dat een
man ten onrechte van diefstal werd ver-
dacht en, naar thans gebleken is, onschuldig
gevangenisstraf heeft ondergaan. Het betreft
een geval van kippendiefstal. In 1928 werd
bij den landbouwer Vos te Bakel (N.B.)
een groote partij kippen gestolen. Bij het on-
derzoek kwam men tot de conclusie, dat de
dievj!ll te Oss moesten thuishocren. De Ossene
gemeentepolitie ging ertoe over den kippenkoop-
man C. W. v: d. H., destijds te Oss woonachtig,
te arresteeren. Van den H. ontkende het ten
laste gelegde, doch daar dit ontkennen in Oss
eenmaal de gewoonte was, veronderstelde de
politie toch den dader in handen te hebben
en van den H. werd naar Den Bosch overge-
bracht, waar hij ter beschikking van de justitie
werd gesteld. Terzelfde,rtijd werden in zijn
woning veertien kippen" weïke van deeen diefstal'
afkomstig moesten zijn, in beslag genomen.
In de rechtszaal bleef de kippenkoopman in

zijn ontkennende houding volharden, doch des-
ondanks werd hij tot 9 maanden gevangenis-
straf veroordeeld. De man heeft deze 9 maan-
den plus 2 maanden voorlooptge hechtenis uit-
gezeten. Nu evenwel zoovele Ossenaren aan het
bekennen zijn gegaan, is ook gebleken, dat v. d.
H. het slachtoffer is geworden van de ossene
stilzwijgendheid en dat hij onschuldig is
veroordeeld. Het behoeft geen betoog, dat de
kippenkoopman over het hem aangedane on-
reoht gegriefd was hij rustte niet voor
hij den dader van den diefstal had gevonden.
Inderdaad kwam hem na eentgen tijd ter oore,
dat de beruchte Ossche misd1adtger L. V., bij-
genaamd Bijs de Sijp, de hand in dit mlsdrijf
moest hebben gehad. Van den H. heeft zich
toen SChriftelijk tot de Sijp, die in het huis
van bewarmg in Den Bosch vertoeft, ge-
wend, met het verzoek aan de desbetreffende
politie-autoriteiten mededeeling te doen, dat
hij Cv.d. H.) onschuldig aan den kippendiefstal
Is geweest en dat hij (Bijs de Sijp) den diefstal
heeft bedreven, Thans heeft, naar Wijvernemen,
de Sijp ook dezen kippendiefstal bekend. Uit
zijn verktaringen moot zijn kornan vast te staan,
dat hij ongeveer 60 kippen bij den landbouwer
Vos heeft gestolen. Verder noemde bij de na-
men van zijn medeplichtigen, L. v. d. H. ujt
Heesch, van M., die de kippen had vervoerd,
en de V., die het pluimvee heeft opgekocht.

Bij justtteele beschikking is de beruchte
Ossche misdadiger P. de B. uit de ouderhjke
macht over Zijn kinderen ontzet. Zijn drie
kinderen zijn Zaterdag te beschikking van den
voegdijraad gesteld. Men verwacht, dat de
iustitie er tee zal overgaan nog meer mensch en
uit het Ossche milieu uit de OUderlijke macht
te ontzetten

-
Zalm aan den hengel.

Zaterdag heeft de heer van der Heijden udt
Oss bij het visschen in de Maas bij Dieden een
zalm van- ruim 20 pond aan den haak geslagen.
De .ïortutnüjke visscher heeft de. zalm verkocht
·bij deD. -Plaàt.)~kw. ~l.

ST. OEDENRODE. De raad is accoord gegaan
met een voorstel van B. en W. tot aanleg van een
gemeentelijke bad- en zweminrichting op het
ten-em van den Diependaal. HBt werk zal door
werkäoozen in wetrkrversClhaJffin.gworden uitga-
voerd, De koeten aan aroeldsloon worden ge- I
schat op f 30.000 à f 40.000.

BOEKEL. De g3meenterekenmg 1934 sluit
met een ba,t1g saldo van f 5022.74. Naar aan-
lelding hiervan heef,t de raad op voorstel van
B. en W. besloten de opcenten van de perse-
neele belasting' te vermanderen met 75 en te
'brengen ·op -125 en de opèenten van de. g~-
meentetondsbelastäng te verlagen met 25 en te
brengen op 50.
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Boerderij afgebrand.

Gistermorgen vroeg is brand uitgebroken in de
boerderij van den landbouwer v. d. Boogaard
aan de Bergenscheweg te Oss. De boerderij
brandde tot den grond toe af. Ook de inboedel
en de landbouwinventaris gingen verloren;

. eenige kippen kwamen in de vlammen ·om. De
oorzaak is onbekend. Verzekering. dekt de
schade.

(')ss.

Gekozen is J.. A. Kemps (dÎss. r.k.) en her-
koz-en de heer P. J. Cr'3111ers (r.k.). Dê heer
Cremers. houdt de benoeming in. beraad;

Tot wethouders zijn gekozen de heeren H. v.
Beerendonk en B. v. Deursen.

Heesch.

Tot wethouders zijn gekozen de neeren
A. v. d. Heyden en M. v. d. Berg.

Uden.

Tot wethouders zijn gekoren de heeren
M. P. v. Lieshout en Joh. Jonkers.

Ravenstein.

Tot wethouders zijn gekozen de neeren M. Kui-
pers en G. J. H. v. stekelenburg.



•

Tijdens een onweer is gisteren te Megen
(N.-Br.) de bliksem in een werkkeet van de

r
werkverschaffing geslagen; drie arbeiders :wer-
den gedood vijf zwaar gewond. (Nederland.)

, (BI C p. 1)

De bliksem in een werkkeet
geslagen.

Acht arbeiders bij de werkverschat-
fing te Megen (N.B.) getroffen; drie
deoden, vijf zwaar gewonden; men
was tijdens een onweer gaan schuilen.

Gistermiddag is bij de werkverschaffing der
Maas-kanalisatie-werken te Megen (N.B.) een
verschrikkelijk ongeluk gebeurt." Tijdens een
kort, doch hevig onweer, dat zich Doven deze
streek orrtlastte, sloeg de bliksem in een werk-
verschaffingsk·€€t in, waar acht menschen een
schuilplaats badden gezocht. De gevolgen waren
ontzettend, AUe tewerkgestelden; die in de keet
aanwezig waren, werden door het hemelvuur l
'getroffen en vielen neer. Nadat een geneesheer
gehaald was, kon bij drie van hen slechts de
dood geconstateerd worden.! De vijf anderen
bleken ernstig te zijn gewond en naar het St. I
Anna Z'iekenhuis te Oss overgebracht, waar zij
ter verpleging zijn opgenomen.
Omtrent de toedracht van, dit noodlottig on-

geluk vernemen wij op de plaats des onheils
het volgende. Omstreeks vijf uur brak boven
het Maasdorpje een hevig onweer los, dat ge-
paard ging met zwaren regenval. De werk-
za3imheden aan de Maas-kanalisatie-werken,
aan de Oostelijke zijde van het dorp, waren nog
in vollen gang. Circa 150 tewerkgestelden uit
Noord Brabant en het Land van Maas en Waal LC""')
zijn daar een gedeelte van de oude Maas aan I
het dichten. Met kipkarren wordt de benoo- ~ •
digde grond daarvoor aangebracht en men was Ii""
hiermede druk bezig, toen het noodweer zich
boven het dorp begon te ontlasten. Een op- 0) ()
zichter der werken gaf de tewerkgestelden toe- .
stemming den arbeid te onderbreken en zij
spoedden zich ijlings naar de zich op het ter-
rein ..bevindende schuilketen, Deze gebonwtjes
werke van hout zijn opgetrokken en afgedekt .
zijn met gegolfd plaatijzer bieden een schuil-
plaats aan tien à twaalf personen. Het onweer
OOmvoortdurend in hevigheid toe en de blik-
semschichten waren niet van de lucht. Plotse-
ling weerklonk een hevige ,knal. Een aantal ar-
beiders, die in de dichtstbijgelegen keet schuil-
den, snelden to-eom te zien wat er gebeurd was.
Ze trachten de deur van de getroffen schuilkeet
te openen, <joch tot hun ontzetting bemerkten
zij dat de toegang was afgesloten, Bovendien
kregen zij op hun herhaald geroep geen' ant-
woord. Onmiddelljjk rees het vermoeden, dat
hier een ontzettend ongeluk moest zijn gebeurd,
Met vereende krachten poogde men de deur te
ïorceeren, doch dit gelukte niet. Er was geen
andere oplossing mogelijk, dan het gebouwtje
te vernielen, teneinde aldus zekerheid omtrent
het lot der slachtoffers te verschatfen.
Toen de mannen na veel moeite de planken

aan een zijkant hadden verwijderd, ontwaarden
zij een ontzettend schouwspel. De 8 arbeiders
lagen bewegingloos op en over elkaar op den
grond uitgestrekt. Allen bleken door het hemel-
vuur te zijn getroffen, terwijl slechts enkele
van hen zwakke teekenen van leven gaven.
Onmiddellijk werd burgemeester van Vlokhoven
uit Megen van het gebeurde in kennis gesteld,
die op zijn beurt onverwijld geneeskundige hulp
ontbood. Inmiddels had men ook geestelijke
hulp ingeroepen. De te hulp gesnelde opzichter
en .arbeiders hadden intusschen zooveel als
I mogelijk was, hulp aan de slachtoffers verleend. i



I Men kwam spoedig tot de ontdekking, dat drie I
slachtoffers direct door den bliksem waren
gedood, terwijl de andere vijf getroffenen be-
wusteloos waren, Onmiddellijk paste men kunst-
matige ademhaling toe en het mccht gelukken
bij deze laatste vijf de levensgeesten weer .op
te wekken. Toen dr. Stoltz' uit Oss per auto
op de plaats des onheils arriveerde, kon hij
bij drie der slachtoffers slechts. den dood con-

l stateeren. Het bleken te zijn de circa 35-jarige
J. M. Arts uit Oss, die een vrouw met 3 jonge
kinderen achterlaat, de 50-jarige :J. v. d. Boo-

o gaerd uit Horssen, gehuwd en vader van een
kind, en de 43-jarige H. Arntz eveneens woon-
achtig te Horssen, gehuwd en vader van 5
kinderen. De vijf .anderen, die versuft waren,
bleken te zijn gewond. Ze hadden verschillende
brandwonden opgeloopen, terwijl er onder hen
eenige waren wier ledematen verlamd bleken
te zijn. Zekere J. G. van der Vondervoort uit
Oss, gehuwd en vader van 6 kinderen bleek
er het ernstigst aan toe te zijn. De ongelukkige
had zware brandwonden en zijn toestand was
van dien aard, dat hij nog ter plaatse van de
sacramenten der stervenden werd voorzien.
Minder ernstig gewond waren R. C. Ploeg-

I makers, G. A. Boeyen, N. v. d. Wie'len en A.I L. van orsouw, allen uit Oss. Burgemeester van
_ I Vlokhoven requireerde direct alle beschikbare

auto's om de gewonden naar het st., Anna Zie-
kenhuis te Oss te doen overbrengen. Daar Zijn
ze ter verdere verpleging opgenomen. De lijken
van de omgekomenen werden per brancard naar
het Liefdegesticht ter plaatse overgebracht.
Later op den avond zijn de stoffelijke hulsels
door de justitie vrij gegeven en naar Oss en
Horssen vervoerd, Het ongeluk 'veroorzaakte
diepe verslagenheid in het anders zoo' rustige
dorpje Megen. "
Bij informatfe' àan het st. Anna Ziekenhuis

te Oss vernamen wij 's -avonds, dat de toestand
van de slachtoffers, die daar worden verpleegd,
bevredigend kon worden genoemd. Bij geen
enkel is direct lëvensgevaar aanwezig.

1.'< .

Gîstermtddag' is de tImmermansknecht R. uit
Oss, die werkzaamheden verrichtte in de tim-
merfabriek van de firma v. d. P. aldaar met
de Jlnkerhand tussehen de bijtels van de vlak-.'
bank bekneld geraakt. De [ongeman werd deer-
lijk aan de hand gewond. Hij is per auto naar
het groote ziekenhuis te Den Bosch vervoerd.

I Woensdagavond is tijdens een onweer de land-
bouwschuur van den landbouwer H. W. te
Heeswijk door de bliksem getroffen en tot den
grond afgebrand. De brandweer kon de boer-
derij behouden. Een en ander was verzekerd.



Gistermiddag is door de Kon. marechaussee
te Oss gearresteerd de 48-jarige fabrieksarbei-
der H. van der V., bijgenaamd de Snep, uit
Berghem. De aangehoudene wordt verdacht van
medeplichtigheid aan verschillende misdrijven,
gepleegd in 1934. Van der V. geniet in arbei-
derskringen een gunstige reputatie en dienten-
gevolge werd hij door de leden van de r .k.
werkliedenvereeniging te Berghem tot penning-
meester van de onderardeeling ziekenfonds
aangesteld. Door veelvuldig bezoek aan verschil-
lende herbergen kwam hij in connectie met
twee van de meest beruchte lieden van het
Ossche dlevengilde, namelijk den dikken Toon
de Soep en Bijs de Sijp, aan wien hij inlich-
tingen moet hebben verstrekt, waardoor inbra-
ken bij goed gesitueerde lieden te Berghem

~ ~mogelijk werden gemaakt. Hij wordt verdacht
~ ~ van medeplichtigheid aan een inbraak ]Jij den

landbouwer v. d. Kamp te Berghem in 1934.
Ji :Ivan eter V. was ervan op de hoogte, dat v. d.-
. K. er warmpjes bijzat en tezamen met de
'~Soep en de Sij.p was hij overeengekomen den
landbouwer van zijn spaarduitjes te ontdoen.
Het drietal was echter niet fortuinlijk: de be-
woners werden bij de nachtelijke inbraak door
gestommel der inbrekers gewekt en de in-

;; dringers moesten hals over kop de vlucht nemen.
r:i. De 'buit was uiterst schraal en bestond slechts
o uit een weloker. Even later werd een nieuwe

inbraak op touw gezet, waarbij succes ver-
zekerd was. Van der V. wordt er ernstig van
verdacht, dat h'ij met de beide genoemde boeven
is overeengekomen, dat zij te zijnen huize
zouden komen inbreken. Het doel was de inhoud
van de kas van het ziekenfonds, welke geloen
van der V. onder zjjn beheer had. Inderdaad
had de inbraak plaats in den nacht var. 30 op
31 Mei 1934. De inbrekers verschaften zich
-toegung tot de woning van van der V. door uit-
snijding van een ruit en poetsten de plaat met
de gelden van het ziekenronds ten bedrage van
f 90. De indringers haalden het geheele huis
overhoop, terwijl geforceerde kastladen achter
de woning worden teruggevonden.
Het géheej wekte den indruk, dat de dieven

lang hadden moeten zoeken, vooraleer zij het
bewuste geld hadden ontdekt. Begrijpelijkerwijze
hadeen de bewoners niets van het gebeurde
bemerkt en eerst den volgendon ochtend werd
aangifte bij de politie gedaan, De buit zou het
trio gelijkelUk hebJb.enverdeeld. Destijds werd
de inbraak niet opgehelderd, doch de mare-
chaussee beschikt thans over zoodanige aan-
wijzingen, dat de medeplichtigheid van van der
V. volkomen vaststaat. De verdachte is gister-
avond naar de marechaussee-kazerne overge-
bracht, waar hij aan een streng .verhoor wordt,
onderworpen, Het onderzoek in deze zaak wordt
voortgeeet,

... -

Weer nieuws uit Oss.
H. v. d. v., bijgenaamd de snep, die

als handlanger diende en bÜ zichzelf
liet inbreken. -

'" * *
De Ceel stichtte brand, am ergens anders

in te breken.

De beruchte bendeleider, de wielrenner J. C.
uit Oss, bijgenaamd de Ceel, schijnt nog steeds
niet aan het einde van zijn bekentenissen te zijn
gekomen. Gisteren heeft hij in het huis van
bewaring in Den Bosoh voor marechaussee uit
Oss opnieuween misdrijf bekend. Het onderzoek
der marechaussee inzake de vele verdachte
branoen in Oss en omstreken leverde bewijzen
op, dat C. betrokken zou zijn bij een brand-
sttchdäng, welke in 19GoOheeft plaats gehad. Hij
werd omtrent deze affaire danig aan den tand
gevoeld en tenslotte ga.f hij toe, dat hij zich aan
het bewuste feit had schuldig gemaakt. VOlgens
zijn verklaringen heeft hij In het voorjaar van
1930 een kapitale boerderij in brand gestoken.
Hij had reeds geruimen tijd het plan opgevat
een inbraak te plegen bij een goed gesitueerd
persoon, die in de buurt van de Kapelstraat te
.Oss woont. Teneinde zijn slachtoffer het huis
uit te lokken, besloot hij brand te stichten. Het
stond vrijwel vast, dat de geheele huurt dan
verlaten rou zijn, omdat alle bewoners naar den
brand zouden gaan 'kijken. Dan zou het oogen-
blik gunstig zijn om zijn slag te slaan. C. was
evenwel niet rortuinlbk. Hij stelde zich bij de
woning, waar hij wilde binnensluipen, op, doch
de bewoner ging niet naar den hrend kijken,
zoodat het plan van den booswicht mislukte.
Inmiddels was de boerderij>in de asoh gelegd.
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Auto-ongeluk bij Uden.

Twee gewonden.

Gisteren reed de heer J., uit Nijmegen, met
zijn neef per luxe auto op den Veghelschedijk
te Uden in de richting Veglhel: Bij de brug
over de Leygraaf sprong plotseling een band
van den auto met het gevolg, da-t de auto slipte
en door de ijzeren brugleuning reed. De auto
bleef boven de brug hangen. Een achterop-
komende personenauto, bestuurd door den bur-
gemeester van OS'S,kon niet meer tot stilstand
worden gebracht en botste met kracht tegen
het vehikelop.
De inzittenden van den Nijmeegsehen auto

rue zwaar gehavend was, hebben vrij ernstige
verwondingen aan het hoofd opgeloopen en zijn
naar het ziekenhuis te Uden vervoerd. Ook de
auto uit Oss was beschadigd. De burgemeester
en een medepassagier blevenongedeerd. I
BERCIlllTh[ Na een langdurige ziekte is hier

ter plaatse op 58 [artgen Ieeft.ijd overleden de
heer J. L. Klerks, sedert 16 jaren lid van den
gemeenteraad. De ontslapene bekleedde gedu-
rende 12 jaren het ambt van wethouder.
I

Uit Oss.
De gisteren door de marechaussee te Oss ge-

arresteerde 48-jarige fabrieksarbeider H. v. d. V.
uit Berghem. heeft gisteren bekend schuldig te
zijn aan medeplichtigheid aan een inbraak. te
zijnen huize en een inbraak bij d~I1 landoouwer
v. d. Kamp te Berghem. De verdachte zal
Maandag voor den officier van justitie te
's-Her togenbosch worden geleid.

De ramp bij Megen ..
Begrafenis van de slachtoîfers,

Zaterdag heeft te Oss, onder groote belang-
steling van de zijde der bevolking de teraarde-
bestelling plaats gehad, van den tewerkgestelde
hij de werkverschaffing, J. Arts, die dezer dagen
bij de onweersramp te Megen;·op -zul.keen tra-
gische wijze om het leven is gekomen. De plech-
tlgheid werd bijgewoond, door burgemeester
Ploegmakers van Oss, namens den minister van
sociale zaken en ir. Markvcort, adjunct-Inspee- v'
teur der rijkswerkverschaffing te Zwolle. Hon-
derden medearbeiders liepen in den stoet mede, I
t-erwijl het vaandel der r.k. werkliedenvereent- I

ging werd medegedragen. I
Te Horssen vond een zelfde ontroerende I

plechtigheid plaats, Daar werden de twee andere
slachtoffers van de ramp, H. Arntz en H. v. d. I
Boogaard" naar hun laatste, rustplaats, geleid. ,
De belangstelling van de zijde der bevolking I
was hier niet mlnder groet. De burgemeesters van
Horssen en Megen liepen in den stoet mede. On-
der de tewerkgestelden is een ëollects gehouden
ten bate van de zoo zwaar getroffen gezinnen
der slachtoffers. c,

L

Wedstrijd te Oss.
Zaterdagavond en gistermiddag is op de wie-

lerbaan in het gemeentelijk Spot:~pltrk te Oss,
een tweedaagsche koppelwedstrlJd gehouden,
waaraan 5 koppels hebben deelgenomen.
De einduitslag luidt als volgt: 1. G. Boeyen

Oss-Jo Boogaarts Herpen 70 pnt.: 2. van
Haaren-van Hee,sch, OSs 57 pnt.; 3. Roodber:
gen=-Nagelvoort, Amersfoort 9 pnt.: op 1 r~nd::
4. V. Swelm, Nijmegen-v. d. Lee, Oss 36 pn tS
op 1 ronde: 5. Lagarde, Oss-A. Boogaar ,
Herpen 28 put. lin .
Koppèlachtervolgingsrace voor nieuwe g~nt

Het koppel Vos-v. Vlijmen uit Oss, lo~llPtLJ.th
koppel Bergman, 's Hertogenbosch- Hi ~
na 19 ronden in.

I
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Men meldt ons:
Inde r.k. raadsfractie hier ter plaatse heersebt

groote verdeeldheid, In weerwil van het feit, dat
de leden der r.k. fractie de toezegging hadden
gedaan, om geen zetel met voorkeurstemmen te
aanvaarden, hebben de neeren J. A. W. Kemps,
Chr. W. J. Marijn:issen, J. P. A. SmuJ.ders, M. v.
Berg-en en W. F. v. Hoogstraten de gedane be-
lofte verbroken. Het gevolg hiervan is geweest,
dat al deze personen, dOOI!'de r.k. kiesvereendglng
zijn geroyeerd. Deze dissidenten, waren met de
twee S.d. leden en 1 lid van de Kath. Dem. over-
eengekomen, dat zij de bedde wethouderszetels
zouden bezetten.
Het resultaat van de wethoudersverkiezing was

'" ,evenwel, dat behalve de heer J. W. A. Kernps

:;7 (diss.) , die heer P. J. J. oremers or.k. staats-
. partij) bij loting werd gekozen. De laatste heeft
-zijn benoeming drie dagen in beraad gehouden,
omdat de r.k. raadsfractie besloten had, niet
anders dan twee wethouderszetels te aanvaar-
den. De h€€ll' Cremers, zou dJus van zijn benoe-
ming moeten afzien. Hieraan heeft hij echter
niet voldaan. Hij heeft de benoeming toch aan-
genomen, ~t het onvermijdelijke gevolg, dat
ook hij thans als lid van de r.k. staatspartij is
geroyeerd. Er doet zich hier ter plaacse dus het
eigenaardige geval voor, dat na de laatste ge-
meenteraadsverkiezing, res van de elf leden die
zitting hebben voor de r.k. staatspartij, als lid
van hun partij zijn geroyeerd. Als protest tegen
die gedragingen van hun fI'actiegenooten hebben
de 5 overgebleven leden van de r.k, staatspartij
geweigerd Zli:ttingte nemen in de verechillende
commi.ssi.es. .

/

\ A anbestedin~
'BOXTEL. Bij de aanbesteding voor het .bou-

wen van 25 wonÏJ1Cen, voor rekening van de
r.k. Wonmgbouwver en iging De Hoop te Hel-
mond, was laagste inschrijver J. de Koning
Boxtel met f 43,150.

SCHIJNDEL. Voor rekening der Conaregatie I
der Eerw. Zusters te Schijndel, heeft de aan-
besteding plaats gehad van de bouw van 2 pen- :
stons te 's-Hertozenbosch. I
Laagste inschrijver: Jon. Versteeg de, Volkel,

met f 68,684 aan wlen het werk is opgedragen. i
De raming bedroeg f 75,000. j

De misdrijven te Oss.
Voor de rechtbank te 's7Hertogenbcsch zal

op 10 October een aanvang worden gemaakt
met de behandeling van de misdrijven te Oss.
Het ligt in de bedoeling wekelijks de zittingen
van Maandag en Donderdag aan de verschil-
lende affaires te wijden. Daarmee zullen ver-
scheidene weken gemoeid zijn. Met welke zaak
de behandeling zal beginnen, is nog niet bepaald.

(V e \' k> e ter d b e ric h t).

Diefstallen, inbraken, enz.

In den afgeloopen nacht hebben onbekend ge-
bleven personen zich toegang verschaft tot het
café van A. V. aan de Steenstraat te Boxmeer.
Uit de kelder is een groote partij gedistilleerd
gestolen.

'Q ....._~ft ..

Gisteravond is de heer J. Z. uit Horssen doore~n passeerende auto bestuUird door v. d. B. uit
Oss aangereden en ernstig gewond. zijn nets
werd vernield. De autobestuurder reed door doch
is later door manscbappen van de motorbrigade
der marechaussee aangehouden en naar de
marechaussee-kazerne gebracht.

Oneenigheid in het r.k. kamp.

I,



VerkeersongelUkken.

Gisteravond is het oochtertJe van den 'heer
A. v. d. V. te Schayk, dat spelende den Rijks-
straatweg Den Bosch-Grave aldaar overstak
door een passeerenden vrachtauto van de firmi
v. d. H., :ut ~ek, aanger.eden. Het meisje is
met e~z:stI,g~mwendige kneuzingen naar het
St. anlSlUs-Zlekenh1;ü te Nijmegen vervoerd.

tOngeCOli:-J.geerd.)

Vrachtauto tegen een huis gebotst.

Vanmorgen is de heer v. C. uit Rijkevoort
tengevolge van het onklaar raken van de stuur-
inrichting met een zwaren vrachtauto in volle
vaart tegen het woonhuis van de wed. Van
Antwerpen te Veghel gebotst. De vrachtauto
kwam in het voorhuis terecht. De. voorgevel
stortte gedeeltelijk in.
Daar Zich niemand in het voorhuis bevond,

hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor-
gedaan. De chauffeur was slechts licht gewond.
De vrachtauto werd zwaar gehavend. De politie
heeft proces verbaalopgemaakt.,

-
Uit OSS~

Weer een arrestatte.

De marechaussee te Oss heeft gtsteravonc
gearresteerd den 43-jarlge>n A. de L., aldaar,
verdacht van medeplichtigheid aan verschei-
dene misdrijven te Oss en omstreken gepleegd.
Hij Is naar de marechaussekazerne gebracht.
De arrestant heeft. inmiddels een volledige I

bekentenis in deze zaak afgelegd. Hij verklaarde
deel te hebben uitgemaakt van een bende, die
in 1933te Oss en omstreken opereerde, tezamen
met het beruchte trio Ueer de Bie, de dikke

{} J Toon de Soep en Bijs de Sijp maakte hij Zich
t(A') /1 schuldig aan een inbaak bij den winkelier de h
/ op de Heuvel te Oss, waabij uit de à Ia sadine

opengescheurde brandkast een bedrag van circa
f 400 werd buitgemaakt. De L. heeft zijn aan-
deel van deze som gelds destijds in ontvangst
genomen.
Twee medeplichtigen, n.l. Bijs de Sijp en

Toop de Soep hebben ter zake reeds eerder een
volledige bekentenis afgelegd. De L. zal van de
marechaussé-kazerne, waar hij voorloopig is
opgesloten, naar het huis van bewaring te 's Her-
togenbosch worden gebracht, om voor den offi-
cier van justiti@ aldaar te worden geleid.

r, I

I
Auto in een groep kerkgangers gereden.

Zondagavond is een personenauto. bestuurd
door den heer V., te Zeeland (N.B'!".)plotseling
in een groep kerkgangers gereden. Twee I ~
vrouwen en eenige kinderen werden aangereden. V
Zij werden tegen den grond geworpen en alle::
min of meer ernstig gewond. De politie heeft
proces-verbaalopgemaakt en den auto in be-
slag g-enomen. Het ongeluk is veroorzaakt door-
dat de chauffeur op onverklaarbare wijze de
macht over het stuur had verloren.



Ook een windhoos boven Zeeland
(N. Br.)

Groote schade.

Zondagavond ca. 7 uur is het dorpje Zeeland
(N.-Bir.) geteisterd door een wtndhoos, die
voornamelijk over de huurtschap de Brand los-
brak en slechts eendge seconden duurde. In
weerwil daarvan werden groote verwoestingen
aangericht: ontelbare hoornen werden ontwor-
teld, terwijl van een groet aantal de kroon werd
afgerukt. Het achterhuis van de boerderij van
den landbouwer J. v. Tiel op de Brand werd
geheel weggeslagen.
Bij de boorderf van den landbouwer v. d.

Elzen werden 3 beomen ontworteld die op het
dak terecht 'kwamen. De hoeve werd ernstiz
beschadigd. Ongeveer 15 huizen leden schad:'
In de geheele buurtschap werden de dakpannen
afgerukt. Een aantal beomen kwam op de licht-
leiding terecht, met het gevolg dat deze onklaar
raakte en het dorpje den heelen avond in
duisternis was gehuld. Vele palen van de Ielding
werden uit den grond gerukt.
Er hebben zich geen persoonlijka ongelukken

voorgedaan .

. 'é '.4'
//

08S. Bij de gisteren gehouden stemming- VOOl
hoofdingelanden van het waterschap de Maas-
kant, zijn gekozen de hesren A. M. N. van Erp
(aftr.) , J. A. W. van Erp (aftr.), A. P. Ya'1
Hulst. J. F. Wouters (aftr.).
Door de laatste wijziging' in het Waterschaps-

reglement is het aantal hoofdingelanden voor de
gemeente Oss van negen tot zes teruggebracht.

SON. Op 72-jarigen leeftijd is in het rek
Liefdegesticht te Dinther overleden de heer N. I I

Dijkhoff, oud -gemeentesecretaris van Son. "'"

I I ~. )

Schayk. C/ (

~/
/

Installatie nieuwen burgemeester.

Onder, groote belangstelling van de geheele
bevolking is de nieuwbenoemde burgemeester
dezer gemeente, de heer H. v. d. Heyden, Dins-
dagmiddag plechtig geinstalleerd.
De nieuwe magistraat, die kort geleden het

heuglijk feit heeft herdacht, dat het ambt van
gemeentesecretaris in deze gemeente gedurende
een eeuw door leden zijner familie werd bekleed.
werd aan de grens der gemeente begroet door
oud-burgerneester Hoefnagels, die gedurende 20
jaren met den heer v . d. Heyden heeft samen-
gewerkt. Bij de pastorie heette pastoor Lammers
den ·nieuwen burgemeester welkom. Ten ge-
meentehuize werd de nieuwe magistraat toe-
gesproken doorden loco-burgemeester wethou-
der de Kleyn. Na afloop van de vergadering had
eer, drukbeaochte receptle plaats.

Boerderij afgebrand.

Door onbekende oorzaak is gisternacht brand
ontstaan in de boerderij van den landbouwer
J. W. Vleet te St. Hubert. Het vuur greep zoo
snel om zich helm, dat de hotstede in korten
tijd is afgebrand. Zestien varkens en een aan-
tal kippen kwamen in de vlammen om. Inboedel
en Iandbouwinvemtarls zijn eveneens verloren
gegaan, Verzekering dekt de schade.
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Uit Oss.
Weer eenige overvallen opgehelderd. I

Vanochtend hebben de beide beruchte Ossche
misdadigers A. H., bijgenaamd de Dikke Toon
de Soep, en L. V., bijgenaamd Bijs de Sijp, die I
in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch
vertoeven, voor inspecteur van Kempen uit Oss
nieuwe onthullingen gedaan betreffende dool:
nen gepleegde misdrijven."
Door hun verklaringen is thans weer licht

gebracht in eenige tot nu toe onopgehelderde
overvallen. Zij noemden tevens den naam van
een medeplichtige, zekeren J. A. v. d. A uit
Oss, bijgenaamd de Stier, die nog steeds den
dans was ontsprongen. Vanochtend is deze man
gearresteerd en naar het politiebureau te Oss
overgebracht, Na aan een streng verhoor te zijn
onderworpen, legde hij tenslotte een volledige
bekentenis af

De Soep en de Sijp bekenden, dat zij in den
nacht van 30 op 31 Mei 1932 een brutalen over-
val met berooving heboen gepleegd in het dorpje
Lith in samenwerking met genoemden v. d.
H. en zekeren K. van G. uit Oss. Deze K.. v. G.
behoort tot de beruchte Ossche misdadigers en
heeft reeàs een groot deel van zijn leven in de
gevangenis doorgebracht. Op het oogenblik
ondergaat hij een gevangenisstraf van drie jaar
wegens inbraak.
Het viertal was destijds de woning binnen-

gedrongen van de zusters van Eldijk te Lith.
Zij waren allen gemaskerd en wisten zich toe-
gang te verschaffen tot het slaapvertrek der
vrouwen. Twee van hen grepen de vrouwen bij
den keel en jnishandelden hen vrij ernstig, ter-
wijl de beide anderen zich meester maakten
van een geldkistje en hes p'~ld ll.i.t de winkel-
lade. Een van de vrouwen zag echter kans te
vluchten en de buren te waarschuwen. Een buur-
man, de bierbrouwer van Mourik, snelde, ge-
wapend met een jachtgeweer, te hulp. waarna
de gemaskerde bandieten, met medeneming
van de buit, ijlings de vlucht namen.
Toon de So·ep bekende verder nog een

brutaJen overval, welken hij tezamen met M.
de B., die op het oogenblik wegens een anderen
roofoverval in het huis van bewaring te 's-Her-
togenbosch vertoeft, heeft bedreven. In 193~
heeft het tweetal op den Berghemschenweg een
marktbezoeker. die over een welgevulden geld-
buidel beschikte, opgewacht, neergeslagen en
van zijn portefeuille, inhoudende f 70, beroofd.
Eenzelfde misdrijf pleegde hij tezamen met

Bijs de Sijp en P. de B. In April 1934 te
Berghem. Het beruchte trio volgde een vee-
koopman uit Batenburg. die van de Ossche
markt huiswaarts keerde. Op een eenzaam ge-
deelte van den Berghemschenweg onder
Berghem sloegen de drie mannen den niets
kwaads vermoedenden veehandelaar neer en
mishandelden hem ernstig. Zij slaagden er in
hem te berooven van een portefeuille, in-
houdende een bedrag van f 280 aan bank-
papier;
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Nog een geval van zelfverminking
te Oss.

1
)
I

I

1

De Ceel bekent op verzoek een
vinger van -een kameraad te hebber.
afgehakt voor de verzekeringspremies.

Gistermorgen heeft de beruchte misdadiger.
wielrenner J. C., bijgenaamd de Ceel, uit Oss,
voor de marechaussee opnieuween bekentenis
afgelegd. Hec : blijkt dat het geval van zeu-
verminking, dat hij destijds op zichzelf heen
toegepast met het doel de verzekeringasom in
handen te krijgen, n.et op zich zelf stond.
Volgens zijn verklaring heeft een zijner
kameraden, zekere L, v. d. W" bijgenaamd Bijs
de Brommert, na het succes dat (de Ceel) me,
het afkappon van een zijner vingers had geha.;
besloten zich op dezelfde wijze geld te vel-
schaffen. '
Hij had zich evenals de Ceel op een groos

aantal tijdschriften geabonneerc waaraan een
verzekering bij ongevallen was verbonden. Op
het critieke moment ontbrak hem echter de
moed, de Ceel verklaarde zich bereid het werkje
voor hem op te knappen en koolbloedig hakte
hij met een bijl een wijsvinger van zijn vriend
af. Niemand vermoedde, dat er opzet in het
spel was. Het plan lukte en de diverse ver-
zekeringssommen werders aan v, d. W. uit-
betaald.
Naar aanlci<'!ing van deze bekentenis is de

Koninklijke marechaussee overgegaan tot arres-
tatie van bedoelden L. v. d. W. uit Oss, die aan-
gehouden is en naar de marechausseekazerne
overgebracht, waar hij aan een streng verhoor
werd onderworpen. Hij blijft echter ontkennen.
v, d. W. is een bekende figuur uit het Ossche
milieu, hij heeft reeds verscheidene von--',sen
achter den rug wegens moordaanslagen, ':ief-
stallen, inbraken enz. De marechaussee heeft
hiermede dus weer eer, goede vangst gedaan.

,
Berucht Ossenaar uit een vorige
periode van misdaad overleden.

Onschuldig aan moord waarvoor
hij tot levenslang was veroordeeld'?

Naar wij eerst thans vernemen, heeft Maandag
j.l. te Zwijdrecht de teraardebestelling plaats
gehad van den 73 jarigen Gyp van G., e n be-
kende figuur uit de Ossche onderwereld uit de
80er jaren. v. G. heeft indertijd deel uitgemaakt
van de bende die van 1890-1894 Oss terrori-
seerde. Het openbaar gezag moest indertijd

I streng optreden, de wachtmeester der Konink-
lijke marechaussee Hoekman, die als brigade-
commandant te Oss was gestationeerd, was de
grootste vijand van de bende, Hij viel tenslote
als slachtoffer van een verraderlijke moord-
aanval. In 1894 werd Hoekman door de bende,
'waarvan v. G. een der meest actieve leden was,
met een schot uit een jachtgeweer gedood.

De thans overledene werd bij de behandeling
van de moordzaak in 1894 voor de rechtbank te
's-Hertogenbosch als de dader aangewezen en
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij
heeft 32 jaar in de strafgevangenis te Leeuwar-
den doorgebracht, bij het 25-jarig regeerîngs-
Jubileum yah de Koningin werd hij begenadigd.
Zwijndrecht werd hem door de justitie als
woonplaats aangewezen, het verblijf te OSSwerd
hem onbzegd
Op zijn sterfbed heeft v. G. nog uitdrukkelijk

verklaard, dat het doodelijke schot gelost if,
door den indertijd naar Amerika uitgeweken
Ossenaar van Berkorn, bijgenaamd de Baron,
en dat hij dus 32 jaar onschuldig in de ge-
vangenis had doorgebracht.

f
j
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Weer ophelderingen uit Oss.
Diverse inbraken en eenige gevallen

van straatroof tot klaarheid gebracht.

Gisteren hebben de politiecorpsen te Oss weer
eenige successen kunnen boeken door de op-
heldering van een aantal inbraken en eenige
gevallen van straatroof. De wachtmeesters der
koninklijke marechaussee de Gier en v. d. WeeI'd
hebben gistermorgen in het huis van bewaring
te 's.Hertogenbosch wederom verhocren af1';e-
nomen aan enkele beruchte Ossene misdadigers.
De Rut, de jonge Toon de So·ep en Piet de B.
verklaarden, dat zU op Zondagavond 11 Fe-
bruari 1934 in vereentging verschillende huizen
te Oss zijn btrmengedrongen en daar hun slag
hebben geslagen.

Bij een timmerman van Heck op den Kraken-
burg werd bij afwezigheid der bewoners het
geheele huis doorzocht, eenige voorwerpen van
waarde werden gestolen, terwijl bovendien de
muntgasmeter van zijn inhoud, werd ontdaan.
.on den zelfden avond drong het trio de boer-
, derij van den landbouwer P. van Bakel in de
Ruwaardstraat binnen, waar eveneens de munt-
gasmeter werd gelicht. Ook hier werd het ge-
heele huis aan een onderzoek onderworpen,
doch de dieven werden blijkbaar gestoord en

I konden verder niets van hun gading be-
machtigen.
Verder legden de Rut en van 0., bj}gelmamd

de Olie, belden verdachten in de roofmoordzaak

I
te Oven, een bekentenis af ter zoa'kevan diefstal
ten hul2le van den marktkoopman 'ï'Immermans
aan de 8chûkveldschestraat. Op een marktdag
in 1934 wisten zij gebruik te maken v-an de
afwezigïheld der bewoners. die zooals gewOOrJ.i.jkI
met hun Jtraam met goederen de markt te 0138 -
plachten te' ibezoeken. HOO?~l'Wa.arscll!jl'1Ejk heb- ")
ben de indringers in de dichtbil gelegen stîlle "-
kroeg van Hanneko van Martelces hun tijd af- '
gewacht 0111 nil, het vertrek der echtelieden T. _k..~""
de woning binnen tI" sluipen. ~ ...... ;I
Nadat zij het geheele huis overhoop hadden "

gehaald wisten zij uit een linnenkast een trom-
meltje, inhoudende circa f 100, te bemachtigen.
Met deze buit zijn zij onopgemerkt verdwenen,
Al deze misdrijven zijn tot nu toe onopgeheldero
gebleven.
Voorts verklaarde Piet de B. voor de mare-

chaussee, dat hij met zijn vennoorden neef
Gerit de B. in 1934 op het kerkhof te Oss ge-

I reedschap.pen had gestolen van den doodgraver
, v. d. Broek.I De gemeent.epoHtie te Oss is verder gegaan
met het verhocren van den een dezer gear-
resteerde v, d. A., bijgenaamd De Stier, die
aangehouden werd, verdacht van medeplich-
tigheid aan den overval met roof op de ge-
zusters van E1dUk te Lith. In deze zaak heeft
de aangehoudene nog geen bekentenis alge-
Iegd, Wel verklaarde hij zich in 1933 te hebben
schuldtg gemaakt aan een geval van straat-
roof, gepaard gaande met srnstige misbande-
ling. Dit feit heeft hij gepleegd met nog twee
andere menschen, die nog gearresteerd zullen
worden.
Het slachtoffer. de landbouwer Y. d. Kamp,

uit Oss. werd op eerr avond, toen hij per rijwiel
over den Berghemschen weg reed. door drie
mannen aangevallen en van .,ijn fiets geslagen.
De drie straatroevers ontrukten l1fD1 Zijn por-
temonnale, doch toen zij bemel'kt·e!1 dat de
landbouwer geen geld bij zich 113d.werden 7.!j
zoo kwaad. dat zij hem. gedrieën een geduchte
aframmeling toedienden. .

De landbouwer van Nula11d uit Oss heeft in
1933 eenzelfde onaangename ondervinding op-
gedaan. Hij keerde op ..een Dinsdag' v~n de
Ossche markt huiswaarts en ontmoette 111 de
ossche helde nabij de st. Wi1lebrordus-put
eenige hem onbekende personen. die hem I
dwongen Zijn porternonnaie mnoudende f 111
aan hen te overhandigen.. .
Van N. ziende dat voor hem. op deze stille I

plek toch geen hulp zou komen opdagen,.onder-
wierp zich aan het bevel. De verdachte v. d. A,
heeft thans bekend zich ook aan dit geval van
straatroof te 'hebben schuldig gemaakt. De aan-
gehoudene blijft nog op het; politie-bureau en
zal verder nog aan de tand worden gevoeld be-
treffende andere zaken. Het onderzoek duurt
voort,

-
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Uit Oss.
Het geval van zelfverminking.

De gisren door de marechaussee ge·
arresteerde L. v. d. W. uit Oss, verdacht van
zeltverrmnlkdng en oplichting, heeft tot op
heden nog geen bekentenis afgelegd. De aan-
gehoudene zou op transport naar den Boson
worden gesteld, doch op last van de justitie is
hij in vrijheid gesteld, wegens plaatsgebrek in
het huis van bewaring.
Ondanks zijn ontkenning zijn zooveel bewijzen

van schuld tegen hem ingebracht, dat een ge-
rechtelijke vervolging tegen hem zal worden
ingesteld.
Naar wij vernemen heeft v, d. W. zich niet

schuldig gemaakt aan inbraken of diefstallen,
doch heeft hij wel een veroordeeling achter del.
rug wegens het plegen van een moordaanslag.

Veghel.

Uitbreiding St. Jozefziekenhuis.

Gisteren is de nieuwe bouw van het st.-
Joze~ziekenhuis,. hiel: ter plaatse, plechtig in-
gewijd en officieel in g'ebrUik genomen. Deze
bet-eekent een groote verbetering, daar het be-
staande gesticht hoofdzakelijk was ingericht
als pension voor oude heden. Het nieuwe
gedeelte bevat, parterre: poliklmdsch gedeelte.
'onder2.0ekkamers, consultatiebureau voor zui-
gelingen. hoogtezon, laooratortum, dOktBrskd-/
mel's. lighallen voor t.b.c.-patiënten. ziekenzalen
en klassekamers ; boven: operatie-afdeeling met
waschgelegenheden. röntgenkamer, sterellseer-
~am~r, zuigelirigenafdeahng, kinderzaal enz.
Het gebouw IS naar de laatste eisenen des tijds
ingencnt.: het werd ontworpen door architect
J. J. M. van Halteren te 's-Hertosenbosch,

Brand te Uden.
Vannacht omstreeks half drie is brand uit-

gebroken In de boerderij van den landbouwer
A. V. aan de Veghelsche straat te Uden. De be-
woners konden zich ter nauwernood redden. De
brandweer kon wegens gebrek aan bluschwater
weinig uitrichten. Het perceel Is geheel uitge-
brand, slechts een klein gedeelte van het voer-
huis k(>I1behouden blijven. De inboedel en
inventaris zijn eveneens verloren gegaan. Een
aantal kippen is in de vlammen omgekomen.
De oorzaak: van den brand is onbekend. Verze-
kering dekt de senadé. .

I

Ongelukken.

Gistermiddag is de arbeider J. de Kleyn uit
Schayk bi] de werkverschaffing der Maas-
kanalisatiewerken te Megen, tusschen eenige
kipkarren geraakt. Met een verbrijzeld onder-
been is de man naar het St. Anna ziekenhuis
te OSs ver~v~·c~e~r~d~.__~ ~

)fi' ./!o_,_fv( .~c( 2:.:.-r.,

101 Jaar.
Onder groote belangstelling van de geheele

b£volking van Best, heeft gisteren de oudste
inwoonster van Oostelijk NoordL-Bra,bal:~, ~l[eJ. 'I
Wed. J. van Kuik haar 101sLen verjaardag
gevierd.



BOXTEL. In de Dinsdagavond gehouden
gemeenteraadsvergadering heeft bij de rond-
vraag het lid v. d. Dungen den voorzitter eenige
vragen gesteld betreffende het beleid van den.
gemeente-secretaris. Spr. vroeg of het den voor-
zrtter bekend was, dat er in de gemeente ge-
ruchten de ronde doen dat de gemeentesecre-
taris gemeentegelden ten eigen bate zou heb-
ben aangewend. Spr. vroeg hoe groot <lie be-
dragen waren. Spr. had' den gemeentesecretaris,
in het bijzijn van den burgemeester, gevraagd,
of deze geneigd was zijn ontslag in te dienen.
De gemeentesecretaris had medegedeeld, dat hij
van plan is per 1 Janari a.s, ontslag uit zijn
ambt te verzoeken.
De voorzitter zeide, dat het de bedoeling van

den gemeentesecretaris is geweest, per 1 Juni
ontslag aan te vragen, doch B. en W. hebben

hem verzocht dit nog voorloopig uit te stellen
Oomde loopende zaken af te werken, Bij een
doer een ambtenaar ter griffie ingesteld onder-
zoek is gebleken, dat een zeker bedrag aan
legesgelden niet ijdig is afgedragen. De gemeente
heeft hiervan echter geen nadeer ondcrvonden,
daar de secretaris zich bereid heeft verklaard,

, de interest over het bedrag te vergoeden.
De heer v. d. Dungen acht het diep treurig,

'I dat de voorzitter moest erkennen, dat er een
tekort was. Toen zich destijds een zelfde geval
heeft voorgedaan bij de gasfabriek, waar het
slechts een luttel tekort van f 50 bedroeg, is
de betreffende klerk vervolgd en voor zijn leven
ongelukkig gemaakt. Spr. meende, dat de zuive-
ring niet onderaan, doch bovenaan moet aan-
vangen.
De voorzitter betoogde, dat het hier een bij-

zonder geval betrof. Nu de secrotarts per
1 Januari a.s. ontslag heeft gevraagd, mag het
vele goede, dat hij tijdens zijn 50-Jarige ambts-
periode heeft verricht, niet worden vergeten.
Hierna is 'de vergadering gesloten.

In N. O. Brabant.

De hevige storm heeft vrij groote schade
aangericht in Noord Oost Brabant. 're Ber-

[ ghem zijn vele huizen beschadigd en een
aantal boomen ontworteld. Bij den landbov-

.wer R. onder de gemeente Heesch werd de v'
Ideur van de woning weggeslagen waardoor zijn I
echtgenoote ernstig inwendige kneuzingen op-
liep. Op vele plaatsen was de well; door omae-
. vallen boomen versperd.

\ Gisteravond is de landbouwer van B. te 055
van den hooizolder gevallen. Met' ernstige V
inwendige kneuzingen en een gebroken, been
is hij naar het St. Anna ziekenhuis gebracht.



ossOUDE MISDADEN IN
van misdrijven die
hoogetepunt bereikte

De vloedgolf

SLUIPMOORD OP EEN
WACHTMEESTER

Kan Gijp van Gelder onschuldig

zijn geweest?

Dezer dagen circuleerde in de bladen het be-
richt, dat op 72-jarigen leeftijd te Zwijndrecht
is overleden zekere Gijp van Gelder, e~n be-
rucht Ossenaar, die in het jaar 1893, vcrdacht
van moord op den wachtmeester de'!' Kon.
Marechaussee Hoekman, tot levenslange ge-
vangenisstraf werd veroordeeld, doch na twee
en dertig jaren, bij het regeeringsjubtleum van
H.M. de Koningin werd begenadigd. De justitie
verboort hem naar Oss terug te keeren, en wees
hem als woonplaats Zwijndrecht aan, waar hij
~,a Zijn terugkeer uit de gevangenis een rustig
leven leidde. Op zijn sterfbed heeft hij nog eens
uitdrukkelijk verklaard, dat hij onschuldig was
'veroof'deeld, 'en dat het deodelijk schot op den
wachtmeester zou zijn gelost door den des-
tijds. niet mlnder beruchten van Berkum, bij-
genaamd "De Baron". Of deze woorden cp
waarheid berusten, zal wel ten eeuwigen dage
ëen mysterie blijven, want van "De Baron", die
tijdens het moordproces de wijk naar Amerika
.heeft genomen, werd nimmer meer iets gehoord.
Deze Gijp van Gelder was eertijds een hoogst
merkwaardige figuur in de geschiedenis ~ier
Ossche criminalitei:t en het bericht van zijn
verscheiden, wekt herinneringen op aan een

i vroegere. misdaadperiode te Oss, welke in het
jaar 1893 haar hoogtepunt bereikte.

DE VROEGERE
BENDELEDEN

De voornaamste leden Van het mileu waren
Piet de Bie (de grootvader van den jeugdigen
Piet de Bie, die zijn neef Gerrit op zulk een af-
sc.huwelijke wijze om het leven heeft gebracht),
CIS de Bie, Adr. van Galen, Gijp van Gelder,
RoeI Westerveld, Jef Vos, Frans Hendriks en
anderen. De misdadige plannen werden beraamd
in dil kroeg van Van Berkum, bijgenaamd de
Baron, DP den Berghemschen weg. Al deze ge-
noemde personen waren zoo gevreesd, dat nie-
mand het waagde hun iets in den weg te leg-
gen. Met een lichte huivering passeerden de
eenzame burgers de beruchte herberg van den
Baron, die als bendeleider kon wOordenbe-
schouwd en met zijn trawanten een ware ter-
reur over Oss en omgeving uitoefende, Dat de
mannetjes niet met zich lieten spotten, blijkt
wel uit de volgende voorvallen:
Gijp van Gelder was als arbeider werkzaam

op de Margarinefabriek der Firma Meyer van
Leeuwen. Zoowel zijn medearbeiders als de op-
zichters hadden ontzag voor hem en van Gelder
deed wat hij wilde. To. enzijn gedragingen echter
niet meer door den 'beugel konden, waagde de
fa.briekso.pziehter de Bruyn het, van Gelder te
ontslaan, De man zWDerwraak en bracht in-
derdaad zijn plannen ten uitvoer,
In den morgen van den Isten Mei 1892 stelde

hij zioh verdekt op nabi] de woning van den
margarinefabrikant van Leeuwen en loste ti!t
een jachtgeweer een1ge schoten hagel, welke
door de ramen van de slaapkamer van den heer
van Leeuwen drongen. De moordaanslag mis-
lull;.te echter. De hagelkorrels drongen in de
matras van den slapenden fabrikant, doch het
slachtoffer werd niet geraakt. Van Gelder wist
te ontkomen en ging vrijuit. Teneinde zich tegen
het geboefte te beveiligen, was de fabrikant
gedwongen mataregelen te nemen en hij liet
voor de ramen zijner woning gepantserde luiken
aanbrengen, welke heden ten dage nog steeds
aan de woning zijn bevestigd. Des avonds was
het .ceerenhuis geheel tegen eventueele schiet-
partijen gepantserd. Bij de fabriek werd een
nachtwaker aangesteld, want men vreesde dat
van Gelder of een zijner eonfraters zijn mis-
lukte moordpoging ZDUherhalen.

v•
.Zijn verklaringen waren aanleiding, dat men

onntiddellijk overging tot arrestatle van. Gij,
van Gelder, Adr, v. Galen en Cis de Bie.
~~In!ddels had "De Baron" die voorloopig in

vrijheid was gesteld, kant gezierr'den dans te ont-
sprmgen. Met twee zoons en drie zijner trawan-
ten nam hij de wijk naar Amerika en onttrok
zich aldus aan den ann der gerechtigheid. Ver-
volgens -,ging men tot arrestatie over van den
stamv:ader der tegenwoordige de Bie's n.l. Piet

OPNIEUW 'N AANSLAG de BIe. De berechting van dezen lafhartigen
moord had vanzelf sprekend de belangsteläng

..Inderdaad bleek deze VT€'êS niet ongegrond te van geheel Nederland. Als verdachten werden
zun g··eweest,want reeds in den vroegen morgen voorgel~id: Gijp van Gelder, Piet de Bie en zijn
van den 17en November van hetzelfde jaar broer CLSde Bie. Gijp van Gelder hoorde oneer
volgd€ een nieuwe moordaanslag, De fabrieks- ademl~ stilte door den advocaat-geperaal
opZiChter de Bruyn, die zich vergezeld van der, ~. ~ltsma levenslange gevangenisstraf tegen
nachtwaker naar huis begaf, werd plotseling ZIch elS~en, terwijl de beide de Bie's 15 jaar
aangevall~n, door een gemaskerd persoon, d~~gevangenisstraf zouden moeten ondergaan.
hem zestIg hagelkorels in den rug SChOOoteli Alle~, we.~den tot dezelfde straffen. veroordeeld,

J terwijl ZIJ voor den tijd van 15 jaren uit -hun
daarna wist te ontvluchten. Ernstig gewoni bur~errechte~ werden ontzet.. .
stortte de getro~fene neer. Weliswaar braent hl Hlermed:e \Werd een einde gemaakt, aan een'
e~ het leven bIJ af, doch de ongelukkige bled ten:eurpenode, w~lke haar weerga : in de ge-
ZlJ~ geheels leven invalide. Bij het onderzoet ,s~hJedems der crtminaliteit hier te lande bijna
bleek opnieuw, dat van Gelder de dader van Tet kent.
dezen laffen moordaanslag moest zijn.
De Ossene stilzwijgendheid triomfeerde ook

thans weer. De getuige werd naar Amerika ge-
holpen en het wettig en overtuigend bewijs kon
niet geleverd worden, In Januari van het vol-
gende jaar werd opnieuw op een anderen op-
zichter een aanslag gepleegd. Het slachtoffer
werd niet ernstig gewond en de dader bleef
onvl~d,~aar, Xu had de bende er pas goed de
schrik ingebracht bij de Ossche bevolking, Men
durfde bij eventueele wandaden van het ge-
boefte zelfs geen aangifte meer bij de politie te
doen en wee hem die iets tegen de bandieten
ondernam.
Voortdurend badden moordaanslagen plaats

en de toestand werd wo kritiek dat de over-
heid het noodig oordeelde den uit~rst bekwamen
politieman wachtmeester Hoekman der Kon,
Marechaussee, op te dragen orde in dezen chaos
"an ongerechtigheid te brengen. De wachtmees-
ter stond hier voor een schier bovenmensche-
lijke taak, die voor één man te zwaar bleek te
zijn. Overal ontmoette hij wantrouwen en lijde-
lijk verzet, doch niettemin slaagde hij erin ver-
schillende duistere zaken tot volledige opbelde-
ring te brengen. De Ossche onderwereld besloot
zich evenwel niet door den politieman te Iaten .
knechten. Men zon DP wraak en besloot den '
vijand uit den weg te ruimen, opdat het oude
·gemakkelijke leventje weer hervat zou kunnen
WOorden.Het snoode plan, dat in de beruchte
kroeg. van den Baron moet· zijn opgemaakt
werd inderdaad ten uitvoer gebracht, .

In 1393 haar

SLUIPMOORD

Op den avond van den 26en Maart 1893 ver-
liet de wachtmeester de kazerne te Oss om de
politieposten te inspecteeren, Toen hij den Heu-
vel, tegenover de Eikenboomgaard in het cen-
trum der gemeente had bereikt klonk plotse-
ling een revolverschot, gevolgd' door nog twee
schoten. Wachtmeester Hoekman stortte hevig
bloedend ter aarde en overleed vrijwel onmid-
dellijk. Een tweetal politieagenten, die de scho-
ten hadoen gehoord, snelden toe, doch de ge-
troïfene had den geest reeds gegeven en niemand
was meer In den omtrek te bekennen. De Sluip-
moord was volvoerd. De Ossche onderwereld
had bloedig wraak genomen, doch later zou
blijken, dat men zelfs hiermede nog niet tevreden
was. Het politieonderzeek leverde weinig tast-
bare resultaten op. Wel werd Antoon van Ber-
kum, begenaamd de Baron gearresteerd doch
men kwam niet verder met de zaak. To~n had
in den nacht van 16 op 17 April 1893 een ge-
beurtenis plaats, welke de verontwaardiging van
het geheele land opwekte, en die een schril licht
wierp, op de grenzelooze ontaardmg, waartoe
de Ossche misdadigerswereld was vervallen ..Niet
tevreden, den wachtmeester te hebben gedood,
besloot het gespuis ook nog zijn graf te ont-
eeren, Men had het lage plan opgevat, de kist
uit de groeve te halen, deze te openen en het
lijk van den vijand op de trappen van het ge-
meentehuis tentoon te stellen. Gelukxig is dit
snoode plan bijtijds verijdeld. Toen drie mannen
bezig waren met het openen der kist, welke zij
uit de groeve hadden gehaald, kwam .een voor-
bijganger langs, die zich naar een dokter spoed"
de, De grarscbenders namen overhaast de vlucht
en den volgenden morgen werd de laaghartige
daad ontdekt. Begrijp3lijkerwijs verwekte het 1.....------------------"'--
geval ter plaatSe groote consternatie "en Qe_.
volgenden dag kwam zekeren W. Hendriks
onder tranen im de kazerne mededealen , dat hij
nu niet langer Ron zwijgen, omdat het thans te
erg werd.



Hier ter plaatse is een nieuwe industrte !?i~-
vestigd. De N.V. Dessau uit Mouscron (Belgiê)
heeft een gedeelte der voormalige Jurgensfa- V
brieken en .kantoren. afgehuUTd, waarin een
textielfabriek zal worden ondergebracht, welke
zich hoofdzakelijk zal tcelegge~ op het vervaar;
digen van tapijten. De machmes zijn reeds in
de gebouwen opgesteld en binl1en enkele dagen
zal de nieuwe fabriek gaan draaien. Men ver-
wacht dat een flink aantal wevers te werk zal
worden gesteld,

BEUGEN. In verband met die g'llnstig'C cijlfers
der gemeente~'!lken:ing, hooft die raad besloten
de personeele belasting te verlagen,
De opcenten, welke tot dusverre 2()O'bedToe.gen

Worden teruggebracnt, tot 175. '

Voerman overreden.

Gisteren is het paard van den 49-jar!gen land-
-bouwer T. te OSs schichtIg geworden en op hol
geslagen. T. werd van den wagen geslingerd en
kwam onder de beladen boerenkar terecht met
het gevolg, dat de wielen hem over het lichaam
gingen. Met zware inwendige kneuzingen, een
wervelfradtuur en een hoofdwonde is de land-
bouwer opgenomen en naar het st .. Anna zie-
kenhuts te, Oss vervoerd. Zijn toestand is zor-
gelijk. . -

In den afgeloopen nacht hebben onbekend ge.
zich door verbreking van een

~~Ieroe~:gne!rschaft tot de wOl:üng"va~ed~;~ _I
beer A Ketelaars te Veghel. Er IS een V
aan geid en een partij vleescri gestolen.

Gisteren is door onbekende norzaak de land-
bouwerswoning met stalling van L. Stevens te
Blericum (N.Br.) afgebrand. Dole de inboedel en j
de lan.dbouwinventaris gingen verloren. Een
aantal kippen en varkens zijn in de vlammen

. omgekomen. Vel'zekering dekt de scade,

Brand te Schijndel.

Door het tmvaUen van een petroleumkachel
is gisteravond brand! ontstaan op de bovenver-
dieping vall het hotel Amicitia, toebehoorend
aan den 'heer L. v. d. H. in de Groote "traas
te Sdhijndel. Daal' krachtig optreden van den
eigenaar en legeergasten is de brand beperkt l<-

tot de bovenverddeping. E·en~ge logeerkamers
zijn uitgebrand. Het pand kreeg veel water-
schade, De heel' van A. uit Schijndel liep bij
de blussching brandwonden op.

Ongelukken.

Gistermiddag is de timmerman J. van T. bij
het. verrichten van werkzaamheden op een
steiger voor het klooster te Sch~jude1 van een
aanzienJijke hoogte gevallen. Men ernstige in-
wendige kneuzingen is hij in het ziekenhuis
opgenomen.

I· R.K. kapel te Boxmeer.

Te Boxmeer hooft de aal1lbesteddnl!' maats
ge_had van den bouw van een R.K, kapel met
bJ)behoorende werken Voor rekening der
~~ster~. van Barmhartigheid aldaar, Laagste

I IhSchn.!fster was N,V. Bouw- en Betoruua.\·
sc~apPIJ voorheen J. Sti]J1boutte Sarnibeek voor
f .7,49(). aan wie h.et werk is opgedrag·en.

Een nieuwe industrie.
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Uit Oss.
NOg een. honderd misdrijven .•••

Het is de gemeet1ÎepoIitie van Oss gelukt, tal
van misdrijven waarende- zeer ernstige, in de
laatste jaren in Oost Noord-Brabant gepleegd,
op te helderen. Het betreft een honderd mis-
drijven. Verscheidene, arrestaties zullen vol-
gen. Vermoedelijk zal hiermee het rnisdadigers.,
gilde van Oss de genadeslag worden toege-
bracht.

Weer twee arrestaties te Oss.
De gemeentepolltie te Oss is vandaag tot ar- I

restatie overgegaan vall den 35-jal'igen C. v. G.,
bijgenaamd Puck van Saje en den 2S'-jal'igel1
Koosje de B., een lid van de beruchte misdadi- ti
gel'sfamilie d. B. Beiden zijl! bekende recidtvts-
ten. Zij worden verdacht van medepliohtigheid
aan v'crscheidene misdrijven en zijn op het po-

Ilit1ebureau te Oss i~n.

Twee arrestaties te Oss.
In den afgeloopen nacht ontmoette €\:)n

patrouille van de marechausses in de ossene
helde twee personen, die zich bij nadering uit de
voeten maakten. Zij werden achterhaald en
bleken in het bezit. te zijn van eemge gereed-
,schappen, die op het terrein van de werkver-
schafffing waren gestolen. De dieven waren
zekere van N. Uit Oss en van R. uit Berchem.
Zij zijn naar de marechaussee-kaz.erne gebracht
en opge.slo.tell. Zij zullen voor den officier van

j~~id ...~ /~é)~/_~

1'0-_£)u.....¥" B
Arrestaties te Oss.
Een overval met berooving in 1933,

opgeheUerd. • •

De ongeveer 50-jal'ige recidivist G. v. K. uit
Oss, bijgenaamd "grootvader" àl~ d~zer dagen
werd gearresteerd, heeft bekend III oen Kerst-
nacnt van 1933 een overval met roo! te"hebben
gepleegd te Heesch. Hij verklaarde destlJd~ met
eendge kornuiten, gemaskerd de boerderf te
zijn binnengedrongen van den a1leenw0Il:end.~n
landbouwer W. Cblristiaans. Chr. werd uit zun
bed gesleurd, terw,ijl de mannen geld! vroegen;
Een worsteling ontstond, waarbij de man zoo
ernst1g werd geslagen, dat hij meer dood dan
levend! neerviel, waarop hij Ulan handen .en
weten gebonden werd. De mannen wisten 2J~cb
meeeter te maken van het in huis aanweeïge
geld ten bedrage van f 12Q aan contauten.
Deze overval werd nooit opgehelderd. V. K.
heeft voorts nog zijn medepliohtignetd toege-
geven aan versohallende inbraken, di~ door zijn
kameraden v.. G.. en v, B. reeds zijn bekend.
Het onderzoek duurt voort.
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De "groote schoonmaak" te Oss. Wederom
is een reeks van groote en kleine misdrijven
tot opheldertng gebracht. (Gem. Nieuws)

(BL D p, ~)

Nieuwe onthullingen uit Oss
I

Bekentenissen van twe e beruchte recidivisten

Een lijst -van 52 misdrijven.

De pauze, welke te Oss, na de meer dan
honderd arrestaties, plotseling was ingetreden,
blijkt de stilte voor den storm te zijn geweest.
Want, ofschoon de groote schoonmaak onder
het Ossche misdadigersgilde haar voltooiïng be-
, gint te naderen, is de Augiasstal nog steeds niet
geheel en al gereinigd. Thans is door.de bekente-
nissen van twee beruchte recidivisten, de Ossche
gemeentepolitie, onder leiding van inspecteur
van Kempen, er in geslaagd licht te brengen in
zeer vele misdrijven, voor het meerendeel in-
braken, drie gevallen van straatroof en acht
overvallen met berooving.
J. v. B. en J. v. G., uit Oss, die beiden reeds

in het huis van bewaring te 's-Hertogenboscn
vertoefden op verdenking van andere zware
delicten, de eerste o.a. wegens doodslag op zijt.
neef van G., zijn eenige weken geleden naar he\
politiebureau te Oss overgebracht, waar zij ter-
dege aan den tand zijn gevoeld. De verdachten,
die door de vele bezwarende getuigenverkla-
ringen reeds zoodanig in het nauw waren ge-
bracht, dat ontkennen toch vrijwel niets meer
kon baten, gingen er toe over een groot deel
van hun misdadigersloopbaan bloot te leggen.
Ofschoon de politie er van overtuigd was,

dat deze beide personen veel op hun kerfstok
moesten hebben, stonden zij toch een wijle per-
plex, toen zulk een ontstellende rij van mis-
drijven werd opgebiecht. De verklaringen van
deze beroepsinbrekers werpen een schril licht op
de groote orrveüighetd, welke gedurende een
reeks van jaren te Oss en in geheelOostelIjk
Noord-Brabant heeft geheerscht, waar meer dan
honderd bandleten ongestoord en naar hartelust
hun onguur bedrijf konden uitoefenen. Voorts
kwam bij 'de bekentenissen aan het Iicht, dat de
geldsbedragen, welke het geboefte op hun roof-
tochten heeft buitgemaakt, vaak aanZienlijker
waren, dan bij de politie werd aangegeven,
De beide genoemde mannen, die in combinatIe

plachten te "werken" hebben de velgende mis-
drijven bekend.

--...Inbraak bij den heer J. Tervoren te Oss in
den nacht van 7 op 8 Januari 1928 Het geheele
huis werd hier overhoop gehaald. Kasten en
laden werden opengebroken. Een bedrag aan
geld werd gestolen.
5. Inbraak bij den manufacturier A. L. van

Grunsven te Oss. Dit ,;kraakje" werd op touw
gezet in den nacht van 4 op' 5 Aug. De inbrekers
verschaften zich toegang tot het winkelpand
door uitsnijding van een ruit. De winkellade
werd geforceerd en van den inhoud ontdaan. De
buit bestond-verder uit een partij manufacturen.
6. Diefstal ten nadeele van den koopman Nic.

Strik te Oss op 27 December 1928. Toen de koop-
man een woning was binnengegaan en even zijn
fiets onbeheerd achterllet, wisten de <:!tent.. zich
van de handelswaar, welke uit tricotgoederen
bestond, meester te maken en ongemerkt met
den buit te verdwijnen.

De heeren spelen Sinterklaas.

7 tot en met 12. Zes Inbraken in de Hond-
straat te Heesch. In den nacht van 5 op 6 De-
cember speelde het tweetal voor Sinterklaas en
zijn knecht, doch in plaats van surprises te
brengen, pleegden zij in zes huizen inbraak. De
buit was overal slechts gering, zoodat de moeite
niet werd beloond. Als een curiositeit vertelden
de )loeven, dat zij in verschillende boerderijen
de boeren te bed vonden, met een riek naast
zich, teneinde zich tegen eventueele aanvallers
te kunnen verdedigen. Meestal kwam hier niets
van, omdat de bewoners wo bevreesd waren, dat
zij het niet waagden handelend op te treden.
Dit illustreert de groote onveiligheid, welke des-
tijd.!. in Brabant ten plattelande heerschte.

Nogmaals de brandkast naar buiten gesleept.

13. Inbraak bij den burgemeester te Nuland.
In den nacht van 9 op 10 November -drongen
de bandieten de villa binnen van burgemeester
Theunissen te Nuland. De brandkast werd naar
buiten gesleept en per kruiwagen naar een een-
zamen weg vervoerd, waar zij· werd geforceerd.
De buit bedroeg hier zestig gulden. ,
14. Inbraak bij den heer Ottevanger, VllIapark

te Oss. Men drong daar de woning binnen in
den nacht van 22 op 23 Maart. De twee boeven
werden echter door den heer des huizes ge-
stoord, die een achtervolging instelde. De ban-
dieten slaagden er evenwel in te ontkomen, met
medeneming van een revolver.

Een respectabele hoeveelheid
inbraken in het jaar 1928.

1. In den nacht van 22 op 23 Juni werd een
inbraak' gepleegd ten huize van den heer A. v. d.
Wetering, te Lithoyen. De dieven wisten door
verbreking van een ruit het perceel binnen te
dringen. Zij slaagden er In met medeneming van
een aanzienlijk bedrag aan geld, ongehinderd te
ontkomen.
2. Niet mlnder succes had men bij een inbraak

in de r.k. pastorie aan den Vlashoek te OS8.
De heeren slaagden er in de pastorie binnen te
dringen en maakten zich meester van een be-

I drag aan geld. Deze inbraak geSChiedde i.n den
nacht van 9 op 10 Juni.

De brandkast meegenomen.

3. Inbraak bij den heer J. v. Erp in de Driek
van Erpstraat te Oss in den nacht van 3 op 4
November. De indringers wisten zich toegang te
verschaffen tot genoemd perceel. Het doel van
de onderneming was de brandkast van de be-
woners. De kast van groot formaat werd naar
buiten gesleept, op een kruiwagen geladen en
meegevoerd. Op eenlgen afstand in de Driek van
Erpstraat werd de kast à 111sardine openge-
scheurd en de inhoud buitgemaakt. De ledige
brandkast werd daar teruggevonden. Van de
daders ontbrak elk SlI>00r.

Inbraak in de Boerenleenbank te Heesch.

I 15. Inbraak in de Boerenleenbank te Heesch.
In den nacht van 23 op 24 November wist men
zich toegang te verschaffen tot de woning van
den kassier van de Boerenleenbank, den heer
Pijnappel aldaar. De brandkast werd open-
gebrOken en de inhoud, ten bedrage van zes-
honderd gulden, buitgemaakt.

Inbraak bij de Zusters te Uthoyen.

16. Inbraak in het Zusterklooster te L1thoyen.
De mannen slaagden er in den nacht van 13 op
14 Juni, vrij gemakkelijk in, het klooster binnen
te dringen. Eén der zusters werd door gestommel
gewekt, Zij vermoedde direct wat er aan de hand
was en snelde naar den toren, waar zij de nood-
klok begon te luiden. In een minimum van tijd
liep het geheele dorp te hoop. De inbrekers
maakten echter van de ontstane verwarring ge-
bruik om ongemerkt de plaat te poetsen, met
medenelning van een partij vleeschwaran uit den
provisiekelder.

, 17. Inbraak bij de weduwe van zwanen.berg
",op het He,eschepad te Oss. De dieven WIStel1



door te dringen-tot het vertrek, waar de oude
dame e.n haar dochter sliepen. De doodelijk
verschnkte vrouwen werden O'ewekt I

de band' te ." en zagen. ie n v?or hun bed staan. Zij durfden
Z~Ch~venwel met te verroeren. De inbreker.:!
€lgenCten zich een geldkistje dpt de r'
O?der ~un ledikant bewaardeI;, toe, en maak~~

I' ZIch hiermede ongestoord uit de "I'cT3n. DJ
Twee bezoeken bij den gemeente-ontvanger

te Megen.

18. Inbraak bij den gemeente-ontvanger te
Megen. In den nacht van 18 op 19 April van
het vruchtbare jaar 1928 werd een belangrijke
inbraak uitgevoerd bij den heer Koeken, ge-
meente-ontvanger te Megen. Het doel van de
onderneming was hier de brandkast, die In-
derdaad werd opengebroken. Hier viel den lang-
vingers het niet onaanzienlijk sommetje van
negenhonderd gulden, welk bedrag aan de ge-
meente Megen toebehoorde, ten deel,
19. Inbraak bij den heer Koeken, gemeente-

ontvanger te Megen. Aangemoedigd door het,
succes van den vorigen keer, besloot men nog
eens een kansje bij den gemeente-ontvanger te
wagen. De boeven hadden n..1. vernomen, dat de
heer Koeken, nog een brandkast in huis had,
waarin de gelden van het burgerlijk armbestuur
te Megen werden bewaard, Het snoode plan
werd volvoerd in den nacht van 15 op },6 Octo-
ber, dus een half jaar later. Ook thans was het
succes volkomen, De brandkast werd geforceerd
en de inhoud, bestaande uit circa duizend gul-
den aan contanten viel in handen der inbrekers.
20. Inbraak bij den heer M. A. v. Gelder,

Floraliastraat te Oss. Dit was een niet minder
belangrijke inbraak, welke werd uitgevoerd in
den nacht van 3 op 4 September. Hier werd een
geldkist ontvreemd, inhoudend 1260 gulden aan
contanten.
21. en 22. Inbraak bij v. Uden en v. d. Steen

te Oss, in den nacht van 14 op 15 .ranuan, Bij
beide personen werd een bedrag aan geld en
een partij vleeschwaren ontvreemd.
23. Inbraak in de r.k. pastorie te Huïsseüng,

Deze inbraak geschiedde in den nacht van 26
op 27 December. Er werd vermoedelijk niets ge-
stolen, omdat de dieven werden verjaagd.
24. Inbraak bij den heer I. Elsbach, Kerk-

straat te Oss. Hier was het werk der inbrekers
i vergeefsch, In den nacht van 2 op 3 Maart
I trachtten zij zich door openschutving van twee
ramen toegang tot het perceel te verschaffen.
Zij werden evenwel gestoord en moesten onver-
rièhi~r zake den artcent blazen.

~en pas geslacht varken gestolen.
I J

25. Inbraak in de boerderij van G. v, Erp
te Geffen. Dit geschiedde in den nacht van 28
op 29 October. De indringers wisten zich een
pas geslacht varken toe te eigenen, waarmede
zij ongestoord vertrokken.
26. Inbraak in de Stroohulzenfa.briek van

,Steenis en van Rijckevorsel te Boxtel. De dieven
wisten in den nacht van 27 op 28 December
het kantoor van de fabriek binnen te dringen.
Zij hadden het op de brandkast gemunt, welke

_,werd opengebroken. Een bedrag aan geld werd
buit gemaakt.
27. Inbraak in de r.k. pastorie te Dennen-

burg bij Ravenstein. Hier werd een inbraak ge-
pleegd in den nacht' van 15 op 16 November
De buit bestond uit een bedrag aan geld en
een aantal flesschen wijn.
:28. Inbraak in het postkantoor te Rosmalen,

Hier werd een bedrag aan geld gestolen.
29. Inbraak te Maren. De dieven wisten zich

hier een aantal gouden sieraden toe te eigenen.
30. Inbraak in de villa van den heer L. te

Rosmalen. De buit bestond hier uit een bedrag
aan geld.
31 en 32 Twee inbraken te Vlijmen. De in-

brekers opereerden hier in den nacht van 3 op
4 December. Zij drongen binnen in twee per-
ceelen, waar zij de brandkasten openbraken. Op
beide plaatsen werd een bedrag aan geld en
~n aantal postzegels gestolen.

Inbraken in 1927.

33. Inbraak bij den winkelier.' Kuipers, Ver-
lengde Torenstraat te Oss. Door insluiping wist
men zich in den nacht van 22 op 23 December
toegang te verschaffen tot het Winkelpand,
waar een partij vleeschwaren werd ontvreemd.



Brutale diefstal van een partij horloges.

34. Diefstal bij den horloger Köhler, op den
Heuvel te Oss. In den vroegen morgen van
3 December, wierpen de mannen een steen door
de spiegelruit van den goudsmidswinkel, waarna
zij zich uit de etalagekast een partij horloges
toeëigenden, waarmede zij het hazenpad kozen,

Het jaar 1929.

35. Inbraak bij den heer J. vcrbruggen te
Mill. Van 5 op 6 Juni werd in het verafgelegen
Noord-Brabantsch Peeldorp Mill ingebroken IJl]
den heer Verbruggen aldaar. De buit bestond
uit' een bedrag aan geld, een bontmantel,
sigaren en ham.

36. Inbraak in de boterfabriek te Mill. In den
nacht van 30 November op 1 December 1929
verschafte men zich daar toegang tot de
zuivelfabriek, De mannen werden hier door
den nachtwacht verjaagd en moesten onver-
richterzake vertrekken.

De resultaten van 1932.

'l'weede Inbraak bij pastoor Bloem te Ol'lll.

37. Tweede inbraak in de r.k pas torte van
pastoor Bloem te Oss. In den nacht van 5 op
6 April besloot men opnieuw zijn geluk te be-
proeven bij pastoor Bloem. Een partij tafelzilver
en een gouden horloge werden gestolen. Het
tafelzilver wierpen de dieven in een sloot, waar
het later werd teruggevonden.

Een overval. Resultaat: f 900.

38. Overval te Oss. De verdacnten verklaar-
den verder, Qat zij op 21 Juni, in de Vierhoek-
straat te Oss, zekeren Jan Kusters aldaar op
straat hadden overvallen, neergeslagen en van
zijn portefeuille, inhoudende negenhonderd gul-
den beroofd.
39. Inbraak bij den landbouwer A. A, van

Erp, in de Heihoek te Oss. De bandieten dron-
g€n hier binnen in 'den nacht van 24 op 25
December 1932. De boer bemerkte echter onraad
en begaf zich naar den stalom zich met een
riek te wapenen. Daar zag hij twee man-
nen wegvluchten, die hem eeniga kogels we-
zonden, welke echter geen doel troffen. De
buit was hier nihil.

40. Inbraak bij den landbouwer van Zand-
VOOTtte Oss op 21 Augustus '32. Er werden -
hier zest1g kippen gestolen

Wat de heeren in 1933 presteerden.

41. Overval te Oss. Op den avond "an 3 Febr.
'33 heeft het tweetal den landbouwer v. d.
Camp Op den Litherweg overvallen en neer-
geslagen. De man had echter geen geld bij zich
en uit wraak hebben de aanranders het slacht-
ûffer ernstig mishandeld.

Een bakkersknecht van zijn fiets geslagen.

42. Overval te Oss. Op 4 Februari volgde een
tweede overval, welke meer resultaat opleverde,
De bakkersknecht v, d. Ak'ker werd in de st.
Wiüebrordusstraat van zijre, fiets geslagen en'
van het geld, dat, hij bij zich droeg beroofd.
De jongen werd eveneens mishandeld,
43. Inbraak in de r.k, bijz. scholen van Pas-

toor Bloem in den Vlashoek te Oss, De indrin-
gers maakten zich meeeter- van den inhoud van

l
de missiebusjes en de spaarbusjes der kinderen.
~t bedroeg driehonderd gulden.

44. Inbraàk te Nistelrode. In den nacht van
21 op 22 Juni, werd ingebroken bij den heer
M. KUipers, in het Tramstation te N!stelrode.
Er werd een bedrag aan geld bUil.tgemaakt.

45: Inbraak te Lithoyen. In den nacht van
30 op 31 Maart pleegde men een inbraak in de
boerderij van v. d. Worp te Ltthoyen. Een
partij vleesch viel den dieven ten deel •

•
Drie inbraken te Schayk.

46 47 en 48. In den na.oht van ~ op 24 Jun!
1933' volgden drie tnoraken te Schayk resp. bij
Krone, De Grauwen smits. De buit bestond
Uit sommen gelds.



50. Inbraak bij van Heu:men te Berghem in
den nacht van 11 op 12 Januari 1934.De bult
bestond uit een pa.rtij vleeschwaren,
51. Inoraak bij H. A. v, Grunsven te Oss op

6 Januari. De buit was sleehts gering, daar de
dieven door de bewoners wa-den verjaagd.
52. Inbraak te Oss. In den MOOt van 21 op

22 APi:i.l volgde een inbraak bij L. C. v, d.
Heuvel in de TorenstJ:aat te Oss. De inbrekers
drongen de sJ,aapkamers der b€'wone'l'sbinnen.
Er werd geld en sLgaretten gestolen.
Zooals gemeld, zijn reeds twee medeplichtige

personen, naar aanleiding van bovengenoemde
verklaringen in arrest gesteld, n.l, C. v. G. en
Koosje de B.

Deze monsterbekentenis is, ZOOsohrijft men
ons nog, een uttvloeisel van het kranige picniers-
werk, dat de Kon. Marechaussee te Oss heeft
verricht, Toen de eerste bres in de vermaarde
Ossohe stilzwijgendheid was geschoten en mis-
dadigers als de Ceel en De Rut hun hart
hadden uitgestort, volgde een vloed van arres-
taties. De vrouwen uit het milieu, die hun
eehtgenootsn en zonen den een na den ander

1,' ' naar de marechausseekazerne zagen brengen, .;
~ konden het niet verkroppen, dat de mede-

plichtigen van hun ramüieleden op vrije voeten
bleven, Het verraad loerde aan alle kanten en
zij besloten te vertellen wat zij wisten. De
haat tegen de marechaussee, die den bal aan I
het rollen had gemaakt, was echter zoo diep • ~ (
geworteld, dat zij dit corps niet de eer van het ... ,
succes gunden, Zij vervoegden zich met hun I
mededeelingen aan het polltiebureau. l~ l

Men verwacht, dat de eerste weken voor .-"
Ioopig nog een 15 arrestatles zal volgen,

(

Een bult van f 6110te Megen.

49. Inbraak te Megen. Door inklimming wis-
ten de dieven zich op 25 Augustus 1933toegang
te verschaffen tot de woning van den melenaar
v. d. Kamp te Megen. Er werd een geldkistje

"''inhoudend zeshonderd gulden bemaoht-igd.

Het jaar 1934.

* **
Weer een arrestatle.

In den, afgeloopen nacht heeft de gemeente-
politie een zekeren G. van R. uit Oss van zijn
bed gelicht en naar het politiebureau gebracht,
waar hij is opgesloten. De aangehoudene wordt
verdacht van medeplichtigheid aan den overval
met berooving, welke in 1929 in het dorpje
Ginther is gepleegd. Met drie kornuiten was hij
de woning van den alleen-wonenden ouden Van
Sleeuwer binnengedrongen, De indringers heb-
ben den ouden man deerlijk mishandeld en hem
een som gelds afhandigd gemaakt. De mishan-
deling was van dien aard, dat de molenaar
geruimen tijd bedlegerig geweest was, eer hij
deze weer te boven was. Van R., die ongeveer
50 jaar oud is, staat 'bekend als een inbreker
van professie en is reeds meerdere malen met
de justitie in aanraking geweest. Verder wordt
hij verdacht van medeplichtigheid aan inbraken
en andere delicten, welke door van G. en van
B. zijn bekend.



Een belangrijke arrestatie te Oss.
Hanneke van Martekes gearresteerd.

De hondseer van een stille kroeg, waar
misdadig Oss bijeen pleegde te komen.

De KoninklÏj'ke marechaussee te Oss heeft zoo-
veel aanwljzlngen verzameld, dat zij Zaterdag-
avond kon overgaan tot arrestatie van een van
de meest beruchte vrouwen uit de Ossche mts-
dadigerswereld, de 45-jarige J. V., huisvrouw
van M. van B., die in Oss en omgeving alge-
meen bekend staat onder haar bijnaam van
Hanneke van Martekes.
Deze vrouw, die een voorname rol heeft ge-

speeld in de kringen van het befaamde Ossche
milieu, was houdster van een stille kroeg aan
de Schayksveldschestraat in de beruchte Ossche
misdadigerswijk, nabij den Berghernscheweg.
Haar arrestatie houdt verband met het feit,
dat zij er ernstig van wordt verdacht, gestolen
goederen van de dieven te hebben opgekocht
en verscheidene personen tot diefstal te hebben
aangezet. Haar obscure kroegje, dat voor niet
ingewijden het aanzien had van een net arbei-
dershuisje, was het middelpunt van de Ossche
onderwereld, de plaats waar de bandieten
rendes vous hielden. Hier werden de plannen
voor de rooftochten beraamd en Hanneke dien-
de daarbij haar klanten van goeden raad.
Na een geslaagde onderneming kwamen de

bendeleden triomteerend op het Schaykscheveld
terug, waar zij door Hanneke met open armen
in haar kroegje werden ontvangen. Dan werd
de balans opgemaakt en de buit verdeeld. Be-
stond de buit uit contanten, dan volgde een
braspartij van je welste, waarvan de kroeg-
houdster de grootste profijten trok. Nachten
lang hielden, de zwelgpartijen aan. In den roes
snoefde het eene bendelid nog harder dan het
andere en vaak ontaardde het drinkgelag in
groote oneenigheid. Maar hoe ernstig ook vaak
dergelijke twisten waren, zoodra de politie in
aantocht was, veranderde het tooneel als bij
toeverslag en het gezelschap zat gemoedelijk
onder een kopje koffie een kaartje te leggen.

Jeugdige bezoekers.

Onder de geregelde stamgasten van Hanneke
bevonden zich naast de leden van de oudere
misdadigersgeneratie ook jongeren uit de be-
ruchte wijk. Reeds kinderen van twaalf jaar
werden door de misdadige ouders mee naar het
stalle kroegje genomen, waar, mede door de
goede zorgen van Hanneke hun ..opvoeding"
werd voltooid. Aldra waren ook deze kinderen
tot in den grond bedorven en zoo is het dan
ook te verklaren, dit de l6-jarige Wimke de
B., die ook reeds een trouwe bezoeker was van
het beruchte perceel, als helper werd meege- ,
nomen door de oudere garde voor het plegen
van den roofmoord te Oyen. Zooals bekend,
viel deze [onge misdadiger spoedig in handen
van de politie en volgde later zijn veroordee-
ling tot een zware gevangenisstraf .
•Het eerste werk van de versterkte brigade van

de marechaussee was het observeeren van de sulle
kroegen en het spreekt vanzelf, dat Hanneke's
beruchte woning voor een extra bewaking het
eerst in aanmerking kwam. Avond aan avond
stapte een marechaussee-patrouille op gezette
tijden het misdadigershol binnen, waar zij al-
lerminst welkom werden ontvangen. Het bevel
"handen hoog" dat van het eerste bezoek
af op de cliëntèle werd toegepast, had
zulk een fascineerdenden tnvloed, dat al
spoedig het bevel niet' meer behoefde te worden
gegeven, doch vanzelf de handen omhoog gin-
gen als de witte koorden in de deuropening
zichtbaar waren.
Deze maatregel blijkt van groote beteekenis

bij de saneering van Oss te zijn geweest.
Immers, van stonde af aan begrepen de heeren
uit donker Oss, dat er met de marechaussee
niet te spotten viel en het met hun macht
was gedaan. Zienderoogen verminderde het
cafébezoek bij Hanneke, doch ook elders kreeg
de Ossche onderwereld geen gelegenheid meer
om samen te scholen. Bij de zuiveringsactie
werd de eene klant na de andere haar ont-
nomen. Zij verdwenen achter de deuren van het
Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch.
Hanneke zelf wist vooreerst nog handig den

dans te ontspringen, totdat ook thans deze
misdadige vrouw den weg van haar vroegere
bezoekers is g_~V~lgd en ook zij, juist op den



dag; waarop de berechting van haar vrienden
is aangevangen, het huis van bewaring te
's Hertogenbosch zal moeten binnentreden.
Ofschoon het geen geheim was, dat deze

vrouw, die zooveel jongelieden in het verderf
heeft 15estort,.gestolen goederen van de ossene
jongens opkocht, slaagde de politie er tot dus-
ver niet in, eenig bewijsmateriaal tegen haar
te verzamelen. Thans weet de politie met abso-
lute zekerheid, dat de kroeghoudster menig-
maal gestolen goederen, waaronder alle soorten
van artikelen, voor een zacht prijsje heeft
opgekocht. De opbrengst van het verkochte
werd steeds onmiddellijk in haar kroegje in
drank omgezet. Het mes sneed zoodoende bij
haar van twee kanten. Zij maakte er ook vee1
werk van om mannen in haar woning te lokken
,en, nadat zij zich hadden bedronken, van geld

I
te bereoven. Het beheert geen betoog, dat der-
gelijke voorvallen slechts uiterst zelden uit-

, lekten.
De thans gearresteerde vrouw heeft reeds

eerder gevangenisstraf ondergaan wegens dief-
stal. Zij simuleerde toen krankzinnigheid en
werd deswege in een krankzinnigengesticht
opgesloten. Men verwacht, dat zij deze houding
ook thans weer zal aannemen, doch het staat
te bezien of zij ditmaal succes zal hebben.
Het feit, dat ook nu Hanneke van Martekes

van het Ossche tooneel zal verdwijnen, heeft
groote voldoening gewekt in de kringen van
de vrouwen uit het Ossche milieu, wier sterkste
vijandin Hanneke was. Immers, zij was het, die
de mannen en jongens tot roof aanzete en in
wier geldlade het grootste deel van den buit
verdween.
Een van de voornaamste misdadigers, n.l. de

Rut, heeft zijn ervaringen over de stille kroeg
van Hanneke van Martekes in de cel te boek
gesteld en dit merkwaardige document vormt
een felle aanklacht tegen deze berucnte vrouw,
Vandaag zou zij gevankelijk naar 's-Hertogen-
bosch worden overgebracht, waar zij ter be-
schikking is gesteld van den officier van justitie
aldaar. .

,,~J £)e/0?'@... .

Weer een Ossenaar gearresteerd.

Op verzoek van de Ossche politie is te Eind-
hoven gearresteerd de 36-jarige van S., geboren
te Oss, bijgenaamd Mijne Pop. Hij werd ver-
dacht van betrokken te zijn geweest bij eenige
overvallsn met, roof in 1926 te Oss gepleegd.
Verdacht van één dezer misdrijven werd des-

tijds zekere Puck van G. gearresteerd die· tot
6 jaar gevangenisstraf is veroordeeld: Uit de
nieuwe verklaringen van de Ossche misdadigers
IS aan het Iioht gekomen, cat ook V. S. destijds
tot de daders behoorde. Als derde medeplich-
tige aan dezen overval werd de beruchte Osse-
naar Koosje van G. genoemd. Ook deze bevindt
zich reeds voor andere delicten in de Bossche
gevangenis.
Van S., die bij het verhoor door de politie te

Oss een volledige bekentenis aflegde, zal ter
beschikking van de justitie worden gesteld en
naar den Bosch worden gebracht.

Donderdagavond is een reclame-auto bestuurd
door den heer v. d. D. uit Den Bosch in de Sta-
tdonstr. te Veghel in b<J1t!;1nggekomen met een
passeerende goederentram. De auto geraakte
beneld tusschen de locomotief en een boom en J
werd vernield. De boom werd ontworteld en
kwam terecht op een naburig woonhuis, dat werd
beschadigd. Persoonlijke ongelukken hebben niet
plaats gehad. '

11
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Brand te Oisterwijk.
Winkel uitgebrand.

Donderdagavond is brand ontstaan in den ga-
lanterie-winkel de Bijenkod van den heer A. v.
Kessel in de Kerkstraat te Oisterwijk. Het vuur V
greep zoo snel om zich heen, dat de beneden-
verdieping spoedig 'in lichterlaaie stond. De
brandweer slaagde er in den brand tot, den
winkel te beperken. De benedenverdieping is ge-
heel uitgebrand. De wtnkelmventarts ging ver- 1
laren. De bovenverdieping van het pand liep
aanzäenlijke waterschade op. De oorzaak van
den brand is onbekend. Vel:lileltermi dekt lie
schade.

Brand te Oss.
Bejaarde bewoonster bijtijds gered.

Gisternacht werden de bewoners mil de
Kazernestraat te Oss een sterke brandlucht ge-
waar. Het bleek, dat rook opsteeg uit het
bovenhuisje van de ca. 80-Jarige weduwe B. Men
kon zich geen toegang verschaffen, waarom de
familie werd gewaarschuwd. Een zoon snelde
te hulp. Het bleek. dat er brand was uitgebroken
en een verstikkende rook in de woning hing, ook
in de slaapkamer. De oude vrouw, die blijkbaar
getracht had, zich te redden, lag op den grond. I

Zij kwam in de rrissche lucht echter weer bij.
De brandweer slaagde er in het vuur spoedig te
blusschen.

Verkeersongel ukken.
)\'lotorrijwiel door een auto gegrepen; berijder 55

en duo-passagier ernstig gewond.

Zondagmiddag is onder de gemeente Huisse-
ling een ernstig motor-ongeluk geschied, Om-
streeks half vijf passeerde de architect Hanssen
uit 's Hertogenbcsch per motorrijwiel, met als
duo-passagier zijn stadgenoot jhr. J, v, d. Poll.
zoon van den oud-burgemeester van Vught, de
gevaarlijke bocht in den provincialen weg van
Herpen naar Ravenstein. Doordat het Zicht daar
ter plaatse tengevdlge van het Zich 1angs den'
weg bevindende struikgewas zeer slecht is, be-
merkte de motorrijder te laat, dat van de andere
Zijde een luxe auto naderde van een taxi-bedrijf
te Oss. Een aanrijding was niet meer te voor-
komen, meàe omdat de motorrijder te veel het
midden van den weg hield. De luxe auto greep
de motor in de ,flank en wel met zulk een
kracht, dat het vehikel naar de rechterzijde van
den weg werd geslingerd. Door den schok vloog
de duo-rijder over de motor heen en kwam in
de sloot langs den weg terecht. De bestuurder
kreeg de motor op het lichaam. Beide slacht-
offers werden met beenbreuken en inwendige
kneuZingen opgenomen. Nadat dr. sruvters uit
Ravel15tein ter plaatse geneeskundige hulp had
verleend, werden de gewonden per zieken-
naar het groot Ziekengasthuis te 's Hertc , -
bosch vervoerd. De auto en de motor waren er-n
stig beschadigd en zijn door de politie in beslag
genomen. De inzittenden van de auto 'hebbenl geen letsel opgeloopen.

j



Weer een arrestatle te Oss.
In verband met de onthullingen van den I

laatsten tijd heeft de Ossche gemeentepolitie I
termen aanwezig gevonden om tot aanhouding
over te gaan van den 34-jarigen rabrieks-
arbeider J. L. uit Oss. Gisteravond is L. aan-
gehouden.
Naar verluidt zouden de onthullingen van een

gedetineerde in de strafgevangenis te 's-Her-
togenbosch nieuwe aanwijzingen hebben ver-
schaft, dat ook deze Ossenaar betrokken zou
zijn geweest bij een der overvallen met be-
roeving kortelings gepleegd.
In verband met het onderzoek kunnen thans \

geen verdere mededeelingen worden verstrekt.

- '

De te Eindhoven gearresteerde
Ossenaar.

Nadere bljzondsrheden.

Betreffende de arrestatie van den Ossenaar
A. H., bijgenaamd de Saai te Eindhoven, ver-I
nemen wij nader, dat de aanhouding is ge-
schied op last van den officier van justitie mr.
Dubois te 's-Hertogenoosch, Reeds geruimen
tijd vermoedde deze dat de Saai medeplichtäg
zou zijn aan verschillende inbraken die eenige
jaren geleden te Eindhoven zijn gepleegd. In
verband hiermede werd zekere v. H., bijge
naamd de Mulder, uit Oss afkomstig, en ge-
durende dien tijd te Eindhoven gewoond heb-
bende, uit de strafgevangenis te Amsterdam,
waar hij momenteel verblijft, naar Oss over-
gebracht. Hij werd aan een streng verhoor
onderworpen en bekende tenslotte aan den
officier van justitie medeplichtig te zijn aan

, ee?- vijftal inbraken te Eindhoven en omgeving. I
GJ.Stermlddag werd A. H. uit Eindhoven naar
's-Hertogenoosch gebracht en na verhoor in het
huis van bewaring opgesloten. Hij heeft nog
niet bekend.
Verder wordt als medeplichtige in deze zaak

verdacht een derde Ossenaar, zekere J. V. B.,
een beruchte recidivist, die reeds wegens andere
delicten in het huls van bewaring te s'-Her-
togenboson is opgesloten. Hij zal nog nader aan
den tand worden. gevoeld.

Kinderzegen.

Gisteren heeft de heer M. Berends te Mill,
aangifte gedaan van de geboorte van zijn drie
en twintigste kind. -

Weer een arrestatle te Oss.
Vannacht heeft de politie te Oss gearresteerd!

den 34-jarigen A. J. B., bijgenaamd Jas de
Schipper wonende in de ossene heide aldaar

I De aang~houdene wordt verdacht medeptichuç
te zijn geweest aan een overval met beroovinz
bij den landbouwer van Gr. te Nistelrode ir,
1930. Hij is op het politie,bUl'eau ingesloten.

tr' .£Je/._p.e
. ...

De gearresteerde Ossenaren.

J

I

J

Gisteren hebben de beidie ossenaren J. L. en
A. v. B., die Dinsda.g waren gearresteerd op ver- ~
dentong van medeplichtigheid aan roofoverval-
len, een volledige bekenëerus afgelegd. Zij zullen
ter beschikking worden gesteld van den officier
van justitie te 's-Hertogenoosch.
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R.K. Kerk.

Tot pastoor te Linden is benoemd de heer
J. P. J. Sanders, kapelaan te Gemert.

-
Weer een arrestatie te Oss.

Gisteravond is op last van den offici~ van
justitie te Heesoh gearresteerd de 40- Jange v.
H. aldaar. De aangehoudene is naar het politäe-
bureau te Oss gebra:dht, waar hij is opgesIote~ /
en aan een streng verhoor is onderworpen. HlJ V
wordt ernstig verdll'oot medepliclî'\jlJgte zijn. aan
een overval met berooving eenige jaren ~eleden
te Dinther gepleegd,

-
Men meldt ons uit Oss:
De oefenmg: in luohtbeoohermln<7mag te 085

voortreffelijk geslaagd heeten. Het" geheel stond
onder Ielding van den chef-commies ter secre-
tarre, T. J. van Aanholt. De onderdeeler; van
den luchtbesche'rmingsdJenst werkten alle op

I
mtmuntende Wijze.
Toen gistermiddag een escadrme bombarde-

. mentsvliegtuigen per radiö werd gesignaleerd
ca. 4 uur, werd het alsemeen alarm doorge-
geven. Onmiddellijk daarna loeiden de sirenes
en stoomniaten der fabrieken en het alarm was
op verren a,fsta,nd hoorbaar. Eenigen tijd
later verschenen boven Oss de aangekondigde
Vier bomlbardements'Vllegttrlto~nuit de rich tin'"
Grave. Deale wierpen twee bemmen welke het
emplacemen,t del' Nederlandsche spoorwegen en
de daarachter Jig-gende fabrieksgebouwen, der
n.v. H. Hartog en n.v. Zwanenlberg troffen be-
nevens de gemeentelljke gasfabriek. Ev'en later
werden weer bommen geworpen welke tereeht
kwamen op de spoorlijn Oss-Nijmegen en -de
daar """as": Uggende tl'll'memplacementen. De.
machtnes bleven nog even boven de gemeente
rondcirkelen en vervolgden daarna, hun weg in
noordelijke riCihting.
Half vij:f werden die klokken geliuid ten teeken

dat het luchtgeva.à.r geweken Was.
Per oirculaire was de beV'Oliking'"erooclht zl;ch

300 min mogelijk naar buiten .te begeven, doch
de straten waren allerminst uitgestorven.
's Avonds vond een tweede oefening plaats

w€llke nog uitgebreider was dan de eerste.
Ongeveer zes uur loeiden opnieuw de sirenes
en stoomfluiten der fa.br1eken hetgeen:in
de 8ivondstllte nog beter hoorbaer was dan ge-
durende den mlddag. Oinmidd'ellijk daarna.
werden alle lichten gedoofd. Sle,cihtszag men de
gaepatrouilles met gedempte lichten door de

J
straten rijden ten einde hij eventueele ongeval-
len de. ibeihU.IPzameh.and te kunmen bieden. Ook
de brandweer stond gereed om ui·t te rukken.
De roede kruisdienst hield zich paraat, om de
beovlktng terzijde te kunnen staan. Weldra
klonk het gesnor der bomba'!'dementsvliegtuigen
die rut Elndh.o'Ven naderden. Ondanks het feit
dat de gemeente geheel in dtrist.errus was ge.-
OO1d, bleken de vläeger zeker te zijn van hun
trefpunt. .
Twee bommen troffen WOOl.'hetzelfde doel I

als 's middags! De vliegers !ronden zich vel-
komen ortënteeren. De fllibriekroomplexen van I
Oss werden door hun zoeklichten in een stra-
lend licht gezet, Een der bommen kwam terecht .
in het v1l!apa11ken veroorzaekte daar brand,
welke direct door een patrouille werd ge-
alarmeerd. Aanstonds rukte de brandweer uit,
nadat het gasgevaar was geweken en met eenige
stralen op de waterletding werd de brand
gebluscht.
Hierna werd het sein: luchtgevaar geweken!

verspreid,
De Roode Kruisc:Uenst heeft geen hulp be-

hoeven te verleenen, daar men J'~et uitsluitend
op de fabl.'iel~complexen en stations hOO ge-
munt. Ga1igevaar was el' niet geweest. OJ) he:.;:t....... ---, ....'"

Te Oss.



Nadat de beruchte recidivist M. de R. uit Oss
Vrijdag in het huis van bewaring te 'sHertogen-
bosch zijn aandeel in den overval op de kassier
van de boerenleenbank te Maren had bekend,
Is hij op transport gesteld naar Oss, waar hij
in de marechausseekazerne is opgesloten, ten
einde nader aan den tand te worden gevoeld
over andere delicten.
Zondagmorgen heeft hij daar verscheidene

bekentenissen afgelegd, met het gevolg, dat
wederom een aantalonopgehelderde misdrijven
tot volledige klaarheid is gekomen.
M. de R. was voornamelijk in het

jaar 1930 de schrik van Oss en omstreken,
waar hij ais' lelder optrad van een bende,
waarvan een aantal beruchte personen deel
uitmaakte. Zijn kornuiten waren: de beruchte
Koosje van B., (die eerstdaags o.a., zal
moeten terechtstaan wegens doodslag op
zijn neef van Galen), van O. (bijgenaamd de
'witte van Torre), die geruimen tijd ill voorloo-
pige hechtenis heeft gezeten, verdacht van me-
deplichtigheid aan den moord met roof te
Hoensbroek, T., (bijgenaamd de Klits), A. A,'
v. B., zijn broer, Bijs de R. ..,...,.
Ten tijde dat deze bende opereerde, waren r '

overvallen en inbraken aan de orde van den ~
dag. De bende viel uiteen, toen M. de R. in "-' .,
1930 in handen der politie viel.
De R. bekende, dat hij in Januari van' ___

1929 tezamen met Koosje van B., de Klits en ~ .1
Van B. een overval heeft gepleegd te Nistelrode, "
waarbij de oude alleenwonende landbouwer van
Grinsven beroofd werd van f 500 aan con-
tanten en een aantal gouden sieraden.
Verder verklaarde hij. dat hij in 1930 met

zijn kornuiten KODSjevan B. en van O. een
inbraak heeft gepleegd bij den heer van Ginkei I
te Oyen. Het complot had gehoord, dat de heer
Van Ginkel veel contanten in huis zou bewaren
en onmiddellijk werden plannen gesmeed om
hem er van te ontdoen. De buit bestond uit
ongeveer f 1500.-, waarmede de dieven onge-
stoord wisten te ontkomen,
Vervolgens, werd een inbraak op touw gezet

bij den rijwielhandelaar Schoppema te Schayk.
Als zijn medeplichtige noemde hij hierbij Koosje
van B. Het tweetalontvreemdde een
groote partij rijwielbanden, welke zlj bij een
rijwielhandelaar te Oss hebben verkocht.
Een volgende inbraak bij de famil!e Ver-

kuylen te Teeffelen mislukte. De bewoners ont-
waakten en gingen op onderzoek uit. De inbre-
kers, M. de R., Koosje van B. en Bijs de R.,
kozen, met achterlating van den buit, het
hazenpad.
De R. heeft tot dusverre nog geen verdere

bekentenissen afgelegd, doch zijn zondenregts-
ter is zoo uitgebreid, dat er niet aan wordt
getwijfeld of hij zal nog meer wandaden
opbiechten.

Zaterdagavond heeft de gemeentepolitie uit
Oss zich naar de strafgevangenis te Arnhem
begeven, waar De Klits is gedetineerd. Deze be-
kende eveneens zijn medeplichtigheid aan den
overval te Nistelrode bij van Grinsven.
Voorts zijn bekentenissen, welke in het huls

van bewaring te" 's Hertogenbosch voor mr.
Dubois, subs.-omcier van justitie, zijn afgelegd,
oorzaak, dat in de eerstvolgende weken nog
ongeveer 15 arrestatles van Ossenaren, welke
in Eindhoven en omstreken woonachtig zijn,
tegemoet kunnen worden gezien. Allen hebben
er niet weinig toe bijgedragen, de buurt van
Eindhoven onveilig te maken.

stadhuis was een Iuchtwachtpcst gevestigd, die
bewezen heeft dat bij nachtelijlke oefeningen
het luchtgevaar vlugger kan worden gerappor-
teerd dan overdag.
Op vele plaatsen der gemeente waren telefoon-

diensten ingericht, die eveneens voortreffelijok
hebben gewerkt.

Uit Oss.
Bekentenissen van den beruchten
M. de R.

-
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Uit Oss.
Een attestatie wegenll uitlokking

tot brandstichting.

De g'emeentepolitie te Oss heeft g1steravond
gêarresteerd den 42-jal1igen arbeider .J. v, d. V
Ui~ Oss, verdacht van uitlokking tot brand-
stichting in zuri woning op de Ossene heide
op 12 Mel 1932. die door het vuur wem vei'-
nield. Voor de brandstichting had hij aan een
liçi van de Ossche bende f 50 betaald. Het
pand met inhoud was hoog verzekerd,
'De verzekermgssom is aan v. d. V. uitbetaald.

De man is naar het poütäebureau overgebracht
en aan een verhoor onderworpen. Tenslotte
Tenslotte bekende hij. Hij zal ter beschikking
van den officier van. justitie te 's-Hertogen-
bosch worden gesteld.

v

L
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N:ieuws uit Oss.
De vader van Piet en Wimke de B.

gearresteerd.

De gemeentepohtta te Oss heef,t vanmiddag
gearresteerd den 46-jarigen M. de B., de vader
van Piet en Wi.mk.e, die heiden reeds toil zware
gevangenisstraffen zIjn veroordeeld. 'regen den
ouden de B. zijn ernstige verdenkingen gerezen,
dat hij de plannen voor de rooftochten, waaraan
zijn zoons Zioh hebben schuldig gemaakt, heeft
ontworpen. Hij WOI1dt verdacht, den aanval met
roof te oven,' waa;rbij de oude Vel'hoeven werd
gedood, in scène te hebben gezet. De man zou
zijn'I6-jarigen zoon W., alvorens de tocht naar
Oyen werd ondernomen, een revolver hebben
meegegeven. Ook ZOuihij het plan hebben ont-
worpen voor een overval te Lithoyen. Van de
misdrijven, \V3I8I1',toe hU Zijn twee zoons heeft
aangeeet, zou hij glelde~ijik voordeel hebben ge-
had.

De B. sr.; <tieeen allesbehalve gunstige repu-
tatie geniet, is tot nu toe nog weinig met de
justitie in aanraking geweest, daar hij persoon-
lijk niet direct hij de verschillende misdrijven
was betrokken. Hij is in het politiebureau op-
gesloten.

LITHOYEIN. De raad is gisteren met alge-
meene stemmen accoord g<egaanmet een voor-
stel van B. en yr. tot vereentgmg der gemeen-
ten Lithoyen, Lith en Oyen.
Na afloop derraadsvergadering had een bij-

eenkomst plaats van een commissie uit de inge-
zetenen van voornoemde gemeenten die even-
eens tot combinatie besloot. '

I

Dinsdagavond is ingebroken ten huize van den
lanc~b'Üul\vlerJ. Verwegen in de l\laasstraat ~e
Uden. Toen de bewoners om negen uur thU15
kwamen. vonden Zij alles overhoop gehaald.
Kasten en laden waren opengebroken. Een be-

I drag van .f 20 wordt vermist. Van de dieven
is nog geen spoor ontdekt.



Weer bekentenissen.
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De dag van heden heeft opnieuw bekenteniseen
van Ossche misdadigers opgeleverd. DItmaal
waren 'het twee bekende Ossene reciddvisten,
de B. en v.O., die behoefte gevoelden hun hart
. voor de politie uit te storten, Niet mlnder dan
40 misdaden hebben zij in de strafgevangenis te
's-Hertogenbosch aan de Ossene politie op-
gediept. Het staat allerminst vast of zij hier-
mee hun geheele doopceel hebben gelicht.
Beiden zijn destijds door de Kon. marechaussee

te oss zearresteerd, verdacht van medeplichtig-
held aan den overval met roof op den oud-
majoor van de Rijksveldwacht Wijüernan te
D~nthl(".
Uit. de bekentenîssan van deze tcide malmen

is vcrder gebleken dat nog meerdere persener.
medeplichtig moeten zijn geweest en binnen
enkele dagen kan hun arrestatle tegemoet
worden gezien. De gisteren aangehoudene M.
de B .• vader V3!nPiet en W, de B., blijft hard-
nekkig hot hem ten laste gelegde ontkennen en
~e21;en zijn vermaarde stilzwijgendheid is het
niet te verwachten, dat hij spoedig tot een
bekentenis zal komen. Desondanks heeft de
politie vold-oende termen aanwezig geacht om
den verdachte in arrest te houden.
Vandaag zal hij op transport Worden gesteld

naar 's-Hertogsnbosch, teneinde voor den offtcier
van justitie aldaar te worden geleid.
In de marechausseekazerne heeft M. de R. nog

~ ee~''J'o kleine diefstallen en inbraken bekend,
1-- , wrlke hij in het jaar 1930 in Oss en omstreken I
~ hcMt gr.pleegd. Ook hij zal vandaag wederom"-". ( I naar he.t huls van bewurtng te 's-Hertogenbosch

WOI·der.teruggebracht.
~~t

UH Oss.

J
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Gisteravond is de 6-jarige A. V. uit Heescn
op den Rijksstraatweg Den Bosch-Grave
aldaar bij het oversteken van den weg door
een passeerende motorfiets aangereden. Het
jongetje werd tegen den grond geslingerd. Met
een ernstige hoofdwonde en een zware hersen- I
sohudding is hij naar het ziekenhuis gebracht. 1/
De motorrijder, de heer J. van T. uit' Geffen,
kwam te vallen en liep lichte verwondingen op.
Het motorrijwieL is door de politie in beslag
genomen •

. ,..



De bekentenissen te Oss.
De bekentenissen van de leden van de 08-

sohs onderwereld hebben reeds vele verrassenee
resultaten opgeleverö en wel op zoodanige wij-
Zie, dat velen die nog nooit met de politie in
aanraking zijn geweest, tthans aan den lijve
voelen dat met den "sterken arm" niet te spot-
-ten valt.
De vele branden, die Oss de laatste [aren

teisterden en waardoor deze plaats een treurige
vermaardmeid in den Jande kreeg, blijken niet
allen eet' onbekende oorzaak te hebben gehad.
Vele Z (i·eeds opgehelderd en eenigen ook
reeds L )ht, doch nog: ettelijke staan op het
PUl1t aan het daglkfhL te komen.

Zoo is het de gemeentepolitie gelukt door de
bekentenis van twee leden van het Ossohs mi-
lieu wederom een rnedephohtdge" aan brand-
stichting te arresteeren. Ditmaal was net de
39-}arige arbeider J. van V., uit dien Heihoek
te Oss.
De politie was namelijk te weten gekomen dat

genoemde van V. aan de twee m:annen .f 50
had uitgekeerd, omdat zij een perceel waavin
de arbeider van Lent woonde en aan van V.
toebehoorde, in Januari 1932 in brand hadden
gestoken. De inboedel van Van Lent werd des-
tïjds mede door den brand verwoest. Van V.
Incasseerde de verzekermgspenmngen van zijn
huis en he~ geval werd bestempeld met oor-
zaak onbekend. Thans g·aat het een anderen
kant uit en nog velen zullen den gang naar het
poüttebureau moeten maken om evenals de
thans aaï,,;ahoudene voor eenigen tijd naar de
Rtr?_.fg'0\'a.!"!.~:,,€nis te 's-!-Iertog'enbosch te verhui-
zen

in~
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De Ossche misdaad-lawine.

De vrouw van Peer de B., eveneens behoorend
tot .het geslacht de R., in hechtenis

genomen wegens brandstichting.

De bekentemssen van de Ossche misdadigers,
waaraan geen einde schijnt te zullen komen,
doen steeds meer lieden -in handen der politie
vallen. Elke bekentenis is weer aanleiding tot
nieuwe arrestatres en de sneeuwbal rolt steeds
verder. De officier van justitie te 's-Hertogen-
bosch, mr. Dubois, heeft zich voornamelijk tot
taak gesteld de vele verdachte branden, welke
de laatste jaren u; Oss zijn voorgekomen. tot
opheldering te brengen, hetgeen geen gemak-
kelijk werk is. Als resultaat hiervan zijn reeds
vele brandstichters achter slot en grendel
gezet en nog vele arrestatfes zijn in dit verband
te wachten.
In de afgeloopen weken heeft mr. Dubois

opnieuw eenige Ossche arrestanten betreffende
deze delicten aan een streng verhoor onderwor-
pen en een der meest beruchte misdadigers,
die in het huis van bewaring te 's Hertogen-
bosch is opgesloten, bekende voor den Officier
van Justitie, dat hij getuige was geweest van I
een brand, welke op 6 Januari 1930 heeft ge-
woed. Op dien datum brak een felle brand uit
in de woning van Peer de B, te OI)S,die op dat
moment in de gevangenis vertoefde. De woning
aan het Schaykscheveld brandde weldra als een
fakkel en was in een minimum van tijd met
den grond gelijk gemaakt. Ofschoon men des-
tijds wel vermoedde, dat aan dezen brand ten
huize van zulk een berucht personage een
luchtje zou zijn, werd de oorzaak nooit opge-
helderd en de verzekerde som werd aan den
eigenaar uitbetaald.

Uit de verklaringen van den gedetineerde 1s
thans gebleken, dat de oorzaak van dezen
brand aan brandstichting te wijten is geweest.
De eèhtgenoote van Peer de B. zou het feit
hebben gepleegd, teneinde zich aldus van de
verzekertngspenningen meester te maken. het-
. geen inderdaad is gelukt. Inrmddels heeft de
.,vrouw zich metterwoon te Eindhoven gevestigd,
waar d- gemeente-politie namens den Officier
van Justitie las. werd gegeven tot arrest atie
van de verdachte over te gaan. Door bijzondere
omstandigheden moest de aanhouding evenwel I
worden uitgesteld. doch thans is haar arres- _
tatie een 'feit geworden. De 42-jarige F. de B.- I
de B. werd gisteren in haar woning aangehou-
den en gevankelijk naar het politiebureau te
Eindhoven overgebracht, vanwaar zij op
transport werd gesteld naar Oss. Daar werd
zij 'op het politiebureau aan een streng ver-
hoor onderworpen, doch zij blijft hardnekkig
het ten laste gelegde ontkennen. Haar schuld
staat evenwel vast. omdat inmiddels een
tweede gedetineerde in het huis van bewaring
te 's-Hertogenbosch voor mr. Dubois heeft ver-
klaard, dat hij de brandstichting heeft bijge-
woond, .

Het droèvige huishouden van Peer de B.

Het huisgeztn van Peer de B. geeft een
droevig beeld van de toestanden, welke in het

.Ossche milieu heerschen. Hijzelf heeft een groot
'g€:deelte van zijn leven in de gevangenis door-
gebracht. Bij de berechting van de Ossche mis-
dadigers is. hij eenige dagen geleden opnieuw
veroordeeld. than, tot een gevangenisstraf van

'14 jaar. ne vrouw, die eveneens uit het be-
ruchte misdadigersgaslacht de B. stamt (zij
is een nicht van haar man). blijkt de rnis-
dadige neigingen van haar familie te hebben
geërfd. Zij liet haar drie kinderen aan hun
lo~ over en knoopte eenige jaren geleden betrek-
kingen aan met een gevreesden Ossenaar, dien
zij naar Eindhoven, volgde. Ook deze laatste is
blj de groote schoonmaak te Oss aan de. justitts
overgeleverd. Inmiddels heeft zich de regeering
het treurig lot der verlaten kinderen van het I
J:lcllipaal' de B.. aangetrokken en in Septem-
'f1:êt van dit jaar werd de vader uit de' ouder-
lijke macht ontzet, terwijl de kinderen onder
de hoede van den voogdijraad werden gesteld.
Het bevel tot de arrestatie van vrouw de B.

wegens brandstichting in haar woning, dat
eenige weken 'geleden werd uitgevaardigd, kon
toen nog niet worden _llitgevoerd, omdat zij
juist het. leven geschonken had aan een kind. j
Thans zal zij zich te verantwoorden hebben



wege~~ brandstichting en binnen enkele dagen I
zal ZlJ evenals haar echtgenoot naar het huls
van bewaring te 's-Hertogenbosch verhuizen.

Weer diefstallen op de markt van O~.

Intusschen blijkt, dat de diefstallen te Oss
nog niet tot het verleden behooren. Op de laat-
ste weekmarkt werden uit een marktkraam
winkelgoederen gestolen. De koopman deed aan-
gifte van .den diefstal bij de koninklijke
marechaussee, die een uitgebreid onderzoek in-
stelde. Bij verschillende verdachte personen
werden huiszoekingen verricht en de goederen
werden inderdaad teruggevonden ten huize van
vrouw v. d. W.-D. Zij werd in arrest gesteld
en naar de marechaussee-kazerne overgebracht .
. Na verhooi legde zij een bekentenis af. De
vrouw heeft zich reeds eerder aan dergelijke
diefstallen schuldig gemaakt en heeft deswege
reeds- een veroordeeling achter den rug. Van-
daag zal zij tel' oschikking van den officier van
justitie te 's-Hertogenbosch worden gesteld.

Een zwager van Piet en Wimke de B.
gearresteerd in verband met den

moord met roof te Oven.

GIsteravond i~ een nieuwe arrestatle geschied.
Het betreft hier een 'lid van de beruchte
familie de B. De 30-jarige van B., een zwager
van Piet en Wimke de B., werd aangehouden
en naar het politiebureau overgebracht. Deze
arrestatie houdt verband met den moord met
roof, welke in 1934 te Oyen is geschied.

ZooaL~ men weet, heeft juist in de atgeloo-
pen week de berechting van twee der hoofd-
daders van _,dezen moord met roof voor de
Bossche rechtbank plaats gehad. Thans is
komen vast te staan, dat van B. ook een
werkzaam aandeel in dit 'misdrijf heeft
gehad. Hij zou n.l. op den uttkijk hebben
gestaan, toen' de bandieten hun luguber. mis-
drijf voltooiden. Tevens zou hij de plek hebben
aangeduid, waar men het gemakkeltjkst het
huisje der Verhcevens zou Kunnen binnen-
dringen, terwijl hij voor zijn diensten een ge-
deelte van 'den buit zou hebben gekregen. Ver-
der wordt deze man nog verdacht Van heling
van goederen. De aangehoudene werd aan een
streng verhoor onderworpen, doch heeft nog
Jeell bekentenis afgelegd.

Met een pan soep uitgegleden.

Gistermorgen is de 20-jarige van D. te
Berghem, toen hij een pan kokende soep van
het vuur nam, uitgegleden, niet het gevolg, dat
hij het gloeiende vocht over het lichaam kreeg.
Met ernstige brandwonden overdekt is het
slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht.

Uit Oss.
Weer nieuwe bekentenissen van

residivisten.

De beruchte recidivist ~. d. R. uit Oss, heeft
gister voor de gemeentepolitie in het huis van
bewaring te 's-Hertogenbosch opnieuw

eenige bladzijden uit zijn veelbewogen le~n

opengelegd. Hij blijkt nog heel wat op zijn ge-
weten te hebben en of deze man thans alles
heeft bekend, staat nog te bezien. Zoo bekende
hij o.a. te hebben deelgenomen aan een inbraak
ten huize van den landbouwer w. Z. te Oss op
21 Augustus 1932, waarbij zestig kippen werden
gestolen, verder medeplichtigheid aan een in-
braak te Huisseling bij Koeken, waar een flinke
som gelds werd buitgemaakt. Aan een reeks
van pogingen tot inbraak in de omgeving van
Oss; gepleegd in de jaren 1928 tot 1930, heeft
hij een werkzaam aandeel gehad. Voorts is hij
mede SChuldig aan een inbraak bij de weduwe
van Erp op het Ussen te Oss en waarbij f 65 \
in de wacht werd gesleept. j
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v.O., bijgenaamd de Koperen van Torre, die
reeds eenige veroordeelingen achter den rug
heeft en die gisteren eveneens behoefte ge-
voeld zijn hart voor de gemeentepolitie uit te I
storten. Deze gedetineerde verklaarde thans zijn I
medeplichtigheid aan den overval met beroo-
ving op Weydeman uit Heeswijk. waarvoor hij
verleden week moest terechtstaan en toen nog
hardnekkig ontkende, Hij beweerde op de
terechtzitting te 's-Hertogenoosch, dat alles
verdichtsel was, doch desondanks hoorde hij
acht jaar gevangenisstraf tegen zich eischen.
Verder gaf hij toe te hebben deel uitgemaakt

van een bende, waarvan M. de R. de aanvoerder
was en in de jaren 1927 tot 1930 Oss en om-
geving plunderend en brandend te hebben door-
trokken. Deze misdrijven werden gepleegd door
vijf mannen, welke allen slot en grendel zitten.
V. O. heeft deelgenomen aan den overval met

berooving te Maren, te Heesch op den land-I
bouwer Chr istiaansen, en te Oyen, terwijl hij
zich meermalen schuldig maakte aan straatroof.
Ook bekende hij het huis van den thans ge-
detineerden J. d. V. in de Helde te Oss voor
€Cn belooning van .f 50 in brand te hebben ge-
stoken, De diefstallen en inbraken door den
Koperen gepleegd zijn legio. Op één nacht werd
te Heesch ,bij OSSop zes plaatsen ingebroken. In
een anderen nacht werd bij drie landbouwers
te Schayk de boeloverhoop gehaald en flinke
bsdragen gestolen. Bij al deze misdrijven werden
doorgaans .groote geldebedragen buit gemaakt.
De Koperen heeft gisteren

]
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l Iniet mlnder dan 21 misdrijven bekend

I 'en het is te verwachten, dat deze gedetineerde
die zulk een actief aandeel heeft gehad in de
misdadigheid in deze streek, nog meer zal weten
té vertellen, waardoor meerdere arrestatles on-
getwijfeld zullen volgen

-
R.K. kerk.

Gisteren heeft te Megen QIl1!nergroote belang- A
\
stellinz de plechtáge uitvaart plaats geha.d van
ater H Ruyten O.F.M. De overledene, 18 o.a.

~erkzaam geweest in het Boschje te Rotterdam. \-
OPLOO De raad heeft gisteren het aanta~

opcenten 'op de 1;emeentefondsbelast111g For
het jaar 1936/37 bepaald <?p 40. De begroe 1l1~
voor het dienstjaar 19.36.1S aangenomen e
vastgesteld met als eindcijfer 111ontvangst en
uitgaaf, gewone drenst. f 64,383.

OYEN EN TEEF'FELEN. De raad h.e~ft zich r
isteren tegen de voorgenomen aanslUltmg ll1e~tth en Lithoyen verklaard. D.e commissie va t
ingezetenen adviseerde in gellJken zm.

Uit Oss.
Een arrestatte. )

De politie te Oss heeft vanochtend gearresteerd
}len 27-jarigen arbeider M. J. uit Oss, ver~acllt
van medeplichtigheid aan een Inbraak bu eell
slager te Lithoyen in 1933, waar een partlJ
vleeseh en spek is gestolen. De aangehoudene
is op het politiebureau opgesloten. Hij heeft nog
geen bekentenis afgelegd.

»>
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BOXTEL. De raad heeft op diens verzoek aan \
den heer C. N. v. Rooyen eervolontslag ver- i
leend per 1 Jan. a.s, als gemeenteveearts en
als hoofd van den vleeschkeurmgsdtenst, met
dankbetuiging voor de bewezen diensten.
Naar aanleiding van een dergelijk verzoek van

den gemeentesecretaris, den heer VO.d. Meyden,
wegens gevorderden leeftijd, advaseeren B. en W.
het gevraagde ontslag eervol te verreenen. met
dank voor de meer dan 50 jaren aan de ge-
meente bewezen diensten.
Het lid v. d. Heuvel was van meening, dat het

vrijwel vast staat, dat de secretaris gelden te
eigen bate heeft aangewend, hetgeen de voor-
zitter in de vorige vergaderang ook heeït moeten
toegeven. Het verbaasde spr. ten zeerste, dat de
vooreitter, na al de feiten die aan deze ontslag-
aanvrage zijn voorafgegaan, toch nog met "eer-
vcf -ontslag" wil komen.
Het lid van den Dungen was van me ening,

dat de interpellatts van den heer v. d. Heuvel
voorkomen had kunnen worden. Spr. diende een
motie in, inhoudend dat een ambtenaar, die
misdreven heeft, hiervoor zijn straf moet ont-
vangen. De motie houdt voorts in een voorstel
om een commissie van drie te benoemen, voor
het instellen van een onderzoek naar het fi-
nancieele beleid van den secretaris en schorsing
van den seoretarts tijdens het onderzoek. Na
langdurige dtscussäes en breedvoerige bespre-
kangen is de motaa met zes tegen zeven stemmen
en 2 stemmen blanco, verworpen.
HEIt gevraagde eervolle onts,la'J?:werd verleend

met 9 tegen 6 ~stemmen.
Tot gemeentesecretaris is benoemd de heer

J. v. Domburg, commies ter gemeentesecretarie.
Na urenlange discussies is ten slotte besloten,

op voorstel van B. en 'vV., tot uitbreidtng van
hert polrtiecorps voorloopig met 1 agent en ver-
hoogtng van 'het salaris van den inspecteur
van poliltie met f 300 tot f 2900 per jaar.

. t . 11. de gemeente- \HERBEN. De ra!:ll:1:iI\€eft,gl~el~ ',sluitend n1et
begroeting voor 1936....~~e~,~el(gewone diens't).
een emdc!Jfer van f'~' , .

Uit Oss.

)
I

BrandstiChtingen opgehelderd.

De Ossche gemeente-politie ~ee~t ~eh thans
, tot taak gesteld een serie braJ,QstH:_htmgen tot
klaarheid te, brengen. Gistermiddag, n_~ ZilJS~~~=
wijzingen varzameld tegen den 50-Jallg1€n
der L van B., bijgenaamd de Baron, die aan
de fa,brieik waar hij werkiZlaamwas, werd gear-
resteerd 'en' naar jiet politie-bureau overge-
bracht Hij wordt verdacht in 193~ aan twee

I O.s,scll~misdadigers, die zich than~ m het hUlS:
. van bewaring te 's-Herwg'enbosc uit hoof~ va~
een ander mtsdrilt bevinden, een beloonm~ h
hebben gegeven, ten einde hen tot brands 1C -
ting aan te zetten. Beide mannen ronden ee.n
groote hooimijt in brand hebben gestoken, ?~
aan genoemden van B. behoorde. D~, bel ,
ossene misd:adadifers legden ee~ vollednge be-
kentenis if. Van B. ontkent ecJ.ter nog steed~
hardnekkig het hem te laste geleg:; ~~!:_
naar Den Bosch worden gebra~ht
schikking van de justitie te woraen gesteld.
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Motorongeluk te Oss.

Zondagavond omstreeks 6 uur is brand uit-
gebroken in het café van M. aan den Rljks-
straatweg 's-Hertogenbosoh-Grave onder' de
gemeente SOhayk Het vuur, ontstaan in de· 'lJ.
kegelbaan van het café, greep met groote

,n snelheid om zich heen. In een oogwenk stond
v •het perceel in lichtelaaie, te meer doordat men

t. . wegens gebrek aan water geen blUSSChi.tngswerk v-
il kon verrichten. Het café is tot den grond toe
~ .afgebrand. Ook de geheele inboedel is verloren
..... ") J gegaan. .

Omtrent de oorzaak van den brand tast men,0') ju het duister. Vel'zekeriIll!; dekt de iChad..

Twee fabrieksarbeidsteTS gewend.

Zondagmiddag omstreeks 3 uur passeerden
de tabrieksarbeîdsters R. en L. H. uit Oss, die
op één fiets waren gezeten, den Heuvel te Oss.
Een motorrijder, B., kwam hen achterop. Plot-
seling begon het motorrijwiel te slingeren,
zwenkte eerst naar rechts en toen naar links,
met het noodlottig gevolg dat het rijwiel werd
gegrepen. Mejutrrouw L. H. werd meegesleurd
en bleef met een gapende hoofdwonde en
kwetsuren van minder ernstägen aard op den
weg liggen. Haar zuster werd met het hoofd
tegen de straat geslingerd.
Beide slachtoffers werden in een naburige

woning binnengedragen, waar een dokter bij
mej. R. een ernstige hoofdwonde en bij mej.
L. H. een hersenschudding constateerde. Per
auto zijn Zij naar de OUderlijkewoning gebracht.
De marechaussee heeft beide voertuigen,

welke ernstig beschadigd waren, in beslag ge-
nomen. -

Café uitgébrand.

Inbreker gearresteerd.
Gisteravond verv-oegde zich bij de politie te

Megen een zwerver om onderdak. De gemeente-
veldwachter gaf aBU het verwek gehoor, doch
keek voor alle zekerheid het Politieblad eens
na. Inderdaad kwam daarin het signalement
van den zwerver, den 29-jarig'en H K., voor.
Men bleek te doen te hebben me-t een beruch-
ten inbreker, wiens opsporing door de officier
van justitie te Roermond was verzocht in ver-
band met een serie inbraken en diefstallen,
die den Iaatsten tijd in de provincie Limburg en
te Eindho\'en W:1J.'engepleegd, De zwerver wer-t
aangehouden en zal naar Roermónd worden
gebracht teneinde \'>OC1' den offici~ van justitte
aldaar te worden geleid.

IJ -(' Y' -
Gisteravond ÎIS het 7-jar1g dochtertje van

den landbouwer F. v. B. te Volkei (N.Br.) bij
het oversteken van den weg door een auto
aangereden en met een ernstige hoofdwonde

. ~ l\
opgenomen. Haar toestand 18 zorgwekkend.

Gisteravond is het 5-jarig zoontje van den
landbouwer v. d. C. te Erp in een onbewaakt
oogerïblik met het hoofd tussohen een in wer-
king zijnde dorsohmac'hine geraakt. Zwaar ver-
minkt werd het kind naar het ziekenhuis ge-
bracht. De toestand is levensgevaarlijk.

I
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Wederom bekentenlssen te Oss. (Gem. Nieuws)
(BI. C p. 3)

Uit Oss.
Wederom bekentenissen.

De aotiviteit van de Ossche misdadigers heeft
zich niet alleen boeperkt tot Oss en omgeving,
doch meer en meer blijkt uit het onderzoek,
dat zij hun werkzaamheden ook tot in de verste
uithoeken van Noord-Brabant hebben uit-
gevoerd.
Uit het ondereoek, dat mr. Dubois, officier

van justitie te 's Hertogenbosch heeft doen in-
stellen, betreffende de criminaliteit, welke in
de jaren 1929 tot 1932 te Eindhoven en om-
streken VOor kwam, is thans gebleken dat ook
hier Ossenaren aan het werk geweest zijn. Een
oud-Ossenaar, rekere v. H., bijgenaamd de
Mulder, die in de straïgevangenis te Amsterdam
verbleef, s voor dit onderzoek naar het huis van
bewaring te 's Hertogenbosch overgebracht, Hij
heeft voor mr. Dubois zijn hart Uitgestort en
verklaard, dat hij zich g€dlurende een aantal
jaren heeft sohuldig gemaakt aan

meer dan 25 inbraken en diefstallen.

Deze bekentenis heeft opnieuw licht !rebl'acht
in een serie duistere misdrijven, die tot dusver I
onopgehelderd waren gebleven. De Mulder had
zich verzekerd van een aantal medewerkers, die
voor niets terugdeinsden, o.a. van Peer de B.,
de vader van de Ossche misdadigers. P. de K.,
een inbreker van professie, en H. bijgenaamd de
Saai, eveneens uit Oss, die hem bij Izijn diverse
operaties assisteerden
Verscheidene duizenden guldens werden door

deze bende in. de wacht gesleept. K., die thans
in de strafgevangenis is opgesloten voor acht
jaar, zal nog nader hieromtrent aan den tand
worden gevoeld. Vanzelfsprekend ontkennen èn
P. de B. èn de S. iets met de zaak uitstaande
te hebben.
De onlangs als verdacht van brandstichting

gearresteerde S. de B., echtgenoote van P. de B.,
die indertijd in Eindhoven ongeoorloofde be-
trekkingen met een misdadiger uit Oss onder-
hield, werd ernstig verdacht, dat zij bovenge-
noemde mannen inlichtingen heeft verschaft,
die de inbraken mogelijk maakten. Ook zij zal
zich hiervoor te verantwoorden hebben. .
Voorts werd nog

licht gebracht in een overval te
Zeelt.--Veldhoven

in 1933. In een nacht werden twee bejaarde
mensehen in hun woning overvallen. Zij boden
kraohtlg weerstand en liepen ernstige verwon-
dingen op. Door dat de uitkijk onraad be-
speurde moesten de indringers hals over kop
vluchten. Thans hebben in het huis van be-
waring twee van deze mannen n.l. de L. en
J. v. B. uit Oss boekend zich met de Saai aan
dit misdriJf te h€loben schuldig gemaakt. Het
onderzoek dUlur;' voort.

-
Uit Oss.
Brandstichter aangehouden.

De gemeentepolitie te Oss h€p.ft zooveel
termen aanwezig geacht om tot de arrestatie
over te gaan van den circa 35-jarigen arbeider
H. v. U. aldaar, verdacht van brandstichting in
zijn woning, gepleegd in 1929,De aangehoudene
is in het polibiebureau opgesloten en aan een
streng verhoor onderworpen. Hij blijft tot op
heden ontkennen iets met de zaak Uitstaande
te hebben.
Bij de hem ten laste gelegde brandstichting

zou nog een tweede persoon Zijn betrokken. De
verdachte is een beken-Ie figuur uit het moord-
proces de Bie. Hij heeft indertijd het lijk van
à~~ vermoorden Gerrtt de Bie gevonden, toen
hI] op de afgelegen plek aan het bramen zoeken
was,

v'



De Ossche bende.
Inbraken te Gemert opgehelderd.

Het Is thans gebleken, dat de talrijke inbraken,
welke den laatsten tijd te Gemert hebben plaats
'gehad, eveneens zijn gepleegd door leden van
de 0s.:0he bende: Een beruc.hte Ossenaar, '{\. de
B., die thans in het huis van bewaring te
's-Hertogenbosch is opgesloten, heeft, toen de
grond brem te Oss te warm onder de voeten

I werd, het terrein "an zijn werkzaamheden naar
i Gemert verplaatst. Hij heeft daar samengewerkt I

I met drie ,J:eruch:te inwoners van Gemert, die
reeds op een uttgebreid zondenregasters kunnen
bogen. Het waren de ongeveer 50-ja.rige gebrs,
T. en M. M. en de 34-jarige metselaar A. E.
A. de B. heef{ thans bekend met boven-

genoemde personen o.a. te hebben ingebroken
bij de gebroeders v. d. Ven te Gemert. Des
avonds 'WM men de boerderij binnengeslopen
waar uit een kast een bedrag van ong.eve~
f 1500 iJs gestolen,
i ;Oe 48-jarige M. :\1. bevindt zich op het oogen-
b~.Ikin de ~tTafgevangenis te SChavingen wegens
dlefstaL ZIJn brcer, de 50-jarirge wij'nhandelaar
T. M.; en A. E. zijn gearresteerd en hebber.
eveneens een bekentenis atgelegd. Beiden zijn
pas uit de gevangenis ontslagen, waar zij gerui-
men tijd in voorloopig e hechtenis hebben door-
gebracht, in verband met een inbraak te Lies-

,hout, waar ongeveer duizend gulden uit een
"brandkast werd gestolen. Zij zijn ter besc::ikt.i.n-z

I·gesteld van den omcier VWl jusiitie te Rom':
mond.

oss. In de Dinsdagavond gehouden raads-
vergadering werd afwijzend beschikt op een ver-I
zoekschrift van de ardeeling Oss, van den R.K.
Bond van hotel-café-restauranthouders en slij-
ters, om. de algemeene strafverordenmg voor de
gemeente Oss, op dusdanige wijze te wijzigen...
~at .het. tapverbod op bepaalde dagen komt te
vervallen. B. en W. zijn de meening toegedaan,
. dat de aanletding tot instelling van dit tapver-
bod n.l. de crtmtnaüteit ter plaatse nog met
als vervallen kan worden beschouwd. Een voor-
-stel' van B. en W" om de algemeene strafveror-
dening- in dier voege te wijzigen, dat daarin een
be:paling wordt opgenomen, betreffende verbod,
.van het verkoopen, verspreiden en uitleenen
van zinneprikkelendc lectuur, voorwerpen, ge-
schriften. en afbeeldmgen werd aangenomen. I
'- . Besloten werd tot het: aangaan Will een kas- ,
,geldleening groot f .~OO.,OOO met den Staat der
Nederlanden voor 1936.'Idem van een kasgeld-
leening groot f 400,000,voor 1936.De gemeente-
begroeting werd aangeboden.
Verschillende leden uitten klachten over den

slechten toestand waarin de barakken voor de
besmettelijke zieken verkeeren. Er kunnen geen
pattenten meer in worden verpleegd en de be-
smettelijke zieken moeten naar 's Hertögen-
bosch worden vervoerd.
De voorzitter deelde mede, dat er besprekin-

gen zijn gevoerd dienaangaande met dr. Bantjes
'inspecteur van de volksgezondheid te Nijmegen.
Er bestaan plannen. een nieuwe inrichting voor
besmettelijke zieken te doen bouwen, wat
f 25,000 zal kosten. Het is evenwel niet te ver-
wachten, dat eendergelijke uitgaaf spoedig
zal worden goedgekeurd.

-
Vanmorgen omstreeks 7 uur is op de grens

del' gemeente Geffen on Heesch de lS-jarige J
mejuffrouw J. v. d. Heyden uit Geffen, die per
rijwiel den rijksstraatweg's Hertogenbosch-
Grave wilde oversteken om op het rijwielpad
. te komen, door een auto uit Oudenbosch ge-
grepen en tegen den weg geslingerd. Dokter
Janssen uit Geffen, die spoedig ter plaatse was,
kon slechts den dood constateeren. De fie'ts
werd geheel vernield, de auto licht beschadigd.

J



BERiOHiEM. Na een korte ongesteldheid is
albier overleden, de heer J. van Grinsven 11<)
van den gemeenteraad. '
De ontslapene was lange jaren wethouder hder

ter plaatse. .,

Vechtpartij te Beugen.
Beerenzoon doodgestoken.

Zondagavond heeft te Beugen ,{N.-Br.) 'een
vechtpartij plaats gehad, waarvan de :lO-jarige
boerenzoon J. SiebeIIS het slachtoffer is ge-
worden.
Te ca. half zes des avonds reed I~U met twee

anderen per rijwiel van Beugen naar Boxmeer
teneinde den avond bij kennissen door te bren-
gen. Onderweg kreeg het drietal twist over een
melkkar. Het bleef niet bij hooge woorden, Aan-
vankelijk beperkte de twist zich tot schoppen en
rake klappen, doch plots trok een van de jon-
gens, de ongeveer 20-jarige Arts uit Beugen,
een mes en braciht J. S. een steek bij het oor
toe. Omwonenden zagen ihoe het slachtoffer
hevig bloedend ineenzakte. Hij werd in een wo-
ning binengedragen. De geneeskundige kon
slechts den dood constateeren.
Inmiddels was de rijks; en gemeentepolitie

uit Beugen in kennis gesteld die op haar beurt
de marechaussee te Boxmeer inlichtte en op-
sporing van dê daders verzocht, Inderdaad ge-
lukte het de rnareehausse te Boxmeer den
voortvluchtige dader op te sporen. A. is in ar-
rest gesteld en naar de marechaussee-lcazei ne
gebracht. Na verhoor bekende hij den steek te
hebben toegebracht.
He lijk is naar het ziekenhuis te 's-Hertogen-

bosch gebracht. S. stond gunstig bekend, evenals
dendader.
De [ustitie uit den Bosch is op de hoogte

gesteld. Het parket zou vandaag in den loop
van den middag te Beugen arriveeren.

Inbraak te Zeeland (N ..Sr.)
In weerwil van het feit dat zoo vele mis-

dadigers die oostelijk Noord-Bmbant onveil16
1hebben gemaakt, achter slot en grendel Z:J11

gezet, blijken de inbraken daar toon nog met I
tot het verleden te behooren. In den nacht
van Zcndag op Maandag is te Zeeland (N,Br.)
een kerkinbraak gepleegd. .
Vanmorgen ontdekte de koster dat de in-

brekers door verrnelmg van een zijruit de r.k.
kerk waren binueng,oorongen.. Zij hebben
getracht zich toegang tot de tabernakel te \
verschaffen, waar verschillende kos~bai"e ,voor-
werpen zijn geborgen, wat hen met gelukte:
Twee offerblokken warden opengebroken en
geledigd. Rijks- en gemeentepo~itie zijn up ~e
hoogte gesteld. die in samenwerking met" ce
marechaussee te Uden een' onderzoek mstc.den-
Van de dieyen is nog geen spoor gevonden.

t
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Snelrijdende auto botst tegen
stllseaande vrachtauto op.

Twee dooden en drie ernstig
gewonden.

Vannaoht is op den rijksstraatVi"eg 's-Her-
togenoosch-c-Grave onder de gemeente Heesch
een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij
twee dooden zijn te betreuren en drie personen
ernstig zijn gewond.

De aanleiding tot het ongeluk.

Omstreeks kwart voor één bevonden de
vrachtrijders, de gebroeders Roza uit Gouda,

_. die een regelmatigen vra-chtautodienst onder-
houden van Gouda op Nijmegen, zich op ge-
noemden verkeersweg ter hoogte van kilometer-
paal 15 bij de stoomzuivelfabriek, toen plotse-
ling de motor van den vrachtwagen afsloeg. Zij
parkeerden den auto aan de rechterzijde van
den weg en stelden gezamenlijk aan de linker-
Zijde van den wagen met zaklantaarns een
onderzoek in De kopnohten en de achterlichten
van den wagen bleven branden, zooda.t het
voertuig goed verlioht was.

Hoe het g1ebeurde.

Toen zij met hun enderaeek eenigen tijd
bezig waren, naderden uit de richting 's-Her-
togenoosoh twee luxe auto's, die met groote
snelheid vlak achter elkaar reden. De chauffeur
van den eersten auto bemerkte nog tijdig den
stilstaanden vrachtwagen en slaagde er nog in
rakelings te passéeren. De bestuurder van den
tweeden auto evenwel trachtte, toen hij plotse-
ling reoht voor zich de achterbchten van den
geparkeerden auto gewaar werd, door naar
rechte uit te wijken een botsing te voorkomen.
Dit gelukte echter niet meer, omdat d:E;lwagen
een te groote snelheid had. De botsing, die
ontstond, was zoo hevig, dat de vrachtauto
ongeveer veertig meter vooruit werd geschoven.oe gevolgen waren ontzettend: de luxe auto
schoof gedeeltelijk onder den zwaren vracht-
auto en werd als een harmonica in elkaar
gedrukt.
De gebroeders Roza, die zioh bij de aan-

rijding voor hun wagen bevonden, werden met
een geweldige kracht naar de rechterzijde van
den weg geslingerd, waar zij bewusteloos bleven
liggen. Een!gen tijd later keerde het bewustzijn
bij OOnchauffeur terug; hij hOO geen neemens- I

waardig letsel en was in staat zich naar de
ruïne der auto's te begeven om hulp te bieden. i

Hij bemerkte, dat uit den luxen auto, waarin
zich vier mensenen bevonden, geen tee ken van
leven meer kwam. Drie heeren en -een dame
zaten bewegingloos in de wrakstukken.
De bestuurder van een auto, die juist pas-

seerde, waarschuwde de bevoegde autoriteiten
en dr, Jansen uit Geffen. Spoedig verschenen
de marechaussee uit Geffen en de riiks- en

~ gemeentepolitie uit Heesch, en' gezamenlijk
slaagde men er in de slachtoffers uit hun
netelige positie te bevrijden.

De slachtoffers.

De geneesheer kon bij twee van hen slechts
den dood constateeren. Het zijn mr, H. J. C. v.
Boherpenberg, advocaat en procureur te
Nijmegen, vijftig jaar oud en de heel'
Seeuwen, candidaat-notarfs te Hees bij Nij-
megen, De andere inzittenden, mej. Phaif,
masseuze te Nijmegen en de heer Herweyer,
tandarts te Nijmegen, waren er zeer ernstig
aan toe. Mej. Phaff was zoodanig bekneld, dat
het geruimen tijd duurde alvorens men haar
kon bevrijden. Zij had een schedelbreuk, een
duibbele kaakfractuur en inwendige kneuzingen.



De heer Herwever had een schedelfractuur,
een ernstige hoofdwond en inwendige kneuzin-
gen. Beiden zijn naar het St. Annaziekenhuis
te Oss gebracht en daar ter verpleging opge-
nomen. Hun toestand is zorgwekkend.
Intusschen had men den anderen inzittende

van den vrachtauto langs den weg gevonden.
Hij bleek een gebroken been en inwendige
kneuzingen te hebben opgeloopen en is even-
eens naar het st. Annaziekenhuis te Oss ver-
voerd. Bij hem is geen levensgevaar aanwezig.
De lijken zijn door de politie in beslag ge-

nomen en naar het st. Ludovicusgesticht te
Heesch gebracht.
Nog des nachts arriveerde mr. Dubois. subst.

officier van justitie bij het gerechtshof te
's Hertogenbosch ter plaatse. Het parket uit
den Bosch wordt vanochtend te Heesch. ver-
wacht.
De wrakstukken van de vernielde auto's zijn

eveneens in beslag genomen. Het gezelschap
keerde van een bridgedrive te 's Hertogen-
bosch terug. Het ongeluk zou voornamelijk te
wijten zijn aan de groote snelheid van den
auto, welke op ongeveer 100 K.M. wordt ge-
schat.

o
/

Kleine brand met ernstige gevolgen.1
Vanochtend heeft in een arbeiderswontng te

Oss een onbeduidend brandje gewoed, dat even ..
wel noodlottáge gevolgen heen gehad. Omstreeks
negen uur 'bemerkten buren van het gezin van
BaUegooy~ aan den Linkensweg, dat rook op-
steeg uit diens woning. Spoedig bleek. dat brand
was uitgebroken in een schuurtje achter de wo-
ning. Een partij stroo, welke diaar was opge-

I) Î.

1
borgen, had vlam gevaz en in het schuurtje

1-- hing een dichte rook. Men Slaagde er vrij spoe-

I dig in, met behulp van emmers water uitbrei-
ding te voorkomen. Toen de rook eenigszms was

I opgetrokken, kwam men tot de ontstellende
ontdekking, dat het vijfjarige zoontje van de
familie van Bal1egooy bewusteloos in den hoek
van het·.7!;chuurtje lag. Het Uchaam van het
kind vertoonde slechts lichte brandwonden, doch
de kleine gaf geen teekenen van leven meer en
een dokter kon slechts den dood constateeren.
Het knaapje moet tengevolge van den verstik-
kenden rook zijn bezweken. Vermoedelijk is de
brand ontstaan, doordat de jongen met lucifer"

'1 had gespeeld. De brandweer behoefde geel'
dienst meer te doen, daar de buren den brand
reeds hadden geblusent.-

.(./~. a 'I"~L d~~

Het euto-onqeluk bij Heesch.

De toestand van de gewondel1

.Omtrenë dien toestand van de drie aver.
levende shchtoffers V'9Jn het ernstige auto-
ong,elUik,dat. _gisternacht te Heeooh is geschied,
vernemen wïj, Qat mej. Phfaif uit Nijmegen,
(he het zwaarsc wend gewond, neg steeds in
levensgevaa..r verkeert, Vanmiddag was het be-
wustzIJn nog niet terUgI.,o-ekeerd.
.In ~en toestand 'Van den tandarts Herweyer

UJ.~ NlJm~gen is een liclhte verbeterlng getreden.
BlJ== IS geJenonmiddellijlk levensgevaar aan-
W€iZlg, ofschoon zijn verwondingen van dien
aard zijn, daJt de a),gemeene toestand nog aJs
zorgwekkend moet worden beschouwd,
De derde gewonde, de heer Roza uilt: Gouda.

!lla'<Vkthet naar omstandigmeden vrij goed. HIJ
IS ter verdere verpleging naar het ziekenhuis
te Gouda gebracht,

'--_

J
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BERLICUM. De raad heeft de begrooting
diens,t 1936 vastgesteld. Besloten werd in het
komende belastingjaar 55 opcenten te heffen I
~n doe hoofdsom der gemeentetondsbelastdng. I

BEiEK en DONK. Na een kortstondige onge-
steldheid is hier ter plaatse overleden de heer
H. Rooyakkers. De ontslapene was lange jaren j
lid van den raad dezer gemeente en bekleedde
gerudmen tijlC],ihet ambt van wethouder.

BEJRGHEM. In de ontstane vacatures, wegens
het overlijden van wethouder Klerks en het
raadslid van Grunsven is voorzien. Tot leden
van den raad zijn benoemd verklaard de heren
G. Megens en A. v. dl. Kamp

ot L/~' ()--(Ud ~--
Een eigenaardig verkeersongeluk.
Gisteravond heeft zich op den Rijksstraatweg

's-Hertoge:il:bosch-Grave een eigenaardig ver-
keersengeluk voorgedaan, dat een meel' humo-
ristischen dan gevaarlijken afloop heeft gehad.
Omstreeks acht, uur stond een expediteur uit
Heesch met zijn trailer aan de rechterzijde van
den Rijksstraatweg onder de gemeente Heesch
om vee uit ZO'n wagen te lossen. De laadbrug
was aan de achterzijde van den trailer neer-
gelaten en eoocoende was het roede achterlicht
niet te zien.

Op het oogeniblik, dat hij zljlIl laatste beest
had uitgeladen en naar zijn stal bracht,
naderde van de richting's Hertogenbosch een
kleine auto. De chauffeur bemerkte den grooten
tltapex te laat op en reed met een flinke vaart
de laadbrug op en den trailer in. Door de
groote vaart schoor door de -botsing tegen de
cabine de groote wagen ongeveer vijftien meter
vooruit. TOen pas bemerkte de chauffeur van
den .luxen wagendn welke situatie hlj was ge-
k6men. De man zette kalm achteruit en reed
zijn onvrljwllltge garage weer uit. Daarna zette
hij, aisor er niets gebeurd was, zijn tocht naar
Gl'av,t! voort.
Toen de' eigenaar van den vraclltauto terug-

kwam, bemerkte h'ij dat er verwoestingen in
Zijn auto waren aangericht. Hij stelde de
Koninklijlkle marechaussee te Oss van het ge-
beurde op de hoogte, die onmiddellijk met de
motorbrigade een achtervolging van den auto
instelde. Ter hoogte van de gemeente Velp ont-
dekte de politie een auto op den 'weg, die aan
de voorzijde waa beschadigd. De bestuurder
hiervan, de heer J. uit Tilburg, bekende het
hem overkomen avontuur. Van het gebeurde is
proces-verbaal opgemaalkt.

De kerkir,braak te Zeeland (N.-Br.)
De aa.ngehouden monteur op vrije

voeten gesterd.

Bij het onder'lJOEllkinzake de kea'kinbraak te
Zeela,nd (N.-B.) is aan het 1Ilcht geloomen, ~fl
de monteur K., aflromBitig uit Rotterdam, die
in verlba.nd met dit misdrijlf WEl!S gearresteerd en
geva.nkelijik naar Zeeland was overgebracht,
niets met de mak uit.&aande heeft. De a,an~e-
houdene, die vollromen onschuldäg' blook te zun,
is na verhoor in wijiheid gesteld.-

G:istermorgen had. de aannemer de B. uit OSIII
het ongeluk bij het verrichten van werk.zaam.-
heden te vallen, met het gevolg dat hij met

I zijn hand in een scherpen beltel terecht kwa;m.
Een pink en een gedeelte van de hand weraen
afgesneden. De man is naar het st. .Anna.
Ziekenhuis te 05s gebracht.

j

J
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Verkeenongelukken.

Gisternacht had dr. J. R. W., geneesheer ttl
088, die van patiënteilibezoek huiSwa8;:'ts ~eerde.
het ongelUk nabij zijn woning van zun flets te
vallen. Met een gebroken dijbeen Î!S de arts naar
het groot ziekengasthuis te 's-HertogenboSCh
gebracht. "" '_1.......--

Oss.
Het gemeentelijke museum,

Ofschoon het gemeentelijke museum 110g
officieel geopend moot worden, was het van
. Za~dag af voor het publielt te bezdchtigen.
Behalve een groote werzameling oermaenscne
urnen, Romeinsene munten en gebruiksvoor- .

• 'J werp€n, voorwerpen van middeleeuwscne .ker-

l kelijke kunst, gravures ell p#lJten V".J.nvroegere
! tijden uit deze stTeek bevat het voorwerpen

J van zeer zeldzamen aard, waaronder die eenige
klokbeker-ur-; uit Noord Brabant, te Oss ge-
vonden, twee Hallstaut-urnen va-n gepolijst
aardewerk met sporen van beschildering, in
ons land onbekend; en gevonden in die gras-
velden bij het Galli's vorstengrat onder Oss,
alsmede het voor 0118 land en naourige. lauden
unieke Gallierzwaard met goudbeslag. De aan-
winsten blijven nog steeds voortduren, zoowet
van oude al; prae-historische voorwerpen, Een
catatogus met als inleiding die prae-historische
geschiedenis der streek is in bewerking,

BEUGEN. De raad heeft Zaterdag in beginsel, V~
besloten tot restauratie van het gemsentehuis ,
over te ~aan. benevens tot het bouwen van een Ir"""..
brandvrfje kluis in genoemd gebouw. ... ..",.

j';/~.~Ud.(!
1 . .

Nog een huldiging op het raadhuis
te Oss.

J v-:

Men meldt ons riader uit Oss:
Bij den terugkeer te Oss wachtte de beide

politiecorpsen een hulde van de burgerij. Aan
het station speelde bij aankomst een muziek-
.corps; in optrocht trok men naar het gemeente-
huis. In. de groote hal van het raadhuis hadden
zich het cOllege van B. en W, benevens de ge-
meentesecretaris ".en verschillende raadsleden
verzameld .De voorzitter van 'de vereeniging Oss
Belang, de heer C. Marijnissen, die het initiatief
to tde huldiging had genomen, vertolkte de
gevoelens van de burgerij en eomplimenteerde
de gedecoreerden met de hooge onderscheidin-
gen, die hun ten deel waren gevallen. Spr,
dankte de beide politiekorpsen voor het buiten-
gewone werk, dat door hen was verricht en
uitte zijn bewondering voor de' wijze, waarop de
zuivering van Oss had plaats gevonden.
Als tweede spreker trad burgemeester J. F,

Ploegmakers naa.r voren, die in de allereerste
plaats zijn dank betuigde VOOT de hartelijke
ontvangst; daarna gewaagde spr. van de hooge •
eer, die aan vijf ossene politiemannen ten deel
was g-evallen en hij verklaarde dat deze. onder-
soheidin.ren beschouwd kunnen worden als een
belooning aan alle politiemannen van Oss voor
het prachtige 'werk door hen in den laatsten tijd
verrtcht,
Spr. richtte zich tot opperwachtmeester

Mintjes, brigadecommandant der Kon. Mare-
chaussee en zeide dat hij dezen commandant
had leeren kennen als een buitengewoon be-
gaafd politieman, die bezield is met een vurigen
ijver en groet plichtsgevoel. De dag van heden.
zoo sprak de burgemeester, moet voor al'e
Ossche politiemannen een spoorslag Zijn 0111

met nog greeter ijver voor de veiligheid van
onze gemeente te waken.
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Wij hebben, zoo vervolgde spr. het niet wil-
len weten en meermalen heboen wij ens ook
geschaamd, als de Maandagochtendbladen week
aa.n weak een of ander misdrijf uit Oss ver-
meldden, maar thans is aan de politiemannen
de taak om zorg te dragen dat. dergelijke toe-
standen zich nimmer zullen herhalen.
Hierna spr. mr. Konig, gemeentesecretaris van

Oss, namens den bond van gemeente-ambte-
naren en feliciteerde de beide polrtiecorpsij met
de groote eer, welke hun vandaag is te beurt
gevallen.
Nadat opperwachtmeester Mintjes en inspec-

teur van Kempen woorden van dank tot het
college en de vereentging Oss Belang hadden I
gesproken, was de plechtigheid geëindigd.

o :Ongecorrigllf)rd.)

Brand te Erp.

rnnsnagavond is het café de Kroon van den
heer N. van Kessel te Erp tot den grond toe
afgebrand. Ook het woonhuis werd een prooi
der vlammen De heele café-inventaris en het
huisraad gingen verloren. Een aangrenzend
woonhuis kreeg veel waterschade.
De oorzaak is onbekend, verzekenne d~kt de

schade. De brandweer van het n<l!bull'dgeCemert
ve:rleende asststentae.

)

Het auto-ongeiuk op den rijksstraatweg
Den Bosch - Grave.

Het derde slachtoffer overleden.

! Ir. DOe50-Ja,r}ge mejuffrouw Phaif uit Nijmegen,

/

' ~heverleden week Dinsdagnacht bij het engeluk
te Heesch ernstig werd gewond is in het St.
Anna ziekenhuis te Oss gisterochtend, zonder tot
bewustzijn te zijn teruggekeerd, overleden. Het
ongeluk heeft dus aan drie personen het leven
gekost .
.J?e toestand van den tandarts Het'weyer uit

Nijmegen, de eenage die er bij het onge.luk het
hwep.heeft afgebracht, is naar omstandigheden
''ielIJk: Men hoopt hem in het leven te hou-
"..Il.

J

Dinsdagavond hebben onbekend gebleven per-
sonen zich door insluiping toegang weten te
verschaffen tot het winkelpand van den heer
C. van Casteren te Schayk. Er wordt een geld-
kistje, inhoudende f 120 vermist. Van de dieven
geen spoor. 35
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Ontsporing van een stoomtram.
Op den weg van Ejll1!dlhoven.11JRarVeghel is

Vrijdagawond een locomotief en een personen-
rijtuig van een tramtrem ontspcord, De .loeo-
motief, die ongeveer 15 ton weegt, kantelde lli1t

de rails en kwam in een s100t terecht, De
machinist, kon er nog 'tijKtig alf SJ!lQ"!il1.g'en.Alle
passagiers blev:en ongedeerdi Hert d\J1'ailllement
vercorzaaare een be,lIP,mme:ringOJ) den verkeers-
weg. VanmmgeI1 heeft men getracht met takels
de Iocomotlet weer in de rails tie brengen.

/.

Ontploffing in een opslagplaats.

Te Veghel is Vrijdagav'ond door onbekende oor-·
zaak €en brandende bentl.ánelaQ11ipin de opslag- I

plaats van den heer J. Vrijhof, gelegen achter
het woonhuis van den eigenaar in (je Hoofd-
straat, ontploft, waardoor groote schade is aan-
gericht.
Eren voor 9 uur hadden vijf personen, die in

het, pakhuis werkzaamheden badden verricht,
dit pand verlaten, toen de bentl.ánela.u1Jpmet een
hevigen knal uit elkaar sprong, waarbij €ell.
begin van brand ontstond. De ont.ploffing werd.
tot ver in den omtrek gehoord. De bewoners van
de aangrenzende pandenwisten den brand spoedig
te blusschon. Het bleek, dat de .ontploffing
groote sehade had aangericht. De opslagplaats
was geheel uit elkaar geslagen. De muren en
ruiten V.il!neen belendende woning warcri ver-
nield. Er deden zich geen persoonlijke onge-~'I,....
lukken voor. De politie heeft de zaak m.. #
onderzoek.

t-r)

_,/ CS>
Twee inbraken te Overloon. ~~.

Zondagnacht hebben onbekend ge'bleven per-
sonen getracht zich dOD,]' v~rbreking VRn een
ruit toegang te versenarten tot de woning van
den bakket H. J. en zijn buurman K. te Over-
loon (N.-Br,). De bewoners werden evenwel V
door het gerucht gewekt en de indringers
nan-en de vlucht.
Voorts is Ingebroken In de'1'.1;:, jongensschool ter

plaats-e. Alle kusten en lessenaars zijn geforceerd.
Er worden slechts voorwerpen van geringe
waarde vermist, De politie stelt een onderzoek m.

NISTEL~ODE. De raad heeft besloten het
gemeentelIJk electriciteitsbedrijf over te doen J
aan de P.N.E.M. te 's-Hertogenbosch voor de
som van f 20,025.

Vrijdag j.l. is het vierjarig zoontje van den
heer V. te Besmeer, dat op een autoped aan
bet rijden was, komen te vallen. Met een ernstige
hersenschudding is het kii;1.dnaar het ziekenhuis V
gebracht, waar het Zondag aan de geVolgen
van de verwonding is overleden.

ZO!l1d~C hooft fr ate l' Ac SJ t iu s ddiooteur
'Van het st. Nicola:wirustituut en hOOrd van dle
r.k. bur~el'OO~len teO S S, onder groote be-
~angstelling .zlJ~ 2~-jaai:g klooster-jubileum her-
~Cht. De JUlbIhlIaris is in ond~wijskting,en een
ken~e .persoonlijkheid, Op de lCkuk bezochte

receptie, weIkle in de onderwijsinrienting werd
gehoUJ(fun,was o.a. het oogelijikooh bestuur der
eemeente aanwezig.
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Diefstal te Oss.

u

De dief was verleden Jaar tot acht
maanden gevangenisstraf voorwaarde-
lijk veroordeeld.

De gemeentepolitie te Oss is Zaterdag over-
gegaan tot arrestatte van den 23-jarigen arbet-

I der Th. B. uit Oss, verdacht van diefstal van
verschillende partijen goederen ten nadeele van
eenige landbouwers. De aangehoudene is opge-
sloten in het polrtiebureau, waar hij aan een
streng verhoor werd onderworpen. Hij legde
een volledige bekentenis af. B., die geen on-
bekende van de justitie is, heeft zich verleden
jaar te verantwoorden gehad wegens het plegen
van straatroof. Hij werd toen op neeterdaad
door de Koninklijke Marechaussee betrapt en
veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf
voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.
Ook deze straf zal hij thans nog moeten onder-
gaan. De verdachte zal naar den Bosch worden
gebracht, waar hij ter beschikking van de jus-
titie zal worden gesteld.

I

De we·.rken aan de Maas.

En het hooge water.

Bij de werken aan de Maas te Megen is
zaterdag aan 120 tewerkgestelden ontslag aan-
gezegd, De oorzaak hiervan is gelegen in de
omstandigheid, dat de werkzaamheden ten be-
.hceve van de kanalisatie vall de Maas tenge-
volge van den rioogen waterstand van de rivier
O"edeeltel\}kmoeten worden stop gezet. In de
~fgeloopen week Zijn '\m dezelfde reden reeds
eerder 80 personen ontaagen,

ST, MICHIELSGESTEL. In de Donderdag-
avond gehouden gemeenteraadsvergadering
kwam een voorstel van B, en W, aan de orde.
on tot restauratie van den gemeentetoren over
te gaan. De kosten zijn geraamd OP circa
f 20,000.Van den minister is bericht ingekomen,
da t op de rijksbegrooting voor 1936 hiervoor een
rijksbijdrage van 40 pct, is uitgetrokken. Voorts
zal de provincie 16 pct. der restauratiekosten
b\jdragen, zoodat ten laste der gemeente een
bMrag van f 9680 blijft. Een der leden oonerde
het plan den toren over te geven aan Monu-
mentenzorg.
Daar de financieele resultaten de laatste jaren

gunstig zijn geweest: het dienstjaar 1934 leverde
een batig saldo 00 van ruim .f 17,000. werd be-
sloten het aantalopcenten van de hoofdsom
der personeele belastlnz te verlagen en te
brengen van 150 op 100. Met ingang van
1 Januari wordt op Zijn verzoek aan den heer
J, M. Knicknie eervolontslag verleend uit zijn
ambt van gemeente-secretaris en ambtenaar
van den burgerlijken stand. Tot gemeente-
secretaris werd benoemd. de heer F. M. Schelle-
kens, ambtenaar ter secretarie.

Kind aan brandwonden ~verleden.
Zat.erdagmiddag raakten ...d€""'kleereu_,..van 4"

6-jari{!t--W. A. te St.,Hubert in brand. Tellie-
volga hiervan is/ het kind ;Ol'l:dagavond over-
1,,~ // y--~ -~



De hand die wreekt.

J
Zaterdag hebben onbekend gebleven personen

de ruiten ingegooid van de woning van mej.
van B., geb. B., in het Vierhoekje te Oss. Aan
een der steenen, waarmede het vandalisme was
gepleegd, had men een bnefje bevestigd, waar-
op geschreven stond: "De hand, die wreekt".
Dit is reed.' de derde maat in een kort tijds-

bestek, dat van het woonhuis van mej. van
B. de ruiten door het werpen van steenen zijn
vernield. Klaarblijkelijk heeft men hier te doen
met een wraakneming van mensohen uit <ie

f' Ossche onderwereld. De vrouw, wier echtgenoot

7ffi'"eveneens bij de zuivering van Oss is gearres-
teerd, heeft steeds connecties onderhouden met
leden van r.ct bekende milieu. Naar men be-
weert, OOt. zij naar vroegere vrienden aan de
politie hebben verraden en zoodoende hebben
bewerkstelligd, dat velen van hen naar het huis
van bewaring te 's-Hertogenbosch moesten ver-
huizen. Hierdoor heeft zij zich den haat van
haar vroegeren vriendenkring op den hals ge-
haald.
Bij de politie is opnieuwaangifte gedaan van

I het gebeurde, doch de daders zijn onvindbaar.

1{9 ~.- .

. -~s~~' In de MaandagaVO~~te~~~~~~;Sn~a~~~;; \
~adenng, kwam de gfme ne beschouwingen
aan de orde. Bij de 3 gemee ~~n de wet-
.verden urenlange !J:espre}!:m1enb~end hebben
l1ouderskwe3tie gewIJd: ZOfo~~'ng van' bun be-
de beide wethouders, in a ViIJI hun zetel
lofte om geen zitting' te n(~:~, g~cl~wethouder
aanvaard. De heer f?euren . t' bedanken als
Kemps in overwegmg, om e h" hem voor

I). \. raadslid en als wethouder. d~r h~er M. v.

/

Ifi die taak niet capabel acht. e. nang van
Zwanenberg betreurt evenee~s. OCandgdie wet-
zaken. Spr. IS van <!orde.el,~ ~:Or d~ capact-
huder van Oss wil ZIJn, Ier eks (s d) be-
teiten moet hebben .. De. heer Ho staátS artij ,
treurt de verdeeldhel_d !TI ~e ~;;f'de ee~held I
en spreekt den wen"ch Ul k eren Wethouder
spoedig zal mogen ter~g ~en hij de groote \
Kemps an~w~ordt. dat hlJ'st tspart\i gewaar
verdeeldheid m de R K. aa n minsteI werd en tot de conclusie kwam, dat te.. ze'eiI 8 leden wethouder wilden worden, zajn L

heeft aan;;; •~

Fabrieksbrand te' Wychen.
Een triooti.,gefa.briek in de· asch

gelegd.
Vanmorgen heeft een hevige brand gewo~d

in" de tricotagefa'briek der firma Bloemen &
Zn. te Wychen, welke geheel in de asoh werd
gelegd. Toen om 6 uur de eerste ploeg werk-
lieden het fabrieksgebouw betrad, kwam hen
bij het openen der fabriekspoort een dichte rook
tegemoet. Het geheele gebouw bleek met rook
te zijn gevuld en weldra sleegen de vlammen

I naar buiten. Onmiddelhjk werd de plaatselijke
brandweer gealarmeerd. doen het was reeds

1\ 7 uur alvorens die brandweer met de motorspU1t
op bet terrein van den brand arriveerde. In-

, middels stond het grootste gedeelte van de

I

fatbriek in Iiehter laaie. kan blusschen viel niet
meer te denken en het. was reeds spoedig te
zien dat het complex reddeloos verloren was.
De brandweer gaf met één straal water, doch

j men kon niet· verhinderen, dat het fabriE~ks-

)
gebouw tot. den grond afhrandde.. Wel slaagdey men er nog in een loods te behouden, doch deze

I I kreeg veel waterschade. Behaève het fabrieks-

/
\
gebo<uwis de geheele macllineinstallatie en de

• voorraad tricottages een prooi der vlammen ge-
worden. Een groote partij grondstoffen beeft
men nog kunnen behouden. Voor zoover men
kan nagaan, was de brand ontstaan in de vorm- I
. installatieafdeeling, doch daar bet geheele ge- I
touw spoedtg' in lichte laaie stond, bestaat hier- I
omtrent geen zekerheid. De oorzaak van den I
b~and is nog niet opgehelderd. De schade, welke
uiteraard zeer aanzienlijk is, wordt door ver-
zekering gedekt. Door den brand is het bedrijf
gehC€l stilgelegd. De 40 abeiders welike in de ,
faoriek werkzaam waren, zijn door het gebeurde
weriklQOS;geworden.
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.088. De raw heeft
.rensr 1936,. vastgesteld.
fmet als emctcijfer in

1,496,224.07.

de gemeentebegrooting I
De ge,'!one dienst sluit
ontvangst en uitgaaf I

j

J
Boerderij afgebrand.

Vannacht. om half vijf is brand. ontstaan in
de boerderij van den landbouwer C v Raven-
stein te Nistelrode. Het. vuur greep zoo'snel om
zich heen, dat de boerderij weldra in lichte laaie
stond. De brandweer beperkte zich tot het nat-
houden van de naburige boerderijen. Inboedel
en landbouwinventaris gingen verloren. De 001'-

zaak is onbekend. Verzekering dekt de scaade,

Droevige gevolgen van spiritus
drinken.

In het gehucht Volke], onder de gemeente
Uden, heeft zich dezer dagen een luguber voor-
val afgespeeld.
De landbouwer V., te Volke1. vond gister-

middag, nadat hij door familieleden op de ver-
'missing van zijn knecht, den 23-jarigen H. van
S., afkomstig uit het gehucht Venhof, onder de

4'" gemeente Heesch, opmerkzaam was gemaakt.
het lijk van den jongeman op den hooizolder
van zijn boerderil. Het slachtoffer bleek door
ophanging van het leven te zijn beroofd, Onmid-
dellijk werd de Koninklijke marechaussee te
Uden van het gebeurde in kennis gesteld en een
onderzoek volgde. Bij de lijkbeschouwing bleek,
dat de knecht reeds €enige dagen geleden was
overleden tengevolge van verhanging. Voorts
kwam aan het licht, dat de jongeman Zondag-
avond j.1. met eenige broers en vrienden uit was
geweest, Het gezelschap was in vroolijke stem-
ming geraakt en ten slotte in een leegstaande
woning onder de gemeente Heesch aangeland,
waar men zich op ergerlijke wijze te buiten was
gegaan aan het drinken van spiritus. De politie
veronderstelde, dat de knecht, tengevolge van
het overmatig spiritusgebruik, in een vlaag van
waanzin de hand aan zichzelf had geslagen. \
.Een broer van den overledene, zekere W. van

S., die eveneens aan het drinkgelag heeft. deel- \
genomen, schijnt ook ernstige gevolgen van het
spiritusdrinken te hebben ondervonden. Hij is
plots waanzinnig geworden en werd onder de
gemeente Nistelrode, in een .café, in hoogst I

overspannen toestand aangetroffen. Hij is door
de politie per auto naar zijn woning overge-
bracht.
Het lijk van den knecht is door de mare-

chaussee in beslag genomen en naar bet st,
Jans Ziekenhuis te Uden overgebracht. Het on-
derzoek wordt voortgezet.



Verkeersongelukken.
Oe gladheid meestal schuld.

t.

Vrachtauto geslipt en in brand geraakt.

Zaterdagavond is op den Rijksstraatweg
's-Hertogenbosch-Grave een auto-ongeluk ge-
schied, dat naar omstandigheden betrekkelijk
goed is afgeloopen.
Op de grens der gemeenten Geffen en Nu-

land naderde met matige snelheid een 4-tons
vrachtauto van den expediteur Krouwel uit
Zaltbommel. Behalve de bestuurde'!' bevond
zich nog iemand in de cabine. Terige-
volge van de gladheid van het wegdek
begon de vrachtauto plotseling te slippen en
draaide eenige malen om zijn as heen. Hierna
geraakte de wagen van den weg af en kwam
met vrij groote vaart in een sloot terecht.
De inzittenden. werden naar buiten geslin-
gerd, de bestuurder kwam. daarbij. op
den weg terecht, terwijl zijn mede-passagier
in een droge sloot raakte. Nauwelijks
was dit gebeurd, of beide mannen hoorden
een doffen knal. Het benzine-reservolr, dat
zich onder de motorkap' van den wagen be-
vond, was ontploft en in een oogwenk stond
het vehikel in. brand.
Wonder boven wonder hebben de inzittenden

geen noemenswaardig letsel opgeloopen, Zij
kwamen er met huid- en schaafwonden af.
Eenige manschappen van de koninklijke

marechauspee te Geffen waren spoedig met. een
handblusch-apparaat .\>p de plaats- des onheils
aanwezig -en slaagden erm de vlammen te
dooven. De auto. welke slechts drie -maanden
oud was, ·.1s evenwel-grootendeels verbrand. Het -
wrak is naar een garage gesleept. De schade I
wordt door verzekering gedekt.e

Diefstal te Oss.

I ~
/

De politie te Oss is gistel'en tot arrestatle
overgegaan van den 21-jarigen broodbezorger
J. v. d. D. aldaar. Tot tweemaal toe WB er
geld vermist eenmal een bedrag van f 200.
uit een porternonnare in een woning, waar hij
brood bezorgd had. Beide malen ontkende hij
daaraan schuldig te zijn, doch vergoedde de
tweede maal het bedrag. De eigenaresse van de
bakkerij ontsloeg hem echter, waarbij bleek,
dat hij te haren nadeele ook ge.d verduisterd
had door gelden van weekklanten te innen en
niet af te dragen. Hij heeft een volledige be-

I
kentenis afgelegd en zal naar het huis van
bewaring te 's-Hertogenboscn worden over-
gebracht, -

j
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Hoe kwam de misdadigheid in Oss'î

)

Maar met de veroordeeling van de thans ge-
arresteerde boeven is de saneering van Oss nog
met· geheel voltrokken. Wel heeft de re"
g~ering de goede: gedachte gehad om de
kInderen van eenige der meest beruchte
misdadigersfamilies aan de ouderlijke macht
~ onttrekken en hen tot hun meerder-
Jarigheid in een opvoedingsgesticht onder te
brengen, doch deze maatregel behoeft nog
verdere uitbreiding. De geschiedems heeft ge-
leerd dat telkens ongeveer 20 à 30 jaren na
e~n zuiveringsactie te Oss, de misdadigheid op-
rueuw haar kop opsteekt. De politie wacht daar-
om de taak zorg te dragen dat de gezinnen der

Een ander direct gevolg van het drankmisbruik, veroordeelden niet opnieuw tot misdaad verval-
was de toenemende zedeloosheid. welke evenmin len. En niet alleen op de politie rust de plicht,
op afdoende wijze is bestreden Een der vele er zal een diepgaande studie gemaakt moeten
voorbeelden hiervan is wel het feit. dat jaren-· Worden van het vraagstuk. hoe de juiste maat-
lang op den ?eruchten Ben!hemSChen. weg f'en j regelen van social.e v.oorzorg te Vi~d.en, di~ kun-
complex worungen heeft gestaan. waarin een nen verhinderen. dat te Oss een -nieuw misdada-
twintigtal veelal kinderr iike gezinnen onderdak gersgeslacht opgroeit, .
vonden. Dit hulzencomplex bevatte over de ge- . . .

Toestanden in het verlede·n en
aspecten in de toekomst.

Men meldt ons uit Oss:
Reeds maandenlang is de rechtbank te 's Her-

togenbosch werkzaam aan de berechting der
Ossche misdadigers en nog steeds is het einde

I dezer zaken nog niet in het zicht. Immers het
gerechtshof zal in hooger beroep nog verschil-
lende van deze affaires te behandelen krijgen,
zoodat het zich wel laat aanzien, dat een groet
gedeelte van het komende jaar met de afwer-
king hiervar- zal zijn gemoeid.

Een zonderling privilege uit den jare 1399.'

Intusschen zal men zich onwillekeurig afvra-:
gen, hoe het mogelijk is geweest, dat een
tabrleksstadje als Oss tot zulk een misdadig
centrum is uitgegroeid. De oorzaken hiervan
zijn vele en van verschillenden aard. Geschied-.
schrijvers meenden te kunnen aantoonen, dat
de oorsprong van het kwaad gelegen zou zijn in
het feit, dat Oss in 1399 van Hertogin Johanna
van Brabant stadsrechten ontving, met inbe-
grip van een aantal zeer belangrijke privileges,
Een dezer privileges luidde, dat geen poorter
van Oss voor het gerecht mocht worden ge-
daagd, wegens deedslag of medepücntigheid
daaraan, wanneer niet twee andere poorters uit
zijn woonplaats voldoende bewijzen van schuld
tegen .hem konden aanvoeren. Werd een ver-
dachte aangeklaagd, zonder dat aan bovenge-
noemde voorwaarden was voldaan. dan werd
de aanklager tot dertig oude schilden boete
veroordeeld, Dit zonderlinge privilege bleef
eeuwen van kracht en uit den aard der zaak
leidde di,t er toe, dat men er zich wel voor
wachtte zijn medeburger aan te klagen. Hieruit
zou dan de vermaarde stilzwijgendheid der
Ossenaren in verband met crimineele zaken zijn
geboren. Het moet echter betwijfeld worden, of
dit voorrecht alleen, de misdadigheid ter plaatse
dool' de eeuwen heen, in de hand heeft gewerkt.
Er zijl} andere oorzaken, die tot het kwaad

hebben geleid, een kwaad, dat nimmer met wor-
tel en ta.k zal zijn uit te roeien, indien !l:een
krachtige maatregelen van sociale voorzorg
worden genomen. .

Het drankmisbmik: 90 kroegen op 16.000 zielen.

Een der hoofdoorzaken van de vele onge-
rechtigheden, welke te Oss zijn geschied, is wel
het verregaande drankmisbruik. In deze ge-
meente van 16.000zielen zijn niet minder dan 90
herbergen, waar sterke drank wordt getapt,
gevestigd, ongeacht de vele stille kroegen, wel-
ke ten tUde van de hoogconjunctuur der mts-
daad onnoemelijk veel ellende hebben teweegge-
bracht. Deze broeinesten der criminaliteit zijn
thans verdwenen, omdat de Kon. Marechaussée
ZE bU de ZUivering van Oss heeft nitgeroeid. De
groep van kasteleins vormde een belangrijken
factor in het middenstandsleven en vooral i.n de
jaren, toen ter plaatse nog groote bedrijven
waren gevestigd, verdienden deze lieden geld als
water. Het overmatig gebruik van alcohol werkte
niet alleen de misdaad in de hand, doch on-
derrminde ook den gezondheidstoestand der be.
volking, en de gevolgen bleven dan ook niet uit.

heele lengteéén gemeenschappelijken zolder, waar
de slaapsteden der diverse families zich bevon-
den. Weliswaar is eendge jaren geleden aan eie-
zen onhoudbaren toestand een einde gemaakt,
doordat het bouwvallige complex, sarcastisch
genaamd "De tien Deugden" onbewoonbaar werd
verklaard, doch deze maatregel kwam te laat.
Naast en als direct gevolg van het drankmis-
bruik heeft het mes steeds een fatale rol ge-
speeld in het Ossche volksleven.
Wanneer bij de jaarlijoksche kermissen de ge-

moederen door den drank waren verhit, ge-
beurde het maar al te vaak, dat oude veeten
door de kermisgangers met het mes werden
beslecht, Een kermis, waarbij zich geen steek-
partijen voordeden. behoorde tot voor enkele
jaren dan ook tot de zeldzaamheden.

:De oeconemisch gunstige jaren voor den oorlog.

Toen in de vooroorlogsche jaren de groote in-
dustrieën te Oss nog op volle capacttelt werkten,
was de oeconomische toestand ter plaatse zeer
gunstig te noemen, Er werd grof geld verdiend en
werklqosheid kwam in het geheel niet voor.
Weekloonen van 30 tot 40 gulden waren voor de
arbeidersbevolking geen unicum en er waren
i:elfs arbeidersgezinnen waar wekelijks meer
dan 100 gulden werd verdiend.'
De jongelieden hadden echter de verkeerde

gewoonte, om hun ouders niet van hun ge-
peele weekloon te lai1n profiteeren, doch een
k]~in bedrag aan kostgeld te betalen. Op deze
WIJzekonden de jongelui over een ruime beurs
beschikken, en een weelderig leven leiden. Ge-
durende dezen tijd kwamen inbraken, diefstallen
roorovervallen nagenoeg niet voor, eenvoudig om-
dat er geen gebrek aan geld was. De ongerechtig-
heden <bleven beperkt tot vechtpartijen en uit-
spattingen. .

De cl'isis en haar gevolgen.

De crisis heeft hierin een groote ommekeer-
gebracht. De groote werkloosheid, waardoor
de gemeente, mede door verplaatsing en fusie'
van eenige groote industrieën werd getroffen,
'~as oorzaak, dat veler bestaan werd vernie-
tlgd. Men kon ncode afstand doen van de leveris-
,,:~jze, welke men zich in de goede jaren had
el~en gemaakt en probeerde zich op oneerlijke
WIjze geld te verschaffen, teneinde het goede
leventje te kunnen voortzetten. De veel te kleine
politiemacht, welke met den groei der bevolking
geen gelijken tred had gehouden en de aanwezig-
heid van een aantal misdadigers van professie
maakten het gemakkelijk zich aanéén te slui-
ten en misdadlgersbenden te vormen, welke
Jarenlang een terreur over Oostelijk Noord-
Brabant hebben Uitgeoefend.

De plicht voor de toekomst.

-

Zedeloosheid.
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Megen.

Een geliefde dorpsdokter.
Men schrijft ons:
Op den eersten Januari 1936 hoopt dr. A. A.

P'. Baptist, den dag te herdenken, waarop hij
25 jaar geleden door den gemeenteraad van Me-
gen benoemd werd tot gemeentegeneesheer
aldaar.
Eoender.gelijk jU:bi,leumkan op zieh zelf niet !t Is

iets bijzonders worden beschouwd, doch de no-
bele figuur van den jubilaris verdient aller aan-
dacht. Dr. Ba,ptist is in geheel oostelJjk Noord-
Bl:abant vermaard, reet alleen om zijn capact-
terten als geneesheer, doch ook wegens zijn
groote philantropie.
Het was dan ook nIet te verwonderen, dat toen

eenigen tijd geleden stemman Opgingen om den
dokter bij diens zilveren ambtsjuoaleum te hul-
digen, onmiddellijk uit alle rangen en standen
adhaesie aan deze plannen werd betu:gd. Onder
voorzitterschap van burgemeester M. P. J. v.
Vlokhoven van Megen werd een comité gevormd,
da.t de noodige voorbereidingen treft om de hul-
di1gf.ng,welke om bijzondere redenen, eerst op
19 Januari a.s. zal plaats vinden, ten uitvoer te
brengen. Burgemeester van Vlokhoven vertelde
ons eenige treffende staaltjes uit het leven van
den arts, welke een ju;st beeld geven nan de
merkwaardige persoonlijkheid van den jubilaris.
Tijdens een kouden winter, was het het ge-

meentebestuur ter oore gekomen, dat de dokter
het geld, waarover hij. beschikte onder zijn arme
patiënten had verdeeld en zelfs de kachel uit
zijn spreekkamer aan een noodlijdend gezin had
weggeschonken. Onmiddellijk werd zorg gedra-
gen, dat een nieuwe kaehel werd gezet.
Wie schetst echter de verbazing van den bur-

gemeester, toen hij eenJ:'geweken later, bij het
binnentreden .van de spreekkamer van den
doleter bemerkte, dat de fonkelnieuwe kachel
verdwenen was. Op de desbetreffende vraag ant-
woordde dr. Baptist, dat hij de kachel op zijn
beurt weer had weglge&chonkenaan een arm ge-
zin, dat absoluut geen verwarming in huis had.
Als reserve-offteier van gezondheid heeft dr.

Baptist in de mobihsatle drenst gedaan te Be-
verwijk; doch in zijn vrijen tijd kwam hij gere-
geLd naar Megen, opdat daar de mensch en nipt
van geneeskundige hulp rouden zijn verstoken.
De manschlievendheid van dr. Baptist wordt

tot in de kringen van bet Ossene misdadigers-
mrlieu algemeen gewaardeerd. Het is eens voor- I
gekomen, dat men hem te Oss zijn fiets bad!
ontstolen, toen hij bij een patiënt binnen was.
De dokter wandelde lakoniek van Oss naar Me-
gen, een arstand van circa 2 uur, en deed van
den diefstal geen aangifte bij de politie, daar
hij meende, dat de dief wel in armoedige om-
sta.ndighedec :li011 verkeeren Toen de d'ief even-
wel gewaar werd. dat de gestolen fiets het eigen- I

dom was van den Meren.schen dokter haastte
hij zien. het karretje bij den arts terug' te bren-
gen. Men wilde dr. Baptist niet bestelen.
De !iefde van de bevolking voor den j1lbilee-

renden arts is op treffende wij21c tot uWng gP-
komen, toen men een inzameling heeft gf'boudell
voor een huldeblijk aan dril jubilaris, Zelfs de
aller armsten kwamen hun penningske offeren.
De jubilaris l)lllf is echter wars van elke hulde
en het zal het comité nog heel wat hoofdipreken1>
kosten, om een passend huldeblijk te vinden.
daar het geen geh·ei"11lis, dat de dold,er alles wa.t
l1ij ten geschenke ontvangt, wegscl:lcllkt.

De filantroop dr. A. A. F. Baptist, te Megen.
die, zooals gisteravond is gemeld, zijn

zilveren jubileum gaat vieren.~~-

I"
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OSS. In de l\Iaandagavond gehouden raads- I

vergadermg werd beSlote.n het aantal leerkra~h'l
ten van de openbare lagere school wegens daling
van het aantal leerlingen met ingang van
1 JanUari 1936 terug te brengen Van 4 op 3. Een
voorstel van B. en W. om op de jaarwedden
der gemeent-eambtenaren Welke een bedrag van
flOOD te boven gaan, een progressieve karting
toe te passen ven 2r-j pct. werd aangenomen.
Voorts ging de raad accoord met het voorstel
van B. en ~W. om de verordening op de heffing
van schoolgeld te wijzigen. Van het belastbaar
inkomen van 3000 gulren zal voortaan 1 pct.
schoolgeld geheven worden. Na sertigr, discussie
werd besloten een reductie toe te kennen op de
gas- en electriciteitstarieven aan gezinnen met
6 en meer kinderen Tenslotte werd besloten als
werkversc'1affingsobjt;ct een perceel heidegrond
onder de gemeente Schayk aan te koepen voor
f 450.

/

\
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HEESCH. In de Maandagavond gehouden
raadsvergadertng werd tot gemeente-geneesheer
benoemd de heer P. Janssen, arts te Geffen. ,

~r
Brand in een boerderij.

t-r)

Ol
~-_\

Gistermorgen is brand ontstaan in de boer-
derij van '&en landbouwer A. Hanegraaf te Alem,
Aangewakkerd door den kraehtigen wind greèp
het Vuur zoo snel om zich heen, dat de hof-
stede spoedLg in lichtelaaie stond. Men slaagde
er nog In het grootste deel vail het vée te red-
den. Een kalf, eenige varkens en een aanbal

, kippen zijn echter een prooi der vlammen ge-
Worden. De brandweer kon niet verhinderen, ,
dat ook de schuur vlam vatte, De boerderij ~
stalling en senuur zijn tot den grond afgebrand.
-Ook de inboedel en landbouwinventaris ging
verloren, De oorzaak van den brand wordt toe-
geschreven aan een defect aan den schoorsteen.
De schade wordt door verzekering gedekt.

ko~yrER. De raad heeft besloten" voor het
one belasti.ngjaa~ 55 opcenten te heffen
P de hoofdsom der gemeenrtefondsbelasting,

Uit Oss.

/It.,.-:
Een arrestatie.

I
De marechaussee te Oss is gisteren overgegaan ;

tot arrestatie van zekeren van B. aldaar die I ,.Y
ver<iacJ:t Wordt van diefstal van een porte- ~
monnale met g·eld. Hid werd gearresteerd en
~~ar ~.e m,arechausseekazerne overgebracht

ar hlJ aan ten streng verhoor werd onder-
Worpen. Hij blijft evenwer ontsennen. ' V
GISteren Nerd huiszoeking in tijn woning

rernCilt .vaa.rb1j de polttie een aantal ioopers
en .,llOu'telSvond. De arrestant kon van de aan-
.vezlghetd ;'a11 deze voorwerpen tn '.un !Voning
geen bevredigende ~rid"'n%Ig ~en. ¥et snder-
Wek duurt voort.



IGisteravond hebben "Il'bekend KebleV'ell per~ I
sonen de ruiten ingeworpen van de woning van f

zekeren W. aan den Berg'hemschimweg te Oss. J

Vermoedelijk heeft men hier weer te doen met I
een wraakneming van personen uit de Ossene I
misdadigerswereld. W. wordt er nl. -door zijn I
buurtgenooten van verdacht contact met de
politie 'te onderhouden en een aantal personen
aan de justitie te hebben verraden. Er wordt
een Uitgebreid onderzoek ingesteld. Reeds ver.
schillende malen is een der'geljJke wraakneming

J
Oplichting.

De marechaussee te Oss is een geval van op-
Iichtmg op bet spoor gekomen tell nadeele van /'
de Rijksverzekeringsbank. In verband hiermede
is Zij -tot arrestatie overg"gaan van den 19- I

jarigen B. aldaar die in de werkverschaffing'
werkzaam is. Hij ha<l een infectie opgeloopen /
aan de rechiel1han<l. Volgens zijn zeggen zou '/
bij dit letsel hebben gekregen toen hij op weg
naar zijn werk zijn fiets had gerepareerd. In
y,erband hiermede is hem flOOD uitgekeerd.
Thans is aan het Iicht gekomen dat hij een
valsche aangifte heeft gedaan en dat hij .deel-

, genomen heeft aan een vechtpartij waarbij h1,j

i
aan de hand gewond were.
Hij Werd aan een streng verhoor onderworpen,

waarna hij tenslotte heeft bekend, Hij zal ter
beschikking van de. justitie in 's-Hertogenbosch
worden sesteld,

1/~~~~,
Weer een arrestatie te Oss.

I (0 I
I tr)
CDMen meldt ons uit OSS: , ..,

N.u. nagenoeg alle geheimzinmge. mlSdrlJVe~,
welkè'in de laatste jaren te Oss zajn gepleeg.~
tot klaarheid' zijn gebracht, heeft de POll~~
opnieuween onderzoek geopend 111 ~en ou i!

k.. , Ike vier jaren geleden IS gebeuld en d._~:it~~ë~baar is geworden, In ~aal't 1932. l~
. d .23-J'al'lg·e ongehuwde fabrreksplotseling c

arbeidster S, uit Oss overleden. . , itk
OP' grond van geruchten liet de politie het hl

iven en bij onderzoek in het st, An~a
~r:i:~h'uis bleek, dat zij het slachtoffer zou zijn
van abortus provocatus, ~ ., en

litie bewaarde het diepste stnzwtigen
deD~ geraakte in het vergeej)boe~, ~ans
, aan ehouden, op grond van het nermeuwe
~nderZO~k, de 25."jarLge ongehuwde H Ult, OOS~
die in het politiebureau IS opgeSloten'dHlJ zo.

.' be grond van e aanreeds .bekend .heb n oip. h d T' is
,. . d' d politie tegen hem a .. , IJ

v{lJ!Zl~en. ie ~, Hertogenbosch gebracht; en
gevankelijk naar S d' officier van justitieter beschikking van en
iesteld.



Megen.
Een Dr. Baptiststraat.

In de gisteravond gehouden raadsvergadering
is met algemeene stemmen besloten, om ter eere
van het zilveren jubileum van den groeten
philantroop, den gemeente-arts dr. Baptist, de
Putstraat te herdoepen in Dr. Bapttststraat. De
woning van den dokter bevindt zich in de
Putstraat.

Doch het misdrijf was verjaard.

Aan den stroom van bekentenissen der ossene
mi:rdad!igers sentint nog geen einde te zijn ge-
komen. Dit is wederom bewezen, toen zich Za'ter-
dag zekere van D. uit Oss bij de Kon. Mare-
chaussee aldaar aanmeldde, teneinde zijn hart
uit te storten. De man verklaarde, dat hij door
wroeging en berouw werd gekweld en niet Inn-
gel' kon verzwijgen, dat hij 12 jilia!l' geleden
deel had genomen aan een ernstig misdrijf. Te
zamen met de ongunstig bekend staande v. B.
en v. G. uit Oss had hij het plan opgemaakt
om den landbouwer B. te Berghem te overvallen
en te bereoven De mannen slaagaen er in de
boerderij des nachts binnen te dringen, waarna
zij zich na-ar de slaapkamer van het echtpaar
begaven. Toen de verschrikte bewoners, n et
onnüddellijk wilden zeggen, waar zij hun geld
bewaarden, hadden de indringers zich niet ont-
zien, hun slachtoffers deerlijk te mishandelen.
Met medeneming van een geringen buit had men
"den arroent moeten blazen. Deze overval was
tot dusverre onopgehelderd gebleven. De boet-
vaM'dige zondaar voelde zich echter niet weinig
opgelucht toen de Marechaussee hem de .ver-
heugende mededeeling kon doen. dat hij wegens
dit misdrijf niet meer vervolgd kon worden,
daar het feit inmiddels was verjaard. Er werd
evenwel procesverbaal van zijn bekentenis op-
gemaakt.

Weer eens een bekentenis te Oss.

v
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Megen.

Dr. Baptist gehuldigd.
Een dokt,er, die uitsluitend Ieeft

om te helpen; de bevolking uit den
heelen omtrek vierde feest.

Z011d8igheeft de gemeente Mogen op waardige
wijze het 25-jarig jubileum van den gemeente-
arts dr, A. A. F. Baptist, gevierd. Overal in
het vtiendéHike Maasstadje en in die omliggende'
dorpen wapperde de vaderlandsche driekleur tel'
eero van den beminden geneesheer, die ge-
durende een kwart eeuw in het belang van de
lijdende menschneid heeft gewerkt.
Nadat in de parochiekerk een bljzondere

dienst had plaats gehad, werd de jubilaris met
zijn familie door het feestcomité in optocht
van zijn woning afgehaald, waarna men zich
door de feestelijk bevlagde straten naai' het
raadhuls begaf, waar, in de raadsaal de ottt-
cieele huldäging zou plaats vinden.
Allereerst nam burgemeester M. P. J. van

Vlokhoven van Megen het woord, die den [ubi-
Iaris namens het gemeentebestuur zijn harte-

l
lijke gelukwenschen voor dezen dag aanbood
Sp!'. sohetste den dokter als een man, van een-
voud en werklust, Wij weten, wo vervolgt spr., I
dat wanneer het aan U had gelegen, er vandaag I
geen feest zou zijn geweest omdat gij strikt
genomen slechts een feest kent, n.l. patdenten
helpen en patienten bezoeken. Wanneer het .in
Uw macht had gestaan, zou er vandaag geen
vlag gewapperd, er zou zelfs geen haan naar
gekraald .heoben, doch di! stroomen van dank-
baarheid, die in de harten van de Mogenaren [
en mW011JerS van omliggende dorpen opwellen,
moesten tot uiting komen op dezen voor U zoo
gedenkwaardigen dag. Oij zijt een legendarische
figuur geworden in deze streek. ATle gewone
stervelingen, zoo ging spr. verder, 'hebben eten,
drinken, slapen en ontspannmg noodig, doch
bjj den Megenschen dokter schijnt dit niet het
geval te zijn, Op een vraag van een verbaasden
vreemdeling, wat de dokter dan toch wel noodig
had, kon ik, 2100 vervolgt de burgemeester, maar
één antwoord vinden en dat is "patienten
helpen en pattenten bezoeken", In de atge-
locpen 25 jaren hebt gij U doen kennen alst
een man van verbazingwekkende werkzaamheid.
Eén voorbeeld uït de vele, wil ik memoreeren
uit den mobiüsatfetljd Als reserve-officier van'
gezondheid' was de jubHaris gestationeerd te
Ede, maar eiken Zateroog:wond kwam hij per
rijwiel naar Megen om dan den geheelen vol-
genden dag van's morgens vroeg töt 's avonds
laat uren lang, dikwijls zonder eten' of drinken
"patIienten .te helpen en patiënten te bezoeken"
Des nachts keerde hij weer per fiets naar zijn
garnizoen terug en des Maandagsmorgens 0'"

half zes was luitenant dr. Baptist ,in Ede's
kazerne weer op zijn post. Niets, zoo gaat de
burgemeester verder, kan den Megenschen
dokter tegenhouden. Door weer en wind, kan
men hem over slecht gebaande wegen zien
trekken om Zich te begeven naar de hutten
van de armsten der armen, waar men met
verlang/en uitziet naar zijn hutp en troosr, SPI',
biedt vervolgens den jubilaris namens het
gemeentebestuur €en:ÎJgefraaie geschenken aan
en eindligt zijn treffende rede, met den wensen,
oo,t de dokter' nog lange jaren gespaard moge
blijven voor de gemeente Me~en en haar
inwoners,
Vervolgens werd het woord gevoerd '100'1' den

heel' W. C. J. I. KiIpp, tid van Ged '3taten van
Noord-Brabant. Namens het Eere-Comité
brengt spr. hulde en dank aan den jubilaris
voor het vele, dat hij voor de lijdende mensch-
heid heeft verricht. Dr. Baptist heeft in de
kwarteeuw. die achter ons Ligt, blüken gegeven
een voortreffelijk mensen te zijn van opofferen-
de liefde, groote menschlievendheld en onge-
kende liefdadäghetd, en dit alles ronde;' eentg
materieel voordeel te behalen, dlikwij1s met
wegschenking van het meest onmisbare, t1 zelf
geheel we'geijferende en handelend 1J'l den j
waren zin van Pro Deo.
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Nogverschillende andere sprekers voerden
het woord.
Vervolgens werden nog serenades en een

hulde der schoolàinderen gebracht, Op de
receptie, welke in de met bloemen getooide
raadszaal werd gehouden, werd door talloczen
gebruik gemaakt om den jubilaris te compli- /
menteeren. waarbij uit alle deelen des lands
menschen naar Megen waren overgekomen.
O.a. de Algemeens Rotterdamsche Ve.~eeniging;
voor Gènees-. Heel- en Verloskundige Hulp
(À.R.V.) ga! door de aanwezigheid van haar
bestuur blijk van haar belangstelling ..
Na de receptie dankte dr. Baptist allen, . I'

die hadden medegewerkt om dezen dag VOOl V
hem tort een onvergeteltjken te maken. Voor
de vele blijken van belangstelling, welke hij uit
hert geheele land ontvangen had, meest van
hem onbekende personen, bracht hij, ontroerd.
zijn dank. De geneesheer hoopte op een verdere
prettige samenwerking met het gemeentebestuur,
maar het was hem liever geweest, wanneer de
huldiging eenvoudiger ware opgezet.

~~.~./'J(f' ___

I Te Gelsteren (L.) is de pastoor h; de~ tUi.n
van zijn pastorie vermoord. (Gemengd Nleuw,.;.l

~Bl• .B p. ~I

Moord
te

op een pastoor
Geisteren.

Zoowel omtrent: de daders als over de
motieven tast men in het duister.

Zondagavond heeft zich in het Noord-
Limburgsche dorpje Geisteren een vreeselljk

. drama afgespeeld, dat in de geheele streek schrik
en ontsteltenis heeft teweeggebracht.
Geisteren is slechts een klein dorpje, dat 500

inwoners telt, en dat behoort tot de gemeente
Wanssum. De r.-k. pastorie ligt eenigszins afge-

I legen; daar woonde de ongeveer 50-jarige
I pastoor Litjens, die pas korten tijd, ca. een half
jaar, het herdersambt uitoefende.
De pastoor was gewend, elken avond alvorens

ter ruste te gaan, mét zijn hond een wandeling
te doen in den tuin van de pastorie. Toen de
l priester Zondagavond tegen 10 uur in den tuin
liep, moet zich het volgende hebben afgespeeld:
Onverhoeds werd hij aangevallen door eenige
mannen, De onverlaten sprongen op hem toe en
wurgden hem. Toen het slachtoffer geen teeken
van Ieven meer gaf, schijnen de inbrekers hem
naar de pastorie te hebben gesleept, waar zij
den pastoor, die toen waarschijnlijk reeds den
geest had gegeven, eenïge revolverscnoten door
het hoofd joegen.
Op het oogenblik dat de pastoor werd aange-

vallen, heeft hij om hulp geroepen, terWijl de
hond begon te blaffen. De bandieten maakten
echter korte metten en sloegen het dier dood.
Nadat zij hun snood bedrijf hadden volbracht,

sloten zij de tuindeur af, waardoor :rJj het lijk
naar binnen hadden gesleept, waarop zij zich
naar de werkkamer van den pastoor begaven,
waar zij den heelen boeloverhoop haalden,
waarschijnlijk met het doel geld en effecten te
zoeken.



De koster hoorde het hulpgeroep.

Intusschen was de koster, die in de nabijheid
van de pastorie woont, op de noodkreten van den
pastoor toegesneld. Hij wilde de pastorie binnen-
gaan, doch vond de deur gesloten. Hij meende
• evenwel een hem' onbekenden man te zien, die
waarschijnlijk meegeholpen moet hebben het lijk
naar binnen te sleepen.
De hevig ontdane koster, die Onmiddellijk

begreep dat er iets verschrikkelijks moest zijn
gebeurd, ging hulp halen bij omwonenden. ten-
einde te trachten zich toegang tot de pastorie te
verschaffen. Toen hij in gezelschap van een
aantal buren terugkwam, was de achterdeur niet
meer óp slot. Toen men de gang binnentrad,
ontwaarde men een vreeselijk schouwspel.
Pastoor Litjf!ns la,g, badend in bloed, op den
grond. Hij gaf geen teeken van leven meer De
heele gang vertoonde bloedsporen. In de werk-
kamer was de wanorde onbeschrijfelijk. De laden
van het schrijfbureau en de kast waren open- t
gebroken, terwijl de grond bedekt was met
papieren. f
Intusschen .hadden eenige mensenen de politie

van Wanssum en Well gewaarschuwd, tenvijl •
tevens een dokter ontboden was. Geneeskundige r
hulp mocht echter niet meer baten, daar het
slaohtoffer reeds geruimen tijd moest zijn over-
leden tengevolge van wurging.
De politie stelde op de plaats van het misdrijf

een uitgebreid onderzoek in. Er werd assistentie
, ingeroepen van de Kon. marechaussee te Venray.
Men staat hier voor een raadselachtig "eval,
Waarschijnlijk heeft men met berooving te doen.
doch zekerheid hieromtrent bestaat niet. Er kon
nog niet worden vastgesteld, wat er wOI'dt
vermist,
Een tweede moeilijkheid 15, dat er geen oog-

getuigen van het drama zijn. Wel heeft de
koster een man gezien, doch een signalement
kon hij niet opgeven, daar hij te veel van akeek
was en het bovendien donker was.

De huishoudster durfde haar slaapkamer niet
verlaten.

De huishoudster van den pastoor bevond zich {
reeds te bed, toen het misdrijf geschiedde. ,
Zij heeft wel de kreten van het slaohtoffer !

gehoord, terwijl zij ook het gestommel in de '
gang had vernomen, doch zij was zoo geschrok-
ken, dat zij niet den moed had haar slaapkamer
te verlaten.
Naar haar oordeel moeten meer dan één man

aan het werk zijn geweest.
Het lijk van den verslagene is door de justitie

in beslag genomen en in de pastorie neergelegd.
De veldwachter uit Heesch arriveerde nog des
nachts met zijn politiehond, en onmiddellijk be-
gon de hond te speuren.
De mare van het misdrijf verwekte in het-

rustige dorpje groote ontsteltenis en diepe ont-
roering. De dorpelingen snelden naar de
pastorie, waar zij samenschoolden om het af-
schuwelijk voorval te bespreken.
Pastoor Litjens was afkomstig uit Wanssum,

waar zijn familte woont. Voor zijn benoeming
tot pastoor was hij leeraar aan het gymnasium
te Rolduc.
In den loop van den nacht is de politie te

Roermond telefonisch op de hoogte gesteld.
Het parket zou vanmorgen te Geisteren arrrvee-
ren. Er zal sectie op het lijk worden verricht.
Het politieonderzoek, dat den geheelen naeht

met onverminderde kracht was voortgezet, had,
vanmorgen nog geen definitief resultaat opge-
leverd, Men tast volkomen in het duister; van
de daders die in den korten tijd dat de koster
hulp ging' halen, ongemerkt konden verdwijnen,
viel nog geen enkel spoor te ontdekken.

t
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De moord te Geisteren.

omtrene den moord op pastoor Litjen.s, te
Gelsteren. gemeente Wanssum, vernemen wij
nog de volgende bijzonderheden:
. Gistermorgen heeft het parket uit Roermond,
bestaande uit de heeren mr. Rieter, officier vall
justitie en mr, N. van der Grinten, rechter-
commïssarts, vergezeld van den districts-com-
. mandant der marechaussee [hr. Bowler, uit
Nijmegen, zich naar de plaats van het misdrijf
begeven; teneinde de situatie ter plaatse in
oogenschouw te nemen. Geruimen tijd ver-
toefde het parket in de pastorie, ten einde bij-
zonderheden op te nemen. Het onderzoek, dat
wordt geleid door opperwachtmeester Jansen
van Galen, brigade-commandant te Well, wordt
met groote kracht voortgezet.
Reeds onmiddellijk, nadat het misdrijf was

geschied, werd de marechaussee te Well van
het gebeurde op de hoogte gebracht. Gedurende
den geheelen nacht duurden de nasporingen
voort. Verscheidene bijzonderheden zijn daarbij
aan het licht gekomen. Er zijn eenige vinger-
afdrukken en voetsporen van de daders gevon-
den, waaruit men on afleiden, dat meer dan
één persoon de hand in het misdrijf moet heb-
ben gehad. Ook zijn er sporen gevonden, die er
op Wijzen, dat de bandieten gebruik hebben
gemaakt van rijwielen.
Voorts worden de vermoedens versterkt, dat

berooving het motief tot den overval moet zijn
geweest. Dit is gebleken uit het feit, dat de in-
dringers, nadat zij den pastoor hadden ver-
moord, de sleutels uit zijn zak hebben gehaald
en daarmee de zich in de werkkamer van den
geestelijke bevindende. brandkast hebben ge-
opend.
De njannen hebben echter niets uit de kluis

kunnen ontvreemden, daar de pastoor de ge- !5
woonte had, de in de pastorie aanwezige geldS-~
waarden op zijn slaapkamer te bewaren. Daar
is het geld dan ook gistermorgen ongeschonden
teruggevonden. Hieruit zou men dus kunnen
afleiden, dat de indringers met de situatie ter
plaatse niet grondig op de hoogte moeten zijn
geweest.
Verder is uit het onderzoek komen vast te

staan, dat het drama zich op de volgende wijze
moet hebben afgespeeld. Doordat de huis-
houdster zich dien noodlottigen Zondagavond
reeds vroegtijdig terruste had begeven, was de
pastoor genoodzaakt, zelf de voordeur te openen,
toen er des avonds om tien' uur werd gescheld.
De niets kwaads vermoedende geestelijke moet
zich toen naar buiten hebben begeven, waarna
hij plotseling door eenige mannen werd aange-
vallen, die hem met een stomp voorwerp eenige
slazen op het voorhoofd hebben toegebracht.
Da';;,rna hebben de aanvallers den pastoor, die '
doeg de slagen bewusteloos moet zijn neerge-
vallen, naar binnen gesleept, waarna zij hem I

een prop in den mond hebben geduwd, welke
was gemaakt van eenige lappen, die' zij in de
vestibule van de pastorie badden gevonden.
Toen' heeft men het v-eerlooze slachtoffer de

handen met touwen op den rug aaneenge-
snoerd. Deze touwen waren niet uit de pastorie
gfkomstlg, zoodat men kan aannemen, dat de
bandieten deze speciaal voor dit doel hadden
meegebracht, Toen het slachtoffer geen tee-

I

Nadere bijzonderheden.

j

) kenen van leven meer gaf, moeten de .bandieten
de prop uit den mond hebben verwijderd, zoo-
dat wordt aangenomen, dat de onmiddellijke
doodsoorzaak verstikking zou zijn. .
In afwijking van de ,eerste geruchten staat

thans vast, dat het slachtoffer geen schot-
wonden heeft' opgeloopen, doch wel werd de
hond van den pastoor naast diens lijk aange-
troffen, met een revolverschot door het Iichaam.
Zoo was de situatie toen het misdrijf ZondtlLg·

avond door' den koeter werd ontdekt De onmid-
dellijke omgeving van .die plaa ts is door de po-
litie. afgezet, zoodat niemand het terreijr" kan
betreden. Dmsdagmorgen . om tien uur zal de
politie-deskundige dr. Hulst, uit Leiden, ter
plaatse arriveeren, teneindIe sectie op het lijk
te verrichten en verdere nasportngea naar ver-
schillende onderdeelen van het misdrijf te doen
Het lijk van den pastoor bevilllJdt2JÏChnog' steeds
in de pastorie.
Het ZOOtragisch V'€l"sche:lodenvan den .pastoor

heeft in het kleme dorpje groote ontroerlng
verwekt, temeer daar zijn familie in die ge-
meente woont. De deelneming met den ilO
jarigen vader yp,ll. n versl~ene' iSnoot.

t
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De heer W, Wientjens, burgemeester en secre-
tarts dezer gemeente, ts na een langdurtge ziekte.
5!} [aar orud, overleden,
De teraardebestelling 15 Dinsdag op de T k..

begraafpJaau"

Veghel. "
De burgemeester vraagt ontslag. /

BEUGEN. In verband met den gunstagen ft-
nancieelen teestand van de gemeente, heeft de
raad besloten tot bel~s>ti:ngverl(l;gingover te gaan.
De opcenten van de hoofdsom der personeele
belasting zullen met Z5 verminderd worden.
Voorts werd besloten het raadhuis te laten

restaureeren, be kosten zullen worden gede~t
door een onderhandsene geldleening, af te lOG-
sen in 10 Jaar, .
BOXTEL. In de Ddnsdagavond gehOuden raads- i

vergadering werd de gemeentebegroeting 1936
: vastgesteld, met als eindcijfer gewone drenst in'
, ontvangst en Uitgaaf f 621,548.38. Deze wijst een
te,k,ort aan van ruim f '11,000, hetgeen met een
bedrag van f 53.000 door het rijk wordt gedel\,t,

j door ultkeermgsn voor werkloosheid, steun. enz.
Voor het resteerende tekort van f 18,000 zal een
extra bijdrage van het rijk worden gevraagd.

Een voorstel van B. en W. om aLs werkver;
scnarnngsobject Een harden weg aan te leggen I
naar Lennisneuvel werd aangenomen. De kosten
zullen circa f 7400 bedragen.I _
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OSS. De raad heeft het voorstel van Ged
staten in zake het toepassen van een ver~
laging van circa 2'12 pct. op de jaarwed,den van
burgemeester, secretans, ontvanger en wet-
houders met algemeene stemmen verworpen,

SCHIJNDEL. De raad heeft afwijrend 00-
schikt op een voorstel van Ged. Staten om op
de Jaarwedden van burgemeester, secretaris,
ontvanger, wethouders en gemeente-a.mbtena.ren
een verdaging van 2'h pct. toe te passen. .

UDEN. De raad heeft hetvocrsteï van B en
W. om niet te treden in het advies van Ged.
Staten, de salarissen van burgemeester, secre-
tans, ontvanger,. wethouders en gemeente-
ambtenaren met 2'h pct. te verlagen, verworpen.
Besloten 1S een bedrag van .f 4000 bescnikbaar

~" !'(tellen Vaal' het aanleggen van brandputten
,:w. Qe ~llte.

~~a.-.....~~d~
- . Reek (N.-Hr.)

W. Wientjens. t

De heer- F. C. van Lith. burgemeester Iezer
g~1l1een~e, beef>t. met ingang van 1 April a.s.
N sa ·e\"l':la-g·d.
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Inbraak te Megen~
De ve~edelijke inbreker gegrepen.

In den nacht van Vrijdaig op Zaterdag is
ingebroken ten huize van dien heer van Teeffelen
in het veerhuis te Meg-en. Door een ruit uit te
snnjden heeft men ziCih toegang versohaft tot
het café en uit een lade een bedrag aan geld en
eenäge fietspl3!atjes meegenomen. Gisterochtend
werd aangifte gedaan bij de politie te Megen,
die onmiddellijk met de brigade der Kon.
Mareehausses te Oss een onderzoek Inastelde.
Met hulp van den politiehond van den rtjks-

veldwachter van Hees slaagde men er in een
spoor te vinden en den vermoedelijken dader
aan te houden. Het is de 24-jaJl"igekoopman R.,
uit het naburige Appeltem. De verdachte is op-
gesloten in de marechaussee-kazerne te Oss en
zal ter beschikking van den officier van j10liStitie
.te 's-Hertogen:bosch worden gesteld.

(0 I
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Onder groote belangstelling van de geheele
bevolking heeft gisteren de teraardebestelling
plaats gehad van den heer W. Wientjens, in
leven burgemeester en secretarts dezer gemeente.
In de stoet liepen o.a. mede een groot aantal

burgemeesters uit omliggende gemeenten, het
voltallige gemeentebestuur van Reek, deputaties
van nagenoeg alle plaatselijke vereenigingen en
corporaties met omfloerste vaandels benevens
vele wereldlijke en geestelijke auto'rit~iten.
In de parochiekerk werd de H. Mis gecele-

breerd door pastoor dr. Smits met assistentie
và n dr. F. Gevers, prior der Witheeren van de
Abdij Eerne te Heeswijk en pater P. Moritz.
Na afloop hiervarr had de teraardebestelling
plaats op het r, k .. kerkhof. Aan de groeve is
niet gesproken.

De koninklijke marechaussee te Oss i's erin
ge.slaa.gdeen berooving op te helderen welke zich
op den avond van den 14en November 1933
aldaar heeft afgespeeld. In verband hiermee is
zij gisteren tot arrestatle overgegaan van zeke-
ren J. H., bijgenaamd Jan de Soep (vader van
den jongen ToO'l1te Soep) en F. R. de H., bei-
den ongeveer 50 jaar oud. De aangehoudenen
worden verdacht van medeplichtigheid aan I
straatroof, waarbij de dikke Toon de Soep als
hoofddader is opgetreden.
Op genoemden datum ontmoette de dikke

Toon de Soep na afloop van de Ossche week-
markt den varkenskoopman v. d. C. uit Herpen.
Iiij had er lucht van gekregen, dat de varkens-
handelaar een welgevulde portefeui.lc bij zir:h
moest hebben en besloot daarom hem te be-
rooven. Voor dit doel lokte hij v. d. C. me€;naar
het beruchte café van den Berghemschen boer
aan den Be.cghemschen weg. Daar werd de
varkenskoopman dronken gevoe;d. Intusschen
had Toon de Soep zich even uit het café ver-
wijderd, teneinde zich naar zijn eonfraters _Peer
de B. en Bijs de Sijp te begeven om hun £l'l~P
in te roepen 'lear de berooving. Het toeval Wlll,e
echter dat geen van beide mannen thuis was.
Daar 'TOOll de Soep het gevaa.rlijk vond het
karweitje alleen op te knappen, besloot hij ~n-
dere nandlangers te zoeken. Hij wenode ZIch
daartoe tot oenige personen in het café, op wiens
.stilzw.ÜirelJ.dheidhij wist te kunm'n rekenen. Het .:...._---~

,/
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Reek (N.-Br.)
Teraardebestelling burgemeester

Wientjens.

(Ongecorrigeerd. )

Nog een oude beroovingszaak te Oss
Twee mannen aangehouden.

v
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waren zijn oom Jan de Soep en F. R. de H. 1:."1-
werd afgesproken, dat Toon de Soep den koop-
man mee naar buiten zou nemen en op een
donk-ere plaats zou brengen, waar dan zijn beide
helpers het slachtoffer van achteren zouden
aanvallen. Dit plan is uitgevoerd en 'Tcon de
Soep wist den koopman een portefeuille, inhou-
dende f 800 aan bankpapier, te ontrukken. De
buit is later onder de drie daders verdeeld. .

I De varkenskoopmandeed onmiddelijk aangifte
van de beroovmg bIJ de gemeente-politie en
, oemde als dader den dikken Toon de Soep_ In

erwil van deze aanwijzing werd het geval toen
ÇI- tot klaarheid gebracht .Thans heeft de
~ chaussee zooveel aanwijzingen tegen boven-

. ride mannen verzameld, dat hun aanhou-
'I>~::'J€nfeit is geworden. Beiden zijn in de

-: J )ausseeka.zerne te Oss opgesloten .
.. ",,",\\t. _

I

Q)ójtM-.. &~tX _;;;t.

LITHOYEN. Nrudalt de g€IIllOOllIteraad'onlangs
aceoord WlU> ge.,"IaaD met een voorstel van Ged.
st. om de gemeente te vereenigen met de na-
hurige dorpen, Lirth en Oyen c.a., kwam thans
een ander voorstel van Ged. Sta.ten aan de orde
en wel om oot Oyen óodh Alem c.a. in. de ver-
eenlligdng te betrekken.
De raad heeH mt lutste voorstel niet goeá-

gellreul'd en bessoten die eerste combina tie te
lhanQ.have:n. De OOIIIlmIÏISsieuit de ingerretenen
spr3lk ziOO :in den zelfden zin wt. Men meende,
dat i.n het laatste g'eV'ai de 1ge1meentete uät-

I gestrekt zou wooden. .

/
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De moord op den pastoo,r te
Geisteren.

Het onderzoek heeft nog weirug
licht verscbaft; geruchten, dat beroe-
ving niet bet motief van de misdaad
zou zijn geweest.

In het onderzoek inzake den moord op pastooe
Lltjens te Geisteren is nog weinig licht geko-
men. Wel is waar is de justitie dag en nacht
in de weer om het drama op te helderen, doch
tot dusver zjjn nog geen tastbare resultaten
bereikt. De nasporingen worden niet weinig be-
moeilijkt, doordat op de plaats van het misdrijf
nagenoeg geen aanwijzingen zijn gevonden,
welke tot aanhouding van de daders zouden
kunnen leiden Inmlddels staat de bevolking de
politie, VOOrzoover dit mogelijk is, met aanwil-
zingen terzijde en alle mededeelingen worden
terdege onderzocht.
Zoo werd dezer dagen gemompeld, dat de

overval op den pastoor zou zijn geschted met
ihet kennelijke doelom in de pastorie doeu-
menten te bemachtigen,· waarvan de inhoud
voor eenige personen bij publicatie in hooge
mate compromitteerend zou zijn. Dit motief
werd zeer aannemehik voorgesteld: de daders
zouden den pastoor naar 'buiten hebben gelokt,
buiten gevecht gesteld en daarna de pastorie
binnengedragen, waarna zij zijn zakken door-
zooht en daaruit de sleutels van brandkast en
SChrijfbureau genomen zouden hebben. \Het
eigenaa;rdige van het geval is, dat men de
portemorinaio van het slachtoffer; waarin zich
een aanzienlijk bedrag aan geld bevond,
onaangeroerd heeft gelaten.

Dew omstandigheid heeft btl de personen, dIe
aan bovengenoemde lezing van het mibàrijf als
het meest aannemelijke hebben geacht, he] ver-
moeden versterkt, dat roof niet als de drijfveer
van het drama kan hebben gegolden, omdat
men dan toch zeker de portemonnaie van den
pastoor zou hebben meegenemen. Het is een
feit, dat uit de pastorie geen geldwaarde wordt
vermist. Wel waren brandkast eu schrijfil.ureau
doorzocht en lagen de daarin aanwezigepapieren
in de grootste wanorde over den vloer
Deze lezing is ook aan mr, Rieter, officier

van Justitie te Roermond, tel' oore gekomen. On-
middellijk heeft hij opdracnten gegeven deze
geruchten na te gaan, De politie acht de kans
evenwel gering, dat in deze richting de oplos-
sing van het misdrijf moet worden gezooht, Van
verschillende zijde heeft men de politîe meege-
deeld, dat er op den 3iV'Ol1:dvan den moord drie
verdachte personen in het dorp zijn gezien, zoo-
dat de justitie vrijwel met zekerheid kan aanne-
men, dat drie mannen de hand in het. misdrjjf
moeten hebben gehad,
De opperwachtmeester van d-e Koninklijke

Marechaussee te Well, die het onderzoek in deze
zaak leidt, heeft thans de beschikking gekregen
over een motorrijwiel, ten einde zich vlugger fie
kunnen verplaatsen,-

j
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ST. OEDENRODE. In de Donderdag gehou-

den raadsvergadering heeft de raad afwijz;endl
J:>esch~t op het verwek van Ged. Staten om de
Jaarwedden van burgemeester, secretarts, wet-
houders en. ontvanger met 2'h pct. te korten.
De begrootdng 193£ werd vastgesteld. Besloters
Werd voor het komende belastingjaa- 130 op-
centen te heffen van de hoofds;'m der perse-
neele belasting en 55 opcenten van de hoofd-
som der gemeentefondsbelasting.

Zondagmorgen ontdekte een landbouwer te
Haren, gemeente Megen (N.•Br.), dat in een
wiel nabij zijn boerderij het lichaam van een
vrouw ronddreef. De haastte zich de drenkeling
op het droge te halen. Het bleek te zijn de
B3-jarige weduwe H. Kling-Manders uit Haren.
Zij bleek echter reeds te zijn overleden.

I
De Vl'OUW had de gewoonte iederen morgen)

omstreeks 6 uur ter kerke te gaan en had dit
, ook Zondagmorgen willen doen. Tengevolge van
ct enhoogen waterstand stroomt het water thans
vlak langs den weg, Daar de vrouw heel slech~ I
vall gezioht was, is zij, waa,rschljnJijk door dé i

(0 tflisternis misleid, te water geraakt en daarl!
'.ck plaats zeer afgelegen is. jammerlijk ver-
dronken.~ -. . .. _ ...... _---"'---

! \.

Verdronken.

~

(BOXMEER. De gemeenteraad heeft de 00-
grooting; 1936 vastgesteld. Naar aanledding van
de resultaten is besloten de personeele belastins
te wrlagen en de opcenten te brellglijl1lvan 200
Clip 150.

r: 1, " ../

Boerderij afgebrand.
Gisteravond is brand uirt~ebr()ken in de boer-

derij van den landlbouwer van Boxtelonder è€
gemeente Heesch. Het vuur, in het achterhuis
ontstaan, gre€p met groote snelheid om zic~
heen. In een oogwenk stond de geneels boeJ:'ld1crlJ
in lichte laaie. Met groote moeite slaagde men
erln het vee te redld'€n. Eenige varkens, geiten
en een honderd kippen zijn echt/er in de vlam-
m'en omlSek{)men.
De brandweer werd ni<et gealarmeerd 2loodlat

die hotstede met schuren en stalling tot den
grond afbrandde. Inboedel, landbouwmachines.
vOtl"l'1'a,d1enen 10.000 K.G. hooi gingen verloren.
Oorzaak is waarschijnlijk kortsluitin!t. vcrzeke-
rin-; dE!ktde schade,

9?')
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Auto ramt een huis.

Geen persOonlijke Ongelukken.

Glsrtiermorgen is een auto uit Tilburg, waar-
in vier personen zaten, onder de gemeente
Hee~ch d~or de g1adheid van den weg geslipt
en in volle vaart tegen de boerderij van den
landbouwer Smits gereden. De auto reed door
den zijmuur en kwam in h€'t achterhuis
terecht. De. zijmuuj- stortte groqtendeels in.
De auto WC:d aan de voorzijde' geheel ver-
nield, Er decen zich geen persoonlijke ongeluk-
ken voor, doch de materreels schade is zeer'
groet,

Diefstal van een revolver.
Een moeilijke arrestatäe te Gemert.

oe gemeentepolitie te Gemert heeft Dmsdagt
onder de gemeene E:rp een persoon aangehouden
die zich semûdig' had gemaakt aan diefstal van
een revolver bij de firma van K. te Gemert. De
aangehoudene, zekere K. uit Veghel, werd ge-
fouilleerd en bleek behalve de vermiste revolver
nog een aantal pistolen bij zioh te dragen en
een rlinke hoeveelheid scherpe patronen. Toen
de gearresteerde's avonds ter confronta.tie naM"
de firma K. werd gebracht, Wist hij te ont-
snappen .. Er volgde een wUde [acht door he4l
dorp, waaraan de bewoners deelnamen. pe
vluchteling klom over muren en hekken, maar
werd tenslotte gegrepen. Hij ontsnapte nog een.
tweeden keer doch werd ook weer gegrepen.
De man is op het pclitlebureau te Gemert

opgesloten,

Dinsdagavond is door onbekende oorzaak &i
landbouwerswoning van den heer H. van Dijk!
te Beugen tot den grond afgebrand. De inboe-
del is verloren gegaan. Ver2lekertng dekt ~
schade, .. ,-1.

Door een vallenden tak getroffen,
en gedood.

Dinsda.,,"'llrlddag-:iSdie34-j:ar1ge J. ~ H. te Soni
bij het rooien van boomen door een val1enden
tak getrotren en gedood. Het slachtoffer wasI g'ehuWd en vader v~ gezin.

f~t-. a~ /j
Gisteravond is de 36-jarige gehuwde grond- !

arbeider A. van orsouw uit Megen, werkzaam \
bij de Ma:asbag,gerwerken te M~,asboml11el,met 1
dell" rechtervoet tusscben een lier beJ;--neldge-
"taakt. De voet werd verbl'lJ'zeld en }S' in bet I
st" Cani.siusZ),ekerihuis te NUme,gen geamputeerd. t

Zijn toestand was vanmorgen naar omstandig- 1
heden redelijk. __

~

R.K. Kerk.
Op 75-jarigen leeftijd is de heer J. M. van

Roessel, pastoor te 'Winssen, tijdens een bezoek j
aan de pastorie, te Deest, aldaar plotseling over-
leden, De overledene, die van 1915 pastoor WdS
te Winssen, werd in 1887 tot prfester gewijd.
Voordien is hij werkzaam geweest als kapela .au
te ·Kerkdriel, Woensel, Geertrwdenberg en OSs
en als, pa~toox:-te Maa.s-hees"

j
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Bij een brand te Kerkdriel zijn gisteravond
drie boerl1erijen in de asch gelegd. (Gemengd
Nieuws.) (Bl. C p. ~)

i'

Zware brand te Kerkdriel.
Drie boerderijen in de asch gelegd.

Geen persoonHjke ongelukken.

Gisteravond heeft te Kerkdriel een ernstige
brand gewoed, tengevolge waarvan drie boér-
derijen geheel in de asch zijn gelegd,
Omstreeks half 7 bemerkten eenige voorbij-

gangers, dat brand was ontstaan in de boer-
derij van den landbouwer Nendels, gelegen in
de buurt van den Berm aan den Maas-ban-
dijk. De behuizing, die met riet was bedekt,
stond in een ommezien in henterlaaie. Men
trachtte nog iets van den inboedel te redden,
doch dit mocht niet gelukken. Onmiddellijk
werd de brandweer gealarmeerd, die weldra
met de motorspuit op het terrein van de brand
verscheen. Onder leiding van den burgemees-
ter, van Heereveld, bond men eensgezind den
strijd met de vlammen aan. Met twee stralen
mocht het weldra geluleken de brand onder
die knie te krijgen. De hofstede is eenter geneel
in vlammen opgegaan.
Toen men nog met het blussehingswerk bezig

was, brak opnieuw brand uit, ditmaal in de
op 50 M. afstand gelegen boerderij van den
landbouwer Hcoymans. In weerwil van het feit,
dat het windstil was, sloegen de vlammen daar
plotseling uit het rieten dak naar buiten. In
een oogwenk brandde ook deze hotstede als een
lakkeI Het vuur vond gretig voedsel in een
groote partij manden, die zich in het achter-
huis bevonden. Met drie stralen tastte men
de vuurzee aan, doch desondanks viel aan blus-
sehen niet te denken. Door de geweldige hitte,
veroorzaakt door de brandende manden, werd
ook de naast gelegen boerderij van den land-
'bouwe,r Verhoeven door het vuur aangetast.
In allerijl traentte men nog iets van den in-
boedel te redden, doch het 'YUUl' greep met zulk
een raeende snelheid om ziOh heen, d,at he,t
niet meer mogelijk was .
•De brandweer beijverde zich in !het nathou-
den van de naburtge perceelen, en säaagde erin
inderdaad den brand te stuiten. Alle perceelen
sijn wijwel met den grond gelijk gemaakt. De
inboedels der getroffen bewoners zijn even-
eens een prooi der vlammen geworden, Een
groote partij manden bij Hooymans is verloren
gegaan.
De brand was in den verren omtrek zichtbaar

en trok veel belangstelling, Naait' de oorzaak
wordt een onderzoek ingesteld. De schade
wordt door verzekering gedekt.

(Ongecorrigeerd.)
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Branden.

GLsteraV011d omstreeks 10 uur is brand ont-
staan in de landbouW60huul' van den landbou-
wer G aan den Papendijk te Geffen. In een

\ oogwenk: stond de schuur in lichte laaie. HC~
vuur vond gretig voedsel in het a:anwezl!ghOOI en
stroo. De brandweer slaagde er in den bl'~nd t(,~
die senuur te beperken. Een groote partlJ hom J
en stroo, landbouwgereedschappen en eeu. mo;
tor-fiets zijn verloren gegaan, De senuur is tü"
den grond toe afgebrand. De oorzaak va-noden
brand is onbekend. Ve'rzekenng dekt de schade.
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Op den rijksstraatweg 's-H€lrtQlgenbosoh-
Gr3ive is gistera:vond een personena.uto van den
heer Eras, uit TilblUrg in' volle vaa~ op een
stilstaaruien vrachtauto gereden. Ee~ inzittende
van den personensJUto lierp deeIt'11Jk,~.-:erwon-
dingen aan hoofd en schouder op. H~ 18 nas;
het ziekenhuts te Heesch gebracht. Belde auto s
werden zwaar beschadigd en moesten worden
weggesleept.

Weer een bekentenis uit Oss.
Bekend smokkelaar te Vierlings-

beek gearresteerd,

De bekende Ossche misdadigers Peer de B.
en de Dikke Toon de Soep uit Oss, die in het
huis van bewaring' te s-Hertogenbosch zijn
opgesloten, hebben daarvoor den officier van
justitie, mr. Dubois, opnieuween bekentenis
afgelegd, met het gevolg, dat de Koninklijke
marechaussee te Boxmeer tot arrestatle is
overgegaan van -den bekenden smokkelaar C.,
wonende te Vierlingsbeek. Volgens de verkla-
ringen van de eerstgenoemde gedetineerden
was men gedrieën overeengekomen een in-
braak te plegen bij 'een bank te Vierlingsbeek.
C. zou een aanzlenlijk geldsbedrag te leen vra-
gen. Wanneer het geld op de bank zou Zijn
gearrtveerd, zouden Peer de B. en Toon de
Soep in het bankgebouw inbreken, ten einde
het geld te bemachtigen. Door bijzondere om-
standigheden is het plan niet volvoerd kunnen
worden.
C. is thans naar 's-Hertogenbosch overge-

bracht en in arrest gesteld. Hij is voor den
officier van [ustitte aldaar geleid. De aange-
houdene wordt er tevens van verdacht de hand
te hebben gehad in verschillende misdrijven,
welke den laatsten tijd in Oostelijk Noord-
Brabant en in Noord-Limburg zijn gepleegd.
Bij de justitie is voorts bekend, dat hij in
voortdurend contact heeft gestaan met de
Ossche bende. C. heeft nog geen bekentenis
afgelegd.

Vrijdag was de slager L. J. te Boxmeer bezig
met het uitbeenen van vleesch, toen' plotseling
het mes uitschoot en hem zeer diep in het
rechterbeen drong. Hevig bloedend werd hij
opgenomen Gisteren verergerde zijn toestand
dermate, dat hij per ziekenauto naar het Zie-
kenhuis te Nijmegen moest worden vervoerd.

I
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De mishandeling van voogdij-
kinderen te Megen.

Nieuwe feiten tegen de vrouw uit
Megen, die reeds ter zake van mishan-
deling van vooJ:'dijkinderen werd
vervolzd.

Het nadere onderzoek, dat op last van den
minister van justitie inzake de ernstige kinder-
mishandeling te Megen is ingesteld, heeft aan
het licht gebracht. dat het niet de eerste maal

- is geweest, dat mej. W. zich aan mishandeling
Van de aan haar zorgen toevertrouwde voogdij-
kinderen heeft schuldig gemaakt. I

Het is n.I, gebieken, dat de vrouw zich reeds!
eerder aan pleegkinderen heeft vergrepen. De
zaak blijkt een treurige voorgeschiedenis te
heboen gehad, welke thans door burgemeester I

Van Vlokhoven geheel tot klaarheid is gebracht.
Ongeveer acht jaren geleden vestigde zich de

ongehuwde mej. W. te Megen, waar Zij een
huis aankocht, teneinde daar in haar onder-
houd te voorzien door het houden van een pen-
sion voor de studenten van het aldaar ge-
vestigde seminarie en gymnasium. Het gelukte
haar evenwel niet pensiongasten te krijgen en
de vrouw besloot zich daarop aan te melden
als pleegmoeder voor voogdijkinderen. Inder-
daad werden haar door de vereentging Kinder-
bescherming van St. Vincentius a Paulo, ge-
vestigd te 's-Gravenhage, twee jongens ter op-
Voeding toegewezen. Gedurende vijf jaren zijn
deze jongens bij haar verpleegd, waarna zij,
volwassen ,geworden, naar elders vertrokken
om bij landbouwers het boerenvak te
Ieeren, Zoo verhuisde een der jongens naar

. Huissen, terwijl de andere te Altforst (gemeente
Appeltern) terechtkwam. Toen lekte het reeds
uit, dat de [ongens bij mej. W. een allesbe-
halve prettig leven hadden gehad, terwijl er al

- spoedig te Megen geruchten de ronde deden,
" - dat de kinderen door de pleegmoeder werden

.-mishandeld. Zekerheid hieromtrent was des-
tijds niet te verkrijgen, daar er van bevoegde

- zijde geen onderzoek naar de waarheid van
genoemde beweringen werd ingesteld.
Zelf verklaarden de jongens tegen hun

werkgevers, dat zij thans van de hel in den
hemel waren gekomen. Het verwekte te Megen
<ian ook algemeen verwondering, dat spoedig
,daarna opnieuween meisje aan de hoede der
vrouw werd toevertrouwd. Dit kind werd na
vwrtieI:l dagen door de vereemgmg om tot nog
toe onbekende redenen naar een gesticht ge-
zonden. Nadien kwamen de beide meisjes H.
bij de vrouw in huis en opnieuw doken de ge-
ruchten op, dat de Vl'OUW zich aan mishande-
ling van deze kinderen SChUildigmaakte. Tot dat
een buurman van vrouw W het zich een plicht
achtte burgemeester van Vlokhoven var. zijn

- bevindingen op de hoogte te stellen en hem
mede te deelr n, welke mishandelingen deze
meisjes van 8 en 5 ja.llr moesten ondergaan.
Hiermede was het geval aan het rollen ge-
bracht en een uitgebreid onderzoek VOlgde,dat
tot gevolg had, dat vrouw W. eenige weken
geleden terzake van xindemüshandeling voor
den politierechter te 's-Hertogenbosch 6 maan-
den gevangenisstraf tegen zich hoorde eischen.
Het spreekt vanzelf, Qat nu ook een onder-

zoek werd ingesteld naar de gedragingen van
deze vrouw tegenover haar vroegere pleegkin-
deren. De beide jongens werden in hun tegen-
woordige woonplaats aan een verhoor onder-
worpen en toen bleek maal' .Il.1 te tiuidelijk hoe
de wreede vrouw de jeugd van de toch reeds
zoo b'~agen.swaardige voogdijkinderen had ver-
gald.
De verklaringen, welke de pupillen, die sinds-

dien in geenerlei contact meer met haar hadden
gestaan, resp. voor den burgemeester 'Van Huis-
sen en dien van Appeltem hebben afgelegd, zijn
~ijk1uidend,en zóó bezwarend voor "TOUW W.,
dat opnieuween aanklacht wegens kindermis-
handeling tegen haar is ingediend.
De belde Jongens verklaarden, dat zij meer-

malen op ergerlijke wijze waren mishan-
deld. De Vl'OUW had zich niet ontzien de jon-
gen'S met een waschbord duchtig toe te takelen
terwijl het herhaaldelijk voorkwam, dat zij
zonde~ .et..,n ,..".",. heel werden aeaonden. Verder



~M--het-h;~ ·~gedj;nd; ;oedsel van dien aa.l'd
dat het meestaloneetbaar was. Door de mLS-
handelingen zijn de knapen verschillende male?
bloedend aan lichaam en gelaat verwond. Zij
waren echter zoo beangst voor hun pleegmoe-
der dat zij hiervan niets aan anderen durfden
te vertellen. Zulk een behandeling hebben de
jongens vijf jaar moeten verduren.
Onwillekeurig vraagt men zich af, hoe het mo-

gelijk is geweest, dat deze wantoestand zoo l~ng
heeft kunnen voortduren en er van de ujde
der betreffende vereeniging geen maatregelen I
zijn getroffen ter voorkoming .van dit euvel,
Wel werd er geregeld door een mspecteur con-
trole uitgeoefend, doch daar de bezoeken te-
voren werden aangekondigd, behoeft het geen
betoog, dat de zaak prima in orde was, ~s de
inspecteur ter plaatse verscheen. Het eigen-
aardige van het geval is voorts, dat er ter
plaatse namens è.e vereeniging ook controle
moet worden uitgeoefend, doch dat thans nie-
mand weet. wie met dit werk was belast. De
een schuift de schuld op den ander.
'!'hans zn.l vrouw W. zich ten tweeden male

voor den rechter te verantwoorden hebben.
Hoe ook de uitspraak moge zijn, het gebeurde
heeft geleerd, dat beter toezicht op de ver-
pleging van het voogdijkind zeker niet over-
bodig is.

St. Michielsgestel.

Hét nieuwe raadhuis geopend-,

ZaterdagmiddaO' is het nieuwe raadhuis al-
hier officieel in gebruik gesteld. De commissans
deer.Koningtn, die de plechtige opening zou
verrichten was wegens het overlijden van zijn
ambtgenoot in Limb= verhinderd aim zijn
voornemen gevolg te geven. De plechtigheid
geschiedde dientenaevolae door den griffier der
staten van Noord-Braoant den heer ViJncent
Cleerdin.
In de feestelijk versierde raadszaal had zich

om 3 uur 's middags een groet aantal gencodig-
den verzameld, w,o, een aantal burgemeesters
en wethouders van naburige gemeenten. bet
VOltallige gemeentebestuur van st. Michiels-
gestel, een commissie uit de inseeetenen en
vele geestelijke autoriteiten.
In zün openmgsrOOe wenschte de heer Cleer-

din de gemeente gelUk met het fraaie modern
ingerrehte raadhuis. dat aan de hoogste eisenen
voldoet.
Vervolgens werd het woord gevoerd door

burgemeester van Beek uit Boxtel, burge-
meester v. d. Broek uit Den Dungen, wet-
houder HoUitman uit 'SHertogellibooch, wet-
houder Orossouw uilt Vught, mgr. Hermus,
directeur van het doofstommen-instituut te st.
Michielsgestel, mgr. Goyarts, regent van het
klein seminarie, pater Theophilus, directeur van
het Instituut De Ruwenberg. pastoor Hubers,
namens de geestelijkheid ter plaatse en den beer
Schellekens namens de commissie van in-
gezetenen.
De laatste bood namens de gemeentenaren

een schilderstuk van den Brabants~':l.en kunst-
schilder Reinier Peynenburg aan, ter versiering
van de raadszaal.
Burgemeester Scheltus van st. Michdelsgestel

braent de vele sprekers dam voor hun harte-
lijke woorden.
Nadat de eerewijn 'Was rondgediend, werd

het fraaie raadhuis bezichtigd. Vervolgens werd
ill de raadszaal een drukoesochte receptie ge-
houden. Des avonds vereenigde men zich aan
een souper, waal'bij nog door velen hert woord
werd gevoerd.
Zondagmiddag was van 3 tot 5 uur voor het

publiek de gelegenheid. opengesteld om het
nieuwe gebouw te beziChtigen. zeer velen
hebben hiervan gebruik gemaakt.

/
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Bijtijds gered.
Gisteravond begaven te Alphen a. d. Maas

de 26-jarige G. V. en de 16-jarige J. van 0
zich per roeiboot naar hun werk op de Maas-
baggerwerken. De roeiboot was aan een sleep-
boot uit Sliedrecht vast geIllaakt. Doordat ,een
zwaar stuk iJzeren gereedschap overboord sioeg
kapseisde de roeiboot. De inzittenden geraakten
te water.
De oudste kon een roeispaan grijpen en de

andere ee.. plank. Zij wisten door hulpgerüep
de aandacht van arbeiders van een bagger-
molen te trekken die den kapitein van de
sleepboot waarsch~wden. Na een kwartier
rondgedreven te hebben werden zij opgeh-aa1d.
Zij waren verstijfd van de koude. Op de sleep-
boot werden zij verzorgd en later per auto
naar huis gebracht;

(?
If) 'PUA. 0, {tJ---- Oss.

Wachtmeester v. d. Weerd naar Geffen
overgeplaatst.

In de Ossche onderwereld bekend
als King Kong.

De bekende wachtmeester der Kon. Mare-
ohaussee, de heer A. v. d. Woord te Oss, is in
gelijke functie overgeplaatst naar de brigade
Geffen.
De wachtmeester, die een groote rol heeft

gespeeld bij de zuiveringsactie te Oss, en daar-
voor met de gouden eeremedatlle met de
zwaarden is onderscheiden, Wl!8 zeer gevreesd
bij de leden der Ossche onderwereld, die hem,
om zijn Herculische licluJ..amskracht met den
naam King Kong bestempelden.

De Ossche strafzaken.
De berechting van de Ossehe strafzaken in

hcoger beroep voor het gerechtshof te 's Her-
Wgenibosch zal. nog voor het einde van Februari
een aanvang nemen.-

Diefstallen,' inbraken eDZ.

GisterochJtend heeft de landbouwer v, B. uit
Herpen bij de gemeentepolitie te Oss aangifte
gedaan, dat hij op de Ossche weekmarkt van
e~.ll portefeuille i~udenJC1e vijftig gulden zou
ZlJ~ .beroofd. Onmiddellijk heeft de gemeente-
politie een onderzoek ingesteld, doch van de
daders heeft zij geen spoor kunnen ontdekken.

Wloen5d9,~vond is door onbekende oorzaak V
bran ontstaan in de landbouwerswondng van A.
B. i.n de buurtschap Vossenlbeirgonder SChijndel.
De beh·uizinrg brandde tot den grond af. Inboe-
del en landrboUiW'wel'ktuigengingen verloren, Een
aantal ltippen en een geit kwamen in de vlam-
men om. Verzekering dekt de schade.

Iflo
/
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Een merkwaardige geschiedenis.

\

De Koninklijke marechaussee te Hoensbroek,
In samenwerking met de DUit$che politie, is
een zeldzaam voorkomende affaire op het spoor
gekomen, welke zich in 1927 heeft afgespeeld.
Destijds woonde te Hoensbroek het echtpaar

G., van Duitscha nationallteit, waarvan de man
werkzaam was op de staatsmijnen. De verhO;l.l-
ding tusschen de beide echtelieden. wier huwelijk
kinderloos was gebleven. liet te wensenen over.
De vrouw zon op middelen om den huwelijks:-
band te versterken. Te dien einde deed ZlJ,
alsof zij een kind verwachtte. De echtgenoot
schonk aan haar woorden geloof en de vrouw
was toen wel gedwongen de comedié voort te
zetten teneinde onaangenaamheden te voor-
komen.
De groote moeilijkheid was echter uiteraard

een baby te vinden die te bestemder tijd als
de jonggeborene z~u kunnen fungeeren. Zij

I
wendde zich met haar moeilijkheden tot een
vnendln in Hamborn (Duitschland) en het "",-:;.
toeval wilde, dat deze vriendin, die ongehuwd ~
was, zelf juist moeder was geworden. Haar
kind was ter plaatse bij den burgerlijken stand
aangegeven onder den naam van S. W. De
vriendin nam het voorstel tot afgifte van haar
onwettige kind aan en mej. G. begaf zich
naar Hamborn, vanwaar zij haar man mede-
deelde, dat zij ten huize van haar vriendin
voorspoedig bevallen was van een dochter. I......-
Kort daarop keerde vreuw G. naar Hoens-

broek terug, waar de geboorte van het kind
opnieuw werd aangegeven, terwijl als ge-
boorteplaats Hoensbroek werd opgegeven. Het
meisje kreeg den naam van Anna G.

Het bedrog lekte niet uit. De mijnwerker
kreeg van de staatsmijnen geregeld kinder-
bijslag. Toen de man werkloos werd, besloot
het echtpaar naar Duitschland terug te
waarna men zich te Duisburg
Inmiddels had de politie

lucht van gekregen, dat de
ongehuwde vrouw W. spoorloos was
Er werd een uitgebreid ondersoek
dat aanvankelijk weinig resultaat
Toen de ongehuwde moeder echter aan den
tand werd gevoeld, bekende zij tenslotte haar
kind te hebben afgestaan aan vrouw G., die
het meisje naar Holland had meegenomen.
Toen werd de Koninklijke marechaussee te'

Hoensbroek in den arm genomen. Na veel moeite
Slaagde deze er in, personen te vinden. die
konden getuigen, dat in de Duitsche familie I
G. nooit een' kind was geboren. Tevens bleek fÓ I
uit de boeken van de staatsmijn, dat G. nooit
vergoeding voor verloskundige hulp had ont-
vangen, terwijl hij ook ntmmer den gebruike-
lijken vrijen dag, die bij een gezinsvermeerdering
Wordt toegestaan, had genoten.
De verblijfplaats van het eèhtpaar te Duis-

burg was spoedig opgespoord en beiden werden
danig aan den tand gevoetd. Toen kwam het.
bedrog aan het Iicht .. Nlj.. een Iangdurig ver- /:.
hoor bekende de vrouw tenslotte, dat het meisje
S. W. en Pi. G. een en dezelfde was. De man
doet nog steeds alsof hij van de ware toedracht
~m~undig is geweest. Het echtpaar zal evenwel
In Duitschland vervolgd worden wegzus ver-
duistering van staat dit is het oozettcüik een
~nd"rs afstamming 'orizeker rnaken en verder
Is t,eg'm den man een aanklacht lingediendIwegens oplichtmg VBn de sta.at.sn:ijnêl1 dO')l'I het onrechtmatIg incaaseeren van kll1derbijslag
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Een on'geluk in een gierput.
Vier slachtoffers van vergiftige gassen.

Een van hen overleden.

Za;terdagmiddag is te Heesoh bij Oss, een
zeldzaam voorkomend en reel' gecompliceerd on-
geLuk gebeurd, dat noocäotttge gevolgen r eert
gehad.
Op het eli van de boerderij van den land-

bouwer J. v. d. Helm in de buurtschap de
Wijst, was men werkzaam met het vervoer van
gier naar den akker. Deze gier wordt door
middel van een pomp uit den anderhalven
meter diepen betonnen gierkelder, we1ke zich
onder de stalling bevindt. in een zoogenaamden
gierwagen overgeheveld, Eenië,'e zoons van v. d.
Helm waren hun vader bij dit werk behulp-
zaam. Op een gegeven oogenblik weigerde de
pomp verder te werken en de 13-jarige Hen<lrik
haastte zich om de fout te herstellen. Hij
haalde te dien einde een klein laddertje en na
den deksel, welke een middellijn van ongeveer
een halven meter heeft, van den put te hebben
gelicht, plaatste hij het laddertje in den gier-
put, w>elk.Sbodem nog met een laag faecaliën
van ongeveer veertig centimeter' was bedekt.
Toen de jongen zich even naar het achter-

huis begaf, om daar een hark te halen, waar-
mee de gier zou moeten worden omgeroerd,
kwam de 9-jarige Marinus, die tot dusver
ongemerkt in den stal aan het spelen was ge-
weest, iIn de verleiding, om eens een kijkje in
den gierkelder .te gaan nemen. Hij daalde
eenige treden van de ladder af en juist toen
de oudere broer weer. terugkwam, stortte het
ventje naar beneden.' Klaarblijkelijk was de
kleine jongen door de vergiftige gassen be-
dwelmd geraakt.
Toen Hendrik bemerkte wat er tij:dlen;' zijn

afwezäghetd was geschied, snelde hij, zonder
het gevaar van zijn onderneming in te
zien, te hulp en sprong, zonder zich ook maar
een oogenblik te bedenken, in den put. Hij
slaagde er na veel moeite in zijn broertje in
den donlrereu kelder te grijpen en smaakte de
voldoening het bewustelooze knaapje aan zijn
moeder, die intusschen naderbij W!j.'5 gekomen.
te kunnen overreiken. Geen seconde later

, stortte de moedige redder evenwel zelf bewuste-
loos achterover i:n de betonnen ruimte.

De moeder. begon hevig ontdaan om hulp te
roepen en spoedig daarna kwam een ander
zoontje, de 12-jarige Theodoor, toegeloopen.
OOk hij aarzelde geen oogenblik om zijn broer
te hulp te komen en daalde op zijn beurt in den
verraderlijken put af.
De moeder bleef aan den rand van den put

wachten, doch tot haar ontzetting noorde zij
geen enkel geluid meer Ook de 12-jarige
Theodoor bleek in den put te zijn neergestort
tengevolge van bedwelming door vergiftige gas-
sen. De moeder, die thans drie van haar kin-
deren in leven.sgevaar wist, geraakte geheel van
streek en gilde luidkeels om hulp. Haar kreten
werden door haar echtgenoot gehoord, die op
eenige afstand van de boerderij aan het werk
was. De man snelde naderbij en was bij het
zien van zijn vrouwen zijn bewustelooze zoon-
tje zoo overstuur, dat hij eveneens in den gier-
kelder sprong, Het gelukte hem een van de
jongens beet te grijpen, doch op het oogenblik,
da.t hij hem aan zijn vrouw wilde overreiken,
moest ook hij het lot van zijn kinderen deelen
en bedwelmd door de zich verspreidende gassen,
stortte hij bewusteloos achterover.

De redding.

Op dàt tijdstip verkeerden dus vier personen
uit het gezin van v. d. Helm in bewustlOO21€n
toestand. De radelooze moeder wist door haar
geroep de aandacht te trekken van den land-
bouwer v, d. Hurk, die zich Onmiddellijk naar
de plaats des onheils spoeddIe. Delle man was
echter voorzichtiger en met behulp van. een hark
gelukte het hem met schler bovel1lnenschelJjke
krachtsinspannéng de slachtoffers een voor een
naar boven te brengen.



Allen verkeerden in zotgelijken toestann
en men haastte zich de slachtoffers in de f:is-
sehe buitenlucht neer te leggen. Door de inwer-
king hiervan keerde bij den 13-jarigen Hendrik
vrij spoedig het bewustzijn terug en de jongen
haastte zich bij een van zijn broertjes kunst-
matige ademhaling toe te passen, hetgeen tot
gevolg had, dat ook bij den 12-jarigen Theo de
levensgeesten werden opgewekt.
Intusschen had men burgemeester Offermans

uit Heesch gèwaarschuwd, die op zijn beurt dr.
Bouman uit Nistelrode van het voorgevallene
verwittigde. Beiden verschenen vrijwel onmid-
dellijk ter plaatse, waar dr, Bouman de eerste
hulp verleende en er in slaagde bij alle slacht-
offers het bewustzijn te doen terugkeeren,

De vier patiënten klaagden over inwendige
pijnen en hadden veel last van benauwdheden,
terwijl de vader bijna niet kon zien. De toestand
van de slachtoffers was van dien aard, dat van
vervoer geen sprake kon Zijn en zij thuls
moesten worden verpleegd.
Ofschoon men gisterochtend meende, dat

I het ïevenseevaar vrijwel als geweken kon worden
I beschouwd, verergerde nadien de. toestand van
I den 12-j-!Iiligen Thea zoodanig. dlat hij in den
, loop van -den middag is overleden,

De overlevenden buiten levensgevaar.

Gisteravond laat vernamen wij nog, dat de
toestand van die beide overlevende jongens re-
delijk wel is. Met den vader is het evenwel erger
g-esteld. De man heeft hevige pijn aan de oogen
en men vreest, dat hij hiervan ernstige gevol-
gen in verhand met zijn gezïchtsvermogen zal
ondlervil1Jden.

-
Door een vrachtauto overreden

en gedood.

"~ ., (

De beschonken chauffeur van den
vrachtauto reed door.

Maandagavond is te Deurne een verkeers-
ong€luk geschied, d!lit aan het 20-jarig meisje
Meulendijks, aldaar, het leven heeft gekost. Om
ong·eveer negen uur bevond mej. M. zich op den
straatweg te Liessel, gemeente Deurne aan de
reclJJterzijde van den Rijksstraatweg. Plotseling
is zij door een haar achteropkomende vracht-
auto overreden, Zij werd terzijde van den weg
geslingerd en bleef bewusteloos en hevig bloe-
dend liggen.

r De chauffeur van den vrachtauto bekommerde
! zich niet om het slachtoïer en reed in razende
. snelbeid verder in de richting van de kom te
Deurne. Intussooen had de poly.ie te Liessel de
rijksveldwacht te Deurne gewaarschuwd, die ertn
slaagde de vrachtauto in de kom der gemeente
aan te houden. Het bleek een vrachtauto te zijn
van een stoornsutveltabriek uit Uden, bestuurd
door den ongeveer 40-jarigen chauffeur van
deze f8ibriek, zekeren G. die K. Mede inzittenden
in de cabine waren twee inwoners uit de ge-
meente Volkel, zekere V. en M. Allen verkeer-
den onder inrv-loed van sterken drang. Zij zijn
onmiddeÜijk in arrest gesteld.
Intusschen had dr. Weigersma na gewaar-

schuwd te zijn. eerste hulp verleend. Het slacht-
offer had verschillende beenfracturen en een
hersenschudding opgeloopen, Terstond werd mej.
M. naar het ziekenhuis te Deurne gebracht,
waar zij even na aankomst aan de gevolgen ill
Overleden.
Het lijk is door d'€ ju..«tttie in beslag genomen.

Dr. Hulst uit Leiden zal vandaag sectie ver-
richten.
De bestuurder van de vrachtauto is gister-

morgen gevankelijk naar Roermond gebracht,
waar hij in het huis van bewaring is opgesloten.
Beide andere aangehoudenen zijn in vrijbetd
gesteld. De vrachtauto, die sporen van aanrij-
ding vertoonde, ie eveneens in beslag genomen.
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. • Verkeersongelukken. j

GISteravond had de chauffeur van de garage 1
R. te Oss even €en taxi geparkeerd op den
rijksstraatweg '5 Hertog'enbosch-Grave onder de I
gemeente HeeSch teneinde de inzittenden, die
daar waren uitgestapt, naar hun woning te
begeleiden. Nauwelijks had het gezelschap den
auto verlaten of een tractor uit Leerdam reed \...I ~
in volle vaart tegen het stilstaand goed ver- '/'
lichte voertuig. De botsing was zoo hevig, dat
de taxi totaal werd ver-ilield.~
Ook de tractor was bescha~d. De marechaus .. (.,.f

see uit Geffen was spoedig ter plaatse en maakte , I
van het gebeurde proces-verbaal op, De bestuur- I V
der van den tractor werd naar de marechaussee-
kazerne gebracht en daar aan een vehoor onder-
worpen. Het wrak van de totaal vernielde auto
is naar een garage gesleept.

4 ~.A,(Q @--De overval met berooving te Boekel.

De marechaussee te Oss heeft gi5teravond .
laa t op neeterdaad een Jongen betrapt, die bezig
was kolen te stelen uit de kolenwagons, op het
spoorwegemplacement aldaar. Men bleek te doen

, te hebben met den 17-jarigen H. bijgenaamd
de Soep, lid. van een bekende Ossche mis- J
da:digersfamilie. De jongen is gearresteerd en
zal ter beschikking worden gesteld van den:0 officier van justitie te 's-Hertogenbosch, I

In verband met een gepleegden overval met
berooving te Boekel, waarbij de koopman
MeuleIllPas uit Gemert het slachtoffer is ge-
worden en van 900 gulden is beroofd, neert de
marechaussee te Veghel in samenwerking met
de politie uit Boekel gister den landbouwers-
knecht van L. uit Boekel gearresteerd.
Verder heeft de gemeentepolitie te Gemert

zekeren van C. aldaar goean'esteerd, die gevanke-
lijk naar Boekel is gebracht; tegen beide man.~
nen zijn ernstige verdenkingen gerezen, dat ZIJ
g.ezamenlijk den overval hebben gepleegd. Beiden

I zijn in het politiebureau te Boe.kel opgesloten.
Het onderzoek wordt met kracht voortgezet,-U ~ a-v"ö-

Uit Oss.
Diefstal van kolen

Verdachte branden te Dungen.
Een arrestatie

Den laatsten tijd is te Dungen in verscheidene
perceelen brand uitgebroken, waarvan vermoed
werd, dat kwaadwillighetd in het spel was. De
politie heeft naar die oorzaak hiervan een uitge-
breid onderzoek ingesteld en in verband daarmee
is gisteren gearresteerd de 2O-jarige D. te Dun-
gen. De jongeman wordt verdacht deee branden
te hebben gesticht. Hij is in het politiebureau
te Dungen opgesloten.

losse bèrichten.

Verkeersongelukken.

-Gisteravond reed de ongeveer 60-jarige land.
bouwer D. van SChayk, uit Berghem, per rijwiel
op den provincialen weg Schayk-Herpen, toen
hij eensklaps zonder teekenen te geven nabij het
'woonwagenkamp den weg over stak om den zij-
WC" naar Bergem in te slaan. Een hem achterop
rijdende auto, bestuurd door Suit scnavk, die
duidelijk signalen had gegeven, welke klaar.
blijkelijk niet door den wielrijder zijn gehoord
zag geen kans meer om een aanrijding te voor-
komen. Van S. werd gegrepen en tegen den weg
geslingerd. Met een hersenschudding en inwen-
dige kneuzingen is het slachtoffer opgenomen en
per auto naar zijn woonplaats vervoerd. De fiets

• W2S vernield.

/-y



De bestuurder Iieht gewond.

Gistermiddag is een vrachtauto van de oue-
maatschappij Purfina op den Maasddjk te Lit-
hoyen ~sUpt en van den dijk gestort. Het
voertuig kwam tegen het huis van den heer
C. v. d. Heyden aldaar terecht. De botsing
geschiedde met zulk een kracht, dat het ach- /
terhuis ernstig werd gehavend. De chauffeur V
'Van den vrachtauto liep lichte verwondingen
op. De auto kreeg averij en is later g,elicht.

Boerderljbrand te Dreumel.
Gistermorgen omstreeks 10 UW' is brand uit-

gebroken in de boerderij van den landbouwer
Joh. Jansen aan den Nieuwendijk te Dreumel
(N -B.) Het vuur, dat in het achterhuis was
ontstaan, werd ontdekt door den gemeenteveld-
wachter, die de brandweer alarmeerde. Daar
de bewoners zich in de kerk bevonden,
had de brand reeds een grooten omvang
aangenomen, alvorens hij werd opgemerkt,
Omwonenden slaagden el' ternauwernood in,
het vee uit de stallen te drijven. Er woei
een felle wind en weldra stond de hotstede
in Iichter laaie. Aan de gunstige wind-
richting is het te danken, dat de omliggende
gebouwen behouden zijn gebleven De boeren-
hofstede is tot den grond toe afgebrand. Het
meubilair, een groote partij hooi en stroo, be-
nevens de landbouwwerktuigen, Zijl) verloren
gegaan. Ook een aantal kippen is in de vlammen
omgekomen. De schade wordt door verzekering
gedekt.
De oorzaak van den brand wordt toege-

schreven aan een defect aan den schoorsteen

Valsche keurstempels.
Slager, die al geruimen tijd fraude

pleegde.

De ambtenaren van den Crisls-opsporings-
dienst zijn erin geslaagd een omvangrijke fraude
op het spoor te komen, welke door den sla.ger
A. C~ te Berlicum (N.-Br.) is gepleegd. Reeds
lang werd de vleeschhouwer ervan verdacht,
dat hij gebruik maakte van vaêsohe keurstem-
pels, teneinde de keurtoenen en de crisisheffing

I te ontduiken. Gebleken is dat dit inderdaad
het geval is geweest. Bij een inval ten huize van
den slager bemerkten de ambtenaren, dat G.
met valsche stempels twee varkens aan het.
merken was. Verder ontdekten zij op een ver~
bergen plaats een groote partij vleesch, welke
voorzien was van dezelfde valscha stempeling.

r

De ametenaren namen ongeveer 15{)() K.G.
frauduleus geslacht varkensvleesch in beslag,
Tegen den slagei- is proces-verbaalOpgemaakt.

Gesmokkeld sigarettenpapier •
. De gemeen~politie te Gemert is er Zaterdag
111 ~eslaag<l een 8.anzien.lijke pa,rtij slga.rettel1-
papier . te a.chte:rhalen, welke van smokkelarij
afkomstig oleek te zijn. Het was bij den winse-
her van B. aldaar opgeslagen. De fraud1.Ûeu.s
mgevcel'de waren zijn in beslag genomen en
tegen den winkelier is proces-verbaal opge.
maaktI .

J
Vrachtauto van een dijk gereden.
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t SAMBEEK. In weerwil van het feit. dat de
gemeente Sambeek, bij Kon. besluit, aange-
wezen IS als gemeente, waar de functies van
gemeente-secretaris en gemeente-ontvanger
door den zelfden persoon moeten worden
bekleed, heeft de raad, ter voorziening- in ,:<!
vacature van gemeente-ontvanger niet den
~emeeD'te-secretaris benoemd, doch den heer
G. H. Kusters, aldaar. De voorzitter V€l"kla:1r-
de, dat hij dit besluit aan de Kroon ter
vernietdging z8Jl voordragen, daar het in strij-d
is met de wet.

Boxtel.
De gaskwestie.

Heftige debatten. De voorzitter ha-
mert den bamer van den steel.

In de Woensdagavond gehouden raadsverga-
deling is een fel debat gevoerd over de handel-
wijze van de r.k fractie, tussehen den heer van
den Dungen en den heer Susante, waarbij de
heer van den Heuvel partij trok voor eerstge-
noemde. Teneinde de orde te herstellen, was de
voorzitter genoodzaakt heftig te hameren, het-
geen tot gevolg had. q,at de hamer van den steel
brak en door de raadzaal vloog.
Het lid van den Heuvel verklaarde, dat hij

den heer Busante en alle leden van de r.k.
Staatspartij tart en riep hen toe: Kom maal'
mee naar buiten. Het lid v. Susan1Jewenschte op
deze wijze niet verder te vergaderen, en verliet
uit protest de. zitting, gevolgd door de andere
vij!f leden van de r.k. fractie. Toen na. dit ru-
moerige tooneet de orde weer eenigseins was
hersteld, stelde de heer Van den Dungen een
motie voor, waarin de raad, overwegende de
fraudes, welke óndèr het wethouderschap van
de heerén Merks en v. Susante gedurende 8 ja-
ren zijn gepleegd, daarover zijn afkeuring' Ult.
spreekt. Aangezien wethouder De Visser niet
meestemde, hebben aan de stemmmg' slechts 7
ledën deelgenomen, hetgeen tot gevolg had, dat
de motie werd verworpen.

Mlj,atregelen tegen den directeur en den
administrateur van de gasfabriek.

Vervolgens kwam het rapport in behandeling,
dat door de commissie ad hoc tot onderzoek
van de gaskwestie .is opgesteld. De commissie
heeft een' lijr~ ge!u'p<;umvan de gasradiatoren,

welke geplaatst zijn, buiten de admintstratäe van
het gasbedrijf om. Op deze lijst komen o.a. de
namen voor van den directeur en adrninistrateur
van de gasfabriek, enkele gemeente-ambtenaren
en oud-wethouder v. Susante. Aangezien oud-
wethouder v, Susante op een dergelijke wijze een
gasradiator heeft verkJrege.n,.acht dp. commissie
het geenszins vreemd, dat de därecteur hierover
niet is bestraft. Verder heeft de commissie uit
de rapporten gezien, dat er verregaande slordig-
held in de administratie del' gemeentebedrijven
ls geconstateerd: de fouten waren legio, zoodat
fraude zeer makk2lijk kon worden geple-egd, zon,
der te worden ontdekt .. Na gehouden stemming I
werd een VOO!I'SiteI van de commissie ad hoc aan-
genomen, om den directeur van de gemeentebe- I
dTijven te straffen door hem een maand salaris
te onthouden en hem te verplichten =en bepaald
l:J.~dra.g, aan een van de gemeente-ambtenaren
terug te betalen.
De administrateur van de gasfahriek za.l wor-

den ontslagen. De voorzitter verklaarde dit laat,
I ste besluit niet te zullen uitvoeren en Ged, Sta-
ten hiervan in kennis te zullen stellen.

Een motie van wantrouwen tegen den
burgemeester aangenomen.

De heer Van den Heuvel achtte den dank,
welke aan den burgemeester voor zijn mede-
werking, in het rapport werd. gem-acht, niet op
zijn plaats en betoogde, dat de burgemeester
eerder had beneoren in te grijpen. Spr. stelde
een motie van wantrouwen voor, tegen het be-
kid van den burgemeester in deze kwestie. Deze
motie van wantrouwen is met 7 tegen 1 stem
aangenomen. Tegen stemde wethouder de Visser.
Toen de reorganisatte van het gemeenteperso-

neel ter sprake kwam, verliet de. hBer Jansen
doe vengadering. Daar de verga.den!lg toen on-
voltallig was geworden was de voomtter genood-
zaakt naac te sluiten.

J

J



J!en dertien jaar oude moordzaak
opgehelderd,.

Weer eens iets uit Oss.

Na. een tijdsbestek van dertien jaar zijn de
~rlgades van die koninJklij'kemarechaussee van
Hoensbroek en Oss er in geslaagd, opnelderirig
te brengen in een drama, da.t zich destijds te
Hoombroek heeft afgespeeld en W19.IW'<bij de
'78-jail"igeweeuwe H, het slachtoffer is gewor-
dien. Het betreft mer het mlscl!rij:f,in den J:1Itl,cht
van 22 op 23 Juni 1923 te Ho'en~\brOBk ge-
pleegrcl. Gem8lSkJe;rdlemannen drongen de
Iwoning binnen van die weduwe H, aan de
Couwende,rstraat.
, De vrouw woonde samen met haal' 52-jarige
ongehuwde dochter. Het scheen uitgelekt te zijn,
dat zij er warmpjes ,bijzaten en steeds een groot
'bedrag aan geld in huls bewaarden, Door mid-
del' van een ladder verschatten de indringers
zïClh door een zolderraam toegang tot de woning
en overvielen de weduwe H, op haar bed, Den
voLgenden morgen vonden buren de oude vrouw
dood op- haar bed liggen, Zij bleek geworgd te
zijn, De dochter la,g beWusteloos en met touwen
gebonden op den vloer van de slaapkamer.
'roen 2lij weer tot bewustzijn was gekomen bleek
Zij haar geheugen te hebben verloren,
Hèt gehecle hruis was overhoep gehaald en

een bedrag aan geld van ongeveer 600 gulden
was gestolen.
Het onderzoek in deze zaak werd zeer beb-

:tnoe~ijkt door het feit, dat de docheter door de
geheugenstoornis geen verklaringen omtrent
Ihet gebeurde kon afleggen en men dus geheel
op stflle getuigen moest afgaan,

In dien tijd werkten verscheidene Ossenaren
111 de mijnstreek als mijnwerker of arbeider,
, Spoedig' viel de verdenking op eenige van deze
mannen, die in de buurt van het huisje van de
slachtoffers hadden gewerkt en meermalen door
de beide niets kwaads vermoedende vrouwen
op koffie waren onthaald. Wachtmeester Aart-
sen uit Hoensbroek, die het onderzoek in deze
zaak leidde, ging over tot de arrestatle van
v, d. B" v. O. en V., allen afkomstig uit Oss.
Deze mannsn stonden zeer ongunstig bekend,
Zij maakten overvloedig misbruik van sterken
l!;!rànk en vechtpartijen, waarbij van het mes
gebruik werd gemaakt, waren voor hen geen
zeldzaaanheid. De verdachten namen evenwel
de bekende. houding van de Ossenaren in
dergelijke gevaüen aan en 'bleven hardnekkig
ontkennen, Tenslotte was de politie dan ook
genoodzaakt hen in vrijheid te stellen.
In 1926 volgde wederom de arrestatie van

'V. O. en v. d. B., terwijl tevens een zekere B.
uit Oss -als verdachte werd gehoord, Opnieuw
moesten zij wegens gebrek aan bewijs worden
vrijgelaten. B. werd later bij een vechtpartij
met de politie doodgeschoten en verdween aldus
van het tooneet.
be zaak bleef sleepende tot Jllli van het

vortge jaar, toen bij de bekentenissenlawine te
Oss eenige Ossche misdadigers iets loslieten
over deze zaak, Toen werd opnieuween diep-
gaand onderzoek ingesteld, waarbij wacht-
meester de Gier uit Oss zijn medewerking ver-
leende. Ook- toen werden de zelfde personen
in arrest gesteld, doch weer moesten zij worden
vrijgelaten.
In weerwil hiervan ging men verder met het

verzamelen van bewijsmateriaal tegen de ver-
moedeüjke daders en thans is men hiermee
12l00vergevorderd, dat ontkennen wel niet meer
~l ibaten. In verband hiermee is de koninklijke
marechaussee te Oss gisteren overgegaan tot de
arrestatte van den 35-Jarigen M, v.O., biJge.
naemd de- Witte van Torre, kastelein aldaar,
terwijl door de brigade te Eindloo\'en, in samen-
'Werkbig met de glemeentepolitte aldaar, zijn
aangehouden de 38-jarige oud-Ossenaar J. v, d.
B" Ibij,genaa,mdiBarry de Pop, en de 3'7-jarige
G, .. , Ibij,genaamd de Zwarte van Semijntjes,
-a;1Ikomstig'\lit Heesoh !bij Oss.

De verdachten zullen naar Hoens'broek worden
overgebracht, waarna zij voor den officier van
;lustit~e te Maastricht zullen worden geleid,'11..........roor.,..,.."O!i .....oo ... r1 ,
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ST. MICHIElLSGESTEL. De gemeenteraad
heeft in beginsel besloten tot het aanleggen
van een bad- en zweminrtchtrng in deze ge-
meente, uit te voeren in werkverschafftng,
Het voorstel van Ged, Staten om de salaris-

sen van burgemeester, secretaris, gemeente-
ontvanger en wethouders met 2',1, pct. te ver-
minderen, werd afgewezen.

OSS. Op 55-.iarigen leeftijd is hier ter plaatse I
plotseling overleden de heer C. van Herpen ..
De ontslapene is lange jaren lid van den raad I

dezer gemeente geweest en heeft een vooraan-
staande plaats in het r.k. vereenigtngsleven
ingenomen.

Nistelrode.

Burgemeester Hochstenbach. t
Van morgen is na een Iangdurige ongesteld- I

heid op 64-jarigen leeftijd in zijn woonplaats
overleden de heer F. J. T. Hochstenbach, bur-
gemeester van Nistelrode. De neer Hochsten-
bach. werd te Buggenum (L.) geboren. Hij is
vele Jaren als officier in's lands dienst geweest.
Daarna was hij bij de secretarie te Beuningen
werkzaam. In 1929 werd hij tot burgemeester
van Nistelrode benoemd. Hij was ter plaatse
een zeer geziene en beminde' persoonlijkheid.
De uitvaart zal Zaterdagmorgen a.s. plaats-
hebben om 10 uur in de Parochiekerk van den
heiligen Larnbertus te Nistelrode, waarna de
teraardeoestentng op het r.-k. kerkhof aldaar
zal geschieden.

IBoxtel.
De gaskweslie.

J
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De ontslagen administrateur teekent
beroep aan bij het ambtenaren-
gerecht.

In weerwil van bet feit, dat de burgemeester
in de raadsvergadering van 4 Maart 1.1. heeft J
verklaard dat hij de genomen raadsbesluiten,
inzake d!è gasaffaire te!" vernietiging aan de
Kroon zou voordragen, is er in de vergadering
van B. en W. gisteren toch besloten den heer
A. Hellemons, administrateur van de gemeente-
bedrijven, uit zijn fun ctle te ontslaan.
Genoemde ambtenaar heeft tegen dit onge-

vraagde ontslag belroep aangeteekend bij het
ambtenarengerecht.

Kindermoord.

Begin Februari ontdekte de Marechaussee te
Well, dat een pasgeboren kind van de onge-
huwde moeder W. te wenertoot was verdwenen.
Onmiddellijk werd aan misdaad gedaont en de
Mamchaussee ging tot arrestatle over van het
meisje en haar 54-jarigen vader B. W. Beide
personen werden naar 's-Hertogenboscn ge-
bracht. Het meisje werd na verhoor weer vrjJ
gelaten.
Ondanks de ontkentenis van den vader werd

deze in het huis van bewaring opgesloten.
Thans heeft hij een volledige bekentenis arae-
legd,
Volgens zijn verklaring heeft hij het pasge-

boren kind van zijn dochter door verstikking
om het leven gebracht, waarna hij het lUk en-
der het kippenhok heeft begraven achter zijn
woning. Daar is het kinderlijkje dat van het
mannelijk geslacht was door de MareohauS3ee
inderdaad gevonden. Tegen den vader zal een
vervolging wegens moord worden inliresteld.

IY-
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De stuw in de Maas bij Lith:
Vanmorgen in werking g,éstdd.

Vanmorgen is de nieuw gebouwde stuw in de
Maas bij Lith officieel in werking gesteld. De
plechtigheid geschiedde door den heer J. W. de
Vries; roofd-ingenieur bij den rijkswaterstaat
te Nijmegen.
In het dorp werd huis aan huis gevlagd.

1''f~~átS

j Door onbekende OOl'Zaak:Is Donderdagavond de
boerderij van den landbouwer H. Jansen, te
Oeffelt, tot den grond afgebrand. De geheele
inboedel ging verloren. Verzekering dekt de
schade,

/,-/~, ~{!?--''r'-'J __

R.K. Kerk.

v
Met ingang ;an 13 deze'!' is de heer W,. F. J.

M. K e !TI p s, professor aan het klem serrunarre

Ite st. Michiëlsgestel, beno-:md tot pastoor te
Besoyen.

J
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De N.V. Nationale
te. Weert en de taak van ûe oecono-
misch-technologische instituten. - Is
men met de oprichting van deze
industrie op .den goeden weg?

Men schrijft ons:
Maanden geleden reeds heeft men in vrijwel

alle bladen kunnen lezen, dat te Weart een
lucifersfabriek gevestigd zou worden welke, bi]
Inbedrijïsteläng, aan plm. 70 aroeiders werk
zou geven, met het uitaicht, dat dit aantal be-
1angrijk uitgebreid zou worden.
Vooral de bladen in het Zuiden van ons land

waren begrijpelijkerwijs zeer opgetogen over de
vestiging van deze nieuwe industrie. Niet alléén,
omdat men· hierin een verruiming van onze,
helaas, wo ingekrompen - arbeidsmarkt zag, j
doch ook omdat het hier een eerste product
gold van minister Gelissen's geesteswerk, n.l.
het vestigen van nieuwe industrieën, na voor-
lichting van de door hem ingestelde oecono-
miseh-technologische instituten en 2JOO noodig
met steun van de industriebank. Want, wo
wisten eenège bladen te vermelden, het voor
deze Industrie benoodigde kapitaal zou worden
verkregen van de Industriebank, welke inmid-
dels in Limburg opgericht werd.
Langen tijd hoorde men van de lucifersfabriek !

niets meer, totdat in November van hat vorige
jaar meen te Utrecht verschijnend dagblad, een
aanval werd gedaan op de financiering door de
Iridustriebank val' de N,V. Nationale J~ucue·rs-
fa:briek te Weert, als zou het hier een experi-
ment betreffen, waarvan de risico's zouden neer-
komen op het hoofd van den belastangbetaler.
Een accountant te Utrecht (2JOOalslater zou

'blijken tevens mede oprichter van deze N,V.)
vond hierin aanleiding om door middel van een
ingezonden stuk te weerleggen, dat deze N.V.
gefinancierd zou worden door de Industrienank,
en met nadruk te verklaren, dat het benoodigde
IDapitaal geheel door partäcuheren bijeen ge-
braent zou worden, zoodat deze aandeejhouders,
evenals in iedere andere N.V., de risico's te
dragen zouden hebben.
~ zijn overigens zeer goed gedocumenteerde

betoog, waartoe hij uit hoofde van de nieuwe
relatie met de 1ucifersfabriek :in staat was, liegt
deze inzender echter aan het einde zeer voor-
zichtig "Misschien" (hij legt den nadruk op het
woordje misschien) "zal getracht worden een
k1ein crediet te krijgen van de Industriebank,
maar dan zal het van zeer minimalen omvang
zijn, waartegen toch geen bezwaar kan bestaan,
omdat een bank op volkomen normale voor-
waarden een credäet aan een industrte ver-
schaft."
Inderdaad juist; doch zij die iets meer

achter de schermen V3J1 de Nationale Lucifers-
faoriek hebben kunnen kijken, weten maar al
te goed, dat de financieele opzet van deze zaak
een geheel ander verloop heeft gehad en da.t
van een spontaan bijeen brengen van het kapi-
taal door van ondernemingsjust blakende par-
tioul:ieren nimmer sprake geweest is.
Het ligt niet in de bedoeling te treden in !je,

ongetwijfeld, goede bedoelingen, welke bij
minister Gelissen voorgezeten hebben met de
oprichting van de Inndustriebank en de oecom>
technol. instituten (te Tilburg en Maastricht).
De groote vraag is echter: is men met de op-
richting van een industrie a1s deze, zulks na
voorlichting van de genoemde Instituten en
"misschien" ook nog met steun vall de In-
drustriebank .op den goeden weg?
In ons land zijn reeds eenlge lucifersfabrie-

ken; zij zijn echter destijds opgeslokt door het
bekende Kreuger & Toll-Concern, dat de pro-
ductie van deze fabrieken -g eregeld heeft
en jaarlijks groote partijen lucifers, van een
zeer bekend merk, naar Nederland exporteert.
De importeurs van dit merk geven aan zeer

vele menschen (vertegenwoordigers, kantoorper-
soneel, exped-itiepersoneel enz.) werk, terwijl de
reeds bestaande fabrieken toch, al werken zij
niet op volle capaciteit, ook nog aan vele han-
den werk geven. Én wat krijgt men nu, wanneer
de nationale fabriek volledig in bedrtif is? Zeker
geen verruiming van arbeidsmogelijkheid, doch
een zuivere verplaatsing, Het spreekt vanzelf,
dat de fabriek te Weert door contingenteerings-
maatregelen e.d., voor zoover dat reeds niet
geschied is, beschermd zal worden, met het ge-
volg: vermindering van arheidsgelegenheld bij
de betreffende importeurs en de reeds bestaande
fabrieken.
En wat let het zoo machtige Kröger & Toll

~ olp de fabrieken in Nederland zoodanig
richten, dat men daar het merk gaat

.1, dat thans in ons land zeer in trek is en
Ioor dus alle impcxrtbepaJingen o.ntloopen·



worden? Resultaat van dit ailles zou slechts
zijn, dat de levenskansen van de nationale fa-
briek zeer gering worden en al is het crediet, dat
men "misschien" zal trachten te verkrijgen, nog
zoo klein, het is in ieder geval geld van de ge-
meenschap, en daarmede dient men zeer voor-
zichtig te werk te gaan. . . .
Er is echter nog een belangrijk puurt, dat zeker

niet uit het oog mag worden verloren. Het resul-
taat van de bescherming van deze Nat. Lucifers-
fabriek zou ook nog zijn, dat goede handelsbe-
trekkingen met een bevrienden staat geschaad
worden, hetgeen in strijd is '.met den opzet van
de oec, techno instituten. Deze in,stituten toch
zouden geen autarkische strekking hebben; er
zou naar gestreefd worden, oeconomisch goed
verantwoorde industrieën op te richten, maar
dan met de grootste zorg, dat bestaande han-
delsbetrekkingen niet. geschaad w?rden. Met de
interne verwikkelingen in het Kreuger & Toll-
Concern heeft men niets te maken>Men houde
slechts voor oogen, dat het land, vanwaar thans
groote partijen Iuciïers geïmporteerd worden,
hierbij belang hooft en wederkeerig heeft ons
land belang bij den export naar dat land.
Nogmaals, men kan alle waardeering hebben

voor de oprichting van deze in-stituten, de groote
vraag blijkt: is men wel op den goeden weg?
Wij Hollanders zijn door de eeuwen heen

goede kooplieden geweest en, met alle achting
voor de knappe koppen, die in deze Instituten
zitten, hebben velen zich toch afgevraagd, hoe
het mogelijk is, dat men aan iets dergelijks be-
gonnen is. . I
Het is thans waarlijk geen tijd om te expert- i

menteeren. De oecon. techno instituten kosten I
geld, waarvoor men, en dat terecht, gaarne iets :
goeds terugziet. . ,

.-,; ..

Wychen:
Rioleeringskweslie.

Men sohrijft ons:
Er heersent verdeeldheid onder de raadsleden

in de gemeente Wychen. De oorzaak hiervan is
de aanleg van een rioleering. welke thans gereed
gekomen is, doch niet werkt, daar het polder-
bestuur van den polder van Appeltern, waarop
de rioleering uitloost, het vuile water der ge:'
meerite Wyohen niet wenscht te ontvangen.
Volgens dit collega zullen door het rioolwater
de sloeten en watergangen in den polder worden
besmet, te meer d-aar reeds is geconstateerd, dat
verscheidene bewoners v-an Wvchen ook faeces
op de rioleering laten aflcopen. Bij den aanleg
van de rioleering heeft het gemeentebestuur V'lIJ1
Wyohen verzuimd, het polderbes-tuur in dezen
te kennen en om toestemming te vragen.
Over deze zaak is reeds zeer veel te doen

geweest, te meer daar het hier een werk be-
tref-t, dat f 16 à f 17,000 heeft gekost, terwijû
de gemeente noodlijdend is. Verscheidene raads-
leden hebben dan ook om een 6nder2lo€k tn
deze zaak verzocht en naar aanleiding' daar-
van is een commissie van onderzoek oenoernd,
bestaande uit drie raadsleden. In de laatst
gehouden raadsvergaderlng is deze affaire reeds
ter tafel gebracht en werd den voorzitter ver-
weten, dat de gemeente-opzichiter niet de ver-
eischte vergunning aan het polderbestuur had
gevraagd. Thans wensent men da-t of B. en W.
of de gemeente-opziohter voor de sehade in
dezen worden aangesproken, daar volgens he.t
ambtenaren-reglement €€nige sohade, .die de
gemeente door de schuld van haar ambtenaren
lijdt, geheel of gedeeltelijk op de 'betr~kkèii
ambtenaren kan worden verhaald. Een request
dienaangaande, geiteekend door de meerderheid
in den raad, is reeds bij het dagelijiksch OO.stUèUl'
der gemeente ingediend. .



Uit Oss.
Weer een oude moordzaak opge-

helderd.

Zaterdag is de politie er in geslaagd, klaar-
hetd te brengen in een oude moordzaak, welke
ztch in 1933 te Heesch bij Oss heeft afgespeeld
en waarbij een reizend koopman uit Uden dool'
messteken is gedood.

Op Iast van burgemeester Offermans uit
Heesch ts de Ossche politie Zat.erdagavond tot
arrestatle overgegaan van den 35-jarigen J. S.,
bijgenaamd het Henneke, en later op den avond
lS aangehouden de 36-jarige woonwagen-
bewoner M. R., bijgenaamd de Kieuw, geboortig
uit Oss.
De bijzonderheden van het drama, dat op den

avond van den 9den November i933 op den
Rijksstraatweg 's-Hertogenbosch-Grave moet
zijn geschiedt, zijn nooit aan het licht
getreden. Het was dien dag paarden-
markt te Oss geweest en de markt was zooals
gewoonlijk behalve door de gewone paarden-

,handelaren door een groot aantal woon-
wagenbewoners bezocht, die daar op luidruch-
tige wijze hun hitten plegen te verhandelen.
Het is gewoonte, da;t deze transactdes geschie-
den in een café, waarbij menig glas wordt
gedronken.
Na afloop van de markt begaf een dergelijk

gezelschap zich 113a1'het Ossche woonwagen-
kamp, dat gelegen is langs den Rijksstraatweg
's-Hertogenbosoh=Gra v·a nabij Heesch. Een
reizend koopman, de 33-jarige Jan van
Boxtel, bijgenaamd Jan van Mina van Os,
geboortig uit Uden, die met een kistje KOOp-
waar de dorpen arreisde, had ztch bij de vee-
handelaren gevoegd. met wie hij goed bekend
was, De tocht leidde langs verscheidene her-
bergen en het gezelschap geraakte allengs in
vroolijke, daarna in opgewonden stemming.
Even voor den vierepronz moet, het misdrijf
zijn gepleegd, tenminste toen het troepje
rnannen in café De Zwaan te Heesch aankwam,
ontdekte men, dat van Boxtel zich lusteloos
in een stoel liet. neervallen. Eenige oogen-
blikken later viel hij met een harden slag op
den grond neer.
Aanvankelijk meende de kastelein. dat van

B, te diep in het glaasje had gekeken, doch toen
hij naar den man ging kijken, ontdekte hij
bloed op de•. vloer van het café en op de klee-
ren van van B. Toen hij hem verschrikt
Vl'OPgwat er aan de hand was, stamelde de
koopman: "Ik ga dood, want ik ben gestoken".
Daarna verloor hij het bewustzijn,
Inmiddels hadden de kameraden van de ont-

stane verwarring gebruik gemaakt 0111 in de
duisternis te verdwijnen.
De waard stelde zich onmiddellijk in verbin-

ding met den burgemeester en de politie, terwijl
geneeskundige hulp werd ingeroepen, Een dokter
constateerde, dat de gewonde eenig'€ gevaar-
lijke steken in de lUil'tstr'eek had gekregen, De
ongelukkige werd in allerijl naar een ziekenhuts
in Den Bosch getransportreerd, doch voor zijn
aankomst bleek hij reeds aan mwendige ver-
bloeding te zijn overleden,
DE' politie stond hiervoor een moeilijk ge-

val. Het was nagenoeg onmogelijk om uit te
maken, wat el' eigenlijk was gebeurd en wie
de hand in het misdrijf moest hebben gehad,
VJel werden de metgezellen van den verslagene
il; '~erhoo1' genomen, doch allen beweerden van
niets te weten. De burgemeester van Heesch,
in samenwerking met Iele Kon. Marechaussee
te Geffen, zetten evenwel hun onderzoek voort
en zij slaagden. er in zocvee: aanwijzigingen te
verzamelen tegen J. S, uit Uden, dat tot zijn
arrestatte werd overgegaan, De man legde
evenwel een onverschillige houding aan den
dag en bleef het hem ten laste gelegde
ontkelU1ell. Ofschoon de politie ervan
overtuigd was, den waren dader in handen te
h=bben, moest de man na drie maanden in
hechtenis te hebben gezeten, in vrijheid
worden gestdd. De bllrgeu1l':ester \-a11 Heesch
liet de zaak evenwel niet rusten en wist zooveel
materiaal tegen S. te verzamelen, dat hij
l<.",.t~cl~ opniemv tot aanhOUCU.llg besloot



1 te vaan Daar men vermoedde, datover Vb' h den
je verdachte zich te Oss zou op ~~ ~
verd de o-emeentepolitle aldaar met de a.r€;~a
',e O(;last. S. bleek evenwel verbllJf te 110U e:1
':' net woonwa"enkamp te Grave, waar h~
.• • • e H . d naar rïetonoe.-1i?werd opgespoord. IJ wer h "

·~l;tieebureau te" 06S overgebracht; bleef aan-I pon d t-, d' g volhar'-vankelljl;: m zijn o!1tkennen e. uOU 111 •
\ den. doch eindigde met een volledige bekenteniS
af te lege-en. . .. . 11 n te

De man zeide het misdrijf roet >l: ee . _
hebbp1l gepleegd Als zijn medspllcht1ge ;vees~- e. e c-. 'MRaan
b'J' een anderen woonwagen»E,woner, '.' .
•1 ff ' h t woon-Deze veré.achte werd aangetro en in , .e " ' _
wa<renkamp te Ravenstell1, vanwaar rnj "e~an
" ti b u '0 Oss werd over-kelijk naar het poli e urea ~ . f 1 d

gebracht. R. heeft nog gee~. bekf.mtems a ge;!!U;
De aanleiding tot het nnsdrüt moet een cts

zijn geweest tusschen S. en v. B., welke ree
jarenlang bestond. .t'
De beide gearresteerden staan onguns Ig

bekend.

Brand te Boxtel.
Gisteravond is brand ontstaan in de garage

van den heer J. R op de Markt te Boxbtel; De
brandweer slaagde erin het woonhuis te be.-
houden. Het perceel liep groote waterschade op.

I De garage met de daarin aanwezige luxe autoi is' geheel uitgebrand.

Gistermiddag is mel J.. B. te Schijndel in
den 2 M. diepen kelder van haar woning ge-
vallen. 'Zij werd met ernstige inwendige kneUZin-
gen opgenomen. Haar toestand is levenegevaar- Ii lijk.

Vlijmen.

P. W. van Buul. t
Hier ter plaatse is na een langdurige onge-

steldheid overleden wethouder P, W. v, Buul.
De ontslapene was gedurende 28 jaren ge-

meenteraadslid, waarvan 25 jaren wethouder.
Voorts was hi] bestuurslid van het watersêhap

De Bossche Sloot, terwijl hij tevens deel uit-
maakte van de commissie van schat.ter» vonr
de inkomstenoelasting.

//d~a-vt" _!!:::;;' o ..
- ESCH; N. B. De gemeenteraad heeft besloten
,111.~Chtlglllgte vragen aan Ged. Staten, om een
plOCeS. te begilmen met de Ned. Spoorwegen, ti
welke zich door de opheffing van de spoorweg-
halte t.e Esch, aan contractbreuk zouden hebben
schuldig gemaakt.

Gisteravond is de landarbeider S. nit Berli-
cum N.Br. bij het rooien van bocmen op den
rijksstraatweg 's-Hertogenbosch-Grave onder cte V
gemeente Heesch uit een OOon1 gevallen. :;vret ,

ernstige inwtndige kneuzingen en een gebroken
been is de man opgenomen en naar het zieken-
huis vervoerd. Zijn toestand is zorgwekkend.

'9A-e.o..-W. a-.r_~ ..-----
Verkeersongelukken.

Gisteravond is het 6-jarige zoontje van den'
heer H. v. d. S., te Boxtel, toen het op een in
beweging zij'llden boerenwagen wilde klimmen, I ./
gevallen en met het hoofd onder een der wielen I V
terechtgekomen. Met ernstige verwondingen is
het kind naar een ziekenhuis vervoerd, Zijn
toestand is l\;lVellSji1evaaJ.·Uj't_
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Gisctermlddag reden twee jongelieden, die op I
één fiets zaten. met groote vaart over den I j
Hesr;l1el1\\'eg te Oss, toen het rijwiel plots in
twee-n brak. De 18-jarige v . d. W. werd over
den weg geslingerd en kwam met het hoofd op
de tramrails terecht. In bewusteloczen toestand
werd het slachtoffer met een ernstige hersen-
schudding per brancard naar het st. Anna-
ziekenhuis te Oss overgebracht. De wielrijder
kreeg geen letrel van beteekents

Boerderij afgebrand.

Veel vee omgekomen.

De schade bedraagt i 25,000.
G
. I
isteravond heeft een hevige brand gewoed

te Lith, tengevolge waarvan een bo€rderij geheel
in de asch is gelegd. Veel vee is in de vlammen
omgekomen.
Omstreeks zes uur ontdekte men, dat.er rook

opsteeg uit een .landbouwschuur van den land-
bouwer L. van Amstel in den Achterhoek te Lith.
Het gebouw bleek reeds in Iichterlaaie te staan,
zoodat aan blusschen niet te denken viel. De
vlammen grepen' snel om zich heen en het
duurde' niet lang of ook het achterhuis van de
belendende boerderij werd door het vuur aan- I
getast. " . .. I

De bewoners stelden, geholpen door de buren,
, alle pogingen in het werk' om het .vee uit de
" brandende stallen te drijv-en; Dit mocht slechts
~ ten deele gelukken; Een stamboekstier, zes
runderen, 28 varkens en eenige honderden,
kippen kwamen in het vuur. om. . ï
Iritusschen was de dorpsbrandweer met een

ouderwetsche handspuit op het terrein van den
brand verschenen. Zij kon bijna niets uit- +
richten tengevolg-e van gebrek aan water. Men
moest, nus lijdel,ijk, toezien, dat de vlammen
oversloegen naar het woonhuis, dat met de
sen uur en stal weldra in een vuurzee was
veranderd,

lOmstreeks tien uur was .het geheell.e complex
in een puinhoop herschapen. Behalve het huis-
raad, de lan-dbouwmachines, en de werktuigen
zijn nog 25;000 kilo hooi en 20,000 kilo stroo
benevens een groote partij koren een prooi der
vlammen geworden; Aan de gunstige wind-
richting is te danken dat de belendende per-
ceelen behouden zijn gebleven. De oorzaak van
den brand moet gezocht worden in kortsluiting.
De schade, welke op 'ongeveer f 215,OOQwordt

geschat, wordt door verzekering gedekt.

Gisteravond; is de heer M. uit TilourO' met Zijn
auto op den OUandscheweg onder de °gemeent-e
~t. Oedenrode geslipt en in een sloot gerede;l ,I
. ~ autobestuurder liep ver ,vondingen aail. l'et V
gelaat op. De auto liep averij op en is per tak~l-
wagen weggesleept.

UDEN. De raad hooft MaaOOllJO' beslots I I
aan het Werkfoprds een bedrag van f 55,OO~ aOamnt v
te vr,wgen voor den bouw van Imeentehu:i:s. een nieuw ge-

RJlJElK. tn de gisteravond gehouden raads-
vergadering verklaarde de raad' zich met alge-
meene stemmen tegen de combinatte van Reek
en Schayk welke Ged. staten hadden voor-
gesteld. Een commissie van ingezetenen sprak
zion in deneeltden zin Uit.

J BOXTEL. De directeur der .g~meentebedrij'Ven
is, evenals de ontslagen administrateur, in be-
roep gegaan bij het ambtenarengerecht, tegen
het besluit vän den gemeenteraad, waarbij hij'
w-oerdaangesproken voor door de gemeente ge-
leden schade,
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Zware brand te Dreumel.
Verscheidene woningen afgebrand.

Ongeregeldheden.

Gtstermlddag heeft in het dorp Dreumel een
zware brand gewoed, waarbij een groote boerderil
met bijhehoorcnde schuur, een café met aan-
grenzend kolenpakhuis alsmede een slagers-
winkel met aangebouwd woonhuis en tenslotte
een ijzerwarenwinkel eveneens met aanaebouwd
woonhuis in vlammen zIjn opgegaan.
Na den brand hebben zich in het dorp

II>l"IJStigewanordelijkheden

voorgedaan,
Een groepje dorpelingen, drat aanvankelijk bij

het blussahing'Swerlk behulpzaam was geweest,
had kans gezien om uit het afgebrande café
nog een kist met sterken drank, te bemachtigen,
waaraan z_lj zi.ch danig te buiten zijn gegaan.
De besDhoI1lkenlieden geraakte in een vecht-
par,tij gewikkeld, waarbij de poli tie zich genood-
zaaikt, 'Zag krachtig in te grijpen. Men ging tot
arr\)Satie van den grootsten belhamel over, die
met een geopend mes op den gemeenteveld-
wachter was afgegaan, doch nadat deze in
arrest was gesteld ging een groote merngte zich
met het geval bemoeien en tro'k men naar het
5'emeentehuis om den gearresteerde uit zijn cel
te b€vrijden.
De burgemeester van Dreumel, de, heer van

'Erp, vroeg ass i s ten tie van rijk s vel d-
wac h ter s uit de naburige dorpen en nadat
zes politiemannen in het dorp waren gearrl-
yeerd'J zag de burgemeester zioh genoodzaakt
ten eInde den toestand die zeer critiek was
geWorden rneester te worden een charge uit te
voeren. Daarbjj werden r'ake klappen uit-
gedeeld.
Eerst laa;!; in den avond is de rust 8en~er-

mate teruggekeerd.
Wat den brand betreft het volgende:
Om omstreeks twee uur b€merkte een bewoner

van de Dorpstraat dat brand was uitgebroken
in de boerderij van den landbouwer Wein aan
de Dorpstraat. In een ommezien stand het ge-
heele dak van de boerderl.ir$,e ~t)or stroo gedekt
was in ltohte laaie. Even later b€merkte men,
dat de vlammen waren overgeslagen naar het
dak van een belendend kolenpakhuis van den
heer van Teeffelen.
In dit pakhuis was een partij van naar schat-

ting BQ,OOO kilo steenkolen opgeslagen. Het
duurde niet lang of deze brandstoffen hadden
vlam gevat, een enorme hitte verspreidend. Men
had geen kans meel' gezien om uit de boerderij
ook maariets van het meubilair te redden. De
bewoners hadden zich nog tijdig uit het bran-
dend huis gered. '
De hitte, die het brandend kolenpakhuis uit-

straalde, was oorzaak dat ook het woonhuis en
het café van den h~.e!l'van Teeffelen werden
aangetast. Het vuur plantte zich zeer snel voort:
kort daarna Sloegen de vlammen over naar het
da kvan een aan de tegenovergelegen zijtle van
den weg gelegen Slagerswinkel; ook dit perceel
brandde weldra. als een fakkel.
Even later werd ook een aangrenzend woon-

huis van den heer van Rossum, door het vuur
aangetast.
De burgemeester van Dreumel, de heer van

Erp had intusschen assistentie aangevraagd van
de brandweer uit het naburige Warnel, welke
gemeente over een motorspuit laeschikt. Spoedig
was men ter plaatse en ofschoon het water van
groeten afstand betrokken moest worden, slaag-
de men er toch na eenäge uren in, dien toestand
meester te worden.
Om half vijf scheen het gevaar geweken en

wist men verdere u1t>brei:d.ingte 'Voorkomen. In
eenige wren waren alle genoemde perceelen
totaal in de asch gelegd.
De schade is zeer aanzlenlijk. Alle bewoners

waren tegen brandschade verzekerd.
De oorzaak moet vermoedelljk aan onvoor-

zichtigheid worden toegeschreven v&n eenige
kinderen, die met vuur in een sehuur nadden
gespeeld.
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Afscheid van burgemeester van Heeswijk. ~

In een buttengewone raadsvergadering' heeft
burgemeester G, J. A. v, Heeswijk Za,te!l'dagI
afscheid genomen van de gemeenteraden van
Lith en Lithoyen, welke voltallig aanwezig
waren,
Verschillende sprekers hebben den scheiden-

den burgemeester bi] zijn afscheid dank g,e-
braent voor het vele goede, dat. hij voor de
gemeenten heeft verricht, Een groet aantal,
cadeaux werden hem aangeboden. Verschillende'
burgemeesters uit naburige gemeenten en andere
autoriteiten woonden de plechtigheid bij,

~/~_ t2-/-Ó----Gtsterawond is door onbekende oorzaak het
woonhuis van den heer G. van Ingen té Bok-
hoven tot den grond afgebrand. Ook de inboedel
en een bedrag aan bankbiljetten zijn verloren
gegaan. De brandweer slaagde er met moeite in
de belendende perceelen te behouden. De schade
wordt door verzekering gedekt.
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Nadere bijzonderheden.

Onze correspondent te Oss berichtte Maandag-
avond nog:
Omtrent den toestand van de gewonde slacht-

offers kunnen we melden, dat de oudste dochter
niet buiten levensgevaar is. Ze is per ziekenauto
naar een ziekenhuis te Tilburg' overgebracht,
waar operatief moest worden ingegrepen.
De heer Willems sr. heeft behalve een hoofd- ~

wond een ernstige blessure aan het rechteroog
opgeloopen,
De lijken zijn naar Tilburg vervoerd, waar ze

op de begraafplaats der Protestantsohe gemeente
ter aarde zullen worden besteld.
Uit het poütieonderzoek is gebleken, dat het

ongeluk niet alleen te wijten is aan het sprin-
gen van den reohter achterband, doch dat ook
de gladheid van den weg oorzaak moet zijn, dat
de bestuurder den wagen niet op den weg heeft
kunnen houden.
De drie slachtoffers hebben middenin den

auto gezeten, juist op de plaats waar de boom
door het dak in den auto is gedrongen. De vader
moeder en oudste dochter zaten achterin en zijn
door het openslaan van de achterdeur van den
luxe bestela.uto naar buiten geworpen.

11< "
,f.,

/(_/-4~~~

Na de zuivering van' Oss.

Na het zuiverings-prooes te Oss hebben elf)
autoriteiten verandering gebracht in de bezet-
ting van de brigade der Kon, Marechaussee
aldaar. Deze brigade bestond uit 20 man, van
wie er 10 gelegerd waren in de marechaussee-
kazerne, 5 op de hoeve de EWeuberg te Oss aan
den rand der gemeente en 5 te Ldthoyen,
Naar wij vernemen, wordt met inga:ng van

1 Mei het detachement 1 op de hoeve de Elzen-
berg opgeheven.
De marechaussees deeer brigads, die in het

centrum van het beruchte SchaYkscheveldwaren
gelegerd, hebben bij de zuiveo:ing van Oss
praohtige diensten bewezen.
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Onze correspondent te Oss bericht Maandag-
avond nog:
Omtrent den toestand van de andere slacht-

offers kunnen we melden, dat ook de oudste
dochter niet zonder levensgevaar is.
Ze is per ziekenauto naar een ziekenhuis te

Tilburg overgebracht, waar onmiddeIlijk ope-
ratief moest worden ingegrepen. "
Haar toestand is thans nog zorgwekkend ..
Ook de heer Willems sr. heeft behalve een

hoofdwond een ernstige blessure aan het
rechteroog opgeloopen, dat nog bijzonder zorg
baart.
De andere familieleden hebben zich naar

TiLburg begeven.
De ~ijken der drie slachtoffers zijn Maandag

door de justitie vrij gegeven en naar Tilburg
vervoerd, waar ze op de begraafplaats der
Protestantsche gemeente ter aarde zullen wor-
den besteld.
Uit het politieonderzoek is gebleken, dat het

Iongeval niet alleen te Wij.ten is aan het sprin-
gen van den rechter achterband, doch dat ook

de natheid en gll1Cl:heidvan den weg mede
schuldig moeten zijn, dat de bestuurder den
wagen niet op den weg heeft kunnen houden.
De drie slachtoffers hebben, allen middenin

de auto gezeten, juist op de plaats waar de
boom door het dak in de auto is gedrongen.
De ' vader moeder en oudste dochter zaten
.achterin en werd door het openslaan van de
achterdeur der luxe bestelauto naar buiten
geworpen.

Tusschen twee auto's bekneld.
Gisteravond s de aannemer v. d. B. uit HeL

mond, die werkzaamheden verrichtte aan den
bouw van de r.k .. kErk te Nuland tussehen twee
vrachtauto's met steigerpalen bekneld geraakt.
Met ernsttge inwendige kneuzingen is hij opge-
nomen en naar het ziekenhuis overgebracht.
Zijn toestand is levensgevaarlijk.
P.I..~!-Uo;) ..2uO

Inbraak in Den Dungen.
t 1800 uit een zuivelfabriek gestolen.

Zondagmiddag werd ontdekt, dat een inbraak
was gepleegd in de stoomzutvelrabriek .st.
Jacob in den Dungen. De dieven hebben zich
waarschijnlijk in den nacht, van Zaterdag op
Zondag door verbreking van een .ruit toegang I
verschaft tot het kantoor. Men IS er lil ge-
slaagd de brandkast met valsene sleutels te
openen. Er word een bedrag van ongeveerf 1800
in contanten vermist. De politie en de Konm-
klijke Marechaussee hebben een ~tgebre~d on-
derzoek ingesteld, doch van de dieven 15 nog
geen spoor ontdekt. --

. .' dd is de heC!l"Smits, burge-
LITH. GISteImr ag een bijzondere raads-

meester van A~em c..a" in Is trdelijk burgemees-
vergadering gemstalleerd a J ter wethouder
ter van Lith. De loco bllrgem~its' welkom en
de Goey. heett~ ~~n d~;efijdens zijn tijdelijk
sprak den wensc , . floreeren.
beheer, de gemeente z,al moge~neester Smits op
Eenige uren lat~r 18 bur~nstaJleerd waarbij

dezelfde wijze te Llt~QYen ~ert de ambtsketen
hem door wethouaeI v. d, , 'end,elijke begroe- \
werd omgehangt'ehn.Nda ee[00:1 burgemeester en
ting door we ou er, t S·ts ookt . aanvaardde burgemees er mi
î~e h!f tijdelijke burgemeesterschap.

v
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Aanrijding bij Nuland.
Achtervolging van den dader, ver-

moedelijk een beruchteri smokkelaar;
door .de wielrenners PijnenbUll'g i~
,8laats.

De . burgemeester van Nuland verzoekt
opsporing van den bekenden smokkelaar de C.
uit Nijmegen, verdacht van het veroorzaken van
een .a~nrijding op den rijksstraatweg's Her-
togenbosch-Grave onder de gemeente Nuland. '
Dit is dezelfde persoon die eenige jaren geleden
in de grensgemeente Otter sum met groote vaart
een commies, die zijn auto wilde aanhouden,
omver heeft gereden. De commies is toen aan
de gevolgen overleden. .
De wielrljders Pijnenburg en Slaats, die beiden

per auto van een wieli€'1'W'edJstrUduit Leeuwarden
Wrug'lreerden reden vlak achter den bewusten
auto van de' C., toen de aanrijding te Nuland
gesethiedde. De renners zagen, dat de met groote
vaart rijdende auto over den weg zigzagde. Plot-
seling kwam deze auto op het rechts van den
weg liggende fietspad in aanraking met het rij-
wiel van den landbouwer van R. uit Nuland. De
man werd tegen den grond geslagen en bleef
bewusteloos liggen. Later bleek dat hij een her-
semchudd1ng had opgeloopen. Voorbügangers
braChten het slachtoffer naar een naburige
woning, waar een geneesheer eerste hulp ver-
leende. .
Intussohen waren de wieJrenners de achter-

VOlgingvan den automobütst begonnen, die met
woeste vaart, zonder zich om zijn slacntorïer te
bekommeren, in de richting den BOISCIhwas door- ,.._
gerMen. Met een vaart van 90 K.M. slaagden zij
er spoedig in den voortvluchtigen automobilist te
acllterha1en en, döor vervolgens vlak voor diens
auto te bliJven rijden, wisten zij hem tot stoppen
te dwingen.
In den auto 'b1eken twee perseren ;be zitten,

die onder den invloed van ste1\ken drank ver-
keerden. Zij verklaarden niets van een ongleluk
te hebben gei1lerkt en waren onmiddellijk be-
reid mee terug te keeren. De terugtocht werd I
aanvaard, doch doordat de wielrenners voorop
reden, zag de C. de kans schoon de plaat te
poetsen. Pijnenburg had echter nog kans gezien
het nummer van den auto, M. 43911, te notee-
ren. Toen 2lij, bemerkten, dat de auto weg was,
hebben 2lij den burgemeester van Nuland ge-
Wlaarsc:hiulWd. Uit zijn onderzoek is gebleken,
dat de voortvluohtige automobi.l:ist uit Nijmegen
afkomstag was en de beruchte smokkelaar de
C. eigenaar van 'den auto moest zijn.
Aanstonds werden de verschillende naburige

politineposten gewaarschuwd, doch tot nn.t toe is
nog geen spoor van de C. ontdekt. Wel bereikte
den burgemeester even Iater een bericht uit den
Bosch, dat €.en met groote vaart en rost ge-
doofde lichten rijdende auto was gaslgnaleerd,
die bijna een agent van politie omverf had ge-
reden. Ook uit Eindhoven kwam in den loop van
den nacht bericht dat daar de bewuste auto
was gezien en in een gamge was gerepareerd,
Men veronderstelt, dat de C. de Wij'k naar het
buitenland heeft genomen.

(tf),
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Ongecorrigeerd.

Oneerlijke penningmeester,

Eenfge duizenden verduisterd.

Het bestuur van de afd. Oss van de r.-k.
bbrieksarbeidersbond st. WiUebrordus heeft er
bij die gemeentepolitie aldaar aangifte van
gedaan, dat .de penningmeester van die afdee-
:Ling een belangrijk bedrag aan vereenigmgs-
gelden zou heboen verduisterd. De boeken zdjn I
in besrag genomen en naar den omvang van I
het verduisterde bedrag wordt een nauwkeurig
onderzoek ingesteld. Naar verluidt zouden
eenige duizenden guldens spoorloos zijn ver-
dwenen. Het .polttreondereoek in deze 2iaa.k
duurt nog voort. -



Zooals gemeld, is op last van de justitie de
penningmeester, zekere W. van B., te Oss, ge-
arresteerd, verdacht van verduistering van gel-
den ten nadeele van den r.-k. fabrieksarbeiders-
bond st. Willebrordus, afd. Oss.
Het verduisterde bedrag is thans nog niet vol-

ledig bekend, doch in elk geval zou het zeer
aanzienlijk zijn. Er is reeds gebleken, dat over
1935 een totale som van ongeveer f 800 op on-
rechtmatige wijze aan de kas is onttrokken. De
boeken over 1936 zijn in de war. Aanvankelijk
werd er te Oss gemompeld, dat de boeken van
de jaren vóór 1935 door v. B. zouden zijn weg-
gemoffeld, doch dit is onjuist, daar deze buiten
Oss door de politie zijn in beslag genomen. Sinds
zeven jaar bekleedde van B. deze functie en er
wordt verondersteld, dat hij reeds direct na de
aanvaardtng hiervan met zijn malversaties is
begonnen. Thans heeft de gearresteerde reeds
een volledige bekentenis afgelegd. Het geld van
den fabrieksarbeidersbond is hoofdzakelijk ver-
dwenen aan uitstapjes met zijn familieleden per
auto naar het buitenland.

De verduistering te Oss.

-d../,~ tl--T_.:. ~ -

JJ)~~~e -Veghel.
/"

De nieuwbenoemde burgemeester.
Bij Kon. besluit is benoemd tot burgemeester

van de gemeente Veghel de heer M. A. Eliens,
thans burgemeester van Erp (N. Br.) ,
De heer Eliens is 21 Maart 1879 te Woensel

geboren. Na de H.B.S. te Helmond te hebben
bezocht werd hij aangesteld als ambtenaar ter
griffie van het kantongerecht te Eindhoven.
Daarna was hij onbezoldigd inspecteur van
politie te Eindhoven, tot hij in 1903 benoemd
werd tot ambtenaar bt; den Raad v,an Beroep
te Arnhem.
In 1910 volgde zijn benoeming tot agent van

de Rijlksverzekeringsbank te Arnhem. In 1923
werd hij aangesteld als inspecteur eerste klas
bij den Raad van Arbeid te 's-Hertogenboseh.
Daar nam hij in het r.k. leven een vooraan-
staande plaats in. In 1932 werd hij benoemd
tot burgemeester der gemeente Erp en in 1935
werd hij gekozen tot Ud van do Provinciale
staten van Noord.-Brabant.

Zaterdagavond is in het Groot-Ziekengasthuis
te 's-Hertogenbosch overleden de ongeveer
45-jarige J. N. uit Oss, die daar algemeen be-
ikend stond onder den bijnaam de Gekke Nijs.
N. zat reeds 9 maanden i:n voorloopige hechte-
nis als verdacht van een misdrijf dat hier te lan-
de zijn weerga niet heeft gevonden. Gedurende
de groote schoonmaak te Oss is ook hij ge-
arresteerd, omdat er ernstige verdenkingen
tegen hem waren gerezen dat hij zich had
schuldig gemaakt aan brandstichting in de
woning van zijn moeder, waarbij hij de oude
vrouwopzettelijk in de vlammen zou hebben
doen omkomen, dit met het doel, zioh van de
verzekeringspenningen . te kunnen meester
maken.

Ossche misdadiger overleden.
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Uss.

De toekomstmogelijkheden van "
het Maaskantgebied.
Rede van prof. L. van Vuuren uit

Utrecht voor autortteiten en belang-
hebbenden uit het betrokken gebie4.

L

Gisteravond heeft pro~. L. van yuu:ren, hoog»
leeraar aan de rijksuniversiteit van Utrecht, te
Oss een lezing gehouden over -het onderwerp;
De toekomstmogelijkheden van het Maaskant-
gebied.
Het initiatief hiertoe was uitgegaan van dt'

afdeeling Oss van de Alg. R.K. Amotenarenver-
eeniging, Zooals bekend, heeft prof. van Vuuren
onlangs op uitnoodiging van de K. van K,- VQOP
's-Hertogenbosch en omstreken een rapport over
het onder zijn lelding verrichte sociaal-oecono-
mtsch-zeogranscn onderzoek in het MaMJge--
bied uitgebracht.
Mr. G. J. A. Konig, secretaris der gemeente

OSSen voorzitter der afdeeling OSs van de Ark-a,
heette de aanwezigen. die in groat en getale
waren bijeeng.ekomen, hartelijk welkom, terwijl
hij liet uitkomen, dat de belangen del: gemeente
Oss nauw betrokken zijn bij de plannen, die door
prof. van VUJUrenin zijn rapport; zijn geopperd.
SpT. uitte een woord van waardeering aan het
adres van de K. van K. te 's-Hertogenboschvoor
het genomen initiatief. Onder de .aanwezigen
waren de heeren T. A. F, Schaepman, lid van

I de Tweede Kamer, W. C. J. I.Kipp, lid van Oed.
Staten van Noord-Brabant, mr. H: Wagenaar;

'"' secretaris 'van de K. van K. te 's-Hertogenbosc.h,
r» _JA J I dr. G. J. A. Sweens en de heer J. M. Thyssen,
VV-YTI'{",t( - resp. voorzittsr en secretaris van het hoofdbe-

stuur van de Arka, burgemeesters uit den om-
____ trek, polderbesturen en vertegenwoordigers van

dijkstoelen en andere wereldlijke en geestelijke
autoriteiten.
"Prof. van Vuul'en begon met zijn vreugde te

uiten over het feit dat hij' thans te -midden van
het volk is, over' welks welvaart 'en geestelijk
streven hij en Zijn medewerkers het rapport heb-
ben moeten samenstellen, Spr. is er van over-
tuigd, dat zijn werk alleen waarde kan hebben,
indien hij de medewerking van allen heeft. ,-
Wij moeten, aldus spr., expansie en-grond neb-

ben, want telken jare verdwijnt dool' aanleg van
steden en kanalen enz. ca. 2400 hectare en donr
ontginning wordt slechts zeer weinig terug-ver-
kregen. Door uitvoering van spr.'s plan kunnen
20,000 H.A. verkregen worden, die geschikt zullen
zijn VOOrhet stichten van boerderijen en lan-
derijen. Thans is de grond in het MaaSkantge-,'
bied hiertoe niet geschikt. boor verschillende
omstandigheden, uit historisch oogpunt bezien_
·ook tengevolge van vsronaohtzaming, is de grond

I" arm geworden en daardoor natuurlijk ook dll
bewoners van deze streek. A:a:n de hand van
eenige tabellen toont spr. aan, dat de bewoners
uit het Oosten van het Maàskantgebied, heb :
land van Cuyk. in veel gunstiger condities le\''8Î1
dan degenen, die aan de -westziJde wonen, de
z.g. Maaskanters. _
Spr. denkt in het bijrlOnder aan de stichting

van gemengde gezdnsbedrijven in dit gebièd.
Voor men daartoe kan overgaan, moeten" de
grondeigenaren er toe worden gebracht ruilvér-
kaveling toe te passen. Er moet ook een' ander
pachtstelsel in deze streek komen; het thans
gebruikelijke _is _funest voor de' boérerr, 'tile' hiel'
voor 93 pct. aangewezèn zijn op" bijlla:èh~n' v!ffi
grond voor hun bedrijf. In het land vän P1.iYk
heersent het' systeem van zesja:arsp~eh1l; 'doel'
hier moet elk jaar in het openbaar worden -ge·
pacht met allê slechte gevolgen van dit eysteem
Aan dit alles kan' een eind komen, wanneer w~
overgaan tot 9€oonómische indeeling van deze
gronden, - , ",

(
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Jhr. van Rljckevofllsel, bur-gemees'ter van Ber-
licum, maakte van de gelegenheid tot debat gé-
bruik om op te merken, dat z.t. de bebouwing,
van het Maaskantgebled nationaal belang is. 81)r.
trekt een vergelijking met den Wier1ngermee1'-
polder, die dezelfde grootte heeft als het Maas-
kantgebied en -waarvoor de regeering groote
sommen heeft besteed. --
Prof. van vuuren antwooordde, dat èn bij del

regeering èn bij Provo staten de wil voorZi~
werkelijken steun te verleenen. Het land van den
wtertngermeerpolder II; veroverd op het water
en die grond wordt niet tel' beschikking gesteld;
alvorens de geheele grond is, verkaveld,
Nog eenige sprekers voerden het woord, onder

wie de heer Steenib,erghe, bedriltsconsulent te
Tilburg, die ernstige bezwaren tegen de ruilver-
kaveling ducht van de zijde der g;>,ondeigenaren:.,_-~-~--1
Prof. van Vuuren tlee1de daarop 'noO'mede da'

er reeds een ontwerp verkavelingswet ger.eedligt,
Nadat mr. Konig een dankwoord tot prof;

van Vuuren had gericht, werd de vergadering
gesloten.
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Twee boerderijen afgebrand
te Berghem.

Veel vee in de vlammen omgekomen.
Va.nnadht is brand ontstaan in de boeren-

hofstede van den landbouwer J. v. Erp te
Berghem bij 0.>5. Het vuur, dat in het achterhuls t
was uitgebroken, greep met groote snelheid 0Il11

. zdch heen. De bewoners, die door het geknetter
van vonken werden gewekt, moesten zich in
allerijl in nachtgewaad in veillgheid stellen.
Door den tellen wind aamgewakkerd. zette het
vuur de geheele boerenhofstede met schuren in
een oogwenk in lichte laaie. De geheele boerderij
werd een prooi der vlammen. V~jÎ koeien, e'en
paard en drie varkens, 'benevens zestig kippen
kwamen in de vlammen om. Ook het meubilair
viel aan het vuur ten offer.
Intusschen Sloegen de vlammen over naar het

nabij>gelegen boerderijtje van de weduwe den
Brok. De brandwe€T was niet verschenen, daar
zlj met haar primitieve materiaal toch geen hulp
kon bieden. Ook de boerderij van de weduwe
den Brok brandde tot den grond toe af. De
inboedel werd eveneens door het vuur verteerd.
De oorzaak van den brand is onbekend. DeIsehade wordt bij v. Erp door verzekering gedekt.I De weduwe den Brok was niet ."_erz€lrerd.

J. SAARLOOS.
lid van dl! R,R..C. Feijenoord, winnaar bij de

Amateul'S in de Ronde van Oss.
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~~J6- ..Man vermoordt zijn vrouw
met een bijl.

Echtelijk drama te Boxtel. c
Gistermiddag tegen drie uur heeft

zich in de Nieuwstraat te Boxtel een
afschuwelijk drama afgespeeld.
Daar heeft de 34-jarige J. v. H. ten

huize van zijn schoonmoeder zijn ge-
scheiden van hem levende vrouw met
een bijl neergeslagen. De vrouw vluchtte
hevig bloedend de straat op, waar zij na
eenige oogenblikken levenloos ineen
zakte.
Een dokter, die toevallig passeerde,

snelde toe, maar kon niet anders dan
den dood constateeren.
De politie heeft den dader in de

woning aangehouden. Het lijk van de
vrouw is naar het ziekenhuis overge-
bracht.

De dader, die twaalf jaar geleden in het J ()
huwelijk was getreden, woonde de laatste jaren /
met Zijn vrouwen hun tienjarig zoontje te
Eindhoven. Na de scheiding, lY. jaar geleden,
was de man bij zijn moeder in de Nieuwstraat
te Boxtel gaan inwo~n, terwijl de vrouw bij ~
haar oom te Amsterdam haar intrek had ge- __."..'
nomen. De man had het eenlge kind toegewezen
~kregen.
Het verblijf van de vrouw te Amsterdam

deed [alouzte ontstaan bij H., die af en toe
naar Amsterdam was gegaan en de vrouw had
lastig gevallen.
De vrouw was gistermorgen om elf uur met

den trein te Boxtel aangekomen, om haar moe-
der te bezoeken, die Nieuwstraat 49, eenige hui-
zen van de moeder van v. H. af woont. De moe-
der van de verslagene had haar eenige dochter,
die over het algemeen zeer slecht bekend stond,
verzocht bij haar te komen. Ook het zoontje
was zijn moeder komen opzoeken. Kort daarop
kwam ook van H., die op de een of andere
wijze te weten was gekomen. dat de vrouw te
Boxtel vertoefde. binnen. De niets vermoedende
moeder schonk den man een kop thee in en de
vrouw toonde het zoontje de cadeaux, die den
oom voor hem had meegegeven. Daarop is toen
een twist ontstaan. De man haalde plotseling
een bijl te voorschijn en sloeg de vrouw hier-
mede in den hals. De vrouw vluchtte de straat
op. met de bijl nog stekend in den hals. De man
rende haar na en bracht haar nog verschillende
steken over het geheele lichaam toe, zoodat de
ongelukkige vreeselijk werd verminkt. Dokter
Willems consteeeerde den dood door verbloeding.

De dader wandelde naar zijn moeder,
vertelde haar het gebeurde en verWisselde
Zijn met bloed besmeurde broek en jas
voor schoone kleeren. Onderweg had hij het
dolkmes in de Dommel geworpen. De man
schijnt de laatste dagen reeds in overspannen
toestand te hebben verkeerd. Hij zou den wensch
hebben geuit, dat de vrouw weer bij hem zou
terugkeeren, doch zij had dit geweigerd. Door
de cadeaux, die zij voor het zoontje had mee-
gebracht, werd hij herinnerd aan dengene, dien
hij als oorzaak van die weigering beschouwde

Ien hierdoor zou hij woedend Zijn geworden.
Juist toen de dader de woning van

Zijn moeder wilde verlaten, werd hij door
de politie, die intu.sschen door buurtee- I
woners op de hoogte was gebracht, gearres- '
teerd. Gevankelijk werd de man naar het I
politiebureau overgebracht, waar inspecteur I
Copier hem een verhoor afnam. De inspecteur
stelde onmiddelijk den officier van justitie in
den Bosch met het drama in kennis.
Van H. stond zeer -gunstlg bekend.



De ronde van Oss.
De route ging gisteren over Oss, Macharen,

Megen, Haren, Berghem, Oss (18 K.M.) en
moest door de nieuwelingen twee maal, door de
amateurs drie maal en door de profs. en onaf-
hankelijken 5 maal worden afgelegd.
De totale mtslag van den wedstrijd is aJs

volgt:
NieurwéJ.ingen 2 maal het trajeCit (36 K.M.):

1. J. ,~. Demanenáe Rotterdam (1 u. 2 min. 30
sec.), 2. Eemans Amsterdam, 3. Vis IJmuiden,
4. Overbeek Rotterdam, 5. Konrl.ngAmsterdam,
6. Geerljng Wieringen, 7. Van Pruisen Rotter·
dam, 8. Van Tigge'l, Z·undert, 9. Wijdens OUder-
kerk, 10. Pampen Rotterdam, 11. Naok Rotter·
dam, 12. De Kort Oisterwijk, 13. De Korver
WtHemsdorp, 14. De Groot Nijmegen, 15. De
WNd Enschede, 16. Van Buren Koog a.d, Zaan,
17. Gijsbers Zundert, 18. Staal 's-Gravenhage,
19. Hanegraaf Zundert, 20. Mijs Tilburg, 2'1.
PijnenIburg THburg, 22. Haansbe.rgen TUburg.

Amateurs 3 maal het traject (54 K.M.): 1.
J. Saarloos Rotterdam, 1 u. 30 min. 4 sec., 2.
Sdhlppèr Hoogerheid, 3. Sohulte Amsterdam, 4.
Van Swelm' Nijmegen, 5. Men1JkAmsterdam, 6.
Kleine Nijmegen, 7. Van Gennep Eindhoven,
8. OverddjlkVlijmen, 9. JanSen Breda, 10. Lange-
rijk SClhe<veningen,11. Leeuwenburg Ro1Jterdam,
12. Poppes Utrecht, 13. De Buiter Amsterdam,
14. Mijs" Amsterdam, 15. Van Tiggelen .Rotter-
dam, 16. Van Dam Amsterdam, 17. Van Baren
Veenendaal, 18. Van TilbUll'g Helmond, 19. Bnr-
baoh Den Haag, 20. Dljkstra Rotterdam, 211.

Onze staacenoot J. J. Demmenie, die bij
de ronde van Oss als eerste aankwam in

de afdeeling nieuwelingen.
Van Engelen Amsterdam, 22. De Hooge Eind·
hoven, 23. van 't Hoff Klaaswaal.
Profs. en onafhankelijken, 5 maal het traject

(90 K.M.): 1. A. Gijsen Putte 2 uur 27 min.
413/5 sec., 2. Roeken Pette, 3. Rijers België,
4. Van de Ruit Capelle, 5. Dictus België, 6.
Martens TBburg, 7. Gammers Dongen, 8. O[arijs t
, Ein'dhoven, 9. Helïemons Eindhoven, 10. Lijssen
België, 11. Veldhoven Be·lgië, 12. Schoolmeester
België, 13. Reus Halifwee.

j
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Overval met berooving.

Vannacht omstreeks 1 uur is de arbeider v. d.
C. uit Gemert, die per fiets van Helmond naar
huis terugkeerde, op den Beekschen weg onder
de gemeente Gemert, door een onbekend ge-
bleven man onverwachts met een voorwerp van
de fiets. geslagen. De aanvaller wierp zich ver-
volgens op zijn slachtoffer, dat versure op den
inmd lai en greep hem bij de keel,

De man doorzocht vervolgens de 'zakken van
het slachtoffer en wist diens portemormate
inhoudende een bedrag van .f 50 te bemachtigen.
In het bezit van de buit sloeg de aanrander
ijlings op de vlucht.
Nadat het slachtoffer van den eersten schrik

bekomen was begaf hij zich op weg naar de
wonir g van den chef veldwachter van Gemert
den heer Vall Kerkhoven, waar hij aangifte deed
"an het1:g-ebeurde. v. d. C. was bloedend in het
gelaat' vérwond, zijn gezicht was nauwelijks

, herkênbaar vanweg'€ de vele blauwe plekken en
huidwonden, Terstond stelde de politie ijverige
nasporingen In het werk; tot op heden is men
er echter nog niet in geslaagd den aanvaller te
vinden. Het onderzoek duurt voort.

'J

, Boerderij te lithoyen afgebrand.
De oorzaak is kortslui~.

Gisteravond omstreeks half acht is .een he-
vige brand uitgebroken in de boerderij van
den landbouwer L. Hol aan den Ma~dljk te
Lithoyen. Toen de dochter des huizes, die al-
leen thuis was, het vuur bemerkte, stond het
achterhuis reeds in lichtelaaie. De vlammen
grepen met groote snelheid om zich heen.
Omwonenden slaagden e:r in het vee in vei-
liglheid te maDlgen. Vijftig kippen zijn
echter in de vlammen omgekomen.
Inmiddels was de dorpsbrandweer ter plaatse _ ~

verschenen, doch zij kon tegen de vuurzee V
niets uitrichten. Men moest lijdelijk toezien, I

dat de geheele hofstede in de aseh werd ge-
legd. Ook de inboedel, de landbouwwerktuigen
en een partij hooi en stroo gingen verloren.
De boerderij van den landbouwer van Waar-
denburg heeft meermalen ernstig gevaar ge-
Iocpen eveneens door het vuur te worden aan-
getast, doch dank zij de gunstige windrich-
ting kon dit perceel gespaard blijven. De oor-
zaak van den brand is gelegen in korW.Uiting.
Verzekering dèkt 'de schade.

Ongeluk bij een vo~tbarwedstrijd,
Een IO-jarige jongen viel van een

toeschouwersbank en is aan de gevol-
gen overleden.

Gistermiddag is tijdens een voetbalwedstrijd
~lke gespeeld werd op het terrein van de
vereeniging T.O.P. te Oss, een droevig ongeluk
gebeurd. Een aantal jeugdige voetbal-enthou-
siasten was op 'de banken geklommen. welke
langs de lijn zijn opgesteld. teneinde het ver-
loop van den we~trijd beter te kunnen vol-
gen. TiJdens een spannend moment drongen
eenige jongens naar voren, met het gevolg,
dat de lO-jarige M. Kijzers uit Oss van de
bank viel. De jongen kwam 2JOO ongelukkig te-
recht. dat hij bewusteloos op het veld bleef
liggen. Onmiddellijk werd medische hulp tn-
geroepen, doch het ventje bleek reeds te zijn
overleden. Het stoffelijk overschot is per po-
Iïtiebraneard naar het St. Annaziekenhuis te
Oss overgebracht.
Het tragische ongeval veroorzaakte op bet

terrein groote eonsternatie. De wedstrijd is on-
:m.ictdellijkgestaakt.



TafeJparlij in Brabant.
800 dorpelingen op Pad. om een

ontrouwe bruid een lesje te :even
na.ar oud volks.e:ebruiJr. .

Op het platteland worden de eeuwenoude
volksgebruiken nog hoog in eere gehouden. In
Brabant vooral bestaat nog het zoogenaamde
tafelen, waaronder men een ·olksgericht verstaat
d:at meestal door groote groepen dorpsbewoners ,
wordt bedreven tegen den een of anderen ,
inwoner, die zich door een veril"ijp tegen de
bestaande gewoonte de woede van de dorps-
bevolking op den hals heeft gehaald. Een 2JOO-
danige tafelpartij wordt hoofdzakelijk op touw
~t wanneer een bruidegom of bruid kort
voor de huwelijksvoltrekking zijlll of haar be-
lofte verbreekt.

Zoo is dit weer eens het geval geweest in het
Noord-Brabantsche dorpje Beek en Donk. Dit-
maal was het een jonge dochter, die haar woord
tegenover haar a.s, man niet gestand deed en
zich van een nieuwen vxijer had vooreten. Dit
was echter niet naar den zin van de dorpe-
lingen en zij waren ten zeerste verbolgen op
het meisje, voornamelijk omdat zij reeds met
haar bruidegom naar den pastoor was ge-
weest om den datum van het huwelijk vast te
stellen. De dorpsbewoners wilden eenparii' het
wispelturige meisje een gevoelige les geven en
daar het bekend WSb. dat de nieuwe minnaar,
een eerzame onderwijzer, Zaterdagavond bij
Zijn genefde op bezoek zou :!romen, werd die
avond uitgekosen om het volksgericht te vol-
trekken.
Ongeveer aoo personen waren bijeengekomen

en gewapend met knUppels en stokken reden
de meesten van hen in huifkarren naar de wo-
ning Vall het ontrouwe bruidje, het café J.
aan den Dijk te Beek en Donk. De stoet werd
voorafgegaan door ketelmuziek en onder luid
geraas en gejoel trok men door het dorp. BIJ
het café werd halt gehouden en de huifkarren
werden daar dicht tegen de woning opgesteld.
De bedoeling was gezameniijk de herberg bin-
nen te gaan en daar met de meegebra·chte
knuppels alles kort en klein te slaan. De politie
was echter door het helsche spectatel van de
plannen op de hoogte gekomen en onder leiding
van den burgemeester werden de tafelaars aan-
gemaand rustig naar huis terug te. keeren, De
gemoederen waren ..echter zoo verhit, dat de
dorpelin~n zich niet in hun wraakplannen
wensenten te laten dwarsboomen. Men wei-
gerde aan het bevel gevolg te geven. en de 1»-
litle was ~noodzaa:kt handelend op te treden.
Er vielen geduchte klappen. waardoor de wre-
kers eenigssms tot orde werden gebracht.
Den geheelen verderen Zaterdagavond bleef

het rumoerig in de bum van het café en men
beweert in het dorp; dat de tafelpartij ondanks
alles toch nog zal doorgaan.

De overval te Gemert.
lnJ. IVel"IbafId :met den overval met berooving;

waa~bij de arlbeider v. d. C. te Gemert, in den
naahlt van Vrijda.g op Zaterdag het slactJ.toffer
werd heeft de ohef,vel~ac.hter van Kerkhoven
aldaár, Zaterda.g twee person~n aangehoud~n,
die ernstig werden verdacht, zlch aan dit nus-
cdlijf te hebben Sdh,uld1g gema.a,~.

Een zekere J. en H. zijn naar het politie-
bureau overgebracht, waar zU aan een scherp
verhOOr zijn otlderw0l1pen. H. werel eenigen tijd
later in vrijheid gesteld, 111&ar de 25-ja.rige
atibèider J. werd naar Beek ell Donk getrans$yor-
teerd daa.r de overval is gepleegd ca. 100 meter
over de grens vall Gemert 1n het naourtge Beek
en Donk. J. is in atwa'cbrting van nader onder-
zoek: in het poli:tá.ebw:eau oPiesloten.-

__ .- -
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Twee inbraken te Uden.

Vannacht is in de Schaftstl'aat te Vd
twee plaatsen ingebroken. Dool' fOrceel'in:n 'v~~
een slot wisten onbekend gebleven
zich toegang te verschaffen tot de w personen
den. heer R. aldaar. Het geheele ~~:!lgw~~~
overhoop gehaald. Het in de woning aanwezige
geld werd gestolen.
v~orts werd i~ge?roken in het café van den

heel J..v. ,Zo HIel' IS men doorverbreking van
een ruit bll111engedrongen. Uit een kast werd
~e~ ~edra~ aan geld gestolen. Alles wijst er op
a 1 ezdembraken door d.ezel!de };lel'sonen Zij~gep eeg.

I
Roode hond te Nistelrode.

Een epidemie.

Men schrijft ons uit Oss:
Een kwaadaardige epidemie teistert het dorpje

Nistelrode bij Oss. Er heersent in ernstige mate
onder de jeugd een ziekte, die men roods hond
noemt. Deze' ziekte, die over het algemeen een
zachtaardig verloop pleegt te hebben, heeft hier
een kwaadaardig karakter, daar het meeren-
deels der patiëntjes door nooge koortsen wor-
den gekweld zoodat levensgevaar aanwezig is.
In een onderhoud, dat Wij met den benaride-

lenden geneesheer, dr. W. J. J. Bouman uit
N~telrode mochten hebben, deelde hij ons mee,
dat hij reeds verleden week tot sluiting van de I
scholen had last gegeven, teneinde de besmet-
ting tegen te gaan. De scholen waren trouwens
tengevolge van de epidemie nagenoeg ontvolkt,
zoodat het onderwijs reeds groote moeilijkheden
ondervond.
Meer dan 160 kinderen heeft dr. Bouman

thans onder behandeling en dag en nacht is de
geneesheer in de weer om met behulp van een
Wijkverpleegster hulp te bieden. Het verloop,
zoo zeide dr. Bouman, is zeer ernstig en er zijn
reeds twee kinderen, een 5 jarig meisje van de
familie Exter en een 3 jarig dochtertje van de
familie van Herpen, aan de gevolgen niervan
overleden. ,

Men kan aannemen, dat voor wat het 3000
zielen tellende dorpje Nistelrode betreft, men
gerust van een epidemie kan spreken. In de
kom van de gemeente is bijna geen huis waar
niet een of meer kinderen aan deze ziekte lijden.
De geneesheer deelde ons verder mede, dat de

ziekte, behalve met hooge koorts, in verschil-
lende gevallen gepaard gaat met bronchitis. De
epidemie heeft thans wel haar hoogtepunt be-
reikt.

(Ongecorrigeerd.) I
'Gistermiddag is het 13-jarig zoontje, van de

familie van Bergen te Oss, dat Zich aan een
rijdenden vrachtauto vasthield op het Walplein
aldaar gevallen. Met ernstige inwendige kneu-. V
Zingen en zware verwondingen aan het hoofd
is de jongen opgenomen en naar het st. Anna-
'ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is zeer zorg-
wekkend.

j/ C ~-=--_,...-
Oss .

Inspecteur van Kempen met ziekteverlof.

•

Naar wij vernemerr is de polrtieinspecteur P.
H. van Kempen, bekend uit de vele strafzaken, vi
gisteren voor onbepaalden tijd met ~iekteverlof
gegaan. eD leiding 'van het gsmeentehjke politle-
corps is thans in handen van den hoofdagent
van politie Keultjes.



Aan de inbraken in Oostelijk Noord-Brabant
komt nog steeds geen einde. Gisternacht was
het dorpje Beugen aan de beurt, waar op drie
plaatsen is ingebroken. Door verbreking van
een ruit heeft men zich toegang versohaft tot
de woning van de gezusters v. Haeren. De
dienstbode werd door gerucht gewekt. Zij
maakte alarm, waarna de indringers onver-
richterzake orp de vlucht sloegen.
Voorts werd ingebroken ten huize van de

familie v. d. Bosch, die Van het nachtelijk
bezoek niets heeft gemerkt. Alle kasten werden
opengebroken. De spaarpot van de kinderen
werd buit gemaakt.
De indringers hebben het meeste succes gehad

ten huize van den heer A. v. Vonderen. waar
men ook door Uitsnijding van een ruit is bin-
nengekomen. De inbrekers zijn zeer brutaal te
werk gegaan. Zlj drongen de slaapkamer binnen,
waar zij den sleutel van de brandkast bemach-
tigden. waardoor het hun gemakkelijk viel de
brandkast- te openen en den inhoud te ont-
vreemden. De buit bedroeg ongeveer f 550 aan
contanten. De inbraak werd pas den VOlgenden
ochtend ontdekt. Het onderzoek van de politie
heeft nog geen resultaat opgeleverd.

)

De onveiligheid in Oostelijk
Noord-Brabant.

R. K. Kerk.
Op 77-jarigen leeftijd is te Uden overleden rI

de heer S. M. v. Mill, rector van het Klooster
der Zusters Birgitdnessen aldaar.

Opgeheven.

- Oss.
Het tapverbod voor bepaalde dagen.•

In de gisteravond gehouden raadsvergadering
kwam o.a. aan de orde een adres van den r.k,
bond van caféhouders en restaurateurs, houden-
de verzoek tot opheffing van het tapverbod voor
bepaalde. Dit tapverbod is een maatregel ge-
weest ter bestrijding van de criminaliteit.
De heer Smulders (r.k.) verklaarde voorstan-

der te zijn van opheffing van het tapverbod.
Srn-. zeide dat men zich evengoed aan ,bier als
aan jenever kan bedrinken.
De voorzitter, burge:rneester Ploegmakers,

waarschuwde den raad, het voorstel van B. en
W., tot handhaving van het tapverbod, niet
kla~elo05 te verwerpen. Spr. is van meemng
dat men niet alleen aan het verlangen del'
kasteledns moet denkeh, doch ook moet trach-
ten de slechte reputatie van Oss te doen ver-
geten.
Het rid Hooks (S.d.) zou voor het voorstel

stemmen, daal' hlj het nut van den maatregel
heeft kunnen ga;d'eslaan. ,
Ondanks de waarschuwende woorden van de I

voorzitter werd het voorstel van B. en W. I
verworpen.



Onveiligheid in Oostelijk
Nocrd-Brabant,

.)

Ve1'IIèheidene inbraken. I

Het blij'kt, dat de misdadigheid in Oostelijk
Noord-Brabant weer den kop gaat opsteken.
zooals gemeld, hebben dieven in den nacht van
Zaterdag op Zondag op 4 plaatsen te Uden
getracht hun slag'te slaan, waarbij 'mj twee m-
woners eenige buit werd gemaakt. Verder werd
nog in den nacht van Zondag op Maandag in
de' nabijheid van Volkel ingebroken in de wo-
ning van den Iandbouwer v. d. Z. op den weg
naar st. OdiJienpeel. Door verbreking van een
ruit aan de achteraijde van het huis drongen
de onverlaten de woning binnen. Zij doorzoch-
ten de geheele woning en maakten een rom
geld buit.
Verder werd aan de gemeentepolitie te Wan-

roov gerapporteerd, dat in dienzelfden nacnt
aldaar op vijf plaatsen was ingebroken. Hier-
bij blij>kende dieven een bezoek te he" ge-
bracht aan het hulppostkantoor, de wo~ van
den post-houder, bij de winkeliers va~M. en
Pro en verder bij den oud-gemeentesecretaris
e. In welke volgorde deze inbraken zijn ge-
schied heeft de politie thans in onderzoek. Wel
heeft de kantoorhouder W. omstreeks twaalf
uur bemerkt, dat onbekend gebleven personen
zijn woning waren binnengedrongen.
Hij heeft omstreeks dien tijd in de keuken ge-

rinkel met lepels en vorken gehoord. De be-
woners hebben alarm gemaakt, waarop de die-
ven de vlucht hebben genomen. Voor dien tijd
hadden zij kans gezien door middel
van een valsehen sleutel zich toegang te ver-
schaffen tot het postkantoor, waar bleek, dat
zij alle laden en kasten hadden doorzocht, ech-
ter zonder iets van hun gading te vinden. Bij
den posthouder wordt niets vermist dan eenige
kistjes sigaren en een kleine som geld. Bij
den winkelter van M. heeft men niets van de
inbraak bemerkt.
Den volgenden morgen ontdekte men, dat ook

hier huis was gehouden en laden en kasten in
de woning waren doorzocht en de inhoud hier-
van over den grond verspreid. Hier wordt niets
vermist. Wel hadden de inbrekers zich in de'
keuken aan drank: en eten te i1;oe<l $egaan.
Verder op in de Dorpstraat IS eveneens een

bezoek gebracht in de woning van den oud-
gemeentesecretaris e. Door het forceeren van
een vrs». raampje bleken de dieven hier de
woning' te zijn binnengedrongen. _
Het succes was ook niet groot, daa.r. zij .niets

van hun gading vonden. Verder is ingebroken
bij den winkelier Pr., doch ook hier leverde de
nachtelijke arbeid geen succes op.
Onmiddellijk is een uitgebreid onderzoek door

de gemeentepolitie ingesteld, waarbij de hulp
werd ingeroepen van de brigade Boxmeer der
kon. marechaussee, tot dusverre zonder resul-
taat. Het onderzoek wordt met kraoht voort-
gezet. -

-.
Brand te Oisterwijk.

Woensdagavond is door onbekende oorzaak
brand uitgebroken in de timmermanswerkplaats
van den aannemer J.Nugs te Oisterwijk. Het vuur
vond gretig voedsel in den houtvoorraad, zoo-
dat het gebouw spoedig in lichte laaie stond.
De brandweer is er, dank zij de gunstige wind-
richting in geslaagd het woonhuis van den heer
N. te behouden. De werkplaats is geheel uit-
gebrand. Vijf houtbewerkingsmachines en een
groote vooraad hout zijn verloren gegaan
Verzekering dekt de schade. •

r3••;1
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Het tapverbod voor bepaalde dag~

In ~e Denderdagavond gehouden raadsver-
gadering is, zooals gemeld met 8 tegen 6 stem- Ij
men besloten, het tapverbod voor sterken
drank voor bepaalde dagen op te heffen, on-
danks een waarschuwend woord van den bur-
gemeester. Naar wij vernemen, heeft de bur-
gemee~ter thans aan de Kroon vernietiging
van dIt raadsbesluit gevrar.gd,

Auto tegen een boors,

Een medicus licht gewond'.

. Zondagavond is dr. J. Hoffman, arts te Ber-
Ileum (N.Br.), tengevolge van het springen van
een band met zijn auto tegen een boom gere-
den. De auto werd gedeeltelijk vernield. Dil be-
stuurder werd aan den linkerarm gewond' na
ter plaatse te zijn verbonden ÎIi hU naar' zijn
wonmg vervoerd.

Tijdens een hevig onweer, dat zich Zondag-
rnorgen in de vroegte boven Escha;ren (N.B.)
ontlastte is de boerderij van den landbouwer
H. de Kleyn door den bliksem getroffen. Er
ontstond brand die evenwel dadelijk kon worden
geblusent. De hofstede werd ernstig beschadigd
en eenilg meubilair werd vernield. De bliksem
sloeg in het kippenhok, tengevolge waarvan 20
kippen werden gedood. • 0 ,"

'co 1
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s;:l" "II Branden.

Door onbekende oorzaak is Zondag het leder-
pakhuis van de firma B. Beerts te Oisterwijk
I tot den grond afgebrand, Een groote voorraad
. Ieder ging eveneens verloren, Verzekering dekt
de schade.

Zaterdagavond is de 18- jarige boerenzoon
F. vail H, te Heesil-1 door een paard tegen het I
hoofd getrapt. Zwaar verminkt werd de j~ngen I
opgenomen, Ma,andagmlddag verkeerde hlJ nog
steeds buiten bewustzijn. Zijn toestand is
lev~nsgevaarlij>k. ,

/
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Dood gevallen.

GiSteravond ts de 70-jarige landbouwer W. 'I.
te Beern van een hooizolder gevallen. De man
kwam zoo ongelukkig tereoht, dat hij onmiddel-
.lljk dood was, -

OSS. Woensdagnacht is op ruim 79-jarigen
leeftijd overleden de heer M. A. van Erp. De j
ontslapene was lange jaren wethouder en lid
van den gemeenteraad. In het r.k, vereenigings-
leven nam hij een vooraanstaande plaats in.



Een sluwe oplichter.
Men schrijrt ons uit Oss:
In verscheidene plaatsen van ons land heeft

een. sluwe oplichter zijn slag geslagen. De man
heeft voornamelijk zijn slaohtoffers gezocht
onder hotelhouders terwijlook een garage te
Oss de dupe is geworden van's mans prae-
tijken. Twee dagen geleden vervoegde zich in
hotel de Koren':>ems te OSISeen elegant gekleed
heler, die zich voorstelde als de broer van een
bekend dokter te Nijmegen en, die voorgaf als
we~ensCihappeli.i'kmedewerker te zijn verbonden
aan het dagblad de Maasbode.
Hij bestelde e~ kamer voor den nacht en

maakte, om van 0Sl! uit excursies per auto te
maken, om copie voor zijn artikelen te verza-
melen. 's Avonds vertoerde hij in het café en
had al spoedig een aantal vrienden weten te
verwerven, die hij fuifde op wijn en bier. Men
was opgetogen boven de vriendelijkheid en gul-
heid van den journalist en de fuif duurde tot
laat in den nacht. . .
Den volgenden ochtend belde de journalist

van het hotel uit een ,garagehouder op ter
plaatse, bij wien hij een' auto bestelde om
hem naar verschillende plaatsen in het land
te rijden. Alvorens echter de reis te aan-
vaarden ging hij nog even naar het ziekenhuis,
ten einde, zooals hij zeide, zijn broer den
dokter, die spreekuur hield, te ontmoeten,
Daarna werd naar Arnhem gereden, waar de
journalist en de chauffeur het diner gebruikten
In een hotel-restaurant ter plaatse.
Verder maakte hij daar de afspraak, dat hij

dIenzelfden nacht nag zou terugkomen en dan
de~diners evenals die der vorige dagen zou be.
talen. De reis werd voortgezet naar Amersfoort.
De passagier vertoonde aan den chauffeur een
legitimatiekaart van de' Maasbode, waarop was
aangegeven, dat hij daar was aangesteld als
inspecteur.
In werkelijkheid moest de chauffeur geregeld

stoppen bij krantenkiosken en met veel bom.
barie informeerde dan de pseudC'-inspecteur hoe
het met den verkoop van de Maasbode ging. De
chauffeur, die eemgszins ongerust was over
de betaling, was toen gerustgesteld, De tocht
werd voortgezet naar Amersfoort. Hier werd in
een hotelovernacht.
iDen chauffeur werd last gegeven om den

volgenden ochtend acht uur voor te komen en
inderdaad was de chauffeur op het vastgestelde
uur voor het hotel, doch bij informatie bleek,
dat de pseudo-journalist-Inspecteur reeds inden
vroegen morgen in alle stilte was vertrokken
zonder zijn hotelrekening te hebben voldaan.
Er zat toen voor den chauffeur niets andriers

op dan zij!'! logies zelf te betalen, terwijl hem
thans duidelijk werd met een oplichter te heb-
ben te doen gehad, Onmiddellijk stelde hij de
politie met deze zaak in kennis. Bij het inge-
steld onderzoek kwam aan het licht, dat de
pseudo-j-ournalist-inspecteur reeds bij de politie
bekend was.
Men bleek te doen te hebben met zekeren

A. C. v. d. Sch., afkomstig uit Trlburg, die I

reeds verschillende malen in het politieblad
gesignaleerd stond wegens opliohting. De politie
traent thans den oplichter op te sporen.-

De sluwe oplichter.
Hij heeft veel op zijn kerfstok •

.Na~r wij vernemen is de politie er tot dusver'
met ill ~eslaagd de verblijfplaats van den op.
lichter die te Oss aan het werk is gewe t
te sporen. Het is gebleken dat men hi:: 'mo~
een aartsopl.ichter te doen heeft die overtal ~n
het land zijn slachtoffers heeft gemaakt H"
heeft de laatste weken in verschillende Pla~ts \J
op de~elfde.wijze als te Oss geopereerd en wor~~
van met mmder dan 13 gevallen van oplichtin
waaronder zeer ernstige, verdacht. s.

I
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Afscheid burgemeester M. A. Eliens. f

9ister~iddag heeft de burgemeester, M. A.
;Ellens. d.i.eals 2l0odaltligte Veghel is benoemd.
JU een bijzondere raadsvergadering afscheid ge-
nomen van den gemeenteraad. De scheidende
burgemeester dankte in zijn afscheidsrede allen
die hem bij zijn taak behulpzaam zijn geweest
en wees op de prettige verstandhouding, welke
steeds tussehen den raad en het dageUiksoh
bestuur van de gemeente heeft geheerscht.
Wethouder van Berlo en jhr. Otto de Kuyper.

hebben burgemeester Eliens hulde gebracht voor
het vele. goede, dat hij tijdens zijn vierjarige
aplbtspenode voor de gemeente Erp heeft ver-
rtcht, Nadat nog het oudste raadslid. de heer
Donkers, het woord had gevoerd, vertolkte de
gemeentesecretarIs, de heer Sleegers. de gevoelens I
van het seeretarre- en politiepersoneel. Na afloop
van de raadsvergadering is in de raadszaal aan
de gemeentenaren gelegenheid geschonken van
h~~ hoofd van de gemeente afscheid te nemen.
';r'IJ1densde receptie heeft de gezamenlijke school-
Jeugd: van Erp, Keldonk en Boerdonk een zang-
hulde gebracht.

Lo~·~Z; -OSS. 'De gemeenteraan WllJS gisceravona JU
spoedetschende vergadering bijeengeroepen naar
aanleiding van een ingekomen brief van Ged.
Staten. Dit college eisohte opheffing van den
Fransehen CUrSUSaan de openbare lagere school
uit bezuinigtngsoogpunt. .

Ged. Staten brachten onder de aandacht. Van
den raad dat bij niet-inwilliging' van dit ver-·
,mek wellicht het gevolg zal zijn dat de regeering
den rijk$steun voor werkloozen het volgend
jaar niet zal verleenen .
Na stemming sprak de raad Zich uit voor

ihandha ving van. genoemden ,cU':'SUS. Er. .werd
een commissie benoemd van drie raadsleden,
welke bij Ged, Staten het groote belang van
instandhouding van dezen curSJUS za; bepleiten.

Teller van de landbouw-crisiscenlrale
aangevallen.

Zaterdagmiddag werd de landbouwer F. de
H. te Oss, bezocht door twee tellers van de
Landbouw Crisis Centrale. De landbouwer her-
kende in een van hen den heer S., bij wiens
familie hij eens een diefstal had gepleegd, ten-
gevolge waarvan hij met den strafrechter in
aanraking was gekomen. De H. had nadien
steeds een wrok gekoesterd tegen de familie S.
Toen hij den ambtenaar gewaar werd, greep
hij een hakmes en ging daarmee den ontstelden
heer S. te lijf. Door snel te bukken wist S. aan
den slag te ontkomen waarna hij ijlings op de
vlucht sloeg, achtervolgd door zijn belager, die
vervaarlijk met het hakmes zwaaide. Voorbij-
gangers wisten de H. te grijpen, waarna aan-
gifte bij de marechaussee volgde. Tegen den
landbouwer is proces-verbaalopgemaakt wegens
poging tot zware mishandeling. I

Boerderij afgebrand.
Gister'1111dda,gis brand ontstaan in de boer-

derij" eewoond door de wed. W. Bl'oelr.s aan het
Molenveld te Herpen. Het vuur greep zoo snel
om zich heen, Galt de boerderij in een oogwenk
in lichter laaie stond. De brandweer stond
wegens gebrek aan bluschwater machteloos. De
boerderij brandde tot den grond toe af, ook
de inboedel en Iandbouwirrventar is gingen ver-
loren. Twee honden en een aantal kipjpen kwa-
men in de vlammen om. De oorzaak Is onbe
kend, ver.ze,kering dekt de sehads,

I



Rupsenplaag op den rijksweg
's Hertogenbosch-Grave.

Boomen kaalgevreten, oogst van
fruit en landbouwgewassen .vernietigd.
Onvoldoende bestrijdingsmiddelen,

.. . Groote bedragen zullen noodig zijn om
de plaag te keeren.

Op den rijksstraatweg Den Boseh-i-Orave is
een geweldige rupsenplaag ontstaan. die !TI een
catastrophe dreigt te ontaarden, daar tengevolge
daarvan de beplantingen langs dezen weg totaal
verloren zullen gaan. '
Reeds gedurende vele jaren keert omstreeks I

dezen ti.jd de rupsenplaag geregeld terug en met
angst en vreez-e zien de bewoners vim de langs 'I
den rijksstraatweg gelegen perceelen telken jare
111 den winter de nesten verschijnen van de zoo ,
zeer gevreesde bastaardsatijnvlinder, euproctis I
ohrysorrhoea,
De rupsenplaag heersebt hoofdzakelijk in lie

gemeenten Geffen, Heesch en Schayk. De
beomen zijn daar afgevreten over een afstand
van ca. 15 KM. Daar de rupsen in eenige
dagen het hout geheel kaalvreten, bieden de
meeste bocmen thans reeds een troosteloozen I

aanblik. De zware eikeboomen langs den rijk:;, \
straatweg zitten vol van deze rupsen.

Door de wind vallen de dieren op den weg
en langs den berm om zoo verder de nabij-
gelegen akkers en tuinen binnen te dringen
Om daar hun vernielend werk te gaan voort-
zetten. I
. Uiteraard ondervinden de bewoners ook last
van de ruspen Î!Il de huizen, terwijl de drink-
waterputten eveneens aan verontreiniging wor-
den blootgesteld. Daarbij komt nog, dat. de I
haartjes, waar de runsen mee bezet zijn, vergif-
tige deelen bevatten: zoodat gevaar voor huid-
ontsteking niet uitgesloten is. Reeds verschil- '
lende mensClhen hebben roede plekken Op de
huid welke hevig jeuken.
Het gemeentebestuur van Heesch heeft de

rijkswaterstaat hernaaldelijk gewezen op het I'

gevaar van deze rupsenplaag, doch waarschijn-
lijk kunnen thans geen fondsen beschïkbaar :
worden gesteld om haar intens te bestrijden. Wel I
zijn in de meeste Noord-Brabantsche gemeenten
verordemngeu in het leven geroepen, die de be-
woners noodzaken zorg te dragen dat de rupsen-
nesten in den Winter worden uitgeroeid, doch
dJoor het kostbare van de besproeiïng Wordt hier-
aan meestal slecht de hand gehouden. De meeste
boeren gebruiken voor de besproeiïng van hun
boomgaarden het z.g. Parijsch groen, doch dit is
voor de rups van de bastaardsatijnvlinder abso-
luut niet diOe:ltreffend.

Het eeniga middel, dat voor de bestrijding
van deze plaag zou helpen, zoo verzexerae O~1S
de heer Koenen, ambtenaar van den planten-
kundigen dienst te 's-Hertogenboseh, is'·het z.g.
Derris poeder. Dit middel is beslist ardeende.
indien het op den julsten tijd wordt verstoven,
n.l. juist wanneer de kleine rupsen de nesten
gaan verlaten. Dit poeder is een Indisch product
hoofdzakelijk afkomstig van de wortel van de
Indisohe plant derris elentica.
Het KolornaaI Instltuut in samenwerking met I

den plantenziektekundigen dienst te Wageningen I
heeft er uitvoerige proeven mee genomen en
men kan thans als vas.tstaand aannemen dat j'
dit het eenige bestrijdingsm~ddel is. Voor de
meeste landbouwers en fruittelers is di.t middel I
echter te kostbaar, zoodat men steeds goed- '
koopere middelen ter bestrij ding neemt, die in
het geheel geen effect serteeren. Op 9 Mei is
de heer Koenen gewaarschuwd door de burge-
meester van Heesch, doch het bleek reeds te ,
laat. ~

De rupsen waren er reeds in groeten getale I
en dit is begr1j~lijk wanneer men weet, dat in 1
elk nest 200 à 300 jonge rupsjes overwinteren. I
Het bestrüdmgsmtddej in den winter is dus het
verwijderen van de nesten uit het hout, doch
ook deze methode is zeer kostbaar. Tien jaar
geleden werden de bewoners van den rijksweg I

voor het eerst geplàagd door dit euvel en telken \
jare keeren de rupsen in steeds grooter getale I
terug. De waterstaat heeft in 1931 wel getracht
de rupsenplaag te bestrijden, doch zooals men
thans gewaar wordt is dit niet gelukt. i
Wil men thans de rupsen volledig uitroeien; I

dan zullen groote sommen moeten worden be-!
steed. Inmidc1els lijdt de bevolking v~n deze'
streek aanzienlijke seriade en het staat vast,
dat de oogst van fruit en landbouwgewassen
volkomen zal mislukken. Welke maatregelen er
thans ook genomen zullen worden, het Zal alles
voor dit jaar nutteloos zijn,
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\ e~ lust was voor
dundoek wapperen dat het eLIgesierd met de
de oogen. Eeuwenoude vaand !]fevan h t e _
beeltenis van den Beschermh!r#.il, aak :rO:p~n
del, werden medegedragen t ~n dezen h T
die tragrnenten uit het ïevenQIIl. AandO:~lli~~
voorstellen werden medegev "rbieci d ildJ _
was het te zien, met welk een ,lden e g e
broeders deze reliquieën behaIl.Jlutte~SkOnin
De noose hoeden van de '11'" gen

Dit beeld is meer dan 500 jaar oud en wordt Hierna ging de optocht, die voor h~: lee;
door de gilde'broeders als een schat bewaard. meentehuis was opgesteld g,e~eest,hw~erbe~~leid
Ook waren verscheidene gilden in eeuwenoude Onder tromgeroffel en bazUlllgesc ~,
kl d" door de vroolijke toonen van de diver~e mee-
ee 1J gestoken, In purperblauws kiel en met trekkende muziekcorpsen, trokken de gildebros-e

helrOOde kousen, de voeten gestoken in fraai ders naar het feestterrein. ..
begespte lage schoenen van ouderwetsen model Onder het loove van een Tijk bevruchte
en het hooM getooid met hoeden waarvan de hoorngaard was he[ feestterrein aangelegd en
rand omgeven was met Witte' haneveeren, daar zonden de schutters en vendelaars elkan-
schreden de gildebroeders statig voort om op der kamp geven in het schieten e~ vendel-
het gemeentehuis officieel te worden begroet zwaaien. Doch alvorens de wedstrijden eeD.
door burgemeester Verkuyl. aanvang namen, hield minister Deckers een
. Deze verwelkomde allereerst minister Deckers, toespraak waarin hij den toestand van de
Jhr. mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt lid gilden schetste. Spr. h~.opte, dat de. gilden een
van de .Eerste Kamer en beschermheer V<'{I de schoone rol zullen blijven spelen m de toe:
Federatle van Gilden in Nederland, den neer komst van het Zuiden van ons land en hlj
Th. F. M. Scl1aepman. lid van de Tweede stelde [hr. van .Sasse van IJsse,l.t als voorbe~~d
Kamer, dr. A. A. Pannekoek voorzitter van de· aan 'de gildebroeders, omdat ..hi], ondanks zun
F~deratie van GiLden en vele andere autori- hocgen leeftijd, nog steeds zijn krachten geeft
telten. Nadat hij namens het gemeentecestuur aan het behoud van de gilden in Nederland.
aan de gastNrouwe, het Heilige Bloedgilde ter De minister besloot zijn toegejuichte rede met
plaatse, een herinnertngsSChild had uitgereikt. een aansporing' om trouw te blijven aan den
sprak de burgemeester den wensen uit, dat 'godsdienst der vaderen, trouwaan het dorp,
deze eerste Federatiegildendag volkomen mocht trouwaan het schoone gewest en trouwaan
slagen en door meer zou worden gevolgd 'vorstenhuis en vaderland. ~pr: bracht een drie-
Dr .. A. A. Pannekoek uit Gemert sprak ala .werr hoera uit op de Konlngin.

voorzltter van de Federatie van gilden en Hierna werd een aanvang gemaakt met de
dankte het gemeentebestuur Van BOxmeer voor I wedstrijden in schieten met geweer, handboog,
de gastvrijheid. . . kruisboog, voetboog, standaardrijden, vendel-
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12 Nov. 1836,
Pietje van den Broek, geb.ëer.

de oudste gilde1Jftr- •

•

II Een D1€dewe1ker scnrijft ons:

t Tromgeroffel en bazuingeschal kondigden den
bewoners van het Oud Brabantsche stedeke
Boxmeer aan, dat heden binnen haar muren

Ide eerste nationale gildendag zou worden ge-
, houden. Van alle zijden en streken van het

Brabantsche en Limburgsche land waren gilde;
", broeders naar Boxmeer getrokken, om gehoor
~ ~ te geven aan den oproep van de Federatie van
~ Gilden in Nederland, om daar de eerste wapen.

schouw te komen houden. Reeds vroeg in den
,norgen kon men zien dat er iets groots op ~unborst en rug
comst was. Van schier alle huizen wapperde warsn omhangen met bloemellliJPgSSChildenge-
rm dit schoone stadje de driekleur, terwijl gilde- waren bedekt met zilveren j{o)'len koningen en
-roeders in hun schitterende en kleurrijke wonnen door reeds lang gest°cJlildendateerden
rleedij de straten vulden. Getooid met de keizers. Verschillende dezer 5« De leden van
eekenen van hun waardigheid zag men ze reeds uit de zeventiende ~eutfShout saamge-
lopen en men waande zich in de middeleeuwen. het st. Servatiusgilde lilt ilse, droegen nog
t Het feest had een bijzonder cachet door- voegd met het st. Barbara~ uit het geuzen-
~at minister Deckers door Zijn aanwezigheid helmen,en kurassen, afkoxnst~rs uit Lieshout
)lijk zou geven van zijn medeleven met tijdperk. De tachtigjarige pe 1641 dateerende
'e {Jude schutterijen en gilden. Reeds Zater. sloeg met jeugdig' vuur de UI~sgi1de uit Til-
tga~Ond was Zijne Excellentie te Boxmeer roertrom. Ook het St. DlÜn~ar vaandel in
oarnveerd, waar hij de gast was van burge- burg voerde met zich een ko~ het gilde' ge-
leester B. E. A. Verkuyl. 184û door Koning Willem II de beeltenis van
Meer dan zestig gilden stelden zich bij het schonken en wa1_Lropbehalve ()llÎnklijke wapen

gildehuis omstreeks twaalf uur op, om deel te ~en beschermheilige OOk.het ~lde vertoonde
nemen aan den historischen gildenoptocht en lS afgebeeld. Het St. Dionrs! telling van den

u tevens een allegorische voor5J.broeders droeg=n gezamen Uk op te trekken naar het feest- beschermheilige. Een der gi.l""dehanden ter-
-rretn en daar in edelen kamp met boog en II'
rurroer om den eerepalm te strijden. Uit alle h~~ hoofd van dezen heilige Iver het hoofd was
relen van het Brabantsche en Limburgsche WIJlde kap van den ma?tel 0 ~ening verkeer-
nd, uIt de Peel en de vriJ'heerliJ'kheid van getrokken,. zoodat ~en I~ deJ]let zijn hoofd in Aan min' t De

de dat hier de heilige liep ld . V . is er ekers werd ve'rvolgen'S de Zwaaien, trommen en roffelen. Handig Wisteruyk, uit het Kempenland en Tilburg waren ' ,ri e lilt enray oudste gIld b ct d
de handen B" h st Anna.· . " e roe er uit Nederland voorgesteld. de vaandrigs hun ven els te zwieren, De schut-~ gildebroeders en schutters bijeen, om te . IJ e~. es", mannen met n.i Pi t
waren twee z.g, "Blelemennej{ g,1'tebaarden die . . e Je van. den .Broek uit Strijp, <lie op ters schoten op den vogel en de tamboer!

monstreeren dat het oude gildeleven nog niet bijlen op hun schouders en zW...ul hebben 'ver- 22 .November van dit jaar Zijn honderdsten Sloegen hun marschen op hun oude trommen
~s gestorven, integendeel door het vormen dIvan"" Verjaardag hoopt te vieren. Toen de min.star Op het feestterreÏi. "as een tentoonstellingn een federatie van gilden, nieuw leven had m vroeger eeuwen e ro 't Mierlo vervoer- den n td'
skregen, • vuld, Het st.Sebastiaang1lde UIpde st. Sebas- . es-or er gildebroeders de hand ten af- ingericht, waar men voorwerpen uit glldenka-

de een beeldengroep, voorsteIle aan een boom- scheld d~ukte, zeide het Oude mannetje: ""Jao mel's, schutterijen en wat verder tot het gtlden-
Kleurrijk en rantastdscji was de optocht. tianus, gebonden met touwen doorboord met meneer,. lk. heb oe al meer gezien". Het was wezen behoort, kon bewonderen.
wierig staken de vaandrigs hun mooie meest stronk, zijn naakte lichaam, een aang mtermezzo in het officieele gedeelte De feestelijkheden zijn besloten met eet
.Ide V' andels omhoog en de wind deed het pijlen. van den gildell'dag. vuurwerk.
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Gildedag te Boxmeer.

v

Een der oudste trommels~ager8 temidden van twee van de jongsten.



/ Het Ossche woonwagenkamp.
Men schrijft ons:
De bewoners van het Ossche woonwagenkamp,

dat gelegen is langs den Rij'ksSltlrootweg 's-Her-
togenboech-c-Grave, verseeren a-lLei1m.imst in een
bevoorrechte positie. Het terrein, dat hun door
het gemeentehestuur van Oss, als standJplaats
V001' hun wagens is aangewezen, verkeert, in een
zoodaangen .staalt van vervuiling, dat het daair
eerdier <JlP een meetvaaêt g'elij1kltdan op een
plaats, waaa' mensenen moeten wonen. Het i
woonwagenkamp is bezaaid met afval van etens-
resten en udtwerpselen, terwijl bij regenweer het'
gehee[ in een modderpoel is herschapen. Op het
kleine stUkje gll101ID., daJt door een aarden wal
is omria:llgl(t, moeten ongeveer 180 personen huá-
zen, terwijl er oog een deil1tig paaeden zijn ge-
biv1ajk;kee:ru.
Het 00J:1ooft g€€n betoog, dat de hygiëndscihe

toeata'nà_len, bij een dergelijke huisvesting, aller-
treurigst zijn, temeer daae deze aamlastdge men-
schen in hunne woonwagens van alle camion
zijn verstoken en hoofdmikeillij!k op bet huiten-
leven zijn aangewezen. Het hoogstl1iOOdlZaJreilijilre,
een privaat op he,t terrein, oirjitblreekt zelfs,
Ondanks het feit, dwt de wocnwagenoewoners

hun best doen, hun eigen bezat ZOOiV'eeQ mogeaijk
scheen te houden, is het hun onmogedijk, nun
taJ:rij'.kc kroost, dia;t den geheeien d\aJg op het ver-
waarioosde terrein is aamgewezen, voor vervut-
'ng te vrijwaren. Daarbij komt nog, dat de jeugd
gedoemd is, eren geheelen dag in het kaenp te
verblijven, omdat zij geheel vaal onderwijs is
verstoken. Daar de dichtstbij gelegen scholen zien
op meer dan vijf kiIlomcler a,fat3mi van het kamp
bevà.l'lJdien,kunnen die kimJdleo:enhet onderwijs niet
v:olg1en. Hi€ln:lOOlr W01'dlt die bOOielarij door kin-
dlea-en met we<iJ1JigiIl1 de hand gew€1'kt. Vaal kerk-
bezoek kaJn evenmin Spl'aJk.e zijn. Vele malen ill
reeds 'een vereoek tot het gemeentebestuur van
Oss gericht om in dIi.e l1i.cbiti:ng votnzienmgeu
te treffen, doch tot GlLSVet111e is hier mets beil~kt.
In de woonwagenkampen te Weent, Nijmegen, en
T.iJibw'g heeft men een hulpgehouw i'l:tgerjcht, dat
ces Zondag-,<;ails kerk WOl1dtt gebrwiklt en in de
week als school dlielloStdioet.

Het lot dier dieren is nog. slechter dlall d'at der
mensohen. De dertig pa!aJl'den staan des winters
en zomers gedurende den nacht ondier den bïoo-
ten hemel, daar stalling .ontbreekt. Ook voor de
ci.Jterenis reeds hm~llaalklielijkverbeterang van den
toestand gevraagd, dioch ook bIierdn is tot nu toe
niet voorzien. -

Brand te Oss.
Arbeiderswoning af'gebrand,

Zondagmorgen omstreeks 7 uur is er brand
uitgebroken in de arbeiderswoning van 0., in
de Bosschestraat te Oss, Het vuur yond. gretig
voedsel in het rieten dak en in een oogenblik
stond het huis in lichter laaie. Men slaagde er
niet in het meubilair te redden. De brandweer
was wel ter plaatse verschenen, doch het vuur'
had zoo snel 011) zich heen gegrepen. dat het
pand reddeloos verloren was, Twee geiten konden
naar buiten' worden gebracht.
De oorzaak ligt vermoedelijk in een defect

aan den scboorsteen.
De schade wordt door verzekering gedekt.
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De rupsenplaag in Brabant.

Een medewerker schrijft ons:
De rupsenplaag die een groot gedeelte van de

beplantingen langs den Rijksstraatweg Den
Bosch--Grave heeft vernield, neemt nog steeds
niet af. Men zou eerder meenen dat de rupsen
in erger mate zijn opgetreden en hun vraat-
zucht strekt Zich thans zoover uit, dat de fruit-
boomen en verdere gewassen van de bewoners
langs dien weg totaal van hun bladerentooi zijn
beroofd. Het is thans retlds te zien dat de fruit-
oogst volkomen zal mislukken.
Eenige dagen geleden zijn er nog pogingen

aangewend om het rupsengevaar met bespuiting
van Derris-poeder te bezweren, doch de proef-
nemingen zijn te laat gekomen; het kwaad was
reeds te ver ingeworteld. De beomen langs den
Rijksweg onder de gemeenten Geffen, Hees'ch,
Oss, Berghem en Schayk bieden een winter-
schen aanblik.
De overlast, welken de bewoners van den

Rijksweg van het gedierte ondervinden, wordt
steeds grooter, De rupsen kruipen in groeten
getale de huizen binnen en verontreinigen de
etenswaren. De drinkwaterputten zijn aan de
oppervlakte voorzien van een dikke laag van
deze insecten, zoodat de Rijksweghewoners op I
geregelde tijden hun drinkwaterputten moeten
reinigen. '
Het komt meermalen voor, dat de rupsen zich

in de bedden nestelen. Doordat de haartjes
dezer rupsen vergiftige bestanddeelen bevatten,
onstaan er op de huid van degenen, die er mee
in aanraking komn, roode plekken, welke ge-
weldig jeuken. De nachtrust der gekwelde be-
woners wordt dientengevolge meermalen op
allesbehalve aangename wijze verstoord.
De weerstoestand der laatste dagen heeft

weinig invloed gehad op de rupsenplaag en men
verwacht dan ook, dat bij temperatuursstijging
de last nog grooter zal worden.
In een onderhoud, dat wij met burgemeester

Offermans van Heesch hierover hadden, deelde
de burgemeester ons desgevraagd mede, dat hij
reeds verleden jaar de bevoegde autoriteiten op
het gevaar had gewezen. Er konden echter geen
gelden beschikbaar worden gesteld om een op-
komende rupsenplaag te bedwingen. De gevol-
gen zijn echter ernstiger geweest dan men ver-

o wachtte en de schade is niet bij benadering te
schatten. Over eeniga maanden echter, wanneer
de rupsen ingepopt zijn, zullen de eikenbeomen
weer hun vollen bladertooi terugkrijgen, doch dit
gaat ten koste van het levenssap der boomen.
Het zou te betreuren zijn, indien de fraaie be-
plantingen langs den Rijksstraatweg hierdoor
zouden verdwijnen.
Wat het drinkwater betreft, hieromtrent neert

de inspecteur van de volksgezondheid verklaard,
I dat de rupsen geen gevaar voor de gezondheid
opleveren en het water zonder bezwaar kan
worden gedronken.
Dinsdag zal de plantenkundige dierist te

Wageningen wederom eenige ambtenaren voor
onderzoek naar de betreffende plaatsen zenden,
teneinde middelen te beramen om te voor-
komen, dat een dusdanige rupsenplaag zich zal
herhalen.

~'a-/ Y
ot V1r,~. r-r ~~?Le,

I'~- q:::JJ
Ongelukken.

Gi5teravond is de landbouwer J. v. d. A, uit
Volkel, die znch per rijwiel naar Uden begaf,
door een passeerenden auto aangereden. Met
ernstige inWendige kneuzingen en een hoofd-
wond is hij bij een dokter binnen gedragen,

ZOndag is de 36-jarige A. ~. d. We~ring.
gehuwd en vader van vier kinderen, tijdens
een veteranen-voetbaIwectstrljd te Schijndel
ernstig komen te vallen' en Maa,ndagavond aan
het opgeloo.pe~ letseloverleden. '
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Pinda-Chinees aangereaen.
Door automobilist die onder Invl0e4

van sterken drank verkeerde.

Gisteravond is op den Heeschenweg te Oss
een pinda-Chinees aangereden door een auto,
Het pirida-mannetje reed: om omstreeks 8 uur
per fiets in de rkhting Oss, toen in de bocht
nabij de marechaussee-kazerne in dolle vaart
een auto naderde. De bestuurder. zekere T. uit
Oss, die met drie vrienden een uitstapje maak-
te, verloor in de bocht de macht over het stuur.
met het gevolg, ct.atde auto een zwenkiingmaak-
te en aan de llnkerzljde van den weg tereebt-
kwam.
De pind'a-Chinees werd gegrepen en van Z\ln

fiets g~id. De ongelukkige kwam met het
hoofd op de tramrails terecht en bleef h~vig
bloedenn en bewusteloos liggen. De ontboden ge-
neesheer liet den man per brancard naar het
St. Anna-ziekenhuis overbrengen, waar behalve
een ernstige hoofdwonde een zware hersen-
schudding we,r,dgeconstateerd.
Onmiddellijk na het ongeluk waren de politie

en de. marechaussee ter plaats~ om een onder-
zoek in te stellen. Hierbij bleek, dat de auto-
mobilist onder den invloed van sterken drank,
verkeerde. Hij werd gearresteerd! en in
de marechaussee-kazerne ingesloten. Zijn drie,
mede~~agiers badden zich na het gebeurde
haastig UIltde voeten gemaakt, zonder zich om
het slachtoffer te bekommeren.
De toestand van den gekwetste Is zorgwek":

kendo ~e auto, waannee de aanrijding iS gè-
schied, LS door de politie in besla.g genomen.,

Moordaanslag na de kermis.
Gisteravond is tijdens de kermis te Nistel-

rode- (Br,) een moordaanslag gepleegd, waarvan
dé 22., ia::ige de Laat het slachtoffer is .geworden.
OngecveeT half twaalf, na het srutten van de
café's,_ begaf zich een groep mensenen riuis->
waarts, {Î;iegezamenlijk de kermis ihadden be-
zocht. Dool" nog niet opgehelderde oorza.aJkont-
stond- r,~ie tusschen eenigen van hen. Op een
gegeven moment zakte een IVan hen, zekere de
L., ook in elkaar en bleef hevig hloedend op den
grond lig1gen.Het bleek, dat hij met een mes in
de borst was gestoken, in de onrmddeiujse nabij-
heid van de 'hartstreek. Omstanders droegen het
slachtoffer naar de woning van ct'!'. Bouwmau,
die eerste hulp verleende. Daar Ntstelrode niet
in het bezit is van een 'ziekenhuis, deed de
dokter den gekiwetste naar diens woning ver-
voeren. De marechaussee uit Uden die gewaar-
schuwd werd, stelde onmiddèllijlk een uitgebreid
onderzoek in. In den loop van den nacht wer-
den de gebroeders H. en zekere G. uit Nistel-
rode van hun bed gelidht en naar de marecneus-
see kazerne te Uden overgebracnt, waal' zij als
verdachten van het misdrijf werden opgesloten.
Het mes, waarmede de aanslag is gepleegd, is I
OIP de plaats van het misdrijf teruggevonden en
door de politie in beslag genomen. De toestand I
van het slachtoffer is zorgwekkend.

/'l~ «.,»
Dreueel.

Geen fraude bij de burgerwacht.
Eenige dagen geleden hebben wij bericht dat

het parket te Arnhem een justitieelonderzoek
heeft ingèsteld in verband met vermoeden van
fraude bij de burgerwacnt alhier. Dit onderwek
is thans gesloten en de ter beschikking van de
justitie gestelde stukken zijn teruggegeven.
Van fraude of onregelmatigheden is niets

gebleken.,

I
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De moordaanslag te Nistelrode.

~/

Een van de aangehoudenen heeft
bekend.

Het voortgezette onderzoek inzake den moord-
aanslag op de kermis te Nistelrode heeft gis-
teren den heelen dag voortgeduurd. Een van
de aangehoudenen, de timmerman J. H. uit
Nistelrode, heeft tenslotte een bekentenis afge-
legd en verklaard, dat hij den noodlottdgen
steek heeft toegebracht. Volgens zijn verklarlng
betreft het een vergassing, daar hij de Laat,
die uit het naburige Virikel afkomstig is, in het
geheel niet 2'lOU kennen. De ondergrond van het
gebeurde is een liefdesgeschiedenis. H. wllde
zich op een medeminnaar wreken en had daar-
toe een gunstige gelegenheid afgewacht. Hij
verkeerde in de meerring dat zijn mederrrmnaar
zich bij het groepje kermisvierders bevond,
waarbij ook De Laat zich had aangesloten.
Toen de mannen 'bij het s1uitingsuurr de herbarg
verlieten sloop H. naar voren en braent zijn I'
vermeenden vijand een messteek in de borst
toe. In het donker had hij evenwel niet gezien
dat hij den verkeerde had getroffen, want De
Laat, die gehuwd is, had met het heele gevat
niets uit te staan. H. is gevankelijk naar VinkeI •
overgebracht, teneinde met het slachtoffer te
worden geconfronteerd. Het is niet de eerste
maal dat H. in een steekpartij is betrokken.
Verleden jaar was hij in een soortgelijke affaire
gewikkeld, doch hij is toen door de rechtbank

" wegens gebrek aa.n bewijs vrijgesproken. Hij
zal ter besehikkmg' van den officier van justitie
te 's-Hertogenbosch worden gesteld. In den toe-
stand van het slachtoffer is nog geen verande-
ring gekomen,
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Lagere.

Schijndel. Eindexamen Mariakwe€!kschool voor
d d~mes' M Boswerg~r,onderwijzeressen, e .. ., Ber
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Hevig onweer boven de Peel.
Boven de Peel woedde Zondagmiddag een

kort, doch. hevig onweer, hier en daar gepaard
gaande met zwaren regenval en hagelbuien.
Boven Uden vielen hagelsteenen zoo groot als
duiveneieren. De hagel heeft veel seriade aan- V
gericht aan de te velde staande gewassen.

In het Peelgebied worden verschillende boo-
men ontworteld.

")r.
Vader en zoon onder een auto geraakt. ., I.

Zondagmiddag zijn ~'- heer van B. en ZIJr, /
zoontje uit Veghel, die achter elkaar in de
Hoogstraat aldaar fietsten, door een passeeren-
den auto aangereden. De heer van B. kwam
onder den auto terecht, terwijl zijn zoontje vall
zijn rijwiel werd geslingerd. Beiden wemen vrij
ernstig gewond opgenomen en bij een dokter
binnengedragen. De rijwielen waren vermeld.

\
Tegen den automobilist is proces-verbaal opge-
maakt.



Ongeluk bij een concours·hippique.

Zondagmi~dag ~ tijde~_:i!b~:c~= e~~i;
que te Berliourn in .~oor . concours met I
ongeluk gebeurd. BlJ het. spring an Uden uit
hindernissen, kwam de rUl~r !.~vallen. Hij
BerlicUlIll over een barl:"ICaJ e bleef be-
kreeg zijn paard op het hohaam. en d te
wusteloos liggen. Hij bleek erns:t ~~e~hu'iS
zijn, en is per brancard. na~r r wekkend. Het
vervoerd. Zijn toestand 18 zo.g 1 amid-
concours hi'ppique werd na het onseva on
deilijk . afgelast.

Kinderen met lucifers bij een hooiberg.

zaterdrugavond is brand uitgebroken in een
hooiberg staande achter de boerderij van den
landbouwer M. v. d. Doelen te Geffen. Het
vuur sloeg over naar de notstede. wel~e even-
eens vlam vatte en spoedig in lichtelaaIe ~ton~:
Aan blusschen viel niet te denken. De boerden]
is tOt den grond afgebrand. Ook de inboedel er:
Iandbouwinverrtaris en een groote partij hOO1
en stroo gin.gen verloren. De brand is ontstaa_n
doordat kinderen in de nabijheid van den n~l-
berg met lucifers hebben gespeeld. Verzeker'lng
dekt de 'Schade.

Een aanslag bij Oss.
Een spoorwegarbeider door vier

individuen aangevallen.

In den nacht van Zondag op Maandag, is de
spoorwegarbeider S. op de grens der' gemeente
Oss en Geffen, toen hij na beëindiging van. zijn
werkzaamheden op het station te Oss naar zijn
woon.plaats Geffen fietste, staande gehouden
door een man. S. vermoedde dat deze niets
goeds in den - zin had en - wilde doorrilden,
waarop plots nog drie mannen uit het struik-
gewas sprongen. De viel' gingen S. te lijf en
brachten hem met een hard voorwerp eenige
slagen op het hoofd toe. Het slachtoffer liep
een.ige bloedende wonden op, terwijl zijrt bril
werd stukgeslagen' en het glas hein in het
gelaat drong. De onverlaten hebben de vlucht
genomen.
Hevig blo.èdend begaf S. zich naar Geffell

waar hij, na verbonden te zijn, bij de Konirik-
lijke Irul-r~haussee aangifte deed van het. voor-
gevallene. Een onderzoek wordt inge~tkld.

Ue overval bij Geffen.

De vermoedelijke dader gevat.

In verband met de overval op den spoorweg-
arbeider S. uit Geffen heeft de Koninklijke
marechaussee gisteren de hand weten te leggen
op een van de vermoedelijke daders, zeekeren
v, B. uit Oss. Verdachte is naar de marechaussee-
kazerne te Geffen overgebracht waar hij een.
VOlledigebekentenis aflegde. Hij had uit wraak
gehandeld en het slachtoffer met een steen

\
bewerkt.

'W"'" VPl'r'I",l' nnrlprzoek wordt ingesteld.
- Gistermorgen heeft bij de werkverschaffing
aan de Maaswerken te Macharen 'de tewerk-
gestelde G. W. uit Mègen biJ'he~ ~e'rl~ggën va~
spoorrails het ongeluk gehat - te' vallen. HIJ
kwam met het lichaam op het ijzer terecht en
liep ernstige inwendige kneuzingen op. Per

\ auto is hij -naar het ziekenhuis vervoerd.

_ .,.2;ç_ç .e. -r

\

.. VegheL R.K. Kweekschool van het H. Hart ..
Geslaa,gd de dames: E. J. de Bont, C. de Beyer,
J. v. d. Sluis, all en.te Veghel; R. M. v. d. Hey-
den, Mierlo Rout, C. H. v. Meer, Geldrop en. B.
M. Möhlmann, Rotterdam.-
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mooie •....---_J de hand,
Oisterwijk, de parel van aelllullehoeken waar de heeren Van Opstal !

vader en won, een 22-jarige reputatie hOOg'
Noord-Brabant. houden.

.~nks van den weg bij het Klompven bevindt
Z1C hotel Bosch en Ven dat winter en zomer
g.eopend.is en vaar de meest moderne Inrich-
tlllgen ill het buitenland niet behoeft onder
te .doen Bij het Klompven ligt ook pension
BU:t~eMari~,. dat meer geschikt is voor een
rUóg verblijf Zeer fraai gelegen temidden
der bosschen is ook hotel De Blauwe Kei spe-
c!.aalgeëigend voor liefhebbers van een lande-
llJJ{penslOn
Rechts van den weg, midden in het bosch

eJlsc~emidden der natuurreservaten, ligt het
!JO te re.~taurant Groot Speyck, het dorado van
aIs rWIJk.Logeeren kan men hier niet doch
ieder bezoeker van Oisterwijk dient hi~r een
dagje door te brengen. evenals in het vlakbij
gelegen boschcafé Venkraay waar rond om
been vennen en vennetjes liggen. Van hieruit
lta)1!nen talrijke wandelingen maken, o.a. naar
bet nIeuwe nat u u rot h eat e r dat binnen
e)1~eledagen geopend zal worde~ en waar elk
beZOtekertenminste eenmaal een voorstelling
dien bij te wonen.
v~ngS kronkelende boschpaadjes over het

Zf!°dte, groene mos en dennennaalden gaat men
ve~~r.en het boschpad volgend, komt men aan
beze I a can i eve n, een roerlooze watermassa,
0)110 ven door wallen, die begroeid zijn met
b~~. dermen. Verder gaande bereikt men al
spOeIghet Bra 11d ven, dat rijk is aan enand-
jeS :n prachtége waterplanten. Werkelijk het r

loeJJ de moeite hier rond te Jiwaleri in dit

In het hart van Noord-Brabant, in een
driehoek. waarvan de steden's Hertogenbosch,
Tilburg en Eindhoven de hoekpunten vormen,
ligt het mooie Oisterwijk, de parel van Noord-
Brabant, met zijn vennen 6n bosschen. De
idyllische schoonheid van dit bekoorlijke land-
schap, temidden van de uitgestrekthefd der
Brabantsche landouwen, is zoo groot,' als weinig
hier te lande wordt aangetroffen. Aan den rand
van dit vennenlandschap ligt het liefelijke dorp
Oisterwijk met zijn karakteristieke beplantingen
van oude en jonge lindeboomen. Er heerscht
hier een prettige, landelijke sfeer. Midden in
het dorp vindt men "de Lind", een langwerpig
plein, waarlangs aan den huizenkant zich
mooie linden rijen, wier breede kronen een
schilderachtig lindenlaantje . van stokoude
bocmen overhuiven. Dit laantje wordt het
trouwlaantje genoemd, omdat het tot aan het
gemeentehuis loopt, dat in 1890 is gebouwd, en
geheel in stijl is met zijn omgeving.
Aan de Lind ligt het hotel Het Wapen van

Oisterwijk, dat de beschikking heeft over een
groote zaal, welke 5-00 menschen kan bevatten.
Daar ligt voorts ook het pension Bloemenhof,
dat zeer geschikt is voor hen, die never in
.het dorp dan in het bosch logeeren.

Een groote vrijheidseik, geplant voor het
raadhuis bij de komst der Fransehen in ons
land, 150 jaar geleden, trekt algemeen de aan-
dacht. Doch achter het raadhuls bevindt zich

Het Van Esscheven te Oisterwijk een weale ve.[zblijjplaats voor hen, die hun vacantie
rustig i.,(, eigen land, 1J)1 en. doorbrengen.

nog een lindeboom, die misschien wel duizend j())ll'lll.e.rrijkoord. BijzondIer mooi is het bij een
jaar oud is en in den loop der eeuwen een der kleinste vennen DeB rou w k u i p, doch
algerneene vermaardheid heeft verworven. oOJ{shet C h a a r ven; het Kol k ven, het van
De parochiekerk, gebouwd naar het voor- :e~ cheven, het Staalbergven en het

beeld van den dom van Trier en een '/II tVe n, verdienen vermelding. Elk dezer
schepping van dr. P. Cuypers, onzen groeten veouen.heeft zijn eigen schoonheid. Het ruim-
bouwmeester, 18 een mOOI staaltje van bouw. ste. ven is het K a I k; of Ton ve n, terwijl
kunst. ZUIdelijken Westelijk van het Kolkven nog
Belangstellenden in het oude gildewezen eelltdoorhof ligt van kleine vennetjes en plassen

kunnen voorts de vanen en schilden bewonderen )11ehaast ondoordringbare bosschen varens.
welke in het raadhuis te kust en te keur VOor de lierhebbers van de water-
voorkomen. spOrtbezit Oisterwijk ook een inrichting, n.l.
Lommerrijke wegen voeren naar bosch en !let ~ a ·tu u rba d Sta alb erg ven. Het is

ven, waar verpoozing en pleizier in alle vormen gelegen.op circa 25 min. afstand van Groot
zijn te vinden. Degenen, die van ongerept Sp€Ycken het is door zijn bijzondere bodem- I--
natuurschoon weten te genieten zullen hier geSte1c1Jhe:idbij uitstek geschikt alB zwembad, De
een waar dorado vinden. Men kan wandelingen Vereeniging Tot Behoud van natuurmonumen-
maken door de fraaie bossenen tusschen otster- teO III Nederland heeft daar bezittingen welke
wijk en Boxtel. Prachtige bosschages wisselen ~cl:lUitstrekken over een oppervlakte van circa
zich af met mooie vennen, die bedekt zijn met 4Ü0 l:I.A., omvattend de mooiste gedeelten van

lIet Oisterwijksche vennenlandschap. Daneen schat van waterplanten. . er
Deze bossenen en vennen liggen aan beide iS nog het landgoed De Han d s b erg.

!letwelk toebehoort aan den heer A. Kleiweg
zijden van de Gemullenhoekenweg, waar ver- de ZWaan, wrens beeitttngen voor het publiek
scheidene hotels en pensions tot een korter 0ijOOPengesteld.
of langer verblijf ncoden. pegenen, die hun vacantie in eigen land
Allereerst ligt daar hotel-pension De Spie, ps h_.-t,_ om zijn keuken bekendheid geniet. te. c en door te brengen, zullen geen s'pijt

~"I>/~ +--der vindt rnen hotel Boschra d, d3!t (Iv l1_ W~er zij ditmaal naar OlSterw·"·
gezeli!"" interieur heeft



Duitsche zweefvlieger
geland

In Hamborn-Duisburg opgestegen
en in Brabant geland

Gistermiddag half drie is tusschen de Maas-
dorpen Dreumel en Alphen een Duitsch zweef-
vliegtuig geland, afkomstig uit Hamborn, be-
stuurd door den sportvlieger ir. A. Muller uit
Essen. Het vliegtuig cirkelde eenigen tijd boven
het gebied van den Maaskant en kwam toen
tereent in een tarweveld onder de gemeente
Aliphen.De landing geschiedde vlot, zoodat zich
geen ongelukken voordeden. Het zweefvliegtuig
droeg den naam Johnny. De sportvlieger was
om half twaalf te Hamborn-Duisburg op het
vliegveld opgestegen en had zich tot een hoogte
van 400 meter met een motorvliegtuig naar
boven laten trekken. Nadat was losgekoppeld
was de vlieger op eigen kracht tot een hoogte
van 1800 meter gekomen, waarna hij in de
richting Nederland is afgedreven. De Neder-
landscha grens werd gepasseerd bij Venlo,
waarna in de richting de Peel werd gevlogen.
Even voorbij Oss merkte ir. Muller, dat zijn
vliegtuig niet meer op de hoogte bleef en daar-
na heeft hij gecirkeld ten einde een gcede lan-
dingsplaats te vinden.
Het toestel is gedemonteerd, waarna het per

vrachtauto na~ Essen is vervoerd.

Doodelijke val van een paard.

:De heer A. v. Uden uit Berlicum (N.-Br.),
dIe Zondag 21 Juni tijdens het aldaar gehouden
concours hippique met zijn paard is komen te
vallen en ernstig gewond werd opgenomen, is
Z,aterdagavond, zonder nog tot het bewustzijn

r te ,zijn gekomen, aan de gevolgen overleden.

Jongen uit een kersenboom gevallen.

Zondagmorgen is te Vorstenbosch, onder de
gemeente Dinter, de 12-jarige L. v. d. Heuvel
van flinke hoogte uit een kerseboom gevaJ1en.
Hij kwam terecht op een hek, dat met prikkel-
draad afgezet was. Met een ernstige hersen-
schudding, een gebroken pols en huid- en senaar-
wonden is hij de ouderlijke woning ingedragen.
Hij mocht niet wordenvvervoerd: zijn toestand
baarde zorg.

Geheime distil:leerderij.

De gemeentepolitie te Veghel in samenwer-
king met rijkspolitie heeft in den nacht van
Zaterdag op Zondag een inval gedaan in de
schuur van den landbouwer J. v. d. Z. te
Veghel, waar een in volle werking zijnde distil-
leerderij werd aangetroffen.
Twee personen, die daar aan het werk waren,

trachtten te vluchten, doch zij werden achter-
haald en gearresteerd. Men bleek te doen te
hebben met v. L. uit Eindhoven en v. d. W.
uit Aarle Rixtel. De inventaris is in beslag ge-
nomen.
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\,IHet politiecorps van Oss. .
In de raad der gemeenrt:eOss zal vanavond

een voorstel van btrrgemeester· en wethouders
worden behandeld om tot uibbreiding van het
gemeentelijke polttiecorps te geraken. Dit. voor-
stel behelst de aanstelling van een adjunct-
inspecteur van politie en drie agenten van
politie.
Hierdoor zou de getalsterkte van het Ossche

politiecorps worden gebracht op 14 man. Met
de aanstelling van een adjunct-inS'pecteur van
politie hebben B. en W.' het oogmerk, deeen
tunetionarts t.z.t. de plaats van inspecteur van
Kempen te laten innemen en hem, gedurenlde
eenige maanden, voordat inspecteur. van
Kempen met pensioen gaat, terdege In de 'I
Ossohe politiezaken te kunnen laten inwerken.
Het gemeentebestuur van Oss blijkit thans

overtuigd te Zijn, dat uitbreiding van het ge-
meentelijk. politiecorps noodzakelijk is, doch
men vraagt zich ter plaatse lIIf, of dit eenigs
jaren geleden, toen de Ossche criminaliteit haar
hoogtepunt had bereikt, niet harder noodig was.
Toen echter deed het gemeentebestuur niets en
de regeering achtte den toestand zoo ernstig,
dat versterking van de marechaasseebrigooe \
werd bevolen.
In de tijden der hoogconj'unctuur van de mis-

daa~ is gebleken, dat alleen door h:t doortas-
tende werk van de marechaUlSseebngade paal
en perk aan het optreden van het Ossche mil-
lieu kon worden gesteld en desniettegenstaande
dat, ging men er later toe over, -een gedeelte
del' bezetting naar elders over te plaatsen en
4 manschapPen der marechaussee naar hun
standplaatsen terug te renden. Thans moeten
hiervoor in de plaats vier burgerlij.ke politie-
ambtenaren worden aangesteld, die niet zulk
een groote bevoegdheid bezitten als Rijkspolitie-
mannen, Immers, de gemeentepolitie heeft haar
bevoegdheid tot de grenzen van de gemeente,
terwijl de marechaussee ook in de randgemeenten
van Oss kan optreden. In dit Iicht bezien ver-
valt het groote nut van de aanstelling van deze
vier funct~onarissen, terwijl daarbij nog komt,
dat men in Oss en omstreken bevreesd is. dat
hierdoor bovendien de kans bestaat, dat de
regeermg wederom manschappen der mare-
chaussee zal doen afvloeien.
. In het geheele Maaskantgebied, voornameäjk
m de dorpen Berghem, Haren, Macharen,
Megen, Oyen e.a. verkeert men ·da,nook in angst
en vreeze dat de oude toestanden zullen terug-
keel'en, want het is ten eenenmale ondoenlijk
in deze dorpen zoo dicht bij Oss gelegen, de
veiligheid der burgerij te waaroorgen, daar de
meeste dez-er gemeenten slechts over een veld-
wachter beschikken, die daarbij overdag
nog de functie van gemeentebode moet waar-
nemen. De toegangswegellj~bt deze dorpen, die
kilometers uit elkaar liggen, werden voortdnrend
door de marechaussee bewaakt en dank zij de
aanwezigheid hiervan was het veiligneidsgevoel,
dat de laatste jaren zoo was geschokt, weer I
teruggekeerd. '

, F.en tweede vraag dringt zich naar voren en I
wel, waarom te Oss geen commissarts van politie
wordt aangesteld, Inspecteur van Kempen ga.at
over eenige maanden heen en men zou van deze
gelegenheid een dankbaar gebruik kunnen
maken om een gemeento als Oss, die toch 16000
zielen telt, een cernmissaris van politie te ver-
schaffen. De feiten hebben toch genoegzaam
aangetoond, dat voor de leiding van het politie-
wezen te Oss een potltredeskundtge dringend
nocdzakelijk is. Bij de huidige politieverordening
kan men zelfs een inspecteur van politIe be-
noemen zonder een Inspecteursdiploma, omdat J
deze verordening hierin niet voorziet.



Oss.

De uitbreiding van de gemeel'lte-
politie.

De voerstellen van B. en W. goed-
gekeurd.

HEt belangrijkste punt op de agenda van
de gemeenteraadsvergadering van gisteren was i
het voorstel van B. en W. om over te gaan tot
aanstelling van een adjunct-inspecteur en drie
agenten van politie. De burgemeester lichtte dit
voorstel toe: De huidige in pecteur van Kernpen
is niet meer in alle opzichten lichamelijk ge-
schikt voor den dienst. Des ochtends had de
burgemeester van den inspecteur het verzoek
ontvangen met vervroegd-pensioen den dienst te
mogen verlaten. Voor de periode dat hij nog in \
functie is zou inspecteur van Kempen een ad-
junct-inspecteur naast zich krijgen, die de toe-
standen in Oss in dien tijd zou leeren kennen
en bij gebleken geschiktheid ook voor de be-
noeming van inspecteur in aanmerking zou ko-
men. Na wat hier in de laatste jaren gebeurd
is, aldus spr., is wel gebleken dat de politiesterkte
niet voldoende is en men niet meer moet ver-
vallen in de fouten, die vroeger zijn gemaakt.
De heer M. v, Zwanenberg (v.d.) vindt het

eigenaardig, dat B. en W. thans met dit plan
ter tafel komen en men anders huiverig is, om
zelfs een bedrag van f 100 te veteeren. omdat
men vreest dat Ged. Staten deze uitgave niet
zullen toestaan. Spr. wensent voorloopig geen
uitbreiding, doch een algeheele reorganisatie
van de gemeentepolitie, en 'vroeg, welke eisenen
aan een eventueelen adjunct-inspecteur worden
gesteld. De voorzitter vindt reorganisatie niet
noodig en zei, dat hij de meening is toegedaan.
dat de baste politieman uit de beste nog niet
goed genoeg voor Oss is.
Mr. Pulles (r.k.) hield een uitvoerig pleidooi

om te geraken tot de benoeming van een com-
missaris van politie. Erkende deskundigheid en
de gave om leiding te geven en prest-ge af te
dwingen, wordt ons dan gewaarborgd door zijn
benoeming door de Kroon. De burgemeester
wordt dan ontlast van zijn ondergeschiktheld
ten opzichte van den officier van justitie en
heeft te veel andere dingen te doen om zich ten

I volle aan de politie te wijden.
Spr. stelde voor, om met de uîtbreidlng van

het aantal politteagenten te wachten, tot een

nieuw hoofd van de politie is benoemd en deze I
hierover rapport heeft uitgebracht.
De voorzitter zou het voorstel van mr. Pulles

kunnen toejuichen, indien dit geen groote gel~
delijke offers voor de gemeente met zich zou
brengen. Daarbij heeft een commissaris van
politie geen volle dagtaak. Spr. bestreed, dat
een -commissaris hier beter op zijn plaats zou
zijn.
.De heer V. Seuren (r.k.) voelt weinig voor

een· overhaast besluit en stelt voor dit punt aan
te houden ter nadere bestudeering en verzoekt
den voorzitter zich eventueel door deskundigen
te laten voorlichten. De voorzitter antwoordde,
dat schorsing van dit agendapunt niet nood- ~
zakelijk is en geeft den raad nogmaals in over-
weging het voorstel van B. en W. aan te nemen.
De heer Senren merkte op, dat er in het ge- I

msentelijke politiecorps toch wel iets gehaperd
moet hebben. De bespreking daarover acht hij
echter niet geschikt voor een openbare raads-
vergadering. De voorzitter merkte op, dat juist
deze zaken in het openbaar moeten worden be-
sproken en acht het niet onmogelijk, dat er in-
derdaad iets heeft gehaperd. De hoofdzaak is
echter datgene wat in de afgeloopen 1% jaar
door de politie is gepresteerd. In elk corps ha-
pert er wel eens iets. De pers heeft er aan mee-
gewerkt, de Kon, Marechaussee steeds een pluim
op den hoed te steken, terwijl de gemeentepo-
litie werd neergehaald.
Na breedvoerige discussies is ten slotte be-

sloten de voorstellen Seuren, mr. PUlles en B.
en W. in stemming te brengen. Het voorstel
Seuren, om het agendapunt aan te houden is
verworpen, het voorstel mr. Pulles, tot instelling
van 'een comrnissariaat van politie is eveneens
verworpen, het voorstel van B. en W. is aan-
genomen, Verder werd een voorstel van Hoorn
(s.d.) om te besluiten tot wijziging van de ver-
ordening op de politie in dien zin dat de te be-
noemen adjunct-inspecteur in het bezit moet
z;ijnvan een inspecteursdiploma verworpen.

J
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. Door een done koe aange~anen.

Vrouwernstig gewond.

ht noote .van den
Gisteravond \'IIilde de ec ge een koe naar

landbouwer van S. te ~rgh~md 'eensklaps dol
de weide brengen. ~et dier "er. t beest wierp
en viel zijn begeleidster aan.. He . p het
de. vrouw op den grond en trapte ~~a~l~ zag
lichaam. De landbouwer". dle het te ~evrijden.
gebeuren, slaagde errn zijn vrouw t d en met
Zij werd, in bewusteloo,~n toes ;:ar woning
ernstige inwendige kneUzll1~n . kt
binnengedragen. De dolle koe 15 afg:emaa .

\
,vUDE~N,1 Juli. Kersenve.Iling. Aanvoer 3000kg. I'
zwarte kersen. Prijs: Ie srt, 24-30 c., 2e srt.
18-23 C., per K.G '-------T._....~'r.1,....,,.TrT" .. T •• ,: A~ •. A ..........~ __ ..... _...:I,,~.
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Boxtel.

Nogmaals de gaskwestie.

In de Dinsdagavond gehouden gemeente-
raadsvergader ing kwam opnieuw de gaskwestie
aan de orde. De hedrijvencommissie, waaraan
de raad in de vorige vergadering heeft »pge-
dragen, 30m een onderzoek in te stellen naar
de terugstorting van steekpenningen door den
directeur der gemeentebedrijven heeft gecon-
stateerd, dat de terug te betalen som een. be- 1\

drag van f 1200 vertegenwoordigt. De direc-
teur heeft reeds f 430 teruggestort, zoodat er
nog f 770 te betalen blijft. B. en W. stellen
voor, om dit bedrag te verminderen met f 482.50
wegens verrtcnte werkzaamheden voor 1929 aan
het waterlelcl.ingbedrijf, zoodat het terug te be-
talen bedrag f 28'7.50wordt, hetgeen de direc-
-teur ill 4 jarer. zou moet-en voldoen met dien
verstande, dat wanneer hij VOor dien tijd den
gemeentedienst zou verlaten, het bedrag in-
ééns aangezuiverd moet worden.
Het raadslid van Amelsfoort noemde het on-

begrijpelijk, dat B. en W. met zulk een voorstel
kunnen komen, De raad heeft destijds besloten,
dat de bewuste f 1200 zouden moeten worden I
aangezuiverd en nadat de directeur der ge-
meentebedrijven hieraan gedeeltelijk heeft ge-'
volg gegeven, kent hij zich plotseling het. reent
toe, hiermede op te houden en zijn verplich-.
ttngen met langer na te komen, Spr, vindt het
niet in orde. dat B. en W, den directeur nu nog
salaris gaan toekennen over 1929. I
De voorzitter antwoordde dat de directeur

destijds een briefwisseling heeft gevoerdmet den
vroegeren wethouder van Susante over een uit
te keeren tantième, waaruit hij heeft afgeieid,
dwt hij niet langer behoefde te betalen.
Er ontstonden nu breedvoerige discussies,

waarbi.i verschillende leden zich uitspraken
tegen het voorstel van B, en W.

De voorzitter trok daarop het voorstel in en
stelde, voor èe terug te storten gelden te be-
palen op f 7~0 en 111 een VOlgende vergadering
!'l,en termijn te b€palen, waarop dit bedrag zal
moeten werden. terugbetaald. Met dit voorstel
gir~ (~("'or'~' r .....r..:..f""IpJ

/.
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De spooriijn Boxtel- Gennep.
I

Ondier voorzättersohap van burgemeester Eliëns
is te Veghel een vergadering gehouden van be:-
langhebbenden, in veeband met de op h,anden
zijnde 0 p h ë ff 1n g van het,'p ass ag lel' s -
vervoer op de s p o o rl ij n Boxtel-
Gen nep, Ve,rschillende burgemeesters en wet-
houders van omliggende gemeeneen waren even-
eens aamwezig.
De voorzatter achtte de instandhouding van

het pa&.<>agÏen-svel'voerop deze spoorlijn een
gII'Ootbelang voor de streek, de opheffing zou
groote schade met zich brengen, St~nde de
vergadering werd een comité van actie opge-
richt, wa!llrll'l.O,fI, zitting hebben genomen de
burgemeesters der gemeenten V,eghel, Uden,
SehUndel Mill Haps, Boxmeer, Oeffelt en de
laco-b~meester van Erp, Dit comité heeft 1
zich tot ta.ak gesteld, te trachten de ~.oO!·genomen
opheffing ongedaan gemaakt te krijgen. Macht
dlit met gelukken, dan zal men Ijveren voor
motortractie of eventueel autobusverkeer.
Men besloot een telegram te ZIenden Mill den 1/

minister van waterstaat, waarin wordt geprotes- V
t€erd, tegen opheffing van het personenvervoer-
op deze lijn en den minister wordt ver~Á)chth:t
rnögelijke te doen ter v<l<lQ"t.omingvan dit onheil.

Ernstige mishandeling te Gemert.

.De dader gegrepen.

De kermis te Gemert is Dinsdagavond besloten
met een vechtpartlj, waarvan de 30-jarige land-
bouwerszoon Konings uit Gemert het slacht-
offer is geworden. Na het sluiten van de kermis-
vermakelijkheden keerde genoemde K., die den
avond te Gemert had doorgebracht tezamen
met zijn verloofde, per rUwiel huiswaarts. Toen
zij op den provincialen weg op de grens eer
gemeente Gemert waren gekomen sprong plotse-

I
ling een persoon, die zich achter de beomen
'had verborgen, naar voren en kwam met een
mes gewapend op K. af.
Deze werd door een diepen messteek in het

" hoofd getroffen en stortte hevig bloedend neer.
De onbekende man bracht zijn slachtoffer nog
een groot aantal steken toe. De verloerde van
K. had de vlucht genomen en haastte zich
hulp te gaan halen. Omwonenden 8nelden toe,
doch bij hun komst bleek de aanvaller reeds
het hazenpad te hebben gekozen. K. lag be- j
wusteloos op den weg en bleek ernstig te zUn
gewond.
Onmiddellijk werd een uitgebreid onderzoek

ingesteld en nog des nachts slaagde de chef-

I
veldwachter Kerkhoven erin, de hand te leggen
op den vermoedelijken dader.
De verdachte, de ongeveer 28-jarige boeren-

zoon Z. uit Gemert, werd van zijn bed gelicht
en op het politiebureau ter plaatse opgesloten.
Hij werd aan een strong verhoor onderworpen
en legde tenslotte een volledige bekentenis af.
Reeds geruimen tijd had er E'en veete tusschen
Z. en K. bestaan.

Glsteravond is een vrachtauto, bestuurd door
v. L. uit Alphen, op den dijk te Boven-Leeuwen j
geslipt met het gevolg, dat het voertuig over
den kop sloeg en van den dijk stortte. De heer
v. L. en zijn zoon. werden met ernstize inwen-
dige kneUzingen opgenomen.. 0

De auto was zwaar gehavend.

Gisteravond is de slagersknecht A. E. te
Schijndel door een dol geworden koe aangeval-
len. Met een gebroken been en inwendige kneu- V
zingen is hU naar het ziekenhuis gebracht.
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Een gevaarlijke boom.

Commissaris van polliti" uit Groninlren
met zijn echtgenoote onder Heesch lrewond.
Op den rijksstraatweg '5 fj:ertogenbosch-

Grave, onder de gemeente Heesch, heeft op
dezelfde plek, waar Eersten Paaschdag drl~
leden van de familie WUlems uit Tilburg blJ
een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen,
opnieuween verkeers-ongeval plaats gehad,
waarbij twee personen ernstig zijn gewond.
Qmsltreeks vijf uur Zondagmiddag passeerde

de commissarls van poli1tie,F. W. M. uit Gro-
ningen met Zijn echtgenoote in een open two-
seater, het dorp Heesch om hun va-cantie op hun
buitenverblijf bij Middelburg te gaan doorbren-
gen. Daar het juist geregend had was de weg
ter plaatse zee'!' glad. Even buiten de kom der
gemeente moest de heer M. een verkeerEDbsta-
kel in den vorm van een groeten tmcwr met \
traitor passéeren. Op hetzelfde tijdstip naderde
echter van de andere zijde een vrachtauto en om
deze te ontwijken moest de heer M. het stuur
naar rechts omgooien. Deze manoeuvre
had tot gevolg, dat de lichte twoseater
begon te slippen, dwars over den weg kwam te
staan en tenslotte met groote krachf tegen een
langs den weg staanden boom botste. Het was

Iweer dezelfde boom, waartegen de auto van de
familie Willems ui-t THburg te pletter was ge-
reden. Ook nu weer drong de boom in den wagen
en het linkerportier werd geheel gekraakt en
naar binnen gebogen. Hierdoor raakten de auto-
bestuurder en zijn naast hem zi-ttende eOhitg€-
ncote bekneld. Dr. Bes uilt Amsterdam, die per
metorrtjwiel de plaa-ts des onheils passeerde, zag
het ongéJ.uk gebeuren en haastte zich de beide
slachtoffers uit hun benarde pos1tie te bevrn-
den Ter plaatse werd eerste hulp verleend en
de geneesheer ocrdeelde het nood:zakeliji\'::,dat de
heer en me'V'l'OUWM. per auto naar het st.
Ludovicusgestäoht te Heesch werden vervoerd.
Daar bleek, dat de heer M. ernstige inwendige
kneuzingen had opgeloopen, terwijl zijn echtge-
noote eveneens inwendige kneuzingen had ge-
kregen, welke :evén\vë~ van minder eràstigen
aard bleken te zijn. De beide slachtoffers zijn
ter verpleging in' het ziekenhuis opgenomen. De
auto was zwaar gehavend en moest per takel-
wagen naar een garage worden gesleept.
De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

Nog een ongeluk te Heesch.

Op hetzelfde oogenblik gebeurde aan de an-
dere zijde van Heesch een auto-ongeluk. dat,
gezien de omsta.ndigheden, nog be-trekkelijk goed
is afgeloopen. Een vrachtauto van den expedi-
teur de H. uit Rosmalen, .in welks cabine zich
behalve de bestuurder nog twee personen be-
vonden, begon in de bocht door de gladheid van
den weg te Slippen en botste met groote kmcht
tegen een boom. Het bovengedeelte van de
carosserie, bestaande uit een zoogenaamden kip- J
wagen, kwam geheel vernield op den weg te-

I recht. De auto maakte vervolgens een zwenêdng
naar Iinks en botste wederom tegen een boom.
Gezien de hevigheid van de botsing waren de
drie inzitenden er nog goed afgekomen. Behalve'
liche huid- en schaarwonden liepen Zij geen
letsel -on. De vernielde auto is weggesleept.

Auto door trein gegrepen, geen ernstige
gevolgen.

zaterdlaga.vond omstreeks half zeven is OIpden
onibewaakten overweg onder de gemeente Liemp;
de een bestelauto door den trein gegrepen. Op
dat tijdstip naderde de chauffeur van de
wasscherij de SluisweJ,de uit Boxtel met zijn
auto den overweg. Ofschoon het uitzicht .ter
plaatse ruim is, bemerkte de bestuurder niet, diM
trein 3692, komende uit Gennep, aankwam. De
chauffeur trachtte nog op het laatste oogenelik L)
te stoppen, doch dit gelukte niet meer. De auto
werd door den trein gegrepen en een eind
meegesleurd. Nadat de trein tot stilstand
was gebracht, bemerkte men, dat het ge-
heele onderstel van den auto was afgerukt. De
chauffeur was woo-der boven wonder ongedeerd
gebleven. De trein ondervond Goor het gebeurde
eenige vertraging. Tegen den onoplettenden
chauffeur is proces-verbaal opgemaa.k't;.
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Twee bekwame speurders gaan heen,

Brigadier WeDS met ZÜD hond' Let.
naar st. WiUebrord.

Opnieuw gaan twee speurders, die een groot
aandeel hebben gehad in de zuivering van Oss
en omstreken, deze streek verlaten. Het zijn
rijksveldwachter-brigadier titulair Wem uit
Heesch met zijn befaamden trouwen rijkspolitie-
hond Leo. Deze viervoetige speurder heeft er
niet weinig toe bijgedragen, dat de misdadigheid
doeltreffend werd bestreden. Immers, het Ossche
boevenaüde, dat voor geen kleintje vervaard
was, was banger voor Leo dan voor memgen
politieman. Een bekend feit is het, dat sinds
den laatsten speurtocht van het schrandere
dier naar kippendieven op 28 Juli 1934 in de
buurt van Oss geen kippendiefstallen me€;ltzijn
voorgekomen. Op dien dag VOlgdeLeo een spoor
van 8 kilometer van Nistelrode naar Oss en wees
zijn messter de drre kippendeven aan, terwijl de
gestolen dieren door hem werden opgespoord.
Thans zal hij met zijn baas naar st. W1lle-

brord worden overgeplaatst, om daar de vangst
naar dieven en ander gespuis voort te zetten.
Met ingang van 16 Juli is rijksveldwachter

Wens bevorderd tot brigadier, met standplaats
st. Willebrord, omvattende gedeelten van de
gemeenten Rucphen, het Heike, Hoeven en
Zundert. Wens en Zijn trouwe helper krijgen
in de streek van het beruchte Heike gelegen-
heid om de goegemeente de veiligheid te hel-
pen verzekeren en de faam van Leo's speur-
derskwaliteiten waarborgen volkomen succes.
Als opvolger van brigadier Wens komt ter

standplaats Heesch de rijksveldwaohter v. d.
Vijver met den rijkspolitiehond Mando. Ook
deze hond heeft zijn sporen als speurder ver-
diend en menige smokkelaar in de streek van
Zegge heeft reeds op minder aangename wijze
met hem kennis gemaakt.

Aulo te water gereden.

De passa,giers gered.

Gisteravond is een auto onder de gemeente
Veghel geslipt en in een sloot gereden. Mr. B.
uit Ablnsterdam enhde chauffeur konden door ~J
voor ijgangers op et droge worden gebracht.
De passagier liep ernstige verwondingen op en
moest in het ziekenhuis te Veghel worden
opgenomen. De chauffeur werd licht gewond.
De auto' werd. zwaar gehavend.

~' _4y..,5?J.
IJsco-man aangereden. I,

Op den Rijksstraatweg 's Hel'togenbosch-.
Grave, onder de gemeente Schayk, is gister
middag de 19-jarige ijscoventer van Tijnen uit
Schayk, die met zijn ijskarretje rechts van den
weg stond, door een passeerende autobus van
de fa. v. d. R. uit Grave aangereden. Van
Tijnen werd tegen den grond geslingerd en
bleef ernstig gewond liggen. Hij bleek, behalve
inwendige kneuzingen, ook verwondingen aan I
beide beenen te hebben opgeloopen, De chauf-
feur van de autobus vervoerde het slachtoffer
naar zijn woning, waar dr. SJuyters, uit Ra_
venstein, geneeskundige hulp verleende.
De politie heeft een onderzoek ihgesteld naar

de oorzaak van het ongeluk. Het ijskarretje is
vernield.

Door autobus aangereden .

.Zaterdagavond is mej K., uit Megen, die per
rIJWIel den Maasdijk te Megen kWl'im afrijden,
d~or een haar tegemoetkomende autobus ge- V
~~~en en ~egen den grond geslingerd. Mej. K.
S d met mWendlge kneuzingen en huid, en
chaafwonden opgenomen en is op last van
dr. Baptist te Megan, per auto naar haar wo-
mng vervoerd. Haal' fiets werd vernield Den
chauffeur van de autobus treft geen schuld.

j



Mishandeling en verwaarloozing
van een kind.

Ontaarde moeder.

Men meldt ons:
De gemeentepolitie te Mill, in samenwerking

met de marechaussee heeft in een ergerllJk ge-
val van kindermishandeling en verwaarloozing
ingegrepen. Op de st. Hubertsche Heide aan het
begin van het uitgestrekte Peelland, woont
onder de gemeente Mill en st. Hubert in een
kleine 'boerderij het gezin van G., bestaa.nde
uit man, vrouw an 9 kinderen van 1 tot 18 Jaar
oud. Ofschoon het boerderijtje eenigszing af-
gelegen lig·t, gingen er in de 'buurtschap reeds
geruimen tijd geruchten, dat er zich op de
hoeve een drama zou afspelen, waarvan een
jongetje van 3'1. jaar het slachtoffer zou zijn.
Deze geruchten zijn ook de politie ter oore
gekomen en toen een onderzoek werd ingesteld
bleken de beweringen allerminst overdreven te
zijn en dat hier sprake was van een geval van
kindermishandeling, dat el'ke beschrijving tart.
De 39-jarige moeder G.~S. schijnt een bij-

zonderen haat te koesteren tegen haar 3)0-jarig
zoontje Hendrik. Het kind, dat geheel normaal
is en zelfs vlug van begrip, was doodsbang van
zijn moeder en werd voortdurend door haar ge-
slagen en getrapt. In de felste koude werd het
kind door de moeder op zolder opgesloten, waar
het dan den geheelen dag moest blijven. De
vrouw schijnt er een duivelsch plezäer in gehad
te hebben het knaapje te kwellen. Immers, wan-
neer het'kind zich hOO bevuild, werd het door
de moeder onder een pak slaag gedwongen zijn
eigen facaeliën op te eten. Ret kind was ook
geheel vervuild en werd nooit gewasschen en
van schoone kleeren voorzien. Bij de warme
kacnel werd de kleine niet geduld. Soms werd
hij in den vroegen morgen op hardhandige wijze
het huis uitgezet, waarna hij den geheelen dag
in regen en koude in de buurt moest rond-
zwerven. Dit 'bleef in de buurtschap niet on-
opgemerkt. Wanneer het kind dorst had en om
water vroeg, werd ook dit door de moeder ge-
weigerd, terwijl zij zich zelfs niet ontzag haar
oudere kinderen tegen het kleine 'broertje op te
zetten. Meermalen is dan ook gezien, dat de
kleine jongen om zijn dorst te lesschen regen-
water uit de karresporen van den weg dronk.
Het knaapje kreeg nagenoeg geen voedsel en
was wel gedwongen de rauwe veldvruchten die
hij van den akker wegnam, op te eten.·
Talrijk zijn de keeren dat hij op ruwe wijze

werd mishandeld. Toen het kind eens ondeugend
was geweest, heeft de ontaarde moeder zich niet
ontzien haar 14-jarigen zoon te dwingen zijn
broertje met een gloeiende pook te handjes te
bewerken, waardoor het ernstige brandwonden
opliep. In weerwil van 'het feit, dat het knaapje
pas even 3 jaar oud was, werd hij ged'\"Jongen
op poOtland te werken. Zoo goed en wo .kwaad
Slo 1. 1l ging moss- het kind de' oudesen

meehelpen wieden. Wanneer hij dit niet goed
deed, werd hlj met stokslagen gestraft.
Het is eigenaardig, dat de vader van deze

kwellingen geheelonkundig was. Hij ging des
ochtends vroeg naar de wer'kverschaffing en
keerde 's avonds laat terug. De mishandelingen
werden alleen gepleegd als de vader afwezig
was en de oudere kinderen waren zoo bevreesd
voor hun moeder, dat zij hun vader nooit iets
hebben durven zeggen.
Zoo heeft het dan kunnen 2lijn, dat de moeder

met haar «chandelijke practijken geruimen tijd
heeft kun. .n voortgaan. Thans is hieraan door
de poEtie paal en perk gesteld. De kleine
Hendrik is nu onder de hoede van den vader
achtergelaten en de justitie zal hebben te be-
eerdeeten wat er met den kleine verder moet
gebeuren. Te_gen de moeder is proces-verhaal
opgemaakt.
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Het verwaarloosde kind.
In verband met het geval van ergerlijke

kindermishandeling te Mill en st. ~ubert ver, J
nemen wij, dat de 37f_jarig~ Hendrik van G.
aan de ouderlijke macht 18 onttrokken. H;et
kind is onder de hoede gesteld van den voogdij-
raad te 's_Heroogellibosch e1:1is overgebracht
naar Venlo, waar het in het r.k, st. Jozef-
gesticht Nazareth een onderdak heeft gevonden-

Zakkenrollerij.
De zakkeIll'oller gelLrre1ilteerd•

Gisterochtend heeft een zakkenroller op de
weekmarkt te Oss een martktbezoekster haa.~
portemonnaie met geld ontrold, waarmeehth~J \
de vlucht nam. om.stanqers st~lden een RC er- {f
'volging in, doch de dief Wist te ontkomen.
In den middag is hij ecnter door de gemeente~
politie achterhaald. Men bleek ~e doen ..
hebben met den 28-jarigen J. B. urt oss.. HlJ
in het ;politiebureau opgesloten.

2Z/tdt~L

Brand te Oss.
Onder verdachte omstandigheden.

G1steravond omstreeks half elf bemerkten
overburen, dat rook opsteeg uit een heerenhuis
naast het café-restaurant De Schuur aan de
Oude Molenstraat te Oss bewoond door de fa-
'milie S. Bij onderzoek bleek, dat in een van de
kamers op de benedenverdieping brand was
uitgebroken. De omwonenden waarschuwden de
'bewoners. De heer S. was afwezig, doch me-
vrouw S. en haar dochter hadden het brandje
niet opgemerkt. Met vereende krachten gelukte
het de 'brandende meubelen naar buiten te bren-
gen en aldus den brand in den kiem te smoren.
Een .half uur later bemerkten overburen echter
dat bij de familie S. opnieuw brand scheen uit-
gebroken te zijn, ditmaal op de bovenverdieping.
Ook nu weer waren de bewoners onkundig van
den brand. Het vuur bleek te woeden op een
der slaapkamers. El' ontwikkelde zich veel rook.
Het gevaar VOOruitbreiding was niet denkbeel-
dig, omdat het gemeentehuis in de onmiddel-
lijke nabijheid is gelegen van de kistenfabrieken
en houtopslagplaatsen van de N.V. de Reuver.
Buren waren er voor een groot deel in ge_

slaag~ het vuur te blusschen, zoodat de brand-
weer niet veel hulp meer behoefde te verteenen.
De politie stelde een onderzoek in en toen de
heel'S. thuis kwam, werd hij aan een verhoor
onderworpen 'én ;':.de . konlnklljke marechaussee
achtte termen aanwezig tot arrestatle van den
heer S. over te gaan op vermoeden van brand,
stichting.
Ook zijn echtgenoote en dochter zijn gearres-

teerd en naar de marechausseekazerne ge-
bracht. Het onderzoek duurt voort .
.Vanochtend heeft nu'. v. d. Burg, officier van

justitie te 's.Hertogenbósch, zich naar Oss be-
geven, ten einde persoonlijk. zich op de hoogte
te stellen vàn de situatie tell huize van de
familie S.
De officier van justitie vertoefde geruimen

tijd in de woning. De 18_jalige dochter van
de familie S. is ill vrijheid gesteld, het echtpaar
blijft in arrest.

~J~". d/3

II Minister Deckers naar Oss. - \ J
Minister Deckers zal zondag het concours \

hippique te Oss bijwonen.



Auto te water gereden.

• De bestuurder gered.

Vanochtend is een taxi uit OSS op den MacI:a-
> ren.schenweg' geslipt en in de diepe wetenns
gereden. De chaurreur wist door stukslaan van
een ruit uit den wagen te komen. Perso-
neel van de nabijgelegen badmrichting slaa.~de
er na veel moeite in den passagier, een bednJfs-
leider bij de Maaswerken te Heesch, te redden.
Hij • had snijwonde~ aan ge:aat en hande~
gekregen. De beschadigde taxi IS per kraanwe
gen gelicht.

I -

Ministerieel bezoek aan de stuw
te LiUoyen.

Gisteren hebben de ministers van sociale
zaken mr. M. Slingenberg en van waterstaat
jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude een
bezoek gebracht aan de stuw te Littoyen.
De ministers waren vergezeld van den hoofd-

ingenieur van den rijkswaterstaat, den heer
De Vries. en den heer De Veer, ingenieur bij
dien dierrst.
Het gezelschap, dat verder bestond uit Eerste

en Tweede Kamer-leden, bezichtigde de bouw-
werken în de Maas. Daarna werd de tocht per
auto voortgezet in de richting Oyen. Ook hier
zijn de Maaswerken en de versterking van dr
Maasdijken in oogenschouw genomen,

/
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Minister Deckers te Uden.

De minister van landbouw, visscherf en
handel, mr. dr. L. N. Deckers, heeft gisteren
een bezoek gebracht aan Uden, waar hij de
aanplanting op de Udensche hei, gelegen langs
den provincialen weg Uden-Zeeland, heeft
bezichtigd. In circa acht jaren zijn over een
oppervlakte van ca. 200 H.A. jonge dennen-
bossenen aangepl'ant. De minister was ver-
gezeld van zijn secretaris dr. Peters en verder
eenige ambtenaren van het staatsboschbeheer.
die hem van voorlichtmg dienden.
Te Uden' werd' deTunch gebruikt. Omstreeks

3 uur is de minister per auto vertrokken in \
de richting Venray; waar eveneens aanplan-
tingen zouden worden bezichtigd.

Brandstichting?
Gisteren is het echtpaar S. in Wiens woning te

Oss enkele dagen geleden op verdachte wijze
brand is ontstaan, gevankelijk naar, Den Bosch
gebracht, teneinde voor den officier van justitie
te worden geleid. Na verhoord te zijn werd mevr.
S. in het huis van bewaring opgesloten. De heer
S. is op vrije voeten gesteld.

v

;30/~ ~.:Û.

I 't
De 70-jarige heer P. van Zon te Oss die dezá

Idagen bij het verrichten, van wer'kzaallll1eden in
zijn woning zoo ernstig kwam t~ vallen dat
hij in het ziekenhuis moest woeden opgenomen,
1& vannacht aan zijn verwondingen overleden.

I



Gecompliceerd verkeersongeluk.
1~2b } 'q~ Twee gewonden •
.Y

Gisteravond heeft op den rijksweg den Bosch-
Grave, onder Heesch, een gecompliceerd ver-
keersongeluj; plaatsgehad. Bij het gemeentehuis.
van Heesch was aan de rechterzijde een vracht-
auto geparkeerd. ZOOals op den rijksweg zeer
veel voorkomt, hadden twee wielrijders, die een
tocht maakten, den bestuurder gevraagd een
eindweegs te mogen meerijden en zij waren
bezig hun fietsen op den auto te laden toen
uit de richting Grave met flinke vaart een
personenauto naderde, waarin de gebrs, ~ou-
werse Uit Eindhoven zaten.

Door nog niet opgehelderde oorzaak kwam
deze personenauto tegen de rechterzijde van
den stilstaanden vrachtauto terecht. De botsing
was zoo hevig dat de vrachtauto eenige tien-
tallen meters voortgeschoven werd ofschoon de
handrem aanstond. Door den schok vielen' de
wielrijders van den auto, doch zij liepen geen
letselop. . .
Met de inzittenden van den personenauto

was het erger gesteld. Zij werden uit den auto
geslingerd en lagen büwusteloos langs den weg.
Toevallig passeerde Juist dr. $ieber,g uit Am-

,,, sterdam. die de eerste hulp verleende, Ook dr .
.........,Bo\lman uit Nistelrode was spoedig ter-plaatse.

De slachtoffers werden per brancard naar het
St. Ludivicus gesticht ter plaatse vervoerd. Zij
hadden behalve inwendige kneuzingen een
zware hersenschudding. Hun toestand is zorg-
wekkend.
De personenauto is zoodanig beschadigd, dat

het stuurwiel en verdere onderdeelen over den
r weg vèrspreid lagen, Ook. de vrachtauto was'lernstig beschadigd. . .

-'-~I
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•Autobotsing bij Oss.
De chauffeur, die het ongeluk ver-

oorzaakte, sloeg o!p .de vlucllt, majl.r
is epgespoerû en aaillgeh~den.

lin den nacht van ZateJ.:dag op Zondag heeft
op den rijksstraatweg '.s Hertogenbosch~Grave
een ongeluk plaats gehad, dat gezien de om-
standigheden nog betrekkelijk gunstig is afge-
loopen. Omstreeks 12 UUl' is nabij het Ossene
woonwagenkamp een vrachtauto tegen een per-
sonenauto gebotst. De bestuurder van den
vrachtauto, zekere v. d. B, uit OSs, heeft ter
plaatse om tot nog toe onbekende redenen zijn
auto willen draaien, toon van de richting Nij-
megen een luxe auto naderde. De personen-
auto, waarin zich de heer M. uit '5 Hertogen-
bosch en zijn zoontje bevonden, reed, doordat
het zicht ter plaatse, in verband met den neer-
stroomenden regen zeer slecht was, in volle
vaart tegen den vrachtauto op. De botsing was
zoo hevig, dat beide auto's gedeeltelijk werden
vernield. De inzitfenden van den personenauto
liepen bloedende verwondingen op aan hoofd en U
handen. Na door Di'. Bouwman Uit Nistelrode
medisch behandeld te zijn, zijn zij met een \
anderen auto naar hun woonplaats vervoerd. In- I
tusschen had de chauffeur van den vrachtauto ,
de, vlucht genomen. Burgemeester Offermans uit
Heesch. die spoedig ter plaatse was, waarschuw-
de onmiddellijk de motorbrtgade der Kon. Ma-
rechaussee uit Oss, welke laatste een achter-
volging instelde. Inderdaad gelukte het haar den
automobilist op te sporen. Het bleek de rij-
wielhandelaar v. d. B. uit Oss te zijn. Nog des
nachts is de man van zijn bed gelioht, en in
de Marechausseekazerne te Oss ingesloten. Hij
zou onder den mvteed van sterken drank heb-
ben verkeerd. Ook het achterlioht van den
vrachtauto was niet geheel in orde. De vracht-
auto is in beslag genomen. De luxe auto is naar
een garage te Oss gesleept.



Ongeluk met een ledige carbidbu5.
zaterdapvol1(i wall het 12-jartge :OOQlltjevan

de familie W. te Magen aan het :spelen met
een ledige carbidbus, welke hij met wa:ter :vu1è:e.
De jongen beging toen d3 ollvoorztcht}gheld
een brandenden lucifer in de ):>U:;Ite werpen. Een
llf;Vigè ontplQWng volf.lQ,e,.oe vlammen ,steger:
hoog op en de ol1voorzichhge knp,ap. Wel Ii <lool
'het fel oplaadende vuur in bet ge1ll<lttgetrQf!en•

Met brandwonden aan het Ifale,l,tt ~erd !lij
opgenonl'ln .. Men vreest v®:r het. ,eZloll.tsver. \
m~en van het slachtoffer.-J I..J;'7uL.:, . a.rv. A

Vorstschade aan de rogge in
Oost Noord-Brabant.

Thans, nu de rogge in Oostelijk Noord-Bra-
bant wordt gemaaid, blijkt het gewas op vele
plaatsen reel' ernstlg te hebben geleden van de
late nachtvorst. hoofdzakelijk in den nacht van

I
F;ersten op Tweeden Pinksterdag. Omstreeks
dien datum bloeide op tal van perceelen in
Oostelijk Noord-Brabant de nrgge en juist op
dit moment z\in de aren het gevoeligst. Het is
dan ook niet te verwonderen, dat thans. :1U de
sikkels door de rogge gaan. geconstateerd wordt
dat OP vele perceelen de .aren maar half en
soms noz mmder gevuld zijn. In de meeste
gevallen blijkt'·' dat juist het middengedeelte
van de aren geheel ronder korrels is.
Dit opmerkelijke verschijnsel houdt verband

ZOo deelde ons de rijkslandbouwconsulent dr.
ir. Deckers uit St. Oedenrode mede. .net het
feit, dat het middengedeelte der korenaren het
eerst begint te bloeien en zoodoende op die plek
het gevoeligst is. Er zün perceelen, waarvan de
opbrengst nog geen derde zal bedragen van
andere jaren. Opmerkelijk is. dat van akkers
van eenzelf'den eigenaar het eene perceel be-
vroren is, terwijl van- het andere perceel een
normale opbrenzst wordt verkregen.
Voor de zandboeren. die zich door den regee-

rtngsxteur, voor roage meer can in andere jaren
op den verbouw van dit gewas hebben toege-
legd. beteekent dit een dubbelen schadepost, ill
de eerste plaats 'minder opbrengst en daarna
mlnder steunuitkeertng. Voor verscheidene boe-
ren bedraagt de schade meer dan .f 200. Zl,]
trachten thans door middel van hun boeren-
organisatie de geleden schade vergoed te LUij-
gen. De organisatie heeft reeds menschen uit-
gezonden om de vorstschade te laten schatten:
ITl vele gevallen blijkt dlOZ, .M",. , __.,,,1 niet nee
uitvoerbaar. daar de OOgstreed~ voor het groot-
ste deel binnen is. De zandboeren hopen. da~
-de regeermg hen op eenigerlei wijze in de gele-
den schade tegemoet zal komen.

..
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St. Michielsgestel.l
.. I

De woonplaats van den burg~meester.
In de Woensdagavond gehouden raadsver-

gadering kwam. een blief van Ged. Staten ter
tatel, waarin dit college den raad om advies
vraagt, betreffende het door den burgemeester
aan de Kroon gedane verzoek om ontheffin
van het voorschrift te St. Mi.chielsgestel t~
moeten wonen. Naar aanleiding hiervan stelden
B. en W. voor, deze ontheffing voor twee jaren
te verteenen. _omdat h.ier ter plaatse geen ge-
schikt pand 111 huur IS 'te verkrijgen. Er ont-
stond hierovsj- een breedvoerige discussie' Ver-
schillende leden verklaarden zich tegen illwilJi-
gmg van het verzoek en acl~tten het wenschelijk,
dat de burgemeester in zijn gemeente woont
Men .was van oordeel, dat er zich in den loop
der Jaren voldoende woongelegenheid heeft
voorg~daan. Men heeft zelfs een ambtswon.in
beschikbaar willen stellen, doch deze i d g
den burgemeester atgewezen. 5 oor
Tenslotte wordt besloten Ged Stat

zoeken de gevraagde ontheffinÏ1; lue£ntete ver-
leenen. ver-

J



Een naspel van den brand.

Dreumel

In den gemeenteraad.

In de gemeenteraadsvergadering is crittek ge-
oefend op het optreden van de politie naar aan-
leiding van een post, welke was uitgetrokken
voor extra-uitgaven betreffende politie-
veTtterking bij een brand. Zooais men zich zal
herinneren heeft eenige maanden geletien een
zware brand te Dreumel gewoed, waarbij eenige
huizen werden verwoest. Degenen die bij de
blussching behulpzaam <lijn geweest hebben
kans gezien uit een perceel een vat jenever te
stelen. Daaraan hebben de spuitgasten zich
tegoed gedaan en verschillende daarvan ver-
keerden onder den invloed van sterken drank.
Het gevolg was dat er relletjes ontstonden en de
burgemeester verplicht was versterking van
politie aan te vragen. Met zes gerequireerde
politiemannen gelukte het de onrust te her-
stellen doch niet voordat er rake klappen waren
uitgedeeld. Een der wethouders die zich ook
onder de menigte bevond, liep eveneens ver-
sohillende klappen op.

Wethouder Mollenberg hekelde in scher;!)€
bewoordingen het optreden van de politie in het
algemeen en betoogde dat de mentaliteit van de
politie niet deugt.
Wethouder oruvsen kwalificeerde het op-

treden van de politie voornamelijk bij relletjes
als barbaarsch, grof, ruw, partijdig en beneden
alle critiek. Spreker verklaarde, dat hij met

voorbedachte rade is afgeranseld, hij. en even-
eens anderen. Men heeft kunstmatig relletjes
gemaakt, want alles te zamen was het een
storm in een glas water.

OOik de leden Kcoymans en van Deursen
spreken hun misgeneegen uit over het weinig I
tactrtjke optreden van de politie.
Wethouder Cruvsen verklaarde nog, dat het I

nu in den raad besprokene weder voedsel zal
geven aan de poht-ie om tegen hen rancune
maatregelen te nemen. De raad is van opinie
dat het beleid niet deugt en veldwachter
L€enders een anders gedrachtslijn moet volgen
daardit collega anders maatregelen tegen hem
zal nemen. Zijn ingediende nota inzake koeten
van voeding van arrestanten en politie vindt
men abnormaal hoog. \ .
De raad weigerde dan ook unaniem de aan-

gevraagde post goed te keuren.

Botsing tusschen motorfiets en auto.

'I'wce gewonden.

Gistermiddag is op den 'Heuvelte Gemert f'en
verkeersongeluk .gebeurd, Waa,rbij twèe; pér-
soncn werden gewo.(ld. Omstreeks een. uur Pils-
seerde de, heervan M. uit Lieshout per motor-
fie~s . met een vrouwelijke duopassagier, een
melSJe van 12 Jaar, het dorp. Daal'bij is hij in J
botsll1g gekomen met een pel·sonêllaüto.· De
motorrijder en zijn passagier werden tegen
den grond geslingerd. Het meisje kreeg een
beenbreuk en inwendige kneuzingen. De motor-
riJder kreeg eveneens inwendige kneuzingen en
,.~en armbreuk. Beide personen zijn naar het
ziekennuis ter plaatse vcrvoerd.: Het motor-
rüwip] \\rPl'rL t ......t- ......... l -

Gisteren is de heer Goossens te G€mert, toen
hij de straat per fiets wilde oversteken vlak
VOOreen vrachtauto komen te vallen. Hij werd \0
door de auto aangereden, met een armbreuk V
en inwendige kneuzingen naar het ziekenhuis
gebracht.



\

Diefstallen, inbraken en1..

De '~litie te Schijndel heeft d~ h:~!a~e~~ 0
te leggen op zekeren van K. en ... aan k~nij-

I verdacht werden zich herhaalde_llJk akt De

\

nendiefsl<allen te h.e!:lben Schul~ ;~~~s ;fge-
beide verdachten hebben een eoesloten.
legd. Ze zijn in het politlebure_au pg te
De politie heeft te .hunnen mnze een groo
partij gestolen konijnen ill oo.:lag genomen.

Ongelukken.

N" 1hetMaandag had de arbeider P. S. te IJ?Se
ongeluk op de steenfabriek aldaar t~sscnen .~_e~
lorrre bekneld te geraken. De man hep erns l~
verwondingen op en' RI vannacht aan de g -
volgen overleden. -

IO~~

Winnende duiven.

Maar zij ded~n' het niet zelf.

Te Oss is aan het licht gekomen dat de land-
bouwer J. aldaar, die lid is van den Nederland-
schen Algemeen.en Bond van PostduivenhOU-
ders, afd. H., zich op onrechtmatige wijze geld-
prijeen .heeft weten toe te eigenen. Het .was ~
.den laatsten tijd' opgevallen, dat de duwen I ')

van 'J. vrij regelmatig eerste prijzen Wisten te I .
behalen, wat vroeger allermin-st het geval was.
"Toen het bestuur van de vereeniging een onder- I [ ~-).- ~zoek instelde bleek, dat de landbouwer met den
constateur' 'had, geknoeid en aldus had weten te
bewerken, dat zijn duiven zoogenaamd den
kortsten tijd maakten. J. heeft de fraude be-
kend en de onrechtmaig verkregen gelden in
de kas der vereeniging terug gestort.

Onrechtmatig steun getrokken.
. De politie te Heesch heèft' pröCéS verlma.t if
opgemaakt tegen vier mensenen die. zich J::Lad-
den sohul~ gemaakt. aan onreclh.tnnatig sieutl~,
trekk~m. ZlJ hadden een verdienste ,van ae,vell,
tot tien gulden per week verswegen. :~-s. ',"

II ~j) ~ p~;')

Oss.1
Opperwachtmeester Mintjes gaat heen.

Men sclUijft ons ui,t Oss:
De brigade van de Kon. Marechaussee te Oss

zal binnen zeer korten tijd een allgeheele ver-
andering ondergaan, Deze brigade, dde sedert-
jaar en dag uit bereden manschappen bestand,
zaJ. worden vervangen door manschappen te voet.
Darur opperwacntmeester Mintjes tot de bere-
den marechaussee behoort, heeft deze reorgani-
satie tot gevolg, da,t overplaatsing ooik voor hem
noodzake.Jijk wordt. Hiermede gaat een oor ver-
dienstelijkste figuren van de OS6Che brigade,
vertrekken, Ofsohoon opperwachtmeester Mintjes
zich niet op den voorgrond stelde, weet toch
iedereen, dat hij de man is geweest, die door zijn 'v
orgarusatäetaäent kon bewerkstelägen, dat de be-
strijäing der Ossene crimmaäteit wo doeltref-
fend ten uitvoer werd gebracht, Hij is een mili-
tair in hart en ziel, met een sterk gevoel voor
orde en tucht; hij Wist zijn ondergeschikten tot
een tactvoloptreden te inspireeren, daarbij het
Sp€Ull"- en recherchewerk overlatend aan dg
wachtmeesters de Gier, Curfs en v. d. Weerdt.
Doelbewust en vol vertrouwen aanvaardde hij
3 jaar geleden zijn benoeming tot commandant
der brigade.
Velen te Oss en omstreken zullen met leede

oogen Mintjes zien vertrekken, daar allen, me
met hem in aanraking kwamen, in hem een '
rechtschapen mac met ijzeren wilskracht be-
wonderen.



Vechtparfij te Oss.

Twee personen gewond.
Gisteravond heeft te Oss een ernstige vecht- I

partij plaats gehad, waarbij twee personen zijn
gewond. Om half tien ontstond er in de Arends-
vlucht een woordenwisseling tusschen den heel."
S., lid van den gemeenteraad en mel van G.
over de teruggave van een geleend dekkleed. De
rU211eliep zoo hoog, dat de vader van de juf-
frouw kwam toelocpen en zich in de kwestie
mengde. Het bleef niet. bij een woordenwisseling
en spoedig gingen de beide mannen 'elkaar te
lijf.
Intusschen waren twee zoons van den heer

S. verschenen, die den vader te hulp kwamen.
DIt had tot, gevolg, dat op zijn beurt ook een
zoon van den ouden heer van G., de 20-jarige
H. van G." ten tooneele verscheen, zoodat op
een gegeven oogénblik niet mlnder dan vijf
personen in de vechtpartij waren gewikkeld.
De vechtenden rolden als een kluwen over de
straat.
Toen de worsteling op Zijn hevigst was kwam

een dochter van het vechtende raadslid toe-
snellen, die weldra in de vechtpartij was be-
trokken. Plotseling zakte een der vechtenden,
hevig bloedend, ineen en bleef bewusteloos op
den weg liggen. Het bleek de ZO-jarige W. S.
te zijn, die dOor twee messteken was getroffen.
Ook zijn zuster had een messteek in de borst
opgeloopen.
Toen de vechtersbazen zagen, welk onheil

was aangericht, bekoelden 'hun gemoederen en
werd de strijd gestaakt. Onmiddellijk werd de
gemeentepolitie gewaarschuwd en .geneeskundige1''''''' l:mlp ontboden. Dr. Wassman verleende de

~ hrste hulp en constateerde bij W. S. een diepe .]
~ steekwond in de borst en een messteek in den V
Ii - " árm.

Het slachtoffer werd de ouderlijke woning
......... iJil)Jlengedragen. Zijn zuster. die eveneens een
....." steekwond had opgeloopen, is ook door den ge-

I raeesneer behandeld.
~ 4 De vermoedelijke dader. de 20-jarige H. van

G. werd naar het poütlebureau overgebracht,
"waar hij aan een verhoor werd onderworpen.
De politie onderzoekt of nog meer vechters-
bazen van het mes gebruik hebben gemaakt.

Gisterochtend is de timmerman D. te Oss bij
het aanzetten van een motor door den electri- I
schen stroom getroffen. De man sloeg bewuste-
loos tegen den grond. Hij is naar het st. Anna-
ziekenhuis ter plaatse vervoerd. Zijn toestand is
niet levensgevaarlijk.

IJ_/ï~~
Ongelukken.

Gis.teravond is het 6-jarig zoontje van de
familie v. O. te OIls spelende van een ladder v'
gevallen. Met een zware hersenschudding
mwendige kneUZingen is de jongen naar h~~
St. Anna-ziekenhuis vervoerd

Branden.

~Hsteravond is de kruidenierswinkelmet woon-
huis van W. G. te Beneden-Leeuwen dool'
on.beke~de oorzaak tot den grond toe afgebrand. ,)
Wlnkelinventaris en inboedel gingen verloren'1' V
Verzekering dekt de schade,

VBB.

De sterkte van de marechaussee
wordt verminderd.

De versterking van de Kon. Marechausses te
Oss wordt. lan.gzamerha.nd geheel ingetrokken.
Nadat eerugen tijd g,eleden het detachement
~~ de ho.eve De Elzen'burg is opgeheven, zal
to~ns aak het detachement te Litho-y.en. dat

- taak had de MaaskallIt te 'beveiligen met
""~aan(joag verdwijnen. ;_ _
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""'''' Het verzoek van inspecteur van Kdehl-r;,~denS~
voo. d' 'ens gezon ç, Vden politiechef te Oss. ie well ad gevraagd is

redenen vervroegd pensioen is aan
ingewilligd. Met ingang van 11 ~'f~s:r uit den
inspect.eur vall Kempen eervo c
politiedienst verleend.

/!~
De vermissing van een
rentmeester te Oyen.

Geen enkel spoor gevonden; daar
de man onlangs bedreigd is, denkt
men aan misdrijf.

In het ocht.bl. van Zondag is melding ge-
maakt van cie vermissing van den reutmeester
B, Baggerman te Oyen, van wien men aan-
nam. dat hij met een roeiboot op de Maas ver-
dronken is,

In weerwil van het feit, dat men den g.;:hee-
len Zaterdag en Zondag de Maas heeft afge-
dregd naar het lijk zijn alle pogingen vrucnte-
loos gebleven,
Men heeft geen spoor van den vermiste kun- !

nen ontdekken, terwijl Gok de boot nog steeds
niet is gevonden, Voornamelijk door dit laatste
wint in het dorp de overtuiging veld, dat men
nier niet met een gewoon verdrmkingsgeval te
doen heeft doch dat de heer B. het slachtoffer
ZGUzijn geworden van een laaghartig misdrur.
De geruchten, dat hier misdrijf in het spel

zou zijn, nemen steeds meer vasteren vorm
aan voornantelijk doordat het Vrtjdagavond
windstil was acht men het uitgesloten dat de
heer B., die als. een kundig roeier bekend stond
met zijn roeiboot verongelukt rou zijn, terwijl
men in dat geval toch de boot gevonden zou
moeten hebben, waarmede het slachtoffer,
dat den Vrijdagavond bij zijn verloofde Maas-
bommel had doorgebracht, over de Maas naai'
huis is geroeid. Te Oyen mompelt men, dat hel
niet onmogelijk moet worden geacht dat B,
'aan een wraakneming ten offer is gevallen.

In de nabijheid van het kasteel te Oyen,
waar B. namens den heer Smits van Oyen het
beheer voert over diens bezitt-ingen, zijn in den
laatsten tijd verschillende grondwerken Uitge-
voerd ten behoeve van de Maaskanalisatie-wer-
ken, Hierdoor waren verschillende tewerkgestel-
den geregeld op de terreinen en eigendommen
van den heer Smrts van Oyen. Van eenige te-
werkgestelden heeft B.' last ondervonden. Op
order van den opzichter der werkverschaffing
werden dew personen daardoor voor eenige
dagen geschorst, Dit zette kwaad blood tegen B.
en sindsdien werd B. vrij regelmatig bedreigd.
Toevalligerwijs was het ook Donderdag de eer-
ste dag dat geen bewaking meer op deze terrei-
nen was aangesteld, zoodat in den bewusten
nacht niemand in de omgeving aanwezig was.
Het is dan ook met te verwonderen, dat de
dorpsbevolking de feiten met elkander in ver-
band brengt, Ook was het eigenaardig, dat twee
rooibooten van den Veerman van Oseh, die -vrij-
dagavond nog aan de Oyenschen kant lagen ge-
meerd, Zaterdagochtend aan de overzüda van de
Maas wesden teruggevonden, zonder dat'hier-
voor 'n nadere oorzaak te vinden is. Men neemt
te Oyen dan ook vrijwel als vaststaand aan; dat
B aan de Brabantsche zijde van de Maas moet
Zijn overvallen, waarna zijn vervolgers de vlucht
per roeiboot over de Maas hebben genomen. De
politie onderzoekt thans of deze geruchten waar
heid bevatten. Het onderroek is nog in vollen
:;:ang.

[ tv'
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Branden .

.Gistera vond 15 door onbekende oorzaak brand
UItgebroken In de groote landbouwschuur van
den landbouwer v. d. Camp te Haren (N.-Br.).
Dr brandweer slaagde er met moeit.e in de
nabijgelegen boerderij, welke veel waterschade V
kreeg, te behouden. De schuur, waarin de ge-
heele rogge-oogst geborgen was, is een prooi
der vlammen geworden. Drie varkens en een
aantal kippen zijn in de vuurzee omgekomen.
Verzekenng dekt de schade.
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Een van Kevelaer komende bede-
vaartganger dool' een auto aange-
reden.

Zondagmiddag is onder de gemeente Schijn-
del een ernstig ongeluk geschied, waarbij d~
circa 40- jarige L. uit Loon op Zand doodehjk
werd gewond.

Omstreeks arie uur bevond zich pastoor Goos-
sens uit Nuland pel' auto op we.gnaar Helmond,
toen hij nabij slUJ5' 3 langs de Zuid Willems-
vaart een troepje bedevaartgangnrs moest pas-
seeren, rue per rijwiel van Kevelaar huiswaarts
keerde. Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak
reed de chauffeur P. van pastoor Goossens plot-
seling een der bedevaartgangers aan De 40-
jarige arbeider L. uit Loon op Zand werd door
het linker spatbord gegrepen en kwam met
groote kracht tegen de voorruit van de luxe
auto terecht vervolgens werd hij tegen 't weg-
dek geslingerd. waar hij hevig bloedend en be-
wusteloos bleef liggen. Hij werd door zijn tocht-
genooten opgenomen en langs den weg gelegd.
waarna de chauffeur van de luxe auto onmid-
dellijk dr. Kersemaker uit Veghel afhaalde. die
ter plaatse geneeskundige hulp verleende. Het
slachtoffer bleek er ernstig aan toe te zijn. Hij
had behalve een schedelbreuk nog ernstige in-
wendige kneuzingen opgeloopen. Het slachtoffer'
is per auto naar 't S. Josefs ziekenhuis te Veg-
helovergebracht waar hij omstreeks 6 uur aan
de gevolgen is overleden. Het slachtoffer was
gehuwd en vader van een gezin. De verslagen-
heid onder de bedevaartgangers was zeer groet.
De konmklijke marechaussee te Veghel stelt een
onderzoek in en heeft de auto in beslag geno-
men,

J

-
Kantoorhouder der P.T.T. te Heesch

gearresteerd.
Na een uitgebreid onderzoek heeft de politie

te Heesch Zaterdag voldoende termen aanwezig
1 zeacht om tot arrestatle over te gaan van den
Z8-jarigen van H. kantoorhouder van het post-
station aldaar op verdenking van gepleegde ern-
stige onregelmatigheden. Toen de jusnue te
's-Hertoo'enboscl1 van de JV_alversatl€Sill kenrus
werd ge;teld, vertrok net parket onverwijld naar
Hèesch. De kantoorhouder werd in tegen woor-
digheid van burgemeester Offermans aan eer:
verhoor onderworpen. Aanvankelijk ontkende hI]
het hem ten laste gelegde. doch tenslotte viel V
..hij ç!oor' de mand en legde een volledige beken-
'tents af. De verdachte werd op last van mr.
Dubois officier van iusnüe te 's-Hertogen,bosch,
naar àss overgebracht waar hij in de mare-
chausseekazerne werd ingesloten. In verband met
den stand van het onderzoek kan de justitie
omtrent deze affaire geén verdere mededeelin-
gen verstrekken. Ter plaatse is men de meening
toegedaan, dat nog meerdere personen bij de
onregelmatigheden zouden moeten zijn betro'k-
ken. Het politieonderzoek wordt voortgezet.

I tfl..A'<-<.; ~ ~
Brand te Nistelrode.

Gistemvond om zeven uur is brand uitge-
broken in de stroo-opslagplaats V'MI dien land-

I
bouwer v. D. te Nistelrode. De brandweer wist;
de belendende boerderf voor het rum te vriJ-
waren. OTI:geV'€€r10,000 kg. stroo g:ing verloren,
I De oorzaak van den brand moet worden toe-
geschreven aan het spelen met lucifers dool'
kinderen. De schade word!!; door vernekering

/

Spelen met lucifers.
Kind verbrand.

~istermiddag is de kleeding van het drie-
jarIg zoontje van de familie v. d. H. te Oss
tengevolgs van het spelen met lucifers in brand
geraakt. Met brandwonden overdekt is het
kind naar het zäekenhuis gebracht, waar het is
overleden. _ I

~1~ ==~~=-~~~~~ ~___



Inbraak te Heyen.
De bewoner was afwezig om een

brand bij zijn buurman te helpen
blusschen.

/

In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft
in het dO!1pjeHeyen, gemeente Bergen, in
Limburg, een brand gewoed, waardoor dieven
de gelegenheid hebben gekregen bij een in de
omgeving wonends veehandelaar een bedrag
van f 900 te stelen,
omstreeks 12 uur is door tot nu toe onbe-

kende oorzaak brand uitgebroken in de senuur
'Van den landbouwer en caféhouder D. te
Heyen. Het vuur, dat met groote snelheid om
zich heen greep, tastte eveneens de stallen
aan en weldra stond het geheele complex in
ilichtelaaie. Toen de bewoners den brand oe-
merkten werd allereerst gedacht aan de 7
,jonge kinderen van den oaféhouder, die allen
in nachtgewaad het woonhuis ongedeerd kon-
den verlaten. De brandende perceelen, die
~angs den Rijksstraatweg Nljmegen=-Hengelo
Zijn gelegen, trokken veel belangstelling en het
geheele dorp liep uit om den nachtelijken
brand te zien.

Het vuur greep zoo snel om zich heen dat van
den inboedel uit stalling en senuur niets kon
worden gered en landbouwgereedschappen be-
nevens 20,000 K.G. hooi een prooi der vlammen
werden. Intusschen Ihad men nog getracht een
paard, dat in een der stallen stond te redden,
doch het dier had zoodanige brandwonden op-
geloopen, dat het moest worden afgemaakt.
Vele automdOilisten, die den groeten verkeers-

weg passeerden, hun auto's ter zijde van den
weg en boden de hulpzame hand bij de blus-
sclungswerkzaamïneden. Een dezer automobilis-
ten was zoo welwillend om de in de nabijheid
wonenden veehandelaar Kremer te gaan waar-
schuwen, dat ook zijn hulp eveneens welkom
was.
OnmddeUij'koogaf K. zch met zijn gezin naar

den brand om zijn buurlieden te gaan helpen.
Toen het vuur geen gevaar meer opleverde voor
de wonäng van den landbouwer D. trokken ~
blusseners ïnuiswaarts, onder wie ook de f~~.
Bij hun terugkomst kwamen zij tot de ont-

dekking, dat tijde,na hun afwezigheid ongénoode
gasten de verlaten woning waren binnengedron-
gen waar alles overhoop was gehaald. Alle kasten
en laden waren doorzocht en uit een daarvan
hebben de Indringers een geldkistje weten te
bemachtigen, waarin ziclhbehalve de spaarbank-
boekjes van vier kinderen een bedrag aan con-
tanten van ongeveer f 900 bevond, De inbrekers
hadden geen half werk verricht. Zij hadden alle
bedd doorzocht en stukgesneden ten einde te
onderzoeken of zich daarin geld bevond.
Onmiddellijk na de ontdekking van den dief-

stal werd de gemeentepolitie van Bergen ge-
waarschuwd, die aanstonds een uitgebreid
onderooek instelde. lliel'bijl kiWam aan het licht,
'dat de dieven zioh door een -achterdeur toegang
tot de woning hadden verschaft en na be-
ëindiging hunner werkzaamheden de woning
door de voordeur hadden verlaten. Daar de
familie K. even na twaalf uur reeds haar woning
had verlaten en omstreeks twee uur was terug-
gekeerd, hebben de ongewenschte gasten vol-
doende tijd gehad om het geheele huis te door-
Z?€ken. Zij hebben ook nog eenige gOUdenen
ZIlveren Sieraden buit gemaakt, welke in een
k.:::.twaren geborgen.
De politie heeft bij haar nrusporingen gebruik

gemaakt van een rijkspolitielhond, Mando, van
den. rtiksvetdwachter v. d. Vijver uit Heesch.
Onmiddellijk volgde het dier een spoor in de
richting Bergen en op een plaats dicht bij den
grooten verkeersweg werd de rijkspolitiehond:en-
~eleider opmerkzaam gemaakt,. da;!; hier de
dieven hun buit hadden nagekeken hetgeen
af,gebrande lucifers bewijzen.
Hat spoor leidde verder naar den rijkss,traat-

weg, waar de hond het spoor bijster raakte om-
dat hier een buitengewoon druk verkeer is.
De mogelijkheid bestaat ook, dat op deze

plaats de auto geparkeerd is geweest van den
onbekenden automobilist, die de familie K.
tijdens den brand weglokte en die hoogstwaar-
schijnlijk een handlanger der dieven is geweest.
Men veronderstelt dan ook, dat de brand aan
k!waadwilligheidmoet Worden toegeschreven en
o~ttelijk is: gesticht om op deze wijze gelegen-
herd te vinden, den veehandelaar van zijn
contanten te ontdoen.
In d~n loop van den dag heeft de politie

verscheldene personen. aa.n een verhoor onder- \
worpen, doch de nasporingen zijn tQt dusver
vruChteloos gebleveJ.b.__ .~ _
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Het geheimzinnige verdrinkingsgeval
te Oyen,

J

Uitgebreid onderzoek door de jus-
titie.

Op last van den officier van justitie te
's-Hertogenbosch is in verband met het geheim-
zinnige verdrinkingsgeval van den' 28_jarigen
renteneester B, te Oyen door de rijks_ en ge-
meentepolitie van Oyen gister een uitgebreid
onderzoek ingesteld, waarbij verschülende bij-
zonderheden aan het licht zijn gekomen.
Gedurende de laatste dagen hebben tal van

inwoners van de naburige Maasdorpen aan het
dreggen deelgenomen doch tot heden zonder suc-
ces,
De' beide ambtenaren hebben naar aanlei-

ding van de geruchten, dat B. het slachtoffer
van een wraakneming zou zijn geworden, twee
te werkgestelden van de werkverschaffing aan
een verhoor onderworpen. Dezen verklaarden
beiden dat zij met het geval niets uitstaande
hadden en konden voor den bewusten nacht een
volledig alibi opgeven.
Verder heeft 'de eigenaar van de verdwenen

roeiboot thans medegedeeld, dat aan het vaar-
tuig tal van gebreken kleefden, waardoor het
niet rivierwaardig was. Er rou in een zijwand
een gat zijn geweest, waardoor de mogelijkheid I
van wrak slaan niet is uitgesloten, De verdwij- I
ning van de boot-kan worden toegeschreven aan I
het feit, dat volgens den eigenaar hieraan een
ketting met anker was bevestigd, De politie
veronderstelt nu, dat de boot gezonken is en I

het anker zich op den rivierbodem heeft vast,
gezet,
Vandaag zouden beambten van den rijkswater-

staat deze arbeid ter hand nemen. Men hoopt
dan meer resultaat te behalen, Begrijpelijker-
wijze vormt het raadselachtig verdwijnen van
den reutmeester het gesprek van den dag en
geeft aanleiding tot het opperen van allerlei I
vermoedens en veronderstellingen.

Het lijk van den rentmeester gevonden.

Men meldde ons vanmorgen nader:
Hedenmorgen is het lijk van den reutmeester

Baggorman te Oyen drijvend in de Maas aldaar
gevonden. De boot, waarvan hij gebruik had
gemaakt, is nog niet terecht.

J

,I

Door een auto overreden en gedood. '
De gepensdonneerde postbeambte Wouters

te Reek (N.B.) is gisteravond bij het over-
steken van den rijksrweg door een personen-
auto gegrepen en OP'slag gedood.

, I
~J
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OOgelukken.

Dinsdai~ lis een tweejarig kind van de~ land-
bouwer van D. te Mortel tusEchen een lil wer-
king zijnde dorschma0hine geraa~t. In levens-
gevaarlijken toestand is het kind naar het I
~ekentlws te pemerli yel"'(oerd. J-

Beschonken automobilist.
Dinsdagavond is de heer B. lie Boxtel op de

Markt aldaar door een in volle vaart rijdenden
auto aangereden. De automobilist !bleek in be-
schonken toestand te verseeren. Hij is gear-
resteerd. De auto is in beslag genomen.
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Botsing tusschen auto en motorfiets.

Motorrijder gewond.

Gisteravond wilde de heer J. M., uit Méerveld- J
hoven, op de Maasbrug te Grave per motorfiets
tusschen twee vrachtauto's doorrijden, hetgeen
hem niet gelukte. M. botste met groote kracht
tegen een van deze auto's op en werd van zijn
motorfiets geslingerd. Dr. Kanters uit Grave
constateerde 'behalve een ernstige schedelbreuk
een beenfractuur. Nadat ter plaatse eerste hulp
was verleend is het slachtoffer per aut naar
het st. Jozelfziekenhuis te Grave gebracht. Zijn
toestand is levensgevaarlijk.

J

::' . Oss ..I.. I

Een begeerde betrekking.

Men schrijft ons:
Ofschoon een buitenstaander zou meenen, dat

de functie van inspecteur van politie te Oss
weinig begeerenswaard OOIU zijn, blijkt er voor
deze vacature in politiekringen groote animo te
bestaan. Reeds meer dan 130 sollicitanten
hebben zich aangemeld en de stroom van
sollicitanten houdt nog steeds aan,

/~ -, ..._---- -
Vrachtauto tegen een boom bij Schayk. \

Op den R,ijksstraatweg den Bosch-Grave
onder de gemeente Schayk is Zaterdagavond
een vrachtauto van de firma Jansen uit \
Nljmeg~n, vermoedelijk doordat de stuurinrtch-
~g onklaar raakte, geslipt en tegen een boom
gebotst. De chauffeur liep verwondingen aan
hoofd en handen op en de autc werd geheel

I vernield.' .

Gisteravond is brand uitgebroken in een
roggemijt van den landoouwer G. van Nocyen
te Uden. De brandweer slaagde er in de
boerderf te sparen doch kon niet verhinderen,
dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen
rcgbe- en havermijten die eveneens vlam
vatten. Vijf roggemijten zijn verloren gegaan.
De oorzaak is onbekend. Verzekerzng dekt Ii.
sonade,

1
0SS. R.ier tel' plaatse is op 63-ja'dg-en leeftlj.d
overleden de heer J. A. van Gnllwven. die
Ianze jaren lid van den raad is geweest. Hij
maa:kte deel uit van het bestuur van vete
plaatseliike vereenigingen en was o.a. voor-
zitter van de r.k. rmddenstandsbond.

\
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SCHIJNDEL. De raad heeft de gemeente-
rekening 1935 vastgestel..d, sluitende met een
batig saldo van f 15,687.98op den gewonen
dienst. Besloten werd, de personeele belasting
voor den grondslag biljarten te verlagen met
f 15 pel' biljart per j~al·.

Gistermiddag om twe: uur is brand ontstaan I(\ I in de boerderij van den landbouwer P. v. Hou- I

~ I tert op den Heuvel te Herping (N.B.). De be- i
~ woners moesten in allerijl hun tten kinderen en
~ \ zichzelf in veiligheid brengen, daar de vlammen

r
met razende snelheid om zich heengrepen.

~ I Negen kinderen waren spoedig in veiligneld,

~

maar het jongste kind bleek in het brandende
huis te zijn achtergebleven. Het gelukte nog op I

bet laatste oogenblik het kindje te redden, dank
<, zij de hulp, die omwonenden kwamen bienen."'":J Aan blusschen viel niet te denken, daar er

in de huurt geen water was. De boerderij branc,

\

de totaal af. De landbcuwtnventaris en de in-
boedel gingen verloren. Een geit en een aantal
klppen kwamen in de vlammen om, Verr.eker!ng
dek~ de schad~ __

I



Verkeersongelul,ken.
Gisteravond wilde de 20-jarige de B. uit Oss,

die dezer dagen voor een zacht prijsje een
motorr ijwiel had gekocht, het vehikel prooeeren.
Hij reed daartoe met een duopassagter, zijn
vriend K. met groote snelheid de Floraliastmat
uit, waarna hij de Molenstraat trachtte in te
slaan. De motorrijder verloor in de bocht de
macht over het stuur en botste in volle vaart
tegen een ijzeren hel van het café Verhallen
aldaar. De motor was echter nog niet tot stu-

. stand gekomen en botste ten tweede male tegen
den gevel van genoemd café op. Beide berijders J
werdcn tegen den grond geslagen en liepen
huid- en schaafwonden op. Het motorruwtel
werd geheel vernield, terwijl aan het café even-
eens schade werd aangericht. Bij politieonder-
zoek bleek, dat de jeugdige motorrijders geen
van beiden in het bezit waren van een rijhewijs.
Tegen hen is proces-verbaal ogpemaakt,

I Z~AND (N.B.). De raad heeft de gemeente- I
rek.enmg over het dienstjaar 1935 vastgesteld,
sluitende met een batig saldo van j 586545
voor den gewonen dienst. '

Brand te Boxtel.

.' gebra n •. 1Drie woningen

~sterochtend vroeg is brand ontstaan in de
woning van den heer V. in de v. Zalmstraat
te BO!XteI.Het vuur greep zoo snel om zich
heen, dat de bewoners zich teTll'l,uwernood kon- . /
den redden. De inboedel ging verloren. De V
brandweer kon niet verhinderen, dat het vuur
oversloeg naar twee belendende perceelen
welke onbewocnd waren. De 'drie huizen zijr{
tot den grond afgebrand. De oorzaak is onb€-

___ ,end. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade,

Door een auto overreden.
Vanoohtend wilden op den rijksstraatweg

onder de gemeente Liempde de 45-jarige ge-
huwde landbouwer N. Abelien den riJweg over-
steken. Hij verliet daartoe het rijwtelpad, doch
oemerkte niet, achter hem met groote snelheid
een personenauto naderde. De wielrijder. werd
gegrepen en tegen den weg geslingerd; waar hij
.iewusteloos bleef liggèn. De ontboden genees-
<leer constateerde dat het slachtoffer een ern- .r
stige hoofdwonde had opgeloopen en beide Y
beenen gebroken had. In zorg-wekkendell' toe-
stand is de man .naar het ziekenhuis getraspor-
teerd, Het rij'wiel was geheel vernield, .

,-_
Op vrije voeten gesteld.

De 28-jarige poststationhouder der P. T. T. I
te Hees (N.Br.), H. v. H.. die wegens onregel-
mati~heden in het Huis van Bewaring in den
Bosch was opg.esloten. is op vërzoek van zijn I
verdedigel', tegen borgstelling en op bijzondere
vQ01'c,vaarden, voorloopig op vrije voeten gest~J:á
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Door een auto overreden en gedood.
Gisteravond is de 52-jarige kolenhandelaar

L. Brans uit Berghem toen hij zonder teeken
te geven den rijweg per fiets overstak, gegrex:en I

door een passeerenden auto, bestuurd door aen
heer G. uit Groenlo. De wielrijder werd tegen
den grond geworpen en bleef hevig .bloedend
liggen. De automobilist waarschuwde terstond
den burgemeester van Heesch, die de motor-
politie van het gebeurde in kennis stelde. De
ontboden geneesheer kon slechts den dood con-
stateeren.
Uit het politie-enderzoek is komen vast te

staan dat den automobilist geen schuld treft.
Het slachtotfar was gehuwd en vader van zes
kinderen. Het lijk is in den loop van den avond
naar het klooster te Berghem vervoerd.

j

Te Oss.

Gisteravond Î6 op initiatief van de vereenlging
Oss' belang ter eere van die verloving van Prin-
ses Juliana een serenade gebracht voor het

Istadhuis, waar burgemeester en wethouders zich
op het bordes hadden opgesteld. De voorzitter I
van Oss' belang richtte WOorden van ge1uk-

I wensoh met de heuglijke gebeurrttmis tot het ge-
meentebestuur, met het verzoek deze over te
brengen aan de Koninklijke tam1l1e. 'l3urg:e-
meester Ploegma.kers daIllkte voor de hulde en
aanhankelijkheid van de bevolkmsr aan het
vorstenhuis. co

IC J /

\

/1 ~.
Z~dende\iCt.

De Kon. Marechaussee te Geffen heeft gist.

\

ren op last van den burgemeester Offermans
Heesch gearresteerd de gebrs. van S. te Heesc
oud 20 en 22 jaar, die beiden verdacht word€

\

van het plegen van onzedelijke handelingen m
hun 14-jarig zusje. De verdachten zijn in (
marechaussee-kazerne te Geffen ingesloten, €
zullen ter beschikking van den officier 'Van ju: .t....:

titie te 's-Hertogenbosch worden gesteld. -- -
Smokkelarij.

Donderdag is een personenauto bestuurd
door M. te Veghel nabij de Zuid-Wmemsva:art
aldaar door een personenauto aangereden, De
automobilist, d~e de aanrijding veroorzaakte gai
vol gas en reed snel verder. De politie slaagde
er in hem aan te houden. Het bleek een met
suiker geladen smokkelauto te zijn, die var:
een valsen nummerbord was voorzien. Auto er
lading wetden in beslag genomen terwijl tegen
den chauffeur proces-verbaal werd opgemaakt

/

De Kruisheeren te Uden.
Van 9 dezer tot en met heden is in het

Kruisheerenklooster te Uden op plechtige en
feestelijke wij~ het gouden bestaansteest, en
het afsterven voor 7 eeuwen van den stichter
der orde, Theodorus van Celles, herdacht. Vele J
vooraa.nstaande .geestelijken, waaronder mgi~ A.
F.. Diepen, blsschop van 's-HertogeIlibOs"eh
hebben te dezer gelegenheid een bezoek aan het
f€estvierende klooster gebracht. De oud-
studenten heboen een gebrandschilderd raam,
aangeboden, ontworpen door L. v. Hoek
Tilburg el?-voorstellend: Studie, Vroomheid en I

' Ontspanmng,

1



Marechaussee aan'gehouden.
Men sch~ijlft' ons:
Op last van den officier van justitie 'heeft de

politie te Zwollerkerspel aangehouden den /
wachtmeester der Kon, marechaussee A v, d.
W., die aldaar met verlof vertoerde. Van' d. W.,
die als waehteneester gestationeerd is bij de bri-
gade te Geffen wordt verdacht van het plegen
van onzedelljke handelingen met minüerjartgen.
Hij is gevarrkelijk naar Den Bosch gebracht en
in het thuis van 'bewaring opgesloten.

Het frame van een motorfiets gebroken

De duorijdster ernstig gewond

Gisteravond reed de heer 1. uit Nijmegen per
motorrijwiel met zijn verloofde, mej. V. uit
Nijmegen, op den weg van Wanroy naar Mill,
toen plotseling het frame van den motor brak.
De heer I. en zijn verloofde werden tegen den
grond geslingerd. Beiden werden in een naburige
garage binnengedragen, waar bleek, dat zij ver-
wondingen aan hoofd en handen hadden 0]:)- , /
geleopen. De duorijdster, die bewusteloos was, V
had bovendien een hersenschudding gekregen.
Nadat dr. Arentz uit Mil! geneeskundige hulp

had verleend, is het tweetal naar NijmegenI geb~~ht. De motor was vernield.

Wedstrijden te Mill.
Gisteravond 2Jijn op de wielerbaan te Mill

wedstrijden gehouden, waarvoor groote belang-
stelling bestond. De uitslag luidde als volgt:
Sprintwedstrijd voor profs en onafhankelijken

over 5 baanronden : 1. Cor Wals, 2. Osemalla,
3. v. d. Brooke, 4. Jazet.
Achtervolgingsrace over 30 baanrondent W.

Klein loopt met 15 M. voorsprong in op Bras-
penninx sr. .;
Achtervolgingsrace over 30 baanronden: W.

Schc.tman loopt op van Schijndel in na 8
ronden.
Klassementswedstriji over 50 baanronden :

1. Loncke 18 p., 2. Ungetl.um 14 punten, 3. Bak-
ker 10 punten, 4. Hofmes 8 p,
Sprint over 3 ronden met vliegende start:

t. Cor Wals 30.4 sec., 2. v. d. Broeke 30.6 sec.,
3. Ja'zet 32,4 sec.

/1/. {J 1f3

Ze~tig jaar getrouwd.

Gisteren heeft. het echtpaar van Latensteyn- 1
v. d. Wetering te Rossum onder groote belang-
stelling zijn diamanten huwelijksfeest herdacht.

Brand te Cuyk.
, d" t' in de wO.1ingGisteravond IS bran 011(.5 aan :,:1 ,

, S ',cl'-traat te CUo';" he"van den heer P. l'Il de mlo. ldr, ,<.:,ond
, 'green snel om zich heen en v. e ra ' , ,

vuur >'" 1-' H ,t vuur sloeg overhet pe1'Ceel In hchte aaie. . e. . 0 even-
'0 t '. ))el!endende wonmgen, "elke

naa, wee tt H t woonhuis van den ne~r
eens vlam vu ten. e ct ,k bet meuhilair
P. is geheel Ultgebtran ,en ~t van de bcid,e
gin~ verloren, Het bovenged,~el e '1 l' De

'? • . ',eveneens veIn € u.
ancere womngen IS, . ,t Een gedeelte van
warten,cha.de was zeel groot. . '. on-
den inboedel ging v,e:·101'en. De o~lzaak 1.,

bekend. Verz;ekering dekt de schade.



\
Verdronken.

Gisteravond is het 2-jarige dochtertje :van de
familie van der Wielen te Berghem In een
onbewaakt oogenblik in een teil met water
gevallen. Toen men het ongeluk bemerkte,
.waren de levensgeesten reeds geweken.

Ongelukken.

Gisteravond is het zoontje van den heer van
D. oP.de kermis in het Lunapark te Oss tusschen
~n rrng bekneld geraakt. De jongen werd äeer- J
lijk aan de hand verwond met het gevolg, dat
hem twee vingers moesten worden geampu-
teerd. Hij is in het St. Canisiusziekenhuis te
Nijmegen opgenomen.

Oss.
Vrouwelijk personeel op de secretarie.

Bezwaren van r.k, zijde.

De leden van de raadsfractie van de r.k.
staats.partij hebben zich gewend tot den voor-
zitter van den gemeenteraad met het verzoek
een spoedeisc'hende raadsvergadering uit te
schrijven. Di,t verzoek was gebaseerd op het feit
dat B. en W. voornemens zijn over te gaan tot
aanstelling van een vrouwelijk ambtenaar ter I
gemeentesecretarie.
De aannagers hebben tegen zulk een aan-

stelling principieele bezwaren, ontleend aan het j
beginselprogramma der r.k . staatspartlj en willen
deze in een raadsvergadering uiteenzetten.

Oplichter gearresteerd.
De politie te Oss heeft voldoende termen aan-

wezig geacht om tot arrestatie over te gaan
van den 46-jarigen de B. aldaar. Verdacht.e
heeft zich herhaaldelijk aan oplichtingsprac-
tijken schuldig gemaakt, waarvan verschillende
personen de dupe zijn geworden.
Hij is op het politiebureau opgesloten en zal

ter beschikking van de justitie te 's-Hertogen-
bosch worden gesteld. Hij heeft een volledige
bekentenis afgelegd.

tI

UlDElN.Na een 'langdurige ongesteldheid is-
hier ter plaa.tse overleden, de heer P. v. d. Brand • /
Wzn. De ontslapene was lange j'aren lid van den V
raad dezer gemeente en maakte deel uit van het
bestuur van een groot aantal plaatselijke ver-
eenigtngen.

'f Diefstallen, inbraken enz.

De politie te Megen is tot arrestatie overgegaan ti
van den 28-jarigeJ.1.landbouwer J. O. aldaar,
die zich bij herhaling aan oplichting zou hebben
schuldig gemaakt.
Verdachte is in de marechaussee-kazerne te

Oss opgesloten.

Revolvers in beslag genomen~
Bij een huiszoeking in de wonlng van de

fa~i~ie va~ D. te Oss heeft de gemeente-
I polltle eemge revolvers in beslag genomen.

\
Tegen v: D. is proces-verbaalopgemaakt wegens
overtreding van de vuurwapenwet.



Te Oss.
Uit Oss meldt men ons:
Toen gisteravond bekend werd, dat de Konin-

klijke familie op haar doorreis van de Brabant-
sche manoeuvres naar Het Loo Oss rou pas-
seeren, heeït het gemeentebestuur onmiddellijk
stappen gedaan om de burgerij .van Oss in de
gelegenheid te stellen, een ovatie aan de vorste-
lijke IJersonen te brengen. Reeds lang voordat
de trein om 1 u. 33 zou a:rriv.eeren stonden
duizenden in de buurt van het station opgesteld,
terwij] ongeveer 2000 schoolkinderen, allen voor-
zien van vlaggetjes, op het eerste perron waren
toegelaten om het verloofde paar hulde te
brengen. Er werden geen perronkaarten uitge-
geven, maar velen badden zich voorzien van
een plaatskaart naar het nabij gelegen Raven-
steen om op deze wijze dicht bij het koninklijke
rijtuig te kunnen komen. Op het perron waren
verder aanwezig het gemeentebestuur van Oss,
de geestelijkheid van alle gezindten en andere
autoriteiten. J

Toen de trein, waaraan de Koninklijke wagens
waren aangehaakt, in zicht kwam, steeg de
geestdrift ten top. Het Wilhelmus werd ge-
zongen, onder begeleiding van de plaatselijke
muziekvereeniging K.V.A.
Te 1 u. 40 min. rolde de trein binnen. Aan het

gejuich kwam geen einde, toen Prinses Juliana
en Prins Bernard, die blijkbaar aangenaam
verrast waren door deze spontane hulde, uit
het geopende raam de menschon hartelijk toe-
wuifden. Ook de Koningin vertoonde zich op
hethet platform van den Koninklijken wagen
en dankte vriendelijk voor de hulde.
Onder het W'lhelmus en het Lang zullen zij

leven vertrok de trein, die ongeveer drie
.......,_,""..inuten op het station had stil gestaan, in de

ichting. Nijmegen. De vorstelijke personen
bleven de enthousiaste menschen toewuiven,

- ....... tdat de trein uit het gezicht was verdwenen.

Branden.

Gisteravond is door onbekende oorzaak brand
ontstaan in de woning van den landbouwer J.
Y. '0. te Kerkdr'eL Het huis brandde tot den
grond af. Inboedel en landbouwinventaris gtngen
verloren. Verzekering dekt de schade,

v

".
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Branden.

Dinsdagavond is door onlbekende oorzwak 'brand
uitgebroken in de boerderij van den landbouwer
van Heertum onder st. Oedenrode. De brand-
weer kon niet verhinderen, dat stal en sCl:u~r
tot den grond afbrandden. Het woonhms IS
gedeeltelijk uitgebrand en kreeg voor de rest
aanizienlijke waterschade. De inboedel en land-
bouwgereedschappen en een groote partij hooi
en stroo gingen verloren. Verzeker.ing dekt de
schade,

/1~~..-tJ. ~

Verdronken. \

In de Maas onder Megen iS gistermiddag het \
lijk aangespoeld van den 35-jarigen B. Voet uit /
Schayk, die sedert Zondag j.l. vermist werd. ~
Vermoedelijk is de man door de duisterms mis-
leid te water geraakt en verdronken.-

-£(yÓf/ ~ '.?' ~

Ernstige vechtpartij.

:/

Maandagavond heeft in een café te Gemert
een ernstige vechtpartij plaats gehad. Een gezel-
schap slagers uit Deurne had per toeringca;:
een uitstapje gemaakt naar Gemert waal' ver-
scheidene caté's wercen bezocht. Toen men in
café v. d. E. arriveerde, verkeerden enkele van
hen onder invloed van sterken drank. Er ont-
stond al spoedig oneenighei.d welke in een vecht-
partij ontaardde. Plotseling trok een der .vech-
tersbazen, zekere L. een mes en wilde daar den
caféhouder mee te lijf gaan. De echtgenoote
van den kastelein, die zich tusschen de vech-
tenden Wierp, werd door een diepen messteek in

\ den arm getroffen. De 30-jarige L. uit Deurne

\

werd omnid!dellijk door de politie gearresteerd.
en op het politiebureau ter plaatse mgeseoten,

/ ,t_ .oe/. a:-r,..-;;O

~l.

/

Verkeersongelukken.

Op den Rijksstraatweg 's-HertogenbosCh-
Grave, onder de gemeente Heesch, is Zaterdag-
avond een zonderling verkeersongeluk geschied.
De aannemer B. v. d. B. uit Nijmegen passeerde
met Zijn auto den grooten verseerswes,
toen van tegenovergestelde zijde een vrouw
naderde, die eenige koeien huiswaarts leidde.
Een der koeien, die blij~baar van den auto
schrok, brak los en sloeg op hol. Het beest stak
plotseling vlak voor den auto den weg over,
werd gegrepen en vrijwel op slag gedood. De
automobilist verloor de macht over het stuur
en reed in een sloot. Hij liep lichte verwondin- ,
gen op en de auto werd gehavend.
Spoedig na het ongeluk arriveerde de motor-

brigade van de Kon. marechaussee uit Oss. Het
onderzoek bracht aan het licht, dat de remmen
van den auto niet goed functioneerden.

Tegen den automobihst is proces-verbaal Op6
gemaakt.

\

Maandagavond is ten nadeele van A. W. te \
Gemert een auto, die voor zijn woning stond,
g€stolen.

- .
Maandagavond js het 6-jarig zoontje van den

heer v . O. te Boxtel door een passeerenden
personenauto aangereden. Met een ernstige
hoofdwond en inw€ndige kneuzingen is de 1

jongen naar het St. Liduinazi€kenhuis ter I ~

plaatse gebracht. Zijn toestand is zorgwek-
.kendo De autobestuurder heeft na het gebeurde
de macht over het stuur verloren met het ge-
volg, dat hij in een droge sloot reed. De auto
is in b€slag genomen.
I



Autodieven gearresteerd.

}

Een complot in Oostelijk Noord-
Branbant ontdekt.

Op 12 October j.l, heeft de heer Willemse te
Gemat 'bij de politie aangifte gedaan, dat zijn
auto, welken hij des avonds in een gang na'<l.~t
zijn woning had gezet, was verdwenen. Daar er
in de omgeving den laatsten tijd meer auto's
waren gestolen, vermoedde de politie, dat hier
eveneens sprake van diefstal zou Zijn. Zij stelde
zich in verbinding met de recherche te Eind-
hoven en het mocht gelukken na eenüge dagen
een l;'POOT te vinden, dat zou kunnen leidten tot
de opsporing van dè daders. Men kreeg zooveel
materiaal in handen, dat in den nacht van 13
op 14 Ootober op den r~jik.9StraaiJwegonder
Boxtel kon worden overgegaan tot aanhouding
van zekeren v. S. uit Eindhoven. Van S. werd
gearresteerd toen hij zich per auto naar zijn
woonplaats begaf. De politie braent den ver-
dachte naar Gemert ~aar hij in het politie-
bureau werd opgesloten. -: '.
Toen de politie eenmaal een draad in hand'en

had kon zij nog dienzelfden nacht te Eind-
hoven zekeren B., bekend recidivist en smokke-

\) laar, aanhouden. Deze werd van zijn bed gelicht
en is eveneens te Gemert in verzekerde h~waring r-

gesteld'. 8"....~
Thans kwam aan h.et lioot, dat nog meer /

personen de hand in dit complot moeten hebben
gehad en de Eindhovensohe recherche arres-
teerde als derde een zekeren v. E., een ouden
bekende van de politie, wonende te Eindhoven. I
Deze bleek die hoofddader te zijn en ook hij iS
naar het politiebureau te Gemert overgebracht.
Regelmatig kwamen bij de politie aangiften

binnen van diefstal van auto's. In de laatste
I~ "maanden zes auto's ontvreemd te Son, Eind-I.': hoven, Schijndlel, Vught, Waalre en Gemert. Het

Clolitieonderzoek wordt met groote kracht voort-
~ g€lZ€ten meer en meer wordt de -mccning ver-
~..... , , sterkt, dat er thans een bendie ontmaskerd is',

die tot ver in het land haar vertakkingen heeft.
~ ti' De thans gearresteerden ontkennen de hun
.....,,, ten laste gelegde feiten, doch alles wijst er op,
__ dat de pohtie een goede vangst heeft gedaan.
"""-,i,.,J \' Men verwacht, dat meer arrestatles niet zullen

uitblijven,

/

j(,~d t24~
verkeersOngelukkell- ,

Gistermiddag is bet 3-jarig zoontje van .den , j
heer, v . d. S. te Reek,. dab spelende den rlJ~~ V
straatweg overstak, door een auto gegrepen. M
ernsttge inwendige kneuzingen en ~n geb~oken
been is de. kleine naar bet ZliekenhUlSte NlJme- I

gen gèbt'äCht, Zijn toestand is zorgwekkend. \

/

Boerderll aJgehranq.

V . '. ';'d' .,...,. -Omstreeks tJWaal!fUUT.is brand uit-
. al1'll);lUJ..... " - '. qa~

~a&noq:pu'llL uap U'S" rlla~~_;.~q··a;p~!:lJ"~.I te
J ...Hoe'ienaarS .mdie bUlU',,,,,,,uap ), .
'Uden Het- vuur greep met .greote snelhel~ o~
'zièh :heen' en weldTa stond het aChterhU~v:
"li':''''te 'la'aie Weldra sloegen de ylaIIlffioen""U , • -- ", Ike eveneensnàar. een groote landb<Ouwschuur,we .' t twee
.vlam .'vatte .. De brandIWeer._tastte .mete ntn-
. . . . aan maar .k9n III .ven
.stralen de VUUTlIeed' ..' met stalling en sohuur
-deren, dat de boer eUJ' . . .
afibrandde.: ". . 1 "'00 wwerk-Behal>-:e,het meUbilair en de ~nu u:.
tuigen, git)lgen- nog . twe,e hOO~bergen,~twe~
stroomijten, de ·ge;heeleoogst, een aanta~ ?~ij
'en een hond verloren. De belendende ~~ ..

. d landJbouwer liangens kreeg aanZlenllJke
~~~r~hade De brand is vermoedelijk o11Jts~aal1
doordat vonken van een 10comoti: op he~:~~~~
dak terecht zijn' gekomen. Verre ermg
sonaée, .



De garagehouder R. te Oss heeft bij de Kon.
marechaussee aldaar aangifte gedaan, dat hij
door een inwoner van Rotterdam zou zijn op-
gelicht. Zekere V., bedrijfSleider bij een Rotter-
damsch aannemersbedrüt, die tijdeliJk in Oss ,
vertoetde., heeft onder valsene voorwendsels bij
den garagehouder een luxe-auto gehuurd. De
huurder liet echter niets meer van zich hocren i

\

terwiJl de auto eveneens onvindbaar bleef. Het
. gelukte de politie het vehikel, dat beschadigd
was, op te sporen. De auto is naar Oss terug-
gebracht, terwijl tegen V. WDCeli-vi!l"oaalwerd
opgemaakt.

De autodiefstal\en te Gemert.- I
Inzake het onderzoek naar de autodi~fstal~en

te Gemert en omstreken, vernemen Wij naa.er,
dat aan het licht is gekomen dat de thans ge.t,
arresteerde personen S., v. B. en B., allen ill.
Eindhoven., in September eveneens get'radi~ .f
hebben een auto te stelen. Destijds hebben ZlJ V
door middel van inbraak de garage van den
aannemer van Eupen te Gemert geopend en den
auto naar buiten gereden, doch daar ~e motor
niet aansloeg, konden zij den auto niet mee-
nemen
De .drie arrestanten blijven nog steeds ont-

\

kennen. Twee van hen, S. en v. B., :z.ullen
Zaterdag naar Roermond worden gebracht, waar
zij ter beschikking van de justitie zullen worden
gesteld. -

/

Frater M. Perpeluus. t
Op 68 jarigen leeftijd is 11a een korte onge-

stel<lheid te Cuyk overleden, frater M. Perpe-
tuus, in onderwijskringen reel' bekend. Hij was
achtereenvolgens hoofd der r.k. bijwndere scho-
len te Tilburg, Oisterwijk, DeUl'l1e, 's-Herto-
genbosch, st. Michielsgestel en Cuyk. Als direc-
teur van de onoerwüsinnchtmg Ruwenberg te
st. Michielsgestel, heeft hij verleden jaar, onder
groote belangstelltng zijn gouden kloosterjubi-
leum geviá'd.

\ Auto tegen een telefoonpaal gereden.
I

\ Vannacht is onder de gemeente Heesch een
\ auto van den heer S. uit Hanen in vole V:l81't

\

tegen een telefoonpaal gereden. door de
chauffeur de macht over het Stuur kwijtra3k,e.
De auto werd geheel vernield, doch de JU-

f '" \ zittenden werden slechts licht gewond.
-- Uit het pohtieonderzoek bleek. dat de neer

\ S. en zijn chauffeur onder den invloed van
I sler~en dra~k verkeerd~r:, weshalve zij ter ent-
I nuentermg in het . politiebureau te Oss zi.in
\ owesloien. Proces-verbaal is o-pgemaakt. De
\ auto is weggesleept.
I

Jeugdige dievegge.
De rijkspolitie te Heesch- ontving den laat-

steri tijd voortdurend klachten, dat voorwerpen
uit fietstasschen werden vermist. De diefstal-
len hadden vnl. onder kerktijd plaats, wan-
neer een groet aantal rijwielen in de omgeving
van de kerk waren neergezet. Het onder*>ek
wees uit. dat hier een jeugdige dievegge aan
het werk was geweest. De I3-jarige A. M. werd
aan een verhoor onderworpen en bekende het
haar ten laste gelegde. De gestolen goederen
werden ten huize van haar ouders gevonden.
Teg\'ln het meisje werd preces v",rbaal ooae-
maakt.

.Auto verduisterd.
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_Andere. Gemeenten.

. ~SClH. Gisternacht is plotseling op 38-
J~ngen leeftijd overleden. de heer P. v. d V
lId van den gemeenteraad. . en,

R.K. Kerk.
Kerknieuws,

Met ingang van gisteren !is :benoemd tot "
pastoor te Mill de heer E. J. Rat h.

.
OSS.

De nieuwe inspecteur van politie.

Tot inspecteur van politie is benoemd de heer
D. Kniepstra te Nijmegen, geboren te 's Her.
togenboseh op 5 Juni 1905 en dus 31 jaar oud.
Hij is in het bezit van einddiploma H.B.S. 5

I j.c., eerste en tweede deel candidaat-notaris
examen en inspecteursdiploma van den R.K.I bond van hooger llolitiepersoneel.

Gisteravond is de koopman H. uit Nuland.
die zich per rijwiel naar zijn woning begaf, op
den rijksweg aldaar door een hem achterop-
rtldenden auto aangereden. Mst ernstige hoofd-
wonden en een hersenschudding is hij naar het
ziekenhuis vervoerd. De nets werd vernield.

De slagersknecht A. R. uit C:1.Ykis gister-
avond toen hij zich per fiets naar Ravcnsteyn
begaf, door een passeerenden auto aangereden.
Hij liep een schedelbreuk op.

/_l.o~ oe----V~ . .tl. en W. neeoen den raac de gemeente_/
rekenli;1g 19~5 aangeboden. sluitend met een
radiehg saldo, gewone-, dierist f 5,715.76 idem
haft. aaldIenst f 11,588.47. Besloten wer'd tot J
. e ing van 7'5 opcenten op de hoofdsom der
g~meentefond.sbelasting Van het komende belas-
tmgjaar.

,(; 'oe,/ _,O e.
~--

Vrachtauto in een sloot gereden.
Verkeersstagnatilli.

Gistermiddag is op den provincialen weg
Heesch-Veghel bij Mariaheide een vrachtauto
met aanhangwagen van de expeditiefirma
NAT 0 uit Arnhem, doordat de chauffeur
tengevolge van de gladheid van den weg de
macht over het stuur verloor, geslipt en in de
sloot gereden. De chauffeur en zijn helper wer-
den uit de cabine geslingerd en licht gewond.
De goederen uit den auto lagen over den weg

verspreid en de wagensen vormden een groote
belemmering voor het verkeer van auto's zoo- • I
wel als van de stoomtram naar Oss, dat twee V
uur gestremd werd.
Gisteravond was men erin geslaagd den

trailer met een takelwagen uit de sloot te
krijgen, terwijlook de andere wagen op die
manier op den weg gebracht zal worden.

Ontucht.

De politie te Gemert heeft den 4O-jarigen S.
aldaar, gearresteerd, verdacht van het plegen
.van ontucht met minderjarigen, De verdachte ,
is op het politiebureau te Gemert opgesloten
en zal ter beschlkklng van de justitie w:lrden

I gesteld,
I

l



Ruzie te Oss.
Ondanks genomen politiemaatregelen ter be-

teugeling van de misdaad, blijken de o~senaars
neg 'steeds niet doordrongen van het feit, dat
het geenszms geoorloofd is een oneen~gheid met
het mes uit te vechten. Zoo is gisteren wederom
een Ossenaar, de 62-jalrige J. K., naar Den
Bosch gebracht en ter beschikking van den
officier van justitie aJ,daar gesteld, verdacht van
poging tot doodslag.

K., die in den kost is bij de familie van L.,
op het Amstelemd te Oss kwam een dezer dagen
in beschenken toestand des avonds zijn kosthuis
binnen. Zijn kostbaas was daarover niet gesticht
en diende K. een terechtwijzing toe. Daarover
ontstak de kostganger in hevige woede en greep

/

een broodmes van de tafel, waarmee hij van I.
als een bezetene te lijf ging.
Het lukte van I. zijn kostganger met een stoel

van het lijf te houden, terwijl zijn vrouw hevig
gillend naar buiten liep om hulp te halen. Op
'de komst der buren nam de dolleman de vlucht,
waarna hij eenige café's ging bezoeken. Later
op den avond werd hij door de politie wegens
dronkenschap gearresteerd. Toen de artrestant
op het politiebureau werd binnen.,oeleid,bereikte

Idepolitie de aangifte van Van 1. tegen zijn
kostganger. Nadat de verdachte aan een verhoor
woo onderworpen, üegde hij e'en tekellltenis af.-

~

\

BOXTEL. De gemeenteraadsleden Van den
Hemel en Van den Dungen hebben een adres
gericht aan den minister van jusUtie, waarrn

I
de onregelmatigheden. welke de laatste jaren te
Boxtel zouden hebben plaats gevonden. worden
omschreven. Genoemde heeren hebben aan den
minister verzocht, of hij alsnog een onderzoek
naar deze matversaties wil instellen.

-----------------------------~

I

Diefstallen, inbraken enz.
De politie te Bakel heeft gistermiddag de

gebroeders W. uit Gemert op heeterdaad be-
trapt bij het stelen van hout op de terreinen

I
van de Ned. Heide Mij. te Milheeze. De beide
ve.~dachten.zijn op het politiebureau ingesloten.
BIJ een huiszoeking te hunnen huize zijn eenige
karrevrachten gestolen hout gevonden en in
beslag genomen. ,

,(LYOd~R---
\

Gisteravond is door onbeltende oorzaak de "
landboUwerswoning van M. de K. te st. Antho- "

, nis tot den grond afgE'brand. Ook de inboedel is
verloren gegaan. Verzekering dekt de schade.

·Ongelukk:,en..,

Gisteravond is het 3-ja.rig zoontje van den
heer A. v O. te Berghem. in een kuip met ko- I.. • /
kend water gevallen. Het kind iep d€erlijke V
brandwonden op. Zijn toostand is levensgevaar-
lijk.

I

Boerderijen afgebrand.
Qisteravond is een felle brand uitgebroken in

de boerderij van' denvlandbouwer W. Vermeulen
te MaasbommeL De bewoners waren afwezig.
Toen de buren den brand bemerkten, had het
vuur reeds ver om nch heen gegrepen. Des-
ondanks gelukte het nog het vee te redden. De
brandweer was spoedig ter plaatse, doch aan

~

jjlUSSChenviel niet meer te denken. De boerderij
_ met, stalling en schuren zijn tot den grond af-

ge'bran<t Ook het meu:bilair en de landbouw-
~ventaris zijn verloren gegaan. Een aantal
kippen is in de vlammen omgekomen. De oor-
zaak van den 'brand is onbesend. Verzekering
dekt c1e schilde.~ -

"

,

(

/



Brandstichting te Hutwenen.

De rijkspoU.tie te Zaltbommel houdt zich op
het oogenblik bezig met het onderzoek inzake
den brand, die Zaterdagmorgen te Hurwenen bij
Zalbbommel heeft gewoed,
Omstreeks half vijf in den morgen werden

de bewoners van een huisje aan den Waaldijk
aldaar gewekt door het blaffen van hun hondje.
Toen de heer des huizes, van Osch, opstond om
te kijken wat er aan de hand was, bemerkte hij
dat het achterhuis geheel in vlammen was ge-
huld. Terstond wekte hij zijn vrouwen zes kin-
deren en het gelukte hun in nachtgewaad het
brandende huis te verlaten, met achterlating van
al hun have en goed.
Inmiddels hadden buren de brandweer ge-

waarschuwd, welke eerst na een uur verscheen,
zoodat aan blusschon niet meerviel te denken.
Het perceel was toen reeds tot den grond too
afgebrand, terwij; ook het meubilair een prooi
der vlammen was geworden. Het hondje werd
later verkoold tusschen de rookende puinhoc-
pen gevonden. Omtrent de oorzaak tast
men voorshands in het duister. doch el' bestaat
een sterk vermoeden, dat er kwaadwilligheid
in het spel is. Dit vermoeden wordt versterkt
door het feit, dat toen de buurman van de be-
trokken familie Vrijdagmorgen, dus een dag
voor den brand, bij het krieken van den och-
tendstond zijn slagerswmkul opende, hij tot zijn
verbazing de volgende raadselachtige, met krijt
geschreven woorden op de raamluiken aantrof:
"Wij stoken de hcele buurt af met." ."
De stager heeft aan deze woorden Vrijdag-

morgen geenerlei ar ndacht geschonken, doch
Zaterdag na den brand in de woning van zijn
buurman schoot hem deze geheimzinnige aan-
kondiging te binnen en stelde ,hij hiervan burge-
meester Bakker in kennis. De majoor der
rijksveldwacht uiL <:;altoommeJ kreeg onmiduel-
lijk opdracht naar de oorzaak an den brand
een onderzoek in t-e stellen en deZlepolitieman
meent reeds te kunnen aannemen, dat hier mis-
drijf in het spel is. Gedurenrle den geheelen
Zondag zijn de nasporingen met kracht voort-
gezet. EI' is geconstateerd, dat de brand aan de
achterzijde van het huis in het lage riet is aan-
gestoken, Tot nu toe konden echter geen arres-

I taties worden verric~

J

~ ,OcW._,_o_,_I3__

/

!De politie te Oss heef,t gisteren den ar:beLder J
v. d. B. aldaar gearresteerd, verdacht y~ on- V
tudht met minderjarigen. De verdachte 18 in het
politieburè8!U te Oss opgesloten en zal. v~~aa.g
ter beschilkhlng van den f'fficier van Justitle te
's-Hertogenoosoh worden ge.s.telcl..

/

lo~~~
Woonhuis ingestort.

Geen persoonlijke ongelukken,

Gisteravond is het woonhUi;-~n de familie j
van Herpen te Geffen, dat door den st:J,rm0va~ \
de laatste dagen ernstig. had geleden, Pl?ts~U~~
ingestort. De bewoners slaagden er nog JUIst
te vluchten. Het meubi1air is totaal vermeld.-



Vechtpartij te Nistelrode.

"/9()(}
. , .
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Landbouwer ernstig met een mes
gewond.

Woensdagavond heeft te Nistelrode een ern-
stige vechtpartij plaats gehad, waarbij zoo stevig
van het mes gebruik werd gemaakt, dat ~~n
50-jarige landoomver levensgevaarlük werd ge-
wond. Omstreeks 11 uur ontdekte de burge-
meester, de heer van Hout, bij een survéllance
deor zijn dorp, dat in de DOTpsstra!liteen man
lag uitgestrekt, die hevig bloedde en in be-
wustelcozen toestand verkeerde. Het bleek te
zij-n de 50-jarige gehuwde Ianëarbeider L. P.
uit Nistelrode. De man gaf weinig teekenen van
leven. De burgemeester, die de politiedienst.en
in zijn uitgestrekte gemeente van 3100 zielen
alleen moet verrtcnten en verstoken is van
pclitieambtenaren, waarschuwde onmic1dellijkdr.
Bouman, die spoedig cp de plaats des onheils
verscheen. De geneesheer constateerde dat het
sJ.achtoffer met een mes in de ünkerbovenacm
een diepe snede was toegecracnt, waarbij de
slagader was doorgesneden. Het slachtoffer ver-
loor zooveel bloed, dat aanvankelijk voor zijn
ingrijpen was noodzakelijk. P. werd naar het
liefde.gesticht ter päaatse overgebracht.
Burgemeester van Hout stelde onmiddellijk een

uitgebreid onderzoek in, en verzekerde zich
daarbij de hulp van den Il'ijksveldwachter v, d.
Vijver uit het naourige Heesch. Uit het onder-
zoek kwam aan het licht, drat verscheidene per-
sonen, onder wie die getroffene, dien avond
eenige café's hadden bezocht. Toen het gezel-
schap reeds onder den invloed van sterken drank
verkeerde, wat men in het café v. d. Akker
aangeland. De hoofden waren toen zeer verhit
en weldra ontstond oneendgheid, welke naar het
somjut in een verwoede vechtpartij is ontaard.
De burgemeester kreeg zooveel aanwijzingen

lm handen, dat gistermorgen tot a.rresbatie kon
worden overgegaan van den 62-jailigen land-
bouwer P. v, d. W., eveneens afkomstig udt
Nistelrode. De verdachte is m het poQiti~bureau
opgesloten en aan een verhoor onderworpen.
In den loop van den dag zijn nog meer per-

sonen, die in het bewuste gezelschap hebben
verkeerd, verhoord,
Het slachtoffer, dat nog met buiten levens-

gevaar is, zou, naar wij vernemen, niet gunstag
bekend staan. De verdachte daarentegen geniet
ter plaatse een goede reputatie.
Het cnderzoek in deze zaak is nog in vollen

gamg en wordt met macht voortgezet,

j Au\obus geslipt I
Woensdagavond is een autobus van de Brabant-

sche BuurspOOl'wegmij,waarin tien passagiers ,
gezeten waren, onder Uden geslipt, in een diepe
sloot geraakt en gekanteld. Verscheidene passa-
giers hepen snijwonden door glasscherven op,
welke echter niet Vil n ernstigen aard bleken te
zijn. Zij konden hun reis vervolgen. De autobus
is later met een takelwagen weggesleept.

J
\

De politie te Oss heeft gisteren den 18-jarige:
arbeider M. gearresteerd, 'verdacht van he
plegen van ontuchtige handelingen met minder
jarigen. Hij is in he~ politiebureau o1;lgeslote
en zal vandaag ter beschikking van den ofici~
van justitie te 's-He~sch worden gestel,
,



Gisteren is de bestelauto van de Iroekfabriek
De Slinger, bestuurd door den reiziger E., onder
de gemeente Veghel hl volle vaart geslipt en
tegen een langs den weg staanden boom ge-

/ reden. De botsing was 2100 hevig, dat de auto
geheel werd vermeld. De bestuurder is met ",/

I' zware verwondingen aan hoofd en rug naar het I
Iziekenhuis te Uden gebracht. Zijn toestand is
levensgevaarlijk. -I De ~a.rechaussee te, Oss heeft vanëa ei I
35-Jangen a.rbe.ider S. uit Oss, die er zu'~ we~~
vtean.maakte wmkeliers VOOrwinkelroederen op

hohten aangeho 'd 0

/
'b '..~' u en en naar Grave ge- II

~aoht. HIJ heeft een volledige bekentenisa~gelegd. ~

I,
I~ CDII
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~
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De overval met beroovinç te
Klcosterzsnde.

Twee arrestanes. ,

I1i verband met den overval met roof, welke
it, den nacht van 23 op 24 October op het land.
bouwersechtpaar V. te Kloosterzande is ge-
pleegd, is Zaterda,g; de vermoedelijke dader,
B. P, te Apeldoorn aangehouden.
Tevens hebben rijks, en gemeentepolitie ge.

speurd naar een tweeden verdachte, die, naar
Uit het .onderzoek bleek, zich op den dag na den
overval per trein 'Uit Goes naar elders had, 'be-
gèven. De man, een zekere B. P. Uit Zutfen, is
thans te ,Apeldoorn in een logement gear-
resteerd, HIj is op transport gesteld mar Kloos-
'ter;z;ande, waar 'hij gehoord zal worden,

I

De steekpartij te Nistelrode.

, De 'rijkspolitie heeft Zaterdag naar 's Her-
togenbosch overgebracht den 62-jarigen land-
bouwer P. v. d. W. uit Nistelrode, verdacht van
zware mishandeling, gepleegd op den landbou-
wer L. P; aldaar. V. d. W., die nog geen be-
kentenis heeft afgelegd, is voor den Officier van
Justitie geleid en na; verhoord te zijn in het
huis van bewaring. ingesloten. Verschillende
retten- zouden erop wijzen, dat men den dader
van de steekpartij, die Woensdagavond te Nis·
telrode heeft pdaats gehad, in handen heeft.
Zoo had v: d. W. verscheidene verwondingen aan
voorhoofd, neus en handen, terwijl hij niet ver- ,j
klaren kon; 'hoe hij deze had opgeloopen, Ver- y
der, bestond tusschen hem en het slachtoffer
reeds 'jaren lang een veete, welke haar oorzaak i
vond ·in een familiekwestie. Het mes, waarmee ,
dè steek is toegebracht, is tot heden niet terug I
gevonden, '-

Aulo tegen een boom gereden.

Bestuurder ernstig gewond.

Veghel.
OUd-burgemeester M. A. Völker. t
Na ,[angdJurige 011igesteldheîrd: is 1.e Veghel

ov€:rlooe:n die, he€i1" M- A V"~,._,· -~ t 193"3 h" ,,' ',~' -. , {]I """,ir,' cäe van 1905
U} - "llJrgemeeswr dezer gl3:meenrf;e15 gew'€est. ,De ontslapene ," -_ -
r;d v '-. ~. was voorts lange jaren
b,: 11 van de 1>roVll1claJestaten van. Nool'<1-Bl'a-
ant en plaatsverva,n..gend kanton:roohte.r v n
het kanton VegheL' a
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Berlicum.

J. Weygergans. t
Hier ter 1>lall!tse is op 75-jarigen leeftijd

overleden, .de heet J. Weygergans, oud-wet-

\
houder de~r gemeente. De ontslapene was
tevens secretaris-penningmeester van het bur-

I gerlIJk armbestuur en maakte deel uit van 'het
bes~u~ van een groot aantal plaatselijke ver-

I eemgmgen,

I

\

Donderdagmiddag is het 5-jarige zoontje van \
den heer v. E. te Uden bij het oversteken van

/'
ren weg door een personenauto anagereden. In V

, ernstlgen toectand is het kind opgenomen.
Zijn toestand is zorgweke .id,

--

/

Jeugdige boefjes aangehouden.

De poOOe te Veghel heeft de hand weten te
leggen op drie jeu~dige boefjes die er hun werk
van maakten winkelwaren uit winkels te stelen.
De jongens, die van 11 tot 13 jaar oud zijn,
werden verhoord en bekenden. Op hun. aan-
wijzingen wetden zes kistjes sigaren, die zij uit
verscheidene winkels hadden gestolen, in het
bosch gevonden onder Veghel, waal' 2i\i den buit
verstopt hadden. Een en ander werd in beslag
genomen. Het onderzoek duurt voort.

Zondag vervoegde zich aan het zuster-
klooster te Veghel een zwerver die om brood
vroeg. Teen de zuster zich even verwijderde
was de man verdwenen met medenemmg van

\

een offerblok. De politie slaagde erin hem op
.;' te sporen en te arresteeren. De man ontkent

evenwel.

/

Zondagmiddag is het 6-jarige dochtertje van.
de familie v. S. te Boxtel bij het oversteken
van den Rij~sweg door een auto gegrepen, Met
ernstige verwondingen is het kind naar het
st. Lidwinaziekenhuis ter plaatse overgebracht.
Haar toestand is levensgevaarlijk. -

Verkeersongeiukken.

I/~, ar.,-(J.-Verkeersongelukken.

Gi~teravond is de heer -v . D, te Zeeland
r !N.-Br.) bi,i het. oversteken van den weg door

,/ cel' passeerenden p-rsonenaun, aangereden.
Mht, inwendige kneuzing,pl1 en ~1 gebroken
been is hij naar het ziekenhuis ter plaatse
!{ebracht.

.r Z 4/'UV. a.«
ERP. In de Dinsdagavond gehouden raadsver-

gadering is besloten de opcenten op de perse-
neele belasting te verhoogen van 50 tot 80.

1 . i2

v'
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De politie te Schijndel heeft nog een vierden
'Verdachte, zekeren v. d. O. aldaar gearresteerd,
verdacht van medepltcb+lghetd aan de ver-

_. schillende diefstallen, wel.__den Iaatsten tijd zijn
~ gepleegd. Ook Jij. j;L P. heeft een bekentenis

,afgelegd. ", 1_ I..- ,. '"' •

Schuur afgebrand.

Gistermiddag is door onbekende oorzaak brand
uitg-ebroken in de liaJnd!bouwschuul'van den land-
bouwer van Heumen te Neerloon. Het VUU[' greep I
wo snel cm zich heen, dat het gebouw weldra
tot den grond afbrandde. De oogst en de land-
bouwwerktuigen gingen eveneens verloren. Zes
varkens en 200 kippen kwamen in de vlammen
em. De vlammen f;Uc,eg'€nover naar de boederij,
doch de brandweer slaagde erin het perceel te

I sparen., De waterschade was echter aanzienlijk.
I V~ dekt de sohade,

Jeugdige dieven gearresteerd.
De politie te Veghel is tot arrestatie overge-

gaan van de gebr. R. uit Gemert, tw-ee jongens
van 13 en 14 jarur, verdacht van diefstal van een I

offerbïok uit het zusterklooster te Veghel. De I
beide verdachten zij-n opgesloten en hebben een
bekentenis afgelegd. Ve1'der bekenden zij nog
een soortgeülken diefstal van een offerblok uit
het zusterklooster te Rijkevoort te hebben ge-
pleegd. Het buitgemaakte geld badden zij ver-
brast. Zij zullen Veo: beschikking van de justitie
te 's H&togenbosch worden gesteld.

De diefstallen te Schijndel.

/ rI

Auto in een sloot gereden.

Eén zwaar gewonde,

Maandag is een auto, waarin zes arbeiders uit
Oss zaten, die op weg waren naar hun werk-
zaamheden onder de gemeente Nistelrode. ge-
slipt en in een sloot gereden. De chauffeur liep
lichte verwondingen op. Een der inzittenden
zekere R. uit Oss, is met inwendige kneuzangen
naar het st. Anna Gasthuis te Oss vervoerd.
De andere personen kwamen er met schrammen '
aan hoofd en handen af. De zwaarbeschadigde
auto is per taselwagen geliCht en weggesleept. I

I

/

De gemeentepolrtïe te Schijndel heeft een vijf.
den verdachte, de 20-jarige D. uit Schjj~del.
gearresteerd, verdacht van medeplichtigheid
aan deyele d~efstallen in die gemeente gepleegd.
Bij huiszoeking werden vele rijwielonderdeelen.
van diefstal afkomstig, gevonden en in beslag
genomen. D., die een volledige bekentenis af~
legde zal naar 's-Hertogenbosch worden 'ge-
bracht om ter beschikking van den officiel' vall
;ustitie te worden gesteld.

De diefstallen te Schijndel.
Weer een arrest;atie.
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Botsing tusschen motorboot

en veerpont.
Stagnatie in den veerdienst Ra.ven-

stein-Niftrik.

)

v

/

Gistermorgen om 8 uur passeerde op de Maas
onder Ravenstein een motorboot geladen met
grind, bestemd voor de Maaskanalisatiewerken.
Waarschijnlijk tengevolge van een verkeerde
manoeuvre raakte het schip buiten de vaargeul
en botste met groote kracht tegen den veerpont
Ravenstein-Nlftrik, die hierdoor los van den
oever raakte en in de richting van de spoor-
brug van de lijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen
dreef, zoodat het .gevaar bestond dat het vaar-
tuig teg €neen van de pijlers te pletter zou
loopen. Onmiddellenk begaven zich eenlge. mo-
torbooten naar het stuurlooze vaartuig. Na veel
moeite slaagden zij erm het schip vast te maken
en naar den' wal te sleepen.
Het ongeluk veroo;rzaakte groote stagnatie in

het verkeer tusschen de beide oevers. Den ge-
heelen morgen en een deel van den middag is
het verkeer van auto's en andere voertuigen
gestremd geweest en moest dit over de Maas-
brug bij Grave worden verlegd, wat een groote
omweg beteekent. Later is daarin voorzien door
het inleggen van een reservepont.
De motorschipper was zonder om te zien door-

gevaren. Zijn schip had slechts geringe averij.
De rijksveldwacht van Ravenstein stelt pogingen
in het werk om hem op te sporen. Men ver-
wacht dat hij spoedig aangehoudim zal. worden.

Vechtpartij te Oss

Gisteravond heeft in een ca.fé te Oss een
hevige vechtpartij plaats gehad, Zekere W. en
de H. uit Oss, beiden goede besenden van de
politie, badden een veete tegen den caféhouder
v. d. H. Zij begaven zich giste'_avond naar bet
café ten einde met den herbergier af te rekenen.
Binnen kwam het al spoedig tot handtastelijk- ,
heden. Er ontstond een verwoede vechtpartij,
waarbij de caféhouder, geholpen door zijn broer,
beide indringe-,G, die bloedende verwondingen
badden opgeloopen, naar buiten werkte. Uit
wraak wierpen zij met steensn de ruiten van
het café in.
Inmiddels was de marechaussee ter plaatse

verschenen. Tegen de ".echtersnazen is j)Ï"oce.s-
verbaal opllemaalrt-

/

.J-6 ~ av ~..L-e t:J(. (5)
Branden,

Dinsdagavond is door onbekenden oorzaak het
woonhuis van C. de R. te Kedriel tot den
grond afli:ebrand. Ook de inboedel is verloren
gegaan. Verzekering dekt te schade.



Ernstig auto-ongeluk.

f I

Schepen stieten op een auto. die in
den nicht van Vrijdag. op Zaterda.g
te water was gereden, waarbij dè 00-
stuurder is verdronken.

:Ket feU, dat e€nige motorbocten, varende op
de Zuid -Wïl;1énisV'aart, onder - de gemeen te
Schijndel, In aanvaring kwamen met een zich op
den bodem van het:kanaalbevindend zwaar voor-
.:werp, heeft geleid. tot de ontdekking van een
ernstig auto-ongeluk, waarvan de 30-jarige on-
. gehuwde h'imdelsrèliiger a: K'I'lapen uit Tilburg
het slachtoffer 1S geworden. . -
. ZaterdJagavol1d omstreeks 5 uur deden drie
Il1JOtoa:>bootkai»tèinsbij den sluiswàchtei- van
sluis 3. onder de gemeente Schijndel aangifte,
dat hun beoten een aanvering had-dim gehad ter
hoogte van de mandenfabriek der gebr. steen-
bakkers. De aanvaring was veroorzaakt door
een verkeersoostakel,' dat ziOb midden in de
vaargeul van het kanaal moest bevinden, doch
dat onzichtbaar was. De ka.p:Lteinvan de laatst
binnengeloopen motorboot had, nadat hij het
bewuste voorwerp had geramd, duidelijk het
wiel van een auto op het water zien d'l'ljven.
Naar zijn meening hact pij dlt met zijn schuit
afgerukt, zoodat het wáarschljnlijk was, dat men
met een gezonken auto te doen had. De sluis-
wachter deelde zijn bevindingen mede aan de
politie te Schijndel ,terwijl hij de plaats, waar
het verkeersobstakel zich moest bevinden, voor
de scheepvaart afbakende met lantaarns .. De
politie ging onmiódellijlk naar de aangeduide
plaats en nadaJl; men .zioll per roetboot op de
ZUJid-Willemsvaart had begeven, kon omstreeks
7 uur door peiling de plek worden vastgeeteld,
waar de auto zou zijn gezonken. Inderdaad
bleek het vermoeden ~Ï1it te zijn, :a:en toevallig
passeerend motorvraobtschip verleende hulp bij
het dreggen en men slaagde erin een lus om een
der uitstekende d€e1en te slaan. Met een motor-
lier werd de auto, die met de wielen naar noven
anderhalven meter onder water lag, gelicht ..
In den gesloten luxe wagen ontdekte men het

lijk van den bestuurder achter het stuurrad .
.- De politie poogde het portäer open te maken,
~ doch door de schade, welke de auto had opge-
- loepen, gelukte dit niet. Men was genoodzaakt

'het dak van den wagen open te snijden, waarna
men het lijk kon bergen, Dekter Opperuraay uit
Schijndel constateerde den dood en liet het
stoffelijk overschot naar het ziekenhuis aldaar
overbrengen.
Uit de papieren bleek, dat men te doen bad

met den 30-jarigen ongehuwden handelsreiziger
.G, Knapen uit Tilbmg. Uit het geneeskundig
onderzoek kwam vast te staan, dat de dood
reeds ongeveer 2() uur tevoren moest Zijn inge-
treden, zoodat het ongeluk in den nacht van
'Vrijdag op Zaterdag. moet :(;ijn geschied. Het
ltlorloge, dat op het slachtoffer werd gevonden,
'was om half twee blijven stilstaan. Het lijk is
:Zondagmorgen vrijgegeven en naar Tilburg I
~vervoerd.

Daar de heer K., wanneer hij op 'Zakenreis
was, wel meer des nachts elders overbleef, had
zijn familie zich over zijn wegblijven niet onge-
rust gemaakt.

De auto was bijna geheel ~n elkaar gedrukt,
Het reservewiel was afgerukt. Het vehikel is na
veel moeite op het droge gebracht.
Omtrent de teedraene van het ongeluk ver-

keert men nog in onzekerheid. De banden van
den wagen waren geheel intact. Ook heeft zich
nog niemand aangemeld, die iets van het onge-
luk heeft gezien. Men veronderstelt dan ook,
dat de bestuurder, door slaap ov:ermand of é;oo~
de duisternis misleid, te water IS gereden,
De scheepvaart heeft tijdens de bergingswerk-

zaamheden vele uren stagna;tie ondenncmden.
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.IOSS. De Kroon heeft het raadsbesluit f.ot

opheffing van het tapve:rbod op bepaalde dagcn
in deze gemeente, verworpen, zoodat het cap-
verbod ook in de toekomst gehandh3afd zal
bliiven.

y~e_e_. ~~

/

r;; z Van den zolder gevallen. ~ 41

Donderdagavond iS de landbouwer J, v. d. W.
te Berghem, die-met een zak graan op den rug
van den hooizolder wildie komen, uitgegleden en
van een hoogte van ca. 4.meter op den steenen
vloer gevallen. Met een schedelbreuk en ernstige
verwondingen is het slachtoffer opgenomen. zijn
toestand is levensgevaarlijk.

\

Branden.

Gisteravond is door onbekende oorzaalt ae
/ boerenbehuizing van H. v . d. B. te Schijndel

afgebrand. Ook de inboedel en landbouwilwen- V
_ tarts zijn verloren gegaan. Vemekertng dekt oe

senadé.tC)+----------------PI ~. 9 ,ó..e.e. £).€

0) c Ongeluk op een tramemplacement.

~ Op het tramemplacement der Brabantsche
~ J!uurtspoorwegen, te Veghel, is gisteren een

.ernstig ongeluk gebeurd. De ongeveer 50-jarige I
stationschef Oerbramis stak haastig de tram-
lijn over, terwijl men goederenwagens aan het
rangeeren was. Op dit oogenblik kwamen juist

I\. eenige stilstaande wagens in beweging, tenge-
volge waarvan de stationschef tusschen twee
wagons bekneld raakte. Het rangeerpersoneel
slaagde er met moeite in, den ongelukkige uit
zijn hachelijke positie te bevrijden. De heer G.
bleek zwaar gekwetst te zijn aan beide beenen
en het onderlichaam. In ernsttgen toestand is
hij naar het ziekenhuis ter plaatse overgebracht.

-. 10/ AP-e e. c:t:-/.~
~

OSS. Vier raadsleden hebben tot dien 'bIlrge-
meester een verzoek gericht, ten einde een
spoedieisohende raadsvergadering te beleggen in
verband met hel:;'voorgenomen beshnt, van Prov.
staten tot vestiging van zetel en kantoren van
het Watersclla.p De Maaskant te 's-Bertogen-
bosch,

/

\
BOXTEL. Het oude raadhuis is publiek voor

)
afbraak verkocht VOOrde som van f 790. Het "
meubilair bracht f 110 OP. . , '.

/

I

OSS. Met ingang van 1 Januari zal de \
goederentramdienst der Bra.tantsche Bwurt-
spoorwegen belangrijk women ingekrompen I
Met uitzondertng van de lijn Veghel-Oss mi. het'
tramverkeer nagenoeg geheel worden stopgezet I
en worden vervangen door vrachtautodiensten
Als gevolg van deze ing!l:ijpende maatregelen is \
met I:nigang van genoemden datum aan het
geheele person~l van het rayon Veghel be-
staande uit zestdz man. ont.sl.ru;raaD2:elJe2.'d: ,

/ GnvrERT. De raad heeft een voorstel van B
en V. aangenomen, om over te gaan tot bo .
van 32 arbeiderswoningen, die een huur \~t
van! 2,25 per week moeten opbrengen HetPf"kS
zal steun verleenen, . rIJf

v
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Om een hoedje.
Hevige ruzie' t9 Oss.

ZOllcta,gmOl'genis' de Va,rkensmarkt te Oss
het tooneet geweest van een heftige burenruzie
De directe aanleiding tot den veldslag was I

het hoedje van een op de Varkensma,rkt
~oonachtig meisje, waarov~r twe~ buurmeisjes j
111 de kerk eenige welnlg vleiende opmer-
kingen hadden gemaakt. De eigenares van
het hoedje voelde zich hierdoor hevig beleedigd
en bij het uitgaan van de kerk kwam het
al spoedig tot hooge woorden De jonge dames
werden handtastelijk en gingen elkaar met
hun paraplules te lijf. Zij takelden elkander
deerlijk toe, terwijl nog een ander meisje, dat
de vechtenden wilde scheiden, uit dank voor
baar bemoeiïngen danig werd afgedroogd. Toen
de gemoederen een weinig waren bekoeld, trok
men ,huiswaarts, doch daar laaide de stl'ijd I
opnièuw op; omdat de moeders voor hun di-
verse dochters genoeg.doening eischt,en. Met een "
klomp gewapend begaf de moeder van een in
de ruzie betrokken meisje, "vrOj.lW, "I . .ji. L. zich
11aa1' <W woning van haar 'tegenpartij, aie zij I
begon uit te dagen. Dit was het sein tot een
verwoede aanvàl en weldra ging een groot aan-
tal buurtbewoners elkander met stokken el',
andere voorwe11le.n te lijf. Vrouw v. d. L. werd I
tijdens de twist zoodanig toegetakeld, dat zij
om hulp begon te roepen. Haar echtvriend
snelde haar daarop te hulp en achtte het zijn
plicht op zijn beun de aanvalster van zijn
vrouw er heftig van, langs te geven.
, Een der in de twist betrokken families vond
toon den tijd gekomen zich in huis terug te
trekken, waarop de andere partij pogingen
deed de woning binnen te dringen, hetgeen
evenwel niet gelukte, Toen kwam de mare- ,...."
chaussee ter plaatse, die spoedig een einde I~'
aan de vechtpartij maakte. Er werd een
uitgebreid onderzoek ingesteld, waarna. de ~
balans kon worden opgemaakt. De marechaus-11 ...,J
see zag .zich genoodzaakt tien processen-ver- .
baal op te maken tegen de vechtersbazen, ter I
zake van lnishandeling, vernieling, huisvrede-
j)reuk,' enz,

-OSS. De raad heeft 'met algemeeria stemmen I
een motie aangenomen, waarin protest wordt
aangeteekend, tegen het voornemen van Prov.
Staten, om zeteä en kantoren van het Water-
schap de Maaskant. welke tot dusverre te OSs
zijn gevestigd, te verplaatsen naar 's Hertogen-
bosch.
De gemeentsbegrooting 1937, welke sluitend

is gekregen, zonder dat de gemeente nood-
lijdend wordt, sluit in ontvangst en Uitgaaf op
den gewone dienst met een eindcijfer van
f 450,096.84.

I,

De melenaar van der H. te Oss had g1steTen
het ong'eiLukbij het verrichten van werksaam-
heden op zijn molen uit te glijden. Hij kwa.m
met een voet tusschen de kamraderen van den'
molen terepht met het gevolg dast z!jn onder-
been werd verorijeeld. Het slachtoffer is naar
het Groot Ziekengasthttis te Den Bosch ~
bracht.

Gistermiddag is de 82-jarige van G. te Oss,
, die den Heeschen weg wilde oversteken, door een
passeerenden personenauto gegrepen. Met in-
wendige kneuzingen en een gebroken been is
het slachtoffer naar het st. Anna-ziekenhuis
ter plaatse vervoerd. •

/6 ,(ffJ.~ .~.G
Paard en wagen aangereden.

Vanmorgen is de kruidenier P. uit Liempde
op den rijksweg Boxtel-Eindhoven onder de
gemeente Liempde door een auto uit Uden aan-
gereden. P. werd met inwendige kneuzingen \j
opgenomen. Het paard is onder den auto te-
recht gekomen en op slag gedood. De wagen
is totaal vernield; de lading koloniale waren is
verloren

•
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Kweekelingen met acte.
Te Oss.

Eenigen tijd geleden is men er op de open-
bare .school, te Oss. toe over moeten gaan, om
de vierde leerkracht te ontslaan, Door dezen
maatregel moesten drIe klassen' in één lokaal
worden .ondergebracht, hetgeen allesbehalve be-
vorderliJk voor het onderwijs was. Ten einde
aan dezen onhoudbaren toestand een einde te
maken, hebben de ouders de handen ineenge-
slagen, ~et het resultaat, dat zooveel gelden
bijeen zijn gebracht, dat een kweekeling met
acte kan worden aangesteld.
De nIeuwe kracht zal 1 Januari in·functietreden.

I

Malversaties je Gemert.

/

- Dë -geJÏieeilt.e:.:OD.tva.iiier aaitgeliouden.
De gemeelllt!epoliti.e van Gemert is gister-

avond overgegaan tot arrestatte van den
I 45-jarigên M -Ó; ,J. P., gemeente-ontvanger alda,ar.
De aangehoudene wordt verdacht van verdJuis-
tering en valachheld in geschrifte~ Êr zou een
kastekort zijn geconstateerd van e€mge duizen-
den guldens, terwijl de boekhoud!ing niet regel-
maJtig moet zijn bijgefu:>uden, De mal.vetSaties
moeten in de afgeloopen drie jaar zijn gepleegd.
VerdJachtE\,die ter :plaatse een gunstigè ' repu-

tatde geniet, is van 1931 af in zijn, functie: Rij
rou vandaag naar Roermond worden overge-
bracht, waar hij ter beschikking van den om.-
cier van justitie zou wamen 'gesteld.

/

Wethouder van Lith.
Gisteravond ill de heer J. E. van Lith, wet-

houder van deze gemeente, door een motorrijder
aangereden. Eij werd tegen den weg geslingerd
en met een ernstige hoofdwonde en een hersen-
sèhud<ling bij een dokter binnengedragen. De
moton'ijder viel, doch bleef ongedeerd.

? J 77
, .

fleeBlPÜk.
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- t OEDENROD.I!;. in ce glSVel'eu!'.~UV""L~"
S èenteraadsvergadering is de \>egrooting vOO['1~~vastgesteld. Besloten werd ae opcente~ op

de personeele belastmg te verrioogen ..van Oipk
Dr. :a. R. Eefting werd Op Zijn verroe

65i-vol ontsla,g verleend als gemeente-geneesheer.
ee zij' p:taats werd benoemd dr, E. J, M.In n .• .<~"k. 'Kdoymans te Ou;".,..w 1J ,

.-- : .. ' -
Gisteravond is tijdens afwezigheid der be-

woners ingeoroken in de woning van J. N. te
Schijndel. Eet huis is overhoopgehaald en Uit V
een kast is een bedrag van f 25 ontvreemd .
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·Gemert.

De verduisteringen door den
gemeente-ontvanger.
Een spoedelschende gemeenteraads-

vergadering.

In verband met de verduisteringen, gepleegd
door den gearresteerden gemeente-ontvanger te
Gemert heeft burgemeester Phaf gistermiddag
een spoedeischende gemeenteraadsvergadering '
bijeengeroepen. Als eenäg punt kwam op de
agenda voor: ontslag' gemeente-ontvanger.

Burgemeester Phaf lichtte in de voltalligli
raadsvergadering een voorstel van B. en W.
toe, hetwelk behelsde ontslag te verleenen aan
M. J. P., gemeente-ontvanger ter plaatse met
ingang van heden. De voorzitter gaf na "oor-
lezing van het ontwerp-besluit een ultvoertg
relaas van de gepleegde verduisteringen, welke
een bedrag van ongeveer f 6000 beloopen. De
accountantsdienst van de vereeniging van
Nedertandscha gemeenten heeft na gehouden
boekenonderzoek een en all1der geconstateerd.
De venduisterlngen zijn mogelijk gemaakt door-
da t de ontvanger zich had bediend van ver-
valschte mandaten. Zoodoende had hlj ook"
valschheid in geschrifte gepleegd. De onregel-
matigheden zouden zijn geschied in het afge-
Ioopen en loopende boekjaar. _De mogelijkheid
bestaat, dat bij voortgezet boekenonderzoek het
genoemde bedtag nog grooter zal blijken. De
gemeente-ontvanger heeft V'OOrden chef-veld-
wachter een bekentenis afgelegd.
De raad besloot unaniem den gemeente-

ontvang€:!' op maanden voet uit zijn fuoot.1e te
ontslaan.
Daarna ging de raad in geheime zitting'.
Na afloop van de vergadering hadden wij een

.onderhoud met burgemees-ter Phaf, die ons
meedeelde, da-t de gemeente-ontvanger ter
plaatse zeer gunstig bekend staat en men hem
nooit in staat had geacht tot dergelijke daden.
,Onze zegsman betreurde het geval, te meer, daar
het bier een ge:?;!n betreft met acht kinderen.
De heer P. heeft niet boven zijn stand geloofd.
Inte,gend,eel, hij leefde zeer eenvoudig om van
het niet te groote salaris van gemeente-
ontvanger rond te komen. De burgemeester
meent dan ook, dat de oorzaak moet Zijn ge-
legen in het felt, dat P. door schuldelschers
bedreigd is met faiUlssement. Hij had n.l, voor
zitn benoeming een zaak gedreven, die echter
niet floreerde en waardoor hlj danig in de
schulden was geraakt. 1
De gemeente lijdt door het gebeurde geen

. schade, deal' in de eerste plaats een borgstelling
Tan .f 5500 voorhanden is, terWijl zij verder
'V,er21ekerdis tegen schade door fraude.
Ter plaatse heeft het 'gebeurde groote be-

:roering gewekt, voornamelijk ,C'l'r'o~ P. van zeer
achtenswaardig-e familie 1s én i;e:r plaatse een
zeer g"l2liene ~~1tjkheid WIIB.

Wederom een verduistering
te Gemert.
Thans bij een notarilSka.ntoOl'.

Men meldt ons:
Te Gemert zijn opnieuw belangrijke malver-

saties aan het licht gekomen. Het parket uit
Roermond 1s hedenmiddag ter plaatse gearrî-
veerd en heeft ten kantore van notaa-is J. T. F.
v. d. L. een onderzoek ingesteld, dtat ruim 4 uur
duurde.
Naar verluidt zouden vele duizenden guldens

door den notaris zijn verduisterd.
Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Er

heersent groote opwinding in het dorp.

I

.:
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.De moeilijkheden op het notarts-
. kantoor te Gemert.

In vervolg op het bericht in ons ochtendblad
van vandaag meldt men ons nog:
Notaris V. (wij hadden abusievelijk v. L. ge-

schreven) verkeerde reeds Iangen tijd in finan-
cieele moeilijkheden. De geruchten namen steeds
grooteren omvang aan en een van zijn hypotheek_
houders, de heer v. H. uit Gemert, besloot bij
de crediteuren te gaan intormeeren naar den
stand van de hypotheekschulden. Toen kwam ./
vast te staan, dat van de aflossingen, die over y
de jaren 1933 tot en met 1936 waren gedaan

\
tot een bedrag van f 3000, door den notaris nog
geen cent met de reenthebbenden was verrekend.
De heer v. H. deed van z~in bevindignen een
relaas bij den chefveldwachter te Gemert, die
hierin aanleiding vond ten huize van den \
notaris een bezoek te brengen en hem terzake
te hocren. Hij achtte zich genoodzaakt de -
justitie te Roermond in kennis te stellen met
hetgeen: hij op het : kantoor had bevonden,
waarna het parket om half drie arriveerde Tot
half zeven duurde het onderzoek in het huis
van den notaris.
Vanochtend in alle vroegte is de notaris per

auto met onbekende bestemming vertrokken. \
Men nam aan, dat hij naar Roermond was l
ontboden. ~

s. 119~.~. o
~-

Boerderij \e Heesch afgebrand.

• J

Vanochtend ongeveer drie uur is een felle
brand uitgebroken in de h<?erderijvan den land-
bouwer G. v. d. Akker in de Hondstraat te
Heesch. De bewoners wetden door het gekn~tter
gewek>tteen de geneele hofstede reeds in. lichte
laaie stond. Met moeite slaagde men erin het.
brandende perceel te verlaten. Inmiddels had
ook een belendende senuur vlam gevat, Toen de
brandweer arriveerde viel ~t ~er. te redden.
Men trachtte nog het vee m vClhgheld te bren-
gen doch zes varkens drie kalveren en een
groote partij ikppen zijn omgekomen. Een koe
en twee varkens riadden zoodanige brandwonden
opgeloepen dat zij onmiddellijk moest worden
afgemaakt.
De \)Oe1'der\l en stalling brandden ~ .. den

grond af. In-boedel en l:an-dbouwlnoventansgmgen.
verloren. Een en ander was laag verrekerd.
Dank zij de gunstige windrichting kondeu de

omli~gende boerderijen behouden blijven.
~ ocrza.a!~ 15 wa.a,rschljnlijk kortsluiting.

L J'b tL~ .._,,L). <?
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Maandagnacht ontmoetten twee marechaussees
uit Uden die op surveillance waren in de
gemeentebosschen te Bistelrode twee stroo-
pers, die een lichbbak meedroegen. Op het
bevel van de pqlitiemannen weige:rden de stroo-
pers halt te houden en sloegen op de vlucht.
De marechaussees zetten een achtervolging in
en toen de vluchtelingen aan de herhaalde
sommaties niet gehoor gaven, zagen de mare-
ehaussees zich genoodzaakt eenige schoten te
lossen. Er klonk een schreeuw, doch toen de
marechaussees dichterbij kwamen, waren de
beide mannen in de duisternis verdwenen. Er
werd evenwel een uitgebreid onderzoek inge-
steld en de marechaussees slaagden er spoedig
in de beide stroopers op te sporen. Men bleek
te doe!.\:·teèel>pen met" zekeren V. en V., beiden
afko.p1S~· 'M' mttJn, dJe als stroopers bekend
staalt Het bleek aat eeR-lf~r mannen tijdens de
vlucht door een kogel in net been was getroffen
Beiden zijn in de marechausseekazerne te Ude~\
opgesloten .. .. - -

Jacht op s\roopers.

/

?
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BOXTEL. De gemeenteraad heeft voor de
eerste maal vergaderd in het nieuwe raadhuis
ter behandeling van de begrooting. De zitting
nam bijna tien uren in beslag en duurde tot in
den nacht. Van alle zijden werd door de raads-.
leden critiek geoefend op het gemeentebeêeld,
Voornamelijk het lid v, d. Heuvel hekelde het
beleid van B. en W. en Ged. Staten. SiPr. gispte
den directeur van het gasbedrijf en merkte o.a,
op, dat in deze gemeente misdragingen van
ambtenaren gehonoreerd worden met salaris-
verhocgingen. Spr. was van meening, dat Ged.
Staten de corruptie in de hand werken en
diende ten slotte een motie van afkeuring in
op het beleid van Ged. staten.
Na uitvoerige besprekingen in dergelijken M

werd de gemeentebegrootang ten slotte vastge-
steld sluitend in ~ontvangst en uitgaaf geworren
dierist met als €'indcUf'er f 635,046.02,kapttaal-
dienst, nadeelig saldo f 81,130.42.

ST. MICHIElLSGESTEL. De raad heeft de
begroeting voor 1937 vastgesteld, welke, dank
zij het in 1935 gevormde batig saldo van
f 16,000, sluitend kan worden gemaakt. zonder
regeeringshulp. In weerwil hiervan staan de fi-
nanciën der gemeente er niet gunstig voor.
Werkverschaffing zal niet meer kunnen worden
bekostigd. zoodat steunverleening zonder werk-
verschaffing zal worden ingevoerd. Voorts is be·
'sloten, de opcenten van de personeele belasting
te verhoogen van 100 op 150.

I ALEM. De 'burgemeester heeft in de raads-
vergadering medewerking gedaan, dat door hem
pogingen in het werk zullen worden: gesteld, om
de Hedelsche schhpm-ug, welike bUlte~ gebnuk
Z8!lworden gesteld, overgeplaatst te krtjgen naar
het veer Alem-Maren. De raad Is met een en
ander accoord gegaan,

HERPEN De gemeenteraad heeft een voorstel
van B en' W. aangenomen, am, over te. gaan
tot het bouwen van tien arbelderswonmgen.
welke een nuurprüs van ongeveer f 2 per week
moeten opbrengen.

~ .e .() ~. a...-r, 50
_____.,... ---

LITH. De raad heeft besloten den toren, met
lwt daarbij behoorende onderhoudskapitaaJ, over
~~n aan de Ned. Herv. gemeente, ter

I
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Door een molenwlek getroffen.

Werkman dood gevallen.

Gisteravond is door onhekende oorzaak de
landlbouw;erswon:ing van E. van Kessel te Veld-
drrel afgebrand. De inboe'del en landbouw-
inventaris zijn verloren gega,an. Een varken en
een aantal kippen zijn verbrann, VeTZekering
dekt de'scha'de. ' : ~','

Zedenmisdrijf.

De Kon. marechaussee te Oss heeft gisteren
den ongeveer 65-jarigen B aldaar, d~e verdacht
wordt van het plegen van ontuchtige hande_
hingen met kinderen, gearresteerd. De man zal
vandaag ter beschikking van den officier van
justitde te 'S-HertogenbOOOh worden gesteld.-

Wielrijder aangereden.

Dinsdagavond is de 65-jarige G. V. E. uit Vegne'
onder Uden, toon hij per fiets voor de stoom.
t wilde uitwijken, door een personenauto
ora~ereden De man bleef bewusteloos liggen,~j is met een ernstige hoofdwond en een 'her~
~enschudding naar het ziekenhuis te Veghe
vervoerd. De fiets was tota~l vermeld. ,
Uit het politie-onderzoek IS geblek~n, .dat de

remmen van den aanrijdenden auto met in ords
waren, Tegen den automobilist is procesvemaaï
I opgemaakt.

RAVENSTEIN. In de gdst.eren gehQUden vee-
ga,dJeir.ing IVan het wa temcha.p die Ma.as,k,ant ts
besloten €:en oomm:ilS'Sie te b€n!oemen, welike [!oaar
aanilieiJdlingVlaQ het feit, dat de 2Jertel van het
\Wute:rlSiChap naar Oss 2JaJ wOCl1denOV'e!I'giepla.a:tst,
stappen za1l doen om te 'bewerk.slte'<7Jen dat de
k1antoren te RlaveIllS!tJednglWestig1d ,~ n

W •l.'...2
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BERLICUM (N.B.). De ràad heeft bes~oten /
de opcenrten van de hoofdsom der gemeente. 1/
f()iIlJd~belastingte verhocgen van 505 tot 75.

BOEKEL. De raad heeft hes'loten tot verkoop V
over te gaan van circa 40 H.A. he']degronden
aan diverse ïandoouwers. Er sullen .op deze
gronden aehc boerdertien worden gestioolt.

Jongetje overreden,

Wilde nog juist even voor een auto
Iangs Ioopen,

Gistermorgen is in de gemeente Nistelrode '
een ernstige aanrijding i;;eschied. Bij het uit-
gaan van de kerk, hetgeen omstreeks 11 uur
geschiedde, liep een iroot aantal kerk-
gangers in de Dorpsstraat toen een auto kwam
aangereden. Een paar kinderen sprongen tijdig ,
ter Zijde, maar een zevenjarig knaapje, v, d.
Linden geheeten, trachtte nog ijlings voor den
wagen over te steken. Dit nu mislukte. Het kind
werd gegrepen en kwam onder den auto terecht.
Met ernstige verwondingen aan hoofd en lede-
maten werd het knaapje opgenomen en in een
naburige woning binnengedragen, waar dokter
Bouman eerste hulpverleende. De toestand van
het jongetje is zorgelijk. Bij het onderzoek door
de politie is komen vast te staan, dat den auto-
bestuurder, die tijäig signalen heeft gegeven,
geen schuld treft,

,REESOR, De ~eenteraad heeft aas ~- ,j
In!eente-geneesheereri aangesteld dr. Janssen te V
Geffen en dr. Bouman te Nistelrode.

In een pan kokende melk gevallen •

....Zaterdag is !het vierjarig dJochtertje vall den
neer B. te Uden 'bij het spelen in een an
kokende melk gevallell. Met ernstige lbra.nd~n.
den overdekt is het kind naar ftt zie'kenhl.lÛl
~ plaatss ovellg€1bracht, waar !het Zon,daga.vond
IS overleden.

Boerderij afgebrand.

Eenige stuks vee in de vlammen
olUgf'komen.

I Zaterdagavond is door <mbekend~ oorzaak
brand ontstaan in de boerderij van den land-
bouwer G. v, d. Steeg te Qanroy. Men slaagde
er niet in het vee te redden, zoodat 7 koeien, 2
kalveren, 4 varkens en 100 kippen zijn omge-
komen.
De hofstede met stalling en sohuur alsmede

inboedel, landbouwwerktuigen, een groote partij
hooi en andere landbouwproducten gingen ver-
loren.
De aanzienlijke sehade wordt sleehts gedeel-

telijk door verzekering gedekt.
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Prettige bezoekers.

De Kon. marechaussee te Veghel heeft gisteren
twee in~oners van het naburige Eerde searres- '
~rd, die. verdacht worden zich aan ernstige I
mishandeling schuldig te hebben gemaakt. Zij 1
waren in beschonken toestand het café van den
heer y..binnengekomen en hadden weldra
oneenigheid gekregen met den caféhouder en
dieIU,izoon, welke op een verwoede vechtpartij
uitliè'p j en waarbij gebruik werd gemaakt van
b1ljartqueues. Niet alleen werd alles in het
café kort en klein geslagen, maar de caféhouder J
en zijn zoon werden zoo ernstig toegetakeld,
dat de ontboden geneesheer hun overbrenging \.
naar het. ziekenhuis te Veghel noodzakelijk vond,
Eeide verdachten zullen ter beschikking van

den officier van justitie te 's Hertogenbasch'
worden gesteld. .-8/:_ac-_ o. ~-

L. J. J. M. Poet!. t
GiSiteroohtend is te Gernert overleden, de heer

L. J. J. M. Poell, pastoor aldaar. Pastoor Poell \ ti
is in 1872 te 's-Hertogenbosch geboren en Vier-I
de verleden jaar zijn 4O-jal'ig priesterfeest en 20-
jarig pastoraat te' Gemert. Hij was ridder in Ui
orde van Oranje NassaJIl.

)0/-~ 0 .,.()

~ \ ..,..,..Ml'VO GIsteren is hier OP 65-~ari~en
BOA.lVL"'~'" . h G Kusters ltd \ an \leeftijd overleden de €e1'te De' ontslaPene was .

, ad dezer gemeen . nk
een ~i'reoteUr van de Boerenleenba ;lo.a.

1J.!~,_e
I} r-

Wielrijder door een auto overreden.

Gisteravond 18 te St. Mioh~elsgesteld een
35-jarige hulpbeeteller bij de P.T.T. aldaar, die
zich met zijn rIjIWielbevond op den rij,ksstraat-
weg st. MichielsgesteI-'s-HertcJgenbosch, ter
hoogte van Heme1l'ijk door een eensklaps hem
tegemoet rIjdenden auto VBJn den garagehou~~r . /
J. v. d.. Z. aangetreden. De man werd van zun V
rijwiel geslingerd en bleef ernstig gewond op
den weg liggen. Een ontboden geneesheer con-
stateerde zware inwendige kneuzingen. In
leveru;gevaarlij:ken toestand js het slachtoffer
per ziekenauto naar het Groowielkengasthuis te
'sHertoge.nlbosch vervoerd. De auto werd zwaar:
~avend. het rijwiel is totaal vernield"

J <)-

I
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. De heer J. W; A. Kuyten, rector 'van' het
liefdegesticht te Veghel, is.. benoemd tot pastoor
te Gemert.



Klooster te St. Michi s.estel afgebrand._,
Een schade van ongeveer f 100,000 ,,;;

Een der oudste kloosterge bouwen -van: het '
Brabantsche land, gelegen langs 'de rivier
de Dommel te st. Michielsgestel, is Zonda~-
morgen aan het vuur ten offer gevallen. De
brand nam zulk een omvang .aan, dat-men
eenigen tijd bevreesd was, dat de trotsche
oude gebouwen' van het náburige Nieuw'
Herlaer, thans bewoond door de paters van
de Afrikaansche missie van Cadier en Keer,
mede door den brand zouden worden aan-
getast. Het klooster van de Oostenrijksche
zusters, waarin de brand is ontstaan, is ge-
heel verwoest. In weinige uren tijds is van
dit monumentale gebouw, dat een uitge-
strekte oppervlakte besloeg, niet veel meer
dan een rookende en smeulende puinhOOP
overgebleven.

Het klooster, dat 'bewoond werd door onge-
veer veertig geestelijke zusters, van de orde van
de Dochters van den GOddelijken Heiland,
Moederhuis Weenen, is zeer schilderachtig in ,
het groen gelegen. Aan de voorzijde loopt een
diepe gracht en aan de achterzijde het riviertje
de Dommel. In den onmiddellijken omtrek be-
vinden zich bovengenoemd missiehuis en een
broederklooster. De zusters hebben tot taak. de
wijkverpleging te verzorgen in verschillende
plaatsen in Noord-Brabant.

Zondagmorgen omstreeks acht uur bevond
nagenoeg het geheele convent zich in de kapel
voor den ochtenddienst. toen men nlotselina
werd opgeschrikt door het geroep ..brand". Eén
der keukenzusters had nl. vlammen »ntdekt QP
de zolderverdieping van het uit drie étazes be-
staande kloostergebouw. OnmiddeJUjk werd'
alarm geslagen en' de plaatselijke brandweer
gewaarschuwd. Omwonenden waren inmiddels.
bij het zien van de vlammen. te hulp gesneld
en met medewerking van de naburlge kloostee-
lingen trachtte men nog te, redden wat er te
redden viel. Eenigen van hen trachtten nos tot
een der vertrekken op' de bovenste verdieDin~
door te dringen. teneinde de zouden en zilveren
antieke miskelken' van zeer aroote waarde en
kostbare misgewaden. welke daar waren oeee-
bergen, te redden, doch de vlammen laaiden
zoo fel eli de rook was zoo verstikkend. dat men
zijn pogingen moest opgeven en terUi moest
keeren.

Inmiddels was de dorpsbrandweer uit st.
Michielsgestel gearriveerd en met behulp van
een ouderwetsch handspuitje trachtte men den
strijd tegen de geweldige vuurzee aan te binden.

De brandweren van omliggende plaatsen
. komen te hulp.

Dat dit onbegonnen werk was. valt licht te
begrijpen en daar de zich steeds uitbreidende
vlammenzee een groot gevaar begon OD te
leveren voor het ernaast gelegen missiehuis
Nieuw Rerlaer waarvan de fraaie klokketoren
dateert van het jaar 1400, werd het noodzakelük
geoordeeld de brandweer van Vught en van
's Hertogenbosch ter assistentie te roeoen. De
brandweeren van deze naburige gemeenten ver-
schenen onmiddellijk na oproep met groot
materiaal op de plaats des onheils. Met zes
stralen werd de strijd tegen de enorme vuurzee
aangebonden. Het voedingswater betrok men
uit de Dommel en uit de gracht rond het
kloostercomplex en duizend liters water per
minuut werden in het brandende perceel
geworpen.

1
Inmiddels had. het VUur zich over de beide

bovenste verdiepingen uitgebreid. Na eenige
uren stortte met groot geraas het dak van het
gebouw naar beneden en hoog laaiden de vïam-
men o~, terwijl een dichte vonkenregen neer-
dwarrelde, Ondanks het feit, dat de brandweer
maasa's water in den vuuurposj liet neerkomen
slaagde men er niet in, het Vuur te 'bedwingen:
Intusschen trachtte men nog op den beganen

grond het meubilair te redden. De zusters
waren 'echter zoo van streek, dat zij slechts
waardelooze zaken naar buiten brachten en de
voorwerpen van waarde vergaten. Spoedig had
het vuur echter ook de benedenzalen bereikt,
waar de vlammen eveneens gretig voedsel
vonden In het nog aanWezige meubilair. Thans
viel aan redden van het statige gebouw niet
meer te denken. Men is er tenslotte wel in se-
slaagd het naburige missiehuis en het broeder-
huls 'geheel voor het vuur te sparen.

J'Î if ,J: ~l'_

/;

Wat verloren ging.
Het zusterklooster is geheel uitgebrand. Van

het, eens zoo statige gebouw zijn niets dan
eenige zwartgerookte muren blijven staan, welke
gedeeltelijk nog, teneinde ongelukken te VOOr-
komen, door de brandweer zijn omgehaald
Omstreeks één uur kon de 's Hertogenbossch~
brandweer inrukken; de Vughtsche brandweer
had nog handen vol werk met de nabluSSChing,
'daar de vlammen nog steeds uit verschillende
hoeken oplaaiden. Van de kloosterinr!chting is
weinig gered. Hier en daar lagen in den geheel
vernielden kloostertuin een aantal waardelooze
gebruiksvoorwerpen verspreid, doch de rest is
in den brand achtergebleven.
Hieronder bevinder. zich kostbare en antieke

gouden en zilveren miskelken Verder werden
nog kostbare misgewaden en paramenten een
prooi der vlammen.

Het kloostergebouw. waarvan thans de ge-
schiedenis door den brand is áfgesloten dateert I
l'€eds van circa 1700 en was het eig'endom van
de zusterorde, die het thans bewoont. Voor-
dien is het eenigen tijd in gebruik geweest door
zusters Benedictenessen uit Frankrijk. Daar-
voor was bet gebouw in gebruik als doofstom-
meninstituut, terwijl het vroeger eigendom was
van het Groot Seminarie van Het Bisschoppe-
lijk College te 's-Hertogenbosch. Indertijd heb-
ben groote mannsn daar hun theo~ogische stu-
dies voltooid, onder wie de bekende pater Petrus
Donders.

De schade

De schade is zeer aanzienlijk. De SChatting
bedraagt, gezien de groote waarde van de ver-
brande voorwerpen circa f 100,000. Ook een be-
drag aan geld van circa i 1000 is verloren ge-
gaan.

De brand trok groote belangstelling, De Kon.
marechaussee uit Boxtel in samenwel'king met
de gemeentepoäitte had voor een doelmatige af-
zetting zorg' gedragen. De officier van justitie
mr. Dubois uit 's-Hertogenbosch en kapitein
Kist, districts-commandant der Kon. mare-
chaussee te 's-Hertogenbosch waren op ..het ter-
rein van den brand aanwezig. Naar de oorzaak
van den, brand wordt een nauwkeurig onderzoek
ingesteld, Men vermoedt, dat vonken uit een

I defecten schoorsteen op den zolder 2lijn terecht
gekomen en' daar brandbaar materiaal "vlam
hebben doen vatten. De zusters hebben onder-
dak gevonden in een naburig klooster,

Later werd gemeld:
Omstreeks 4 uur was men den brand meester

en kon een aanvang worden gemaakt met de
doorzoeking van de puinhocpen naar eventueeis
kostbaarheden, Onder een berg puin vond men
verbrande en gesmotten goud- en zilvel'lklompen
Welke eenmaal de kostbare miskelken zijn ge~
weest.
Omtrent het verloren geld kunnen Wij nog

n:ed<edeelen dat dit is teruggevonden in een
kist, welke nog bijtijds uit het brandend kloos,
tergebouw is gedragen.



Wielrijders deer een vrachtauto
"1'1~' d'ot;, aangere en.

;/

nonderdagavQlld is het echtpaar de G. uit
, Den DungeI\ ~ per rijwiel den KanaaJdijk

aldaar ~ door een acbteroprüdenden .
vrachtauto WIll den heer V. Uit Berlicum aan-
gereden. Bei® wielrijders werden van den dijk
geslingerd. De chaUiffeur verloor tengevolge van
de aanrijding de rnaebt over zijn stuur met het
gevolg dat de auto kantelde en eveneens onder J
aan den dijk terecht kwam. De G. liep ernstige
verwondingen aan schouder en ledematen op.
Hij is bij den dokter ter plaatse binnen gedragen.,
Zijn echtgenoote kreeg mlnder ernstige wonden.
De chauffeur van den vrachtauto liep huid- en
schaafwonden op. De auto werd zwaar gehavend.
de rijwielen werden vernield.

Het ongeluk was veroorsaalct, doordat de
chauffeur van den auto vérbllnd was door licht
van een tegemoetkomende-i :~<uto. d.le na. het
pn,gel¢t is doorge"E'.:'~11. I ••. .....; ..__-4~_._u •.-'_'

IJ/~' LJ:!!
- Huis ingestort.

De bewoner Ongedeerd.l
In den" nacht va.n Za.terdag op Zonda.g is de

woning van W. van D. te Berchem plotseling
ingestort. DEi bejaarde bewoner kon' zich slechts '
ternauwernood in veiligheid brengen. Hij bleef
ongedeerd. Bei buis was al eenigen tijd bouw-
vallig.

.;

Vrachtauto geslipt.
Zondagoohtend is de met em'bal1a..ge geladen

vraohtaUJtJo van de firma R. Uit Rotterdam
ondier de gemeente VegIhe~ ges<lript en tegen een .
paal der 'bovenleiding van het electrische net I
gelbotst. De paal brak af en kwam boven op den.
Iliuto terecht, waardoer het VIOOrtuig omsloeg en
tegen een boom terecht kwam. Hoewel de auto
grootendeels werd V'em.ielld. bleven die chau!feUJr
en een passagäer ongedeerd, Door die bOltsdng
was het electri.sche net olllklaar geraakt. zoodat
de gehee1e omtrek het verder gedeelte van den
dag van electrisohen stroom verstesen moest
blijven. Het ongelUk rou vococxrza;a,kitzijn. dioOr-
elM de olw"uffellllr door v~ overmand
in sla;a,p was ge'Va!liI.en. _.c"

<J I .7a:::. ·'m. ·nl>o..-"r .&_
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Wagens van een goederentram
ontspoord.

. avond zijn in de kom van de gemeente
G1m.er . hl t beladen gqecterelliWagene

Uden twee met~ nst Oss-vegihel ge<ileran-
van de stoom~ . e gesChiedde. dOOrdiat de
1eerd. De ont ~ cl100rsten wa;gen pr8J)l.
koppe1stan,g van won a . ~ van
Een der wag;ens botste !iègen het M¢gd De
den heer v, D. èJat emswg werd be~1I1st.à.nd·De
andere .kwam een eind verder oot set plav~isel
materieele scbade is zeer groot. H rvljl,kte
van de straat. is over een groote. OP;eer vrij.
vermeäd, Na eendge uren wae de l~en tijd I
Het .tramverkrer. Qndel'VQnd ge .
'SItag~at:e.

0{Va-_:_0..~
verkee1'l'ongelukken.

Woensdagavond is een auto. bestuurd door d:~,
heel' M. K. uit westerhoven .onder de a!rt
meente st. Anthonis geslil>t en m vOI~ee~ :K.
tegen een vrachtauto gebotst. De t werd
kreeg een ernstige hoofdwonde. De au 0 zwaar
geheel vernield. De vrachtauto werd
gehavend. De chauffeur bleef ongedeerd.
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0 Ongelukken. ,

Gisteren is een schlppeI' te Dreumel in het V
o ZlJoOnM'-"ip geVallen.. Met inwendigeU1Ill van ~Ili • h" aar

kneuzägen en twee ge~ 'oeenen 18 IJ n
het ziekenhuis gebracht.

Een drieling.. \
° ens te NtstelrQde

Vand-aag is die famile Meg drieling. De
verblijd met de g~bo~rtj()~~;-~enVlerkeere~ rn t
jonggeborenen, a en .
"ceden welstand. '
, -

",t /
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Instorting in de r.k, kerk in,
den Dungen.

Gistermorgen heeft in de r.k. paroohieklerk in
den Dungen (N. Br.) een instorting plaats ~had.
Toen omstreeks acht uur de vroegmis, we1ke

werd geleid door den assistent van pa.o;toor
Gou1my, pater Mattheus uit 6t. OeQ,enrode, een
aanvang nam, was het gebouw met ongeveer
600 kerkgangers geheel gevuld. Juist toen pater
Mattheus de eonsecratte had verricht, weer-
klonk plotseling een hevig gekraak, gevolgd door
een donderend geraas. Met oorverdoovend ~waai
stortten groote brokstukken steen naar beneden,
welke gelukkig in een gang busschen de bankèn
terecht kwamen. Door het neervallende' puin
werd een dikke stofwolk gevormd, welke de aa.n-
wezigen belette te zien, wat er,' eigenlijk ..tte-
beurde. Deze duisternis er: h.et geraas V8.ll 1ie
meenstortang stichtten' '" a ".tJDettende' ver-
warring onder de lreT'kbe'i._v~ers.Een seconde
.bleef het stil .in de kerk; toen ontstond een
Paniek. Men verwachtte dat de geheel:e kerk 2lou
Instorten, Daarom trachtten allen zoo snel
mogelijk den uitgang te bèreiken. Het gedrang
werd zoo hevig, dat drie metsjes tegen een
brandende kachel werden geduwd. De 9-jarige
Corrie van Grunsven uit den Dungen liep hier-
door brandwonden aan armen en bovenlijf op,
terwijl de kleeren van de U-jarige Anna
Groenendaal vlam vatten. Ook dit kind kreeg
brandwonden. Tijdens de paniek waren een
dertig mannen en vrouwen onder den voet ge-
loepen, doch allen slaagden er in om ongedee-rd
butten te komen.

De instortang werd niet gevolgd door meer
zoodat. reeds spoedig bleek, dat de kerkbezoekê~
door hun angst de situatie gevaarlijker hadden,
gemaakt en dat allen l'UStjg het kerkgebouw
hadden kunnen verlaten. Delre angst ls eChter
verklaarbaar, wanneer men weet, dat verleden
jaar in het op weinige kilometers afstand ge_
legen st. Michielsgestel een sOortgelijk on~eluk
is gebeurd. Ook toen stortte tljdens een kerk-
dienst op Zondag een gewelf van de kerk in
doch het neervallende puin kwam toen op het
orgel terecht, waardoor de organist en nog een
ander zwaar werden gewond. I (_



Toen Zondagmorgen omstreeks acht uur de
vroegmis, welke werd geleid door den Assistent
van pastoor Goulmy, Pater Mattheus uit st.
Oedenrode, een aanvang nam, was het Kerk-
gebouw met ongeveer 600 kerkgangers geheel
gevuld, Juist toen pater Mattheus de conse-
eratie had verricht, weerklonk plotseling een
hevig gekraak. direct daarna gevolgd door een
donderend geraas. Met een oorverdoovend la-'
waai stortten groote brokstukken steen naar
beneden, welke in een gang tusschen de ban-
ken terecht kwamen. Aan dit gelukkig toeval
is het dan ook te danken geweest, dat niemand
van de kerkbezoekers door de zware stukken
vallende steen werd getroffen. Door het neer-
vallende puin werd een dikke stofwolk gevormd,
welke de aanwezigen belette te Zien, wat er
eigenlijk gebeurde.
Deze duïsternuis, tezamen het het geraas, dief~~ de lneenstorttng veroorzaakte stichtten een

ontzettende verwarring onder de kerkbezoekers,
die verlamd van schrik op hun zitplaatsen
waren gebleven. Een seconde bleef het stil in
de kerk, toen' ontstond een onbeschrtjfelijke
panfek, die zich van alle aanwezigen meester
maakte. Men verwachtte niet anders, of de ge-

_ 'heele kerk zou Instorten. Daarom trachtten
~ allen zoo snel mogehik de uitgang te bereiken,

_ t teneinde zich het veege lij:f te redden. M:eisjes
en vrouwen' gilden van angst €!Il'het ged-rang
werd ZOO hevig', dM een drietal meisjes tegen
een brandende kacne; we:rden geduwd. De 9-
jarige Corrie van orunsven uit Den DU!I1gen
liep hierdoor brandwonden aan armen en bo-
venlijf op, terWijl de kleeren van de ll-j.arige
Anna Groenendaal vlam .vatten. Ook dit kind 'I

bekwam: brandwonden. Tijdens de paniek was
een dertigtal mannen en vrouwen onder de voet
geloopen, 'doch behoudens blauwe plekk€!Il en
schaafwonden, slaagden allen er verder in. on-
gedeerd buiten te komen.
De instorting werd niet gevolgd door meer ..

dere, zoodat reeds spoedig bleek, dat de kerk-
bezoekers door hun angst, de situatie gevaar-
lijker hadden maAIt en dat allen rustig het
kerkgebouw. badden kunnen verlaten. Deze
angst is echter verklaarbaar, wanneer men
weet, dat verleden jaar in het op weinige kilo-
meter afstand .gelegen St. Michielgestel een,
soortgelijk' ongeluk is gebeurd. Ook toen stortte
tijdens een kerkdienst op Zondag een gewelf I
WIIn de kerk in, doch het neervauenëe puin
kwam' toen '.op het' crgel terecht, waardoor die
organist' en nog een andere 'perSO<:nl zwaar
wèrden gewond,

PANIEI( IN EEN I(ERI(

Een "instorting ln de R.K. kerk

te Dungen, tijdens den dienst

Gistermorgen heeft in de R.K." Paro-
ehiekerk te Den Dungen (N.Br.) een
ernstige instorting plaats gehad, welke
een paniek onder de kerkbezoekers ver-
oorzaakte. Wonder bovsn wonder heeft
dit ongeval geen meehenlevens gekost.

h
d
g
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Tengevolge van de gladheid is de IS-jarige
J. v. d. H. te Oss hedenavond van zijn fiets ge-
vallen. Met inwendige kneuzingen en een ge-I
broken been is het slachtoffer per branoard ,
naar het St. Anne ziekenhuis ter plaatse ge-
bracht. '



/ Kolenaampvergiftiging.
/

',GisternaCht heeft zich in de gemeente Deur-
sen bij, Ravenstein een geval van kolendamp-
vergiftiging voorgedaan, Toen het bejaarde
echtpaar van Aar, dat zich reeds vroeg-
tijdig te ruste had begeven, gistermorgen
niet beneden kwam, begaf de zoon zien
naar de slaapkamer van :zJjn ouders. Toen
hij de deur opende, kwam hem een benauwde
kOlendamp tegemoet. De 7'O-jarige landbouwer
en zijn echtgenoote lagen bewusteloos op bed.
Onmiddellijk werd geneeskundige hulp inge-
roepen. Na langdurige toepassing van kunst-
matige ademhaling slaagde men er in bij de
vrouw de levensgeesten weer op te wekken,
maar de man verkeert in levensgevaar. Daar
het gisteravond zeer koud was, had het echtpaar
de kaohel laten branden, wat anders nooit
gebeurt.

d<1r' fl.-X--·

Brand in een schuur,

En de gevolgen.

Woensdagarvond is brand uitgebroken in de
schuur val]. den, landbouwer V., te Schijndel.
Het vuur greep zoo snel om zich heen. dat de'
schuur weldra tot den grond afbrandde. Land-
bOuwwerktuigen,' een groote. voon-aad hooi en-.
hQ,llderd kippen gingen verloren;
Toen de brandweer wilde inrukken, sloeg het

Paard met de brandspuit op hol. De voerman
Werd er afgeslingerd en kwam in de sloot te-
J:ec.ht. Het paard was weldra uit het gezicht
V~rdwenen. Een aantal dorpelingen zetten het
<her per fiets na en vonden ten slotte in het
nabUrige Olland paard en spuit in de sloot. Met
moeite slaagde men er in, het dier op het droge
te brengen, waarbij B., uit Schijndel, zulk een
~a.p kreeg,. dat hij inwendige kneuzingen op-
'ep: Het paard was eveneens ernstig gewond,
De brandspuit is Later opgetakeld.

losse berichten.

Ongelukken.

. T-engevolge van de gladheid van den weg. is
glstermorgen in de Gasstraat te Oss een luxe '
auto geslipt, met het geVOlg: dat d~ 25-jarige " \I
mej. v. d. B., die daar naast haar fiets stond
~. pr~ten, werd aangereden, Zij werd met een
hl1:stlge hoofdwonde naar het st, Anna-zieken-

U1S vervoerd .. De fiets was geheel vernield.

\
~'/

Men meldde ons va'tuniddag:. felie
Vanmiddag omstrefms 12 uur ~ een d

. brand uitgebroken in. de zakkenfabnek v8Jn en j
I h~ Max Wolf te V;eghel., Het vuur V(})ld gre- ,
'\tig voedsel in den '6l'ooten voorraad zakken en
de Omliggende wO,:tmhuizen üepen e~nstig ,g~:.
vaar. De, motûi"Spl;tit werd Ol1ffilddelllJk,geala., '
Imeerd, maar kon.' wegens een' defect aan den
motor g,een die11Ft doen. , .

Ret VUUl' we"d' fel a;angewakkerd dO~lI den
NoordoostenWil~.a en .het laat. zich. ~'lzl€n dat,
\ de gellee~ fal:ïtie'~.'in .vlammen zalopgaan·

Fabrieksbrand te Veghe1.
, ,

10



in een jutezakkenfabriek
te Veghel.

De brand
,/ o
". /J
. ......-
áÎstermiddag is, zooals gemeld, brand uitge-

broken in de jutezakkenfabriek van de firma
Max Wolf te Veghel. Om 4 uur was men den
brand meester en kon het gevaar voor uitbrei-
ding als geweken worden b~schouwd. Het fa-
brieksgebouw en de beide loodsen zijn geheel
Uitgebrand. De fabriekslnventaris alsmede de
geheele zakkenvoorraad verloren gegaan. Het,
kantoor is intact gebleven.'
Op de fabriek werkten 30 arbeiders.

Door de koude bevangen.
__ - Metselaar van een steiger gevallen.

De metselaarsknecht P. uit Nijmegen, die J
gisterochtend op den steiger van een in aan-
bouw zijnd huis aan de Kromstraat te Oss zijn
werk verrichtte, werd plotseling door de koude
bevangen e , Hij kwam te vallen en bleef bewuste-
loos liggen. Een ontboden geneesheer consta-
teerde een zware hersenschudding en inwendige
kwetsuren. Zijn toestand is ernstig.

Twee kinderen vermist en vermoedelijk
verdronken.

. Gistermiddag kwam een zoontje van oen
landbouwer K.' van Orsul den veldwachter van
Oyen (N.B;) meedeelen, dat zijn 14-jarige
broertje Martien en zijn negenjarig zusje
Carolien sinds den ochtend waren verdwenen
Onmiddellijk ging men op zoek naar het

tweetal en men ondekte sporen van de kinderen,
welke liepen naar den Hemeldijksohen Waard.
gelegen aan een stilstaand' gedeelte van de Oude
Maas,
Duidelijk zag men voetstappen van de kleinen

in den weeken grond. Een gat in het ij's wees de
plek, waar men kan aannemen. dat de kinderen
door. het ijs zijn iez-akt ('0 reràrollilt-en.

,Met man en macht is men bezig de l;~amen
van de kleinen' op te sporen; Gistera,vOllldlaat
had dit nog geen resultaat gehad.
Den geheelen avond en een deel van den

nacht heeft men te Oyen met behulp van lad-
ders en rouwen getracht de vermiste kinderenvan dè~ .landoouwer van Orsul onder het ijs te
vinden. Om half twee vannacht slaagde men er
in de lijlkjoesop te halen.De verslágenheid in het dorp is zeer groot.
:Reeds jaren geleden is nog een zoon van den
landbouwer v. O. door het ijs ge!l:akt en ver-
dronken.

08S. De heer J. v. Door e 11 (k.d.p.) heaft
ontslag gevraagd als lid van den raad. In zijn
plaats is als lid van den raad benoemd ver-
klaard de heer M. F. van Er p.

~F~o.L!
Aanbestedingen.

TILBURG. Voor re1renifng van Huize Padua
te Boekel heeft de aanbestedina plaats gehad
van ~t bouwen van een klooster met jwenaat
te Ttlburg Laagsta inschrijvers waren: Gebrs.
van Hiees\Yi.Jkte Best met f 165,175.



'-'_(.)t Boxtel.

Opening van het nieuwe raadhuis.
In tegenwoo!rdig>heidJ van een ~ODlt aMltal

I autoratelten is gistermiddag het ~uw~ raad -e
huis te Boxtel door den oommassaris der
Koninglin in Noord-Brabant geopend.

Nadat burgemeester Vrun Beek de in àIe
raadS2Jaal aanweeïge genoodägden had begroet,
veroocht hij Jhr. mr. dr. van RYCkevorsscl,
commissads der KConingin in Noor.ct-Brabant, de
opening te verrtehten. Delre verklaarde o.a, da:t
de bouw van het nieuwe raadnuts niet alleen
Wel1iSCheHjk,doch ook noodzakelijk was. Het
W€rkfonds heeft in dezen benarden tijd den
bou?" waar'l,ij NedierLamliisch fabrika,a,t is ge-
bI"ui!kt, mop'''lijk gl€imaakt..
. Het nieu. 'd gemeentehuis is practisch en gee

I rJ:efHjk Inger ioht, hetgeen met alleen de admi-
mstraJtie, doch het geheele gemeentebestuur ten
gOOde kan komen. Na de beste wenschen voor
de welvaart van de gemeente te rebben geuit,
vwk1aard<e spr. het nieuwe gebouw geopend,
Vervo.1gens hebben 0.'<1. het WOQ\I1d gevoerd

deken Spiering>s, hoofd der r.k. geestelijkheid,gs. Maas, predikamt der Ned.' Herv, gemeente,
UJrgemeester mr. LoeU, rot Vught, mr. F. J.

~~ot. burgemeester van, 'sH!erbogen~

Ni-cliat burr~meester Van Beek: woorden· ~dama had ge&prOken,., is een rondigamg ~
dOOr het versierde ra,a,d!hu1s. .
Des avonds is de bmge-ij in de gelegenheid

gesteld het nieuwe gemeentehujg te beziclltigelll.
_ 'W~~. ~lli cWuk gebruilk :wericl: gema.8Jkt. __l

Eenige dagen geleden had het 12-jarige
dochtertje van den landbouwer H. A. te Oyen
het songeluk te vallen. Het meisje liep ernstige
inwendige kneuzingen op en is gisternacht aan j
de gevolgen van het ongeluk overleden.

r feh/! - .~Ud_ ~
R.K. Kerk. 1

V Op 76-jfl,rigen l~t"(l is te Zljt~ art (
eghel) "vel d " """" .gem.

Pastoor. aJdaa~ e ë 11 de heer J. C. Ka. m p.
Pastoor Kamp . .

la,ngste1lin ".. vl~rde in 1930 onder groote ba-
\vas hij kag zun ZIlveren pastoraat. Voordien

·pelaan te Drunen en Stratum.

Botsing tusschen motorfiets
en vrachtauto.

~telijke zwaar gewond.m~~a:~VolkelSdheweg onder Uden is giSlter-
een rik ~ ~~eersong'e}Uik geschi:ed, waarbij
Wond.' es ellJlke le:vensgefVa'arlijk werd ge-
De ongeveer 30 j 1

de paters van h t ~ ge broeder Dominicus van
Per motorfiets ~e Ic~e Hart te Uden, kwam
sta:k den weg over to terpoort uitrijden. Hijl
held een vraeh en met vrij groote snel-
laar G. uit Zalt~to van den groentenhande-
van den auto ~el naderde. De dhauffeur
aanrijding te ve~' e Zijn stuue om om een
De geesteUjke we ljden, doch dit gelUkte niet,
lllotorriJWiel gesH!'ti ~egrepen en van 2iijn
lllotor tereoht nger. Hij ~m onder den

~adat dl' Pet
verleend is·het ~s ter plaatse eerste hUJliphad
Z!ekenhlJls te u; achtoffer naar het st. Jans-
SCihedelbasisbre en gebra~ht. Hij b~eek een
hellben opga} 'Uk en inwendige kneuzingen te I
Wekkend. Dopen. Zijn toestand is zeer Zorg-
Bl.l zijn Ikomen ._ pogingen om de botsin tsl JOl de eha ff g e voor-Oot gereden .I_l eur met den auto in eej"'

~hacllgde au~ HU kiree.g geen letsel. De It
n ~ag' enornen de vernieIcle motorfiet6

- en •

~I
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Auto op drie wielrijders
ingereden.

f\

Één doode en één zwaar gewonde.

In den afgeloopen nacht om één uur is nabij
het buitengoed Hemelrijk onder st. Michiels-
gestel een auto op drie wielrijders ingereden,
waardoor één persoon gedood werd en een ander
zware verwondingen opliep.
Op genoemd tijdstip reden drie' jongemannen

per rijwiel van 's-Hertogenbosch naar hun
woning te st. Michielsgestel. Tel' hoogte van het
buitengoed Hemelrijk naderde uit tegenover-
gestelde ricpting een personen-auto. De chauf-
feur reed links vall den weg, terwijl sleehts
één lamp brandde. Hij reed reent op het
groepje in.
De gevolgen waren ontzettend. Een der

jongemannen, van den Berselaar, werd op slag
gedood, terwijl M. van der Groenendaal ernstig
gewond bleef liggen. De derde wtelrijder - een
broer van van der Groenendaal - 'liep slechts
enkele schrammen op. Hij begaf zich onmiddel-
Iijk naar de nabij gelegen woning van den land-
bouwer Visschers, die op zijn beurt geestelijke-
en geneeskundige hulp inriep en de politie van
het gebeurde in kennis stelde.
Toen een dokter op de plaats van het ongeluk

arriveerde, was van den Berselaar reeds over-
leden. M. van der Groenendaal bleek zwaar
gewond te zijn. Hij had o. m. een hersenschud-
ding opgeloopen.
Het stoffelijk overschot van van den Berse-

laar werd naar het lijkenhuisje te st. Michiels-
gestel overgebracht: de zwaar gewonde werd
naar de ouderlijke woning vervoerd. Zijn tos-
stand is redelijk.
De burgemeester van st. Michielsgeste:l heeft

onmäddellijk na het ongeluk de aanhouding van
den chaurteur van de personenauto, die na het
ongeluk was doorgereden, verzocht.
De pelttie van 's-Hertogenbosch vond vrij

spoedig in een garage aldaar een auto. die
sporen van een aanrijding vertoonde. De chauf-
feur was echter met een anderen auto ver-
trokken. Toen hi] terug kwam, werd hij aan een
streng verhoor onderworpen. De man - zekere
H. uit den Bosch - bekende, de aanrljding te
hebben veroorzaakt, Hij werd .hierna in arrest
gesteld.

Carnaval-ganger aangereden.

In den afgeloopen nacht keerde de 4O-jarige
landbouwer v. d. V., uit Heesch. die carnaval
had gevierd, in benevelden toestand, per rijwiel
over den rijksstraatweg 's-Hertogenbosch=-Nlj-
megen huiswaarts.' De man zwaaide eenigszins
over den weg en bemerkte niet. dat onder de
gemeente Heesch. met groote snelheid een
personenauto, afkomstig uit Nijmegen. naderde.
V, d. V, werd gegrepen en meegesleurd. In be-
wusteloozen toestand is het slachtoffer opge-
nomen en naar het st. Ludovicus-gesticht ter
plaatse overgebracht. Daal' bleek. dat zijn éene
been geheel was versplinterd; bovendien heeft
hij -ernstige inwendige kneuzingen opgeloopen.
Zijn toestand is hoogst zorgwekkend.

OVEN. De gemeenteraad heeft besloten de
ope ent en a •van. de personeete. belasting te ver-
hocgen van 150 tot 200: De 'gemeente is th~ns
n o.o dj ijde n.d gewórden~. .. . .

. ' . v S teGisteravond is .de 16- Ja-rl€;emej. . .
Veghel in de Sluisstraat aldaar door t~gne

" ed Met arns 1
Passeerende bestelauto aanger en. . ddi <r. b enscnu mo>'inwenldige i1meuzingen en een ers . ter
is het slachtoffer naar het ziekenhuIS
plaatse. overgebracht-
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Buitengewoon onderwijs.

Een streekschool voor het land van
Cuyk,

In tegcnwóordigheid van mgr. Goorts uit I
;;-Hertogenboooh. bissohoppelijk hoofdinspectaur
.an het lager onderwijs, dr. van Voorthuysen,
_ijksinspecteur van het buitengewoon 1. 0-, mej.
Op de Coul, rijksinspectrice l.o. en de vertegen-
I:roord~gers van een groot aantal gemeentebe-
sturen uit het Land van Cuyk, is te Boxmeer
een v:ergadel'ing gehemden, om te komen tot
stlClhtm.gvan een streekschool voor b. 1. o. in het
Land van Cuyk. Er bestaan plannen deze school
onder te brengen in Huize "De Weyer" te
Boxmeer. Er zijn in deze streek 5700 leerlingen,
waarvan l'h pct. in aanmerking komt voor
b. 1. .0 De vertegenwoord!ig;ers der gemeentebe-
sturen zegden toe zoo spoedig mogelijk de ge-
meenteraden de betreffende voorstellen voor te
leggen, opdat de school ~oedig gevestigd zal
kunnen worden.

HEESOH. Bij het gem een t e bes t u u r is
gil;teren bericht ingekomen dat de ver ct e i. -
go 1n g der r u p s e nne st e n, welke langs
den rijksweg's Hertogenbosoh-Nijmegen, ter·
plaatse, in zulk een gQ'Ootengetale voorkomen,
dat ook dit jaar een rupsenplaag, niet kan
Uitblijven, voortaan in werkverschaffing zal
m.ogen gIeSOhie:den.Zoo spoedig mogelijk za'lj
thans met de betrerïende werkzaamheden een
aanvang worden gemaakt, opdat de rupsen-
plaag op doeltreffende wijze kan worden be-
streden.

R.K. Kerk.
~ Met ingang van 12 dezer is benoemd tot
Pf!stoor te Zijtaal't (gem. Veghel) de heer M'l
J. Smolenaars, thans pastoor te Hur-
wenen.

De marechaussee te Oss is gisteravond O'Ve~- \
gegaan tot arrestatle van den 4v-j-arigen arbet-
de; J. van A, te Oss verdacht van het pl~g~n
van 0 n tu c h ·t i Il'!' han del i ngen met ZIJn
17-jàrige dochter' rx aangehoudene is in de
marechaussee Kazerne opgeslote-i en zal ter
beschikking van den officier van [ustitie te
's HertogenbOsc':1 wovden gwteld.

e: r;;-~e---WAMEL De Mer Ant. van Beest is té~ vo~~:
2lien'ing in -d~ vacature J. M, HOI benoer~~dd vDe
kJ.aard tot ltd van den gem e ê n te.. .'
llèèr van Béést !Weft zijn böènéming !til.ng,eno-
.rnen,

BOEKEL. De raad heeft den heer A. F. W.
Jetten, gén~sheer hier ter plaatse, tot ge-
meente-arts benoemd,

Zedenmisdrijven
De Kon. Mareclla,ussee te Oss heffit Za~dlag-

avon'd geanesteeI1d den eirea 218-jarigen fl'llbrre.ks-
artlbeider B. aldaar, een berucl1t recidivist, ver-
dach.t van :net plegen van ontucht met een min-
dlerJatig mei.&j~. eD V'e'dachte is lin de MMe-
ChMl5Seekll.0eTne ingesloten en legde een volle-
di~ belrentends a~. Hlj zal vanda~ tel' beoohik-
kltIg van ~n Of'ficier van J'Ustilt:i,e te 's-Herl,o..
gel1l'oo.sehW{)l'ICl.en gesteld.
Uit het ve:rQ_ere ()p,d~ek der oKn. Ma.re·

chaussee is aan he.t lioht gekomen" d!at de
<i5-jarlge v, A. dlie in de 3lg.eloo-pen week ~m
~ai1"t'es'l:Jeet<twe~ns een misda'ijf tegen de zeden
m.i:n d()Ch~' herMaldelljk met een gt;,a, 11
l'eI"Olver heeft bed~gd. Het wa'pen iJs door de
\>1:l1iJtiein beslag geoomen. Oo k~-z,e verdachte

_let"!._~V!Ol1e®ge ~kOn~ni1> a-t~elegdi.~~~~~~--------



lo~sé berichten.

:Verkeersongelukken.

GlsteraJV()nd ,reed., een auto,' bestamrd (loor den
, h,ee,'i:~'A. S. ilit Veg,l1ef 6p den :VeghelOOhe,Illdlj,k f

á1d~ toen de besbuurder., pl()tsel~ '11\ V'OlleI
Vaart moest stoppen voor één w1e1tijder~ Door' J'
dèn tschok vloog het portder open, waardoor de
(loh1;@noote van den bestuurder op straat viel.
Uet ernstige verwondingen aan .het hoofd iS zij
naar het ziekenhuis vervoerd.

Gisteravond :iS' .de heer v. L. uit Uden met
zijn auto geslipt en in volle vaart over de kop
geslagen. Hij is met ernstige inwendige
kneuzingen opgencmen. De auto WM geheel
vernield.

Ongelukken.

Gisteravond is mevr. v. D. te Rosmalen -met
een tweejarig kind op den arm van de trap in
haar woning gevallen. Zij brak een arm en het
kind 'kreeg een hersenschudding. Beiden zijn
naar het ziekenhuls gebracht.-
GEMERT. De raad heeft gisteren besloten een
kas gel ct lee n i n g aan te gaan van f 52,000
en een crediet bij de Bank van Ned. Gemeenten
aan te vragen van f 23,000.
Voorts werd besloten deel te nemen aan het

Middenstandsborgatellingsfonds.
Naar aanleiding van een ingekomen brief

van het bureau voor financieele adviezen in-
houdend een rapport van de ge p l e e.g d e
fraude door den gewezen gemeente-
on t van ge r deelde de voorzitter mede, dat
het tekort f 7,033.94 bedraagt, hetgeen evenwel
gedeeltelijk gedekt wordt door de borgstelling
van den betrokkene, welke f 5000 bedraagt.
Aangezien de gemeente tegen fraudes Is ver-
zekerd, wordt door haar geen seriade geleden,
zoodat de belasting niet verhoogd behoeft te
worden, zooars reeds ten onrechte was
verondersteld.

De Dommel buiten haar oevers.

De Dommel is nabij Nijnsel l'JOOV'êrbuiten
haar oevers getreden, dat uitgestrekte lande-
rijen zijn overstroomd.

DEMEN (N.B.). Het oude gemeentehuis
1s voo raf bra a k ver k 0 c h t -aan den aan-
nemer A. Verkuyl te Herrpen. Elerd'aJagszal. het
gebouw worden gesloopt.

-.)

ROSMALEN. De gemeenteraad hooft cp
advies van B. en W. besloten, n iet toe te
,t~eden tot het m in de n sta n ct sb o r gs,j) e 1-
[lngsfonds. Een voorstea van B. en W, cm
een spo rtt err e i n an 'We:t1kversdhaffing aan
te Ie,ggen, werd verw,'orpen, Een,' desb€!,tr, eMend]lV'oorsteilom h€lt werk door derden te la ten
uitvoeren, werd aangenomen. Voorts ging m'en
accoord met een voorstel van B. en W. om het
salaris van den gem een t e-a r t s te ver-
~oogen met f 500, en te br~ng€n op f ~ pa"
lJ.a~. _, ,~, , __ , -' ._ .... , ..... _

WRr-EUMEL. In tegeIli'Woordigiheidi van mej.
eveen, hoofd-ambt:enares van het deparre-

~ellit van sociale zaken, ~eeft IbUTgemeester van
. .~ gu;teren de eerste die n s t ib o den cur sus
in et Land van Maas en Waal offdcieel
~~Ornd. -De cursus, die gedurende 12 weken van
m ' e~turen wordt ~geven. wordt door het ge-
een elbestuur g,eifmancierd.
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-
oss. n;raad ging accoord met een voorstel

van B. en W. om me dew e r kin g te v e r-
leenen tot oprichting van een
streekschool voor b uI t e ng e w o o n
1a g er 011 oct e r w ij s in het voormalige kanton-
gerechtsgebouw. Het beheer dezer school zal
gevoerd worden door de Vereenigfng van Fraters
te Tilburg. Voorts werd op voorstel van B. en W.
besloten 25 pct. van de door wel' k 1 a a zen
a a n zie ken fan d sen t e bet ale n pr e-
m i ë n voor rekening der gemeente te nemen.

De raad hechtt-e zijn goedkeur.ng aan den
aankoop van een 'perceel welland voor den prijs
van f 2520 Voor de storting van huisvuil.

Vrachtschip 4!I;!Inden grond ·geloopen.

Vanoohfund- is de Koopvaart 22, een vracht-
schip van de N.V. Koopw,.art te 'Ve~hél ten
gevolge van den sterken wind uit den koers
geraakt .en vastgeleopen. op de ol1derg:eloope~l
uiterwaarden bij de ¥aas te Ra\ensteyn. MelliS
er nog niet in geslagd het v~-ac:htscüLp,dat vol-
geladen is met diverse goederen, vlot te kirljgen.

Onw~r.
Gisteravond omstreeks zes uur onJtlastte zich

boven Oss en omgeving een zwaar onweer. Het
n?Odweer, dat ongeveer. een hal.{ uur aanhield,
ging gepaard met stortbuäen en hevigen hagel-

3 slag. Er vielen hagelsteenen" zoo groot als I
dUii.veneieren. De hagel heeft veel schade aan-
geriQht.
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Uit Ravenstein meldt men ons:
De waterwolf, gevreesd door geheelOost ...

lijk Noord-Brabant, scnijnt tnans ~d te
zijn. De landlbouwers, die hun bouwland heb-
ben liggen in het travers van de Beersche
Maas, slaken een zucht van v&l1chting, nu het .
groote gevaar geweken is, . Immers, duizenden
guldens schade zouden zijn aangericht, indien
het Maaswater hun landerijen zou hebben
overstroomd, Desniettemin ondervinden de be-
treffende boeren nog zeer veel last van het
water, daar nu overal het kwelwater begint
op te komen. Het dorpje Overlangeä ls hier-
door ten zeerste gedupeerd, Het dorp is geheel
dool' het water ingesloten en vele binnenwegen.

I staan blank. Ondanks het feit, dat de Maas

I
valt, zal de pl8iag van het kwelwater nog wel
eemgen tijd voortduren. Terwijl het geva.a.r
voor het werken van den Beerschen overlaat
Zondag wel als geweken mocht worden be,,:!
schouwd, wordt er van Maastricht opnieuw:
15 e.M. was geseind. Het is met den sterken
Zuid-Westenwind, die Zondag stond, ook nai
wel te voorzien, dat de was zal a.anhouden:

_ en men blijft op eventueele verrassmgen voor--
bereid. Regelmatig word,t nog wacht gehOUden
l:!ij de bedreigde punten en de grootste voor..
zo~ wordt in acht genomen. .'
De dijkgraaf, Burgemeester Oaners van RJr..o

venstein, houdt ~Ch regelmatig van den stand
van zaken op de hoogte, .
Het pontveer Demen-s-Batenburg is eveneens

buiten dienst gesteld, zoodat alleen verbin:Un~
met den Geldersehen oever verkregen kan wor,.;
den door het pontveer Ravenstein-Niftrilc,_
dat voorshands nog in werking iS.
Te Ravenstein is de loswaloverstroomd.

zoodat het laden en lossen der schepen aan'
den Maasdijk: moet geschieden. De werkverio '
schaffing der Maaskanalisa,tie voor de boc.llt..
af~n!jdil1g' in .de Maas te Demen, is in ver))a.ndImet den hocgen wa~d stopgezet,

.-' ~

I
SCHIJNDEL.. De gemeenteraad heeft besloten

over het komende belastingjaair 75 opcenten te
heffen van de gemeenterondsoelestinä. Men
ging accoord met een voorstel van B. en W. om
toe te treden tot hlet Borgstellingsfonds voor den
Middenstand. In verband met den gunstigen
financieelen toestand van het G.E.B. werden de
meterhuren verlaagd,

ZEElLAND (N.B.) De gemeenteraa d
heeft op voorstel van B. en W. besloten over te
gaan tot aanetenhjke uitbreiding VMl het elec-
trisen net in deze gemeente. De gemeente zal
een bijdrage van f 115,860verleenen aan de
P.N.E.M. en zich verbinden tot een garantie-

I afname V'a.n 427(\ K UT

Dieven tijdens kerktijd.

Toon d~ familie St€enibakkers aan den :soseh-
weg te: Schijndel gisteravond omstreeks .. negen
uur uit de kerk tnuiskwam, ontdekte ZlJ, dat
ollgewensch.te gasten op bezoek waren geweest.
Een kast in de huiskamer was opengebroken en
uit een _geldkistje was een bedrag van ongev?er
900 zulden ontvreemd. De mdrmgers hebben zich
doo; een raam toogang tot de woning verschaft.
Daar' alleen die kast. waarin het geld was ge-
borgen, was aangeraakt, vermoedt men. dat
geen onbekenden aan het werk zijn geweest. .<f'



Brand in een boerderij.

_:IJ_/- f een feUe brand gewoed
woensdagll:vond hee derlj van de wed. v. d.

in de kapitale boer del)
Bogaard te Kleitweld <I;I: het achterhuis en

Het vuur ontstond 1de aangrenzende land-
sloeg weldra over naar n vlam vatte. Boer-
bouwschuur, welke evenee ~dden tot den grond
derij, stalling en schuur ~a pen kwamen in. de
af Eenige varkens enI lp landlbouwinventaris. Inboede en
vlammen om. k ring dek'. de scnade,gingen verloren. verze e-

ST. M'ICHIELSGElSIT'ElL. De gemeenteraad
heeft besloten de opcenten van de hoofdsom
doc per son eel e bel a. oS tin ,g te ver h 0 0-
gen van 100 rot 150. Van pastoor Lubbers was
een brief Ingekomen, waarbij hij een eiken-
houten beeld van Pet rus Don der s aan de
g'em€ente aanbiedt: met het verzoek doLt et;n
plaats te geven op' het Dorpsplein en dit plem
voortaan toe noemen Petrus Dondersplein. De
raad besloot aan dit vermek gevolg te geven.
In VS11bandmet den bra 11din het k I 0 0 s-
ter, ging de raad aceoord met een voorstel
van B. en W. tot aansluiting bij 's-Hertogen-
bosoh voor hulpverleening bij, groote branden,-

Vrachtauto in de woonkamer,
van een huis•

.. ~ ~.lEen vader, die met zijn kind aan
tafel zat, kon nog juist opzij sprmgen.

Vanmorgen is' op den rijksstraatweg bij
Or then een groote vrachtauto geslipt, zoodat
de chauffeur de macht over het stuur verloor.
De auto reed in volle vaart tegen' een woonhuis
van de familie de Bonk aldaar. De voorgevel
werd ingedrUkt en de wagen kwam eerst in re
WOOnkamer tot stilstand Daar zat de heer de
B. met zijn kind juist aim het ontbijt. Op het
geluid van de botsing konden zij nog bijtijds
de vlucht 'nemen De chauffeur was uit de
cabine g~prongen' en liep' s echts enkele onoe-
teekenende kwetsuren op.
Oe aangerichte schade is aan;ienlijk, de

Woonkanler was 'een' chaos. De voorgeved van
het huis dreigt in te storten en zal worden
omvergehaald. teneinde ongelukken te voor-
kmen.
Een tragische bijroriderheid is, dat,.. de heer

B., die door het gebeurde ernstige schade beeft
geleden, kort geleden eveneens door een auto-
ongeluk zijn jonge vrouw heeft verloren.-

J'dA~ ~ ....o
Boerderij afgebrand. ,I';,

br~~stera';ond omstreeks 6 uur Is brand/ ~t"'e-
M ~n in de boerderij van den landboU\~er
is an ers aan de Hollesteeg te Schayk Het vuur
sn!~ hr: ~hterhUiS ontstaan en breidde zich zoo
op de~' t de hOOgbejaarde boerin, die zich
ko zoJder bevond, slechts met moeite gered
~:orden. Even later stortte het dak In.

ki p~ard, een aantal koeien, varkens en
lapren zijn in de vlammen omgekomen. Meubi-

I brl! en landb_ouWlnventaris gingen verloren. Oe
Iti:ndw~e~ die SPoedig ter plaatse was, kon
na,t~o ~trlchten en moest zich bepalen tot het
T u en der belendende pereeelen.

een eng~;olg_-evan ~e geweldige hitte dreig<ie op
elec~~~~~~n lichtmast van het prOVinciaal
m~ 1 """-U'Jjf in brand te raken. Burge-
spann~ v. d. ~eyden liet onmiddellijk het hoog-
eent gS~et Ultschakelen, ZOOdat het dorp
gezef:~ tijd zonder electrischen stroom heeft

sC~d~~rij Is tot den grond afgebrand; de
~kt. . r ot. aedeeltelijk: door 'MriMer.!ng



I Fietser gevallen. ' ,, /

• Gisteravond Is te Oss op het IÓ-uispunt
Walpleän=-Molenstraat het 15-jarige zoontje van
den rijwielhandeliaar .v. d. Lee, die in woeste
"aart; den hoek omreed, geslip't. Met een schedel- '
basisfractuur en een hersenschudding is hij in
bewusteloczen toestand naar het st. Anna-
ziekenhuis gebracht. Men weest VQOl" zijn leven,

SCHIJNDEL. De raad heeft besloten. het bO-
vengrondscll. e1ectrisc.ll.net in deze gem€en~
te vervangen door een on d er g r o ~ as c
k a b e 1net. B. en 'V. werden gemachtIgd om
tot a.anbesteQing van bet w~~ over te gaan.

GEMERT. Als het beäangrükste punt op de
agenda van de laatste raadsvergaderrng kwam
voor: de ben 0 e min g van een n reu wen
gem een t e - 0 n t van gel". Als cancädaten
werden voorgedragen de neeren J. F. W'. Rooy-
ackers, Gemert, en Th. Jonkers, Valkenswaard,
De voorzitter verklaarde het met deze voor-
dracht niet eens te zijn. Zooals hij. in vorige
vergadertngen, toen de fraude van den laatsten
meente-ontvanger ter sprake ikwam, reeds
ft verklaard, bliJft hij bij zijn meenïng, dat
iemand moet worden benoemd, die de gç-
nte-administratle machtig is en voor deze
ctie geschikt Hij geeft daarom de voorkeur

. n candidaten met diploma's. Dientengevolge
eg de voorzitter als Zijn candidaten voer de
ren Raavrnakers, secretarte-ambtenaar te

-.J3ladel en v. d. Broek, idem te Gemert. De raad
~~rdé zich evenwel niet aan deze woorden en
--na twee stemmingen werd de heer Roeyackers

tot gemeente-ontvanger benoemd. De -nreuwe
functïonarls werd hierna beëedigd. Voorts werd
besloten de zekerheldsstelling voor den nieuwen
gemeente-ontvanger te bepalen op f 5000.

Aanhoudingen te Oss. I
De politie te Oss is Zaterdag tot arrestatie

overgegaan van den arbeider M. B. bijgenaamd
de Musch en de huisvrouw T. de R,-V., beiden
verdacht van het ontvreemden van hout uit de
bcsschen ill de Ossche heide, De verdachten.
die leden zijn van het nerucnte Ossche
milieu, zijn in in het politiebureu opgesloten.
Vl'o,+wT. de R., beter bekend onder den naam
de Branie is de echtgenoote van den neruohten
M. de R., die bij de groote schoonmaak te Oss

I
tot 7 jaar (l'evangenisstl'af werd veroordeeld.
De beide aangehoudenen worden van nog

meer luiSdl'ijven verdacht_Zij Zllll£n. naar den
Bosch worden 'Overgebracht, waar zij tel' be-
schikking VRn den officier van justitie zullen
worden gesteld.

R.K. Kerk.
.'Op 65-jarigen leeftijd is in het st. Anna
ziekenhuis te Oss overleden pat e 1" mod e s-
t u s T r 1.: yen O,C., procurator van de Neder-
landscha provincie der paters Carmelieten.
Pater Truyen werd te Rotterdam geboren en in
18S5 tot prlester gewijd. Hij was oprichter van
de middelbare handelsschool te Oss, waar hij
van 1919--1923aan het hoofd stond Voorts was
hij leeraar aan het Carmel-lyceum te Oldenzaal.
In 1927 werd hij weer naar Oss overgeplaatst.



.9Rdo.J «,6
Rumoer te Berghem.
Verwoede vechtpartij. Ve1dwachtt\r.

diens zoon en twee arrestanten gewond.

He dorpje Berghem bij Oss is Zaterdagavond
het tooneel geweest van een ernstig geval van
verzet tegen de politie, tengevolge waarvan ver-
scheidene rake klappen met den klewang
moesten worden uitgedeeid en twee belhamels
werden gewond.
Zaterdag'avond om acht UUt· bevonden zich

verscheidene bewoners van Berghem in het café
De Lindeboom, van wie velen onder den in-
vloed van sterken draIlIk verkeerden. Omstreeks
dit tijdstip wilde de arbeider Th., die in zwaar
beschonken toestand verkeerde en in het café
aan het ruziemaken was geweest, in gezelschap
van C. het café verlaten. Th. stapte op zijn
fiets, doch hij slingerde zoo vervaartdk over
den weg, dat rijksveldwachter ParlevUet, die
zich ter plaatse bevond, het voor's mans eigen
veiligheid en. voor de veiligheid van het ver-
keer, geraden achtte, den beschonkene ter ont-
nuchtering te arresteeren. Th. verzette zich
echter zoodanig tegen zijn arrestatie, dat de
rijksveldwachter de hulp inriep van C. Dew
laatste, die wel gedronken had, doch zich niet
te buiten had gegaan aan alcohol, verklaarde
zich onmiddellijk bereid de behulpl".ame hand te
bieden. De arrestant bleef zich evenwel hevig
verzetten. De beide maruien slaagden er niette-
min in, den beschonkene naar het raadhuis ~e
, brengen, doch toen men in de smalle donkere
gang was gekomen; die naar het arrestanten-
.lokaal leidt, veranderde de situatie en koos de
helper C. de pa.:rtij van Th.
Op het moment dat de politiema.n de deur

van het arresta~tenlO'kaal wilde ontsïutten,
grepen zij gezamenlijk den veldwachtel' beet en
duWtden!hem met kracht tegen den muur. Ver-

,volgens trachtten zij hem te ontwapenen en
grepen hem bij de keel.
Inmiddel.s .was het jongste zoontje van

ParleVliet op het tumult van de vechtenden
komen toeloopen en de knaap had de tegen-
Woordigheid van geest onrniddellijk het electrt-
sChe licht aan te draaien. Toen kon de politie-
, man, die Voor geen gerucht vervaard is, de
situatie overzien. Met groote krachtsinspanning
Slaagde hij er 1n zijn belagers van zich af ti)
werpen, zijn klewang, dien hij bij zich droeg,
te trekken en daarmede zijn aanvallers vall
~ch af. te houden. Bij het gevecht, dat hierop
ontstond, liepen Th. en C. stevige klappen met
den klewang op.
Intusschen had het zoontje van den veld-

wachter zijn ouderen broer, die met verlof van
lllilltairen dienst thuis was, gewaarschuwd, dat
llun vader in gevaar verkeerde. ()d1,middellijk
SPOeddezi_chde milicien-korporaal H. Parlevliet
n~ar het raadhuis. Toen hij daar aankwam,
hadden de twee mannen kans gezien, in een
oogenblUt, dat de veldwachter zich eenlgszms'
van de vechtpartij te berstellen. de plaat te
i>OOtsen.De sol<iaat zette een achtervolging in
e~ na ~n wild'e jacht door het dorp slaagde
hij er in, C. te grijpen. Thans ontstond een
~erwoede vechtpartij tusschen Parlevliet Jr. en
._, waal'lblj rake ltla-l'Pen werden uitgedeeld.

Rierblj liep de soldaat verwondingen aan oog
e~ gelaat O'P. ParlevUet Jr. zag echter kans,
~Jn te.genst~nder te overmannen, en met be-
UJp van ZIJn vader braent hij C. weer naar

het arrestantenlokaal.
ZOOwelC. als d,c veldwachter en zijn zoon

waren ZOodanig gewond, dat geneeskundige hulp
nOOd:;,akelijkwas. C. bleek ernstig te Zijn ge-
Wond aan het hoofd, terwijl ParJevlie-t Jr letsel
aan oog. hOofd en handen had opgeloo~n. De
:~dwachter was eveneens deerlijk toegetakeld
h·n hOOfd en hals. De vechtersbazen haddenv!~de n:estèls van zijn uniform gerukt. Dr.
ell ek UIt Oss verscheen spoedig ter plaatse
ve verleende geJ?-eesltundigehulp. Ook een wijk-
~le.egster moest te hulp worden geroepen.

aan' 13 opgesloten .en door den burgemeester
sehik~n Vlel'hoor onderworpen. Hij zal .ter ')e-
is OOkng van de justitie worden gesteld. Later

Th. aangehouden.



UDEN. De gemeenteraad heeft aan dr. V
Kirs:ch op diens verwek wegens zijn benoerrune0t inspecteur van den rijlksveeartsenijkundigen
dlenst eerrol ontsLag verleend als gemeente-
veearts.

De 35-jarige ongehuwde landbouwer A. v. L.
te Boekel, die eenlge weken geleden bij het J
rooien V2.n boomen 400. een vallenden boom
werd getroffen, is bhans aan de ge1Jolgen van
zijn verwondingen overleden. .

i II', I

. I I I \ Wachtmeester de G;er.
Men sahrijlft one:
MOl"gen zal het voor wachtmeester Chr. de

Gier 12% jaar ~leden zijn, dat hij als
maréchaussée bij de Ossche brigade werë ~-
detaeheerd. In dien tijd heeft hij zich geheel
in de Osschen toestanden ingewerkt. Toen. hij in
het tijdvak van de misdaadterreur voornamelijk
met recherchewerk werd belast, konden zijn
groote speurderstalenten zich ten volle ont-
plooien. Hij rustte niet, voordat hij de beide
geheimztnnige moordzaken de Bie en van der
Pa.5 tot a.lgeheele klaarheid bad gebracht.
Hiermede was de sneeuwbal aan het rollen

geraakt en de eene zaak na de andere kon wor-
den opgehe1>derd. Zijn groote politioneele kwa-
liteiten bleven niet onopgemerkt. Het hoogte-
punt van zijn leven was wel het moment, toen I
de Koningin hem 8Ils een der zuiveraars van ,
Oss prees en hem de gouden eeremedaille op I,

de borst speldde. .
Hoe zonderling het ook moge klinken; het is

een feit, dat de jubilaris ook in de kringen der
Ossche misdadigerswereld een geziene persoon-
lijkheid is. Met zijn groote gaven van geest en
hart. heeft hij de harten van vele zondaars
weten te winnen. Menigeen, die veel op zijn
kerfstok had, wilde alleen voor wachtmeester
de Gier een bekentenis afleggen.
Ook thans heeft de wachtmeester nog han-

den vol werk. om te zorgen, dat het te OSS
rustig blijft Want in de kringen van ,,het
milieu" broeit het nog vaak.

/
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Ongelukken.

Woensdagavond heeft het twee-jarig do?hter-
tje van den heer J. van H. te Veghel uilt een
fleschje jodium-tmctuur gedronken. Het meisje
is onmiddellijk naar het zäekennuis gebracht.
Haal; toestan,q Ls ~l'n,St~. ,___~--''_~",-I~ .. ,--,_L...~I_ ~

jn de \

Klap van een paard.

GisteralVond omstreeks 'half acht Ib£eft,

4ware brand te Alphen a. d. Maas

--

Boerderij met aangrenzend café
en woonhuis afgebrand.

/

Oisu..ravond heeft in het dorpje Alphen a. d.
Maas een felle brand gewoed, waarbij een
boerderij met schuren en stallen, alsmede een
aangrenzend café en woonhuis, alles eigendom
van C. J. van Wichen, in de asch zijn gelegd.

Omstreeks 7 uur werd de eigenaar door zijn
zoontje gewaar.sclhuwd dat brand was ontstaan
in het achterhuis. De' ei:genaar snelde naar de
stallen om het daar aanwezige vee, waaronder
drie kostbare stamboekhengsten in veiligheid.~
brengen. Ten deele mocht de laiUdhouwer in zIJn
pogingen slagen. Met groote moeite lulkte het
hem de drie hengsten naar buiten te brengen,
echter een der hengsten die zeer weerspalIDlg,
was geraakte bekneld tJsschen een muur en een
'heining en kon slechts met veel moeite worden
gered. Hier-bij liep het beest door het vallende
stroo van den rolder nog brandwonden aan
achterlichaam en flanken op. .
De omwonenden trachtten nog van den in-

boedel van het café en woonhuis te redden, doch
de brand nam zulk een geweldigen omvan~ aan.
dat dit niet meer mocht gelukken. InmIddels
Was het vuur overgeslagen naar de achtergel~gen
boerderij, waar een groote voorraad hoot en
stroo benevens graan was opgeslagen, In een
Qogwenk stond dit perceel in lichte laaie en ook
de stallen vatten vlam. Daarin was een groote
hoeveelheid vee geborgen.
De buurtbewoners hebben nog varkens, koeien

en paarden naar buiten kunnen drijven, doch
vijf kalveren en tien varkens zijn jammerlijk in
de Vuurzee omgekomen .. Ook een aantal kippen
VOnd den dood in de vlammen.
Intusschen was de brandweer gearriveerd, die

met twee handspuiten trachtte het café en het
Woonhuis te behouden. Men was echter genood-
zaakt de slangen over een groeten afstand naar
de Maas te leggen,. waardoor veel tijdverlies
ontsto!:d, .. I
NablJ.geleg·en hooischelven en stroomüten I

waJ:en inmiddels in brand geraakt en vex-
Spreidden een enermen vonkenregen, die groot
gevaar opleverde voor de belendende perceelen
van de weduwe Derks en den landbouwer
J. D'.!rks. De brandweer had post gevat bij deze
gebOuwen en slaagde er in ondanks het feit,
(jat de boerderij van de weduwe Derks reeds
vlam hac gevat deze beide te behouden.
Omstreeks negen Uur stortte met een gewel-

dlg geraas de brandmuur, die de boerderij van
net Woonhuis scheldt in. Beide perceelen
brandden tot den gro,nd toe af. Ook het café
werd later een prooi der vlammen De brand
Was tot in verren omtrek zichtbaar. Ook land-
bouwwerktuigen, waaronder verscheidene kost-
bare machines zijn verloren gegaan.
De brandweer van Oss was eveneens ter assis-

tentie uitgerukt doch kon met het zware mate-
gaal de plaats va.n den brar-d niet bereiken.

ezs moest onvemcht€l zake terugkeeren. Een
~oote partl] peul vruchten, granen en tarwe is
bj den brand verloren gegaan. Van het meu-
Ilatr van het Woonhuis kon .üets wordengered.
wD.e SChade wordt op f 20,000 geschat, maar
Wo~dt door verzekering gedekt, Het clusschings-r,!I k stond onder leiding van burgemeester de

euw van Alphen,

j
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VELDWACHTER IN GEVAAR---------~.-----------I
Bij het overbrengen vall ,een beschonken arrestant
onverwachts aangevallen.. door diens metgezel~-

Op het moment, dat dè politieman
de deur van het arrestantenlokaal wil-
de ontsluiten, grepen zij gezamenlijk
den veldwachter beet en duwden heUl
met kracht tegen den muur. VervolgenS
traehtten zij hem te ontwapenen en
grepen hem bij de keel.

l..jte
De politieman was toen in een haChe~_

positie gekomen, temeer, daar de beide ~eJ1l
vallers zulk een kraeht ontwikkelden, dat'ddels'
de luchttoevoer werd afgesneden. . Inrol net I
was het jongste zoontje van Parlevllet op U
tumuIt van de vechtenden komen toeloOpeuh id vaen de knaap had de tege~woor~ig el te
geest onmiddellijk het electrIsch lH:ht. aanOOr
draaien. Toen kon de politieman, die Ver'
geen gerucht vervaard is, de situatie OVnijI
zien, Met groote krachtsinspanning slaagde "U
er in zijn belagers van zich af te werpen, ZIJn
klewane die hi]' bij zich droeg te trekken e·ö' . hOU'daarmede zijn aanvallers van zich af te le-
den. Bij- het gevecht, dat hierop ontstond llde
pen Th. en C. verschil~ende klappen metMIl
klewang aan hoofd en lichaam op. mtussc n
had het zoontje. van den ·veldwachter .zij
ouderen broer, die met verlof van miJitalrfv

dienst thuis was, gewaarschuwd, dat hun va
o.,,;;;;;;;........,-.;~ -in' gevaar verkeerde. Onmiddellijk spoedde zi

e milicien-korporaal H. ParlevIiet, naar h,
aadlhuis. Toen hij daar aankwam, hadden d
onverlaten kans gezien, in een oogenblik, dal
de veldwachter zich eenigszins van de vecht-
partij trachtte te herstellen, de plaat te .poet-
sen. De soldaat zette een aChtervolging 111 en
na een wilde jacht door het dorp slaagde hij
er in, C. te grijpen. Thans ontstond een ver-
woede vechtpartf] tusschen Parlevliet Jr. en
C:, waarbij rake klappen werden uitgedeeld.
Hierbij liep de soldaat verwondingen aan oog
en gelaat op. Intusschen had parlevIiet Jr.
kans .gezien, zijn tegenstander te overmees-
teren en met behulp van zijn vader werd C.
overgebracht naar het arrestantenlokaal.

Zoowel C. als de veldwachter en zijn
zoon, waren echter zoodanig gewond,
dat geneeskundige hulp dringend nood-
zakelijk was.

VERWOEDE
.VECHTPARTIJ

hoofd en handen had opgeloopen. De veld-
Wachter was eveneens deerlijk toegetakeld aan
hoofd en hals. De vechtersbazen hadden hem
de nestels van zijn uniform afgerukt. Dr. Ver-
beek uit Oss verscheen spoedig ter plaatse en
verleends geneeskundige hulp. Ook een wijk-

I verpleegster moest ter hulp worden geroepen
om de gewonden te verbinden.
C. is in het arrestantenlOkaalopgesloten en

door Burgerneester Baudoin aan een verhoor
onderworpen. Hij zal ter beschikking van de
Justitie Worden gesteld. Th. die door het ge-
beurde wel ontnuchterd zal' zijn, heeft kans
gezien, tijdens de verwarring,' ongemerkt in de
dutsternis te ontkomen.

I
I' ....der vernemen wij, dat . Th. die als een

vechtersbaas bekend staat, reeds Vroeger 'in
den avond ruzie trachtte te zoeken met andere

, cafébezoekers uit café De Lindeboom. Toen de
kastelein hem tot kalmte wilde aanmanen,
maakte de woesteling zich zoo kwaad, dat hij
de tapkast kort en klein sloeg. Omwonenden,
die het lawaai in. de gelagkamer hebben ge-
hoord, waarschuwden den rijksveldwachter, die
Th. tegen het lijf llBp toen hij de herberg
verliet. Met medewerking van de brigade der
koninklijke marechaussee te Oss werd een
uitgebreid onderzoek ingestelö, teneinde den
voortvluchtigen ..arrestant op te sporen. Men,
slaagde erin den man, die Zich in de sehuur
van een boerderij verborgen had gehouden, op
te sporen en aan te houden. Hij is Zondag met
C. naar de marechaussee kazerne te Oss over-
gebracht en daar ingesloten Heiden zullen ter
beschikking worden gesteld van den Officier
van Justitie te 's-Hertogenbosch,

Veldwachter, diens zoon 'en

twee arrestanten, gewond
Het dorpje Berghem bij Oss, is ze-

terdagavond het tOOneel geweest van
een ernstig geval van verzet tegen de
politie, tengevolge waarvan verschei-
dene rake klappen met den klewang
moesten worden uitgegeeld en twee
belhamels gewond werden,

,Zaterdaga.vond omstreeks acht uur. beVo!1de~
zich versClbillende bewoners .van Berghelll~_
het café "De Lindeboom" van den heer L. 'n'
daal', .Waarvan verscheidenen onder den I
vlood van sterken drank verkeerden.. ,!,~.
.Ol;nstr<reksdit tijdstip, wilde de arbeIder !11

die 111 zwaar beschonken toestand verkeerde!Jllt
gezelsehaP van C., belden uit ..Ber~hem, oell
cafe verlaten. Th. stapte op 'ZIJn flets, dd~t
~i~ slingerde zoo vervaarlijk ove: den. weg t.¢
rijksveldwachter ParIe-:Iiet, die ,zIch ~r pl~lIe!l
bevond, het voor's mans eigen veilIghei !Je"'
die van het verkeer, geraden achtte, den 1'JI-
sehonkeneter ontnuchtering te arresteeren. r-
verzette zich echter zoodanig tegen zijn ril'
restatie, dat de rljksveldwaehter de hulp t.
riep van den hem begeleidenden C. Deze.11Ia.te
ste, die wel gedronken had, doch zich nlet·c~
-buiten had gegaan aan alcohol, verklaarde Z1w
onmiddellijk bereid de behulpzame hand te br-
den. De arrestant bleef zich evenwel hevig.~~.
.ze~te~. De beide mannen slaagden er nle te
1111n'111, den besohonkene, naar het raadhUiSere
brengen, doch toen men in .de smalle donk11'
gang was gekomen, die naar het arrestantede
lokaal leidt, veranderde de situatie en kOOS
helper C. de partij van Th.

ONVERHOEDSCI1£
AANVAL

DRIE GEWONDEN
C. bleek ernstig te Zijn gewond aan het

• !l00f{\, ~l'W!JI !'ól>l'leyli~1iJt:. W~l ~~ 90&,
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Dief op heeterdaad betrapt.

De marechaussee ti! Oss heeft gisteravond
den 30-jarigen zwerver v. B. gearresteerd, die
op neeterdaad werd betrapt bij het stelen van
winkelgoederen bij een winkelier ter plaatse,
Uit het onderzoek bleek, dat de aangehou-

dene zich reeds meermalen flan dergelijke dief-
stall enheeft schuldig gemaakt. Hij beeft een
bekentenis afgelegd en is in de marechaussee
kazerne opgesloten. Hij za] ter beschikking van
den officier van justitie in Den Bosch wordan

I "" .

Kindje verdronken.

Woensdag~mddag is het 1%-jarig kind van I
de familie v. a. W. te Mill in een tobbe met
zeepsop geraakt en verdronken,

I~~d~ ,
n,,'/ ' ~ .y 1(

/

Boerderij te Schayk afgebrand.
Veel vee in de vlammen omgekomen.

• I

Zondagochtend is brand ontstaan in de stal-
ling van de boerderij van E. Manders te Schayk.
Behalve de vrouw des huizes en een bedlegerige
moeder, was het geheele gezin te'!' kerke. Met
razende snelheid plantte het vuur Zich voort.

Men slaagde er in de zieke vrouw in veilig-
heid te brengen. Inmiddels had ook het rieten 'I

dak van de stallen vlam gevat, die dan ook
spoedig in llchte laaie stonden. Door de groote '
hitte en den verstikkenden rook kon het vee
niet worden gered. Intusschen was de brand-
spuit bij den brand aangekomen, doch de pri-
mitieve handbrandspuit kon tegen de vuurzee
niets uitrichten en tot overmaat van ramp was
er gebrek aan water. De vlammen sloegen
over naar het naastgelegen woonhuis. Ook
hier kon niets meer worden gered. De geheele

I
inboedel en tal van kostbare sieraden gingen
verloren. Ook de landbouwschuur werd aange-
tast en ging met de machines en den inventa-
ris in vlammen op. In eenige uren tijds waren
van de kapitale boerderij, hofstede met stal-
len en senuur. s~~ts zwatt g~!>lakerde ~ren
overgebleven. Onder de puinhoöpen vond men
de cadavers van 13 Koeien, een kal!, 15 varkens
en een paard. Omtrent de oorzaak tast men in
het duister. De schade, welke f 20.000 beloopt,
wordt slechts zeer onvoldoende door verzeke-
ring gedekt.
l



Door electrischen stroom gedood.
Zaterdagmidda.g is de IS-jarige leidekker F.

Vernandvoort uit Berlicum. (N.B.), die werkzaam
was op het dak van de T .k, bewaarschool te \
Schijndel, in aanraking gekomen met een draad "
van ·het electrtschs net. De jongen bleef een
oogell!bli~,aan den draad! 11angeil. en daarop
stortte hlj>neer. Hij was op slag dood.

Erp.-. ,J. A. V'":Mill.t-In' ~n a.f~lOQpen nacht is. op 75-jarigen
lee!tiJ:Ci in het zieke~lj.is te Veghel overleden
de hèer J. A. van M~ll,.oud-burgemeester -der
gemeente Erp. De ontslapene WIlSvan 1887 to.
1914 .gemeente-secretarts van' Erp, in welk
laatste jaar hlj tot burgemeester werd benoemd.
In 1932verkreeg hij als zoodanig eervolontslag;
hij bleèf te Erp wonen. Eenige weken geleden I
is hij wegens een el'nstige ziekte in het. zieken-
huis te Veghel ~oP7~m:~

#¥~L),~.
te '
Ir /71~ Jeugdige Ossenaren gearresteerd.

We~ens diefstal van lood en zink.

De gemeente-politie te Oss heeft gisteravond
een jeugdige dievenbende gearresteerd; bestaande
uit vijf Ossche jongens van 14-18 jaar. Zij
zouden zich hebben schuldig gemaakt aan
diefstal van lood en zink van in aanbouw zijnde

[

hulZen. Men vetdenkt hen verder van nefl
ver,schillende diefstallen in Oss gepleeg,d. Het
zijn zekere v. a. V., de B. G., de B. en B. Het
.olldèrzoek. wordt .voortgezet; De. jeugdige boos_
doeners zijn in het politiebureau .~gesloten~

Losse berichten.
Verkeersongelukken.

A. G. uU St. Anthonie Is onder de gemeente
Oploo met zijn motorrijwiel geslipt, met het
gevolg, dat hij twee voet@'angers aanreed. De
motorrijder viel en kwam onder den motor
teredht. Met een 2lW1U'ehersenschudding en
'inwendig letsel' Is hij naar het ziekenihuis te
Boxmeer vervoerd. Beide voetgangers kregen
onbe~nen~ verwondingen.

I/~~«--Z-_
R.K. Kerk.

, Woensdagmiddag heeft pastoor A v H t
In a,anwezlgheid van een groet t' I' .Ou ,., ,1" t aan a autori'

_'. {'.:1. eers en steen gelegd Voor de' . -
parochiekerk te Vel nleU\\e
liturgische PlechtiO'hed.en P (N.-B.) Nadat de
nög 0 a h t ."',' waren verricht Werd
•Ficq, " e WOOld gevoerd 'door burgemeester



Bekentenissen.
De mysterieuse moord, welke in den avond

van 19 Januari 1936, in het Noord-Limburgsche
dorpje Geysteren, gemeente Wanssum, werd ge-
pleegd en waarbij de 50-jarige pastoor Litjens
op afschuwelijke wijze in zijn pastorie werd ver-
moord, zal nog velen in het geheugen liggen.
Sedert 15 maanden zijn justitie en politie in de
weer geweest; om klaarheid te brengen in deze
affaire en in Juni 193'6werden vier verdachten
in deze zaak aangehouden en opgesloten in het
huis van bewaring te Roermond. De bekente-
nissen, welke gisteren voor mr. Rieter, officier
van justitie te Roermond, zijn afgelegd, doen
blijken, dat het juiste spoor is gevolgd.
Het misdrijf heeft zich als volgt toegedragen:
Op Zondagavond 18 Januali van verleden jaar

had pastoor Litjens zich omstreeks tien uur
naar buiten begeven om, zooals gewoonlijk, met
zijn hondje een luchtje te scheppen in den tuin
van de pastorie. Op dat oogenblik zijn vier
mannen, te weten de 27-jarige chauffeur J. J.,
bijgenaamd Jan van den Witte van Wanssum,
zijn 23-jarige broer, W. J., bijgenaamd Wimke
van den Witte van Wanssum, de 28-jarige
chauffeur M. H., bijgenaamd de Krik, en de
23-jaJ"ige M. J. D., opzchter van een nacht-
veiligheidsdienst te Venlo, bijgenaamd de Dut,
den tuin binnengedrongen en hebben daar on-
verhoeds den niets kwaads vermoedenden
priester overvallen.
Eén der mannen heeft met den sleutel, welke

de pastoor bij zich droeg, de deur van de pas-
torie geopend, waarna pastoor Litjens naar
binnen werd gesleurd en met touwen gebonden
op den steenen vloer van de hall geworpen.
Het hondje, dat door zijn gekef alarm maakte,
werd met een revolverschot gedood.
De gebr. J. doorzochten de werkkamer van

den pastoor; dit viel hen zeer gemakkelijk, daar
zij met de situatie in de pastorie zeer goed
bekend waren. Immers als knaap waren zij bij
den vorigen pastoor veel aan huis gekomen en
daardoor kenden zij de inrichting van de
pastorie op hun duim. In allerijl werden kasten
opengebroken, laden doorzocht, het schrijf-
bureau uitgeladen. Plotseling wêrden zij even-
wel door het luiden van de bel aan de voordeur
in hun snood bedrijf gestoord. Er restte hun
niet anders dan hals over kop de vlucht te
nemen, wilden zij niet op neeterdaad worden
betrapt, Zonder naar hun slachtoffer om te
zien verdwenen de indringers door de achterdeur
in de duisternis. De rijwielen, welke zij in een
weide in de buurt hadden achtergelaten, namen
zij mede. Door hun overhaaste vlucht konden
zij niets van waarde meenemen, zoodat hun
opzet was mislukt. Ook op de brandkast hadden
de bandieten nog hun krachten beproefd. doch
zonder resulta.ten..
De mannen waren er van op de hoogte, dat

de nieuwe pastoor, die sedert een h~lf jaar het
herderlijke ambt in de parochie Geysteren uit-
oefende en die zelf uit het naburige Wanssum
geboortig was, meestal veel geld in hu!s had.
Dit was ook dien avond het geval, doch met
het oog Op de vele inbraken, die op dat tijdstip
In Noord-Limburg aan de orde van den dag
waren, had de priester zijn geld op zijn slaap- I
kamer op de bovenverdieping geborgen.
Het gelui van de bel, dat de roevers in hun

werk stoorde en op de vlucht deed slaan, was
veroorzaakt door den koster, die Op het gekef
van het hondje was komen aanloopen. De man,
die dioht bij den pastoor woonde, durfde de
pastorie niet binnengaan toen op zijn bellen
niet werd open gedaan. Hij vermoedde dat er
iets ernstigs was gebeurd en ging hulp halen.
TOen hij met eenige omwonenden terugkwam
bleek dat de deur aan de achterzijde van de
pastorie, welke direct toegang geeft tot de hall,
geopend was. Binnen ontwaardde men een ver-
schrikkelijk schouwspel. Pastoor Litjens lag
daar weerloos op den grond uitgestrekt; ZijnJ
handen waren met touwen op den rug gebon-
den en hi': had een prop in den 'mond. Hij gaf

-~---- een tee~n van leven meer en bleek dan 0011;~::~~~~~-----------



reeds te zijn overleden: T
Het onderzoek, dat onmdddellijk onder lelding

van den opperwa.ohtmeester-brigadecommandant
Jansen van Galen werd ingesteld, braent aan
het licht, dat er weinig mensohen ter plaatse
waren, die iets positiefs konden zeggen. Wel
had 2lÏch de hutshoudster vam den pastoor in
haar slaapkamer bevonden en kreten gehoord
van het slachtoffer, roomede gestommel in de
gang, doch l!lij had haar kamer niet durven
verlaten. Haar verklaringen waren dus van geen
waarde. De koster verklaarde, dat hij bij het
halen van hu1p een mam in den tuin had ge-
zien, die wegsnelde, maar hij kiem geen vol-
ledig stgnaäement van hem geven. De politie
stond derhalve voor een lastige taak: te meer
daar ook het onderroek met den gefaamden
poHtiehond van den veldwachter Wens uit
Heesch geen resultaat opleverde; dit kwam
hoofdzakelijk doordat na bet gerucht van den
moord de dorpelingen bij de pastorie waren
sameiligestroomd en daarmede ebk spoor voor
den poetiehond hadden uitgewlsoht. Opper-
wachtmeester Jansen van Galen versaagde ech-
ter niet en na. eemgen tijd Iron hij met vrij
g:roote zekerheid vaststellen, wie de daders
waren.
Versoheidene inlichtingen werden hem op zijn

verzoek uit Geysteren en WaWns.sum verstrekt
en hieruit kon hij afleiden, dat ten minste vier
personen bij het misdrijf moesten zijn betrok-
ken. Allereerst had hij het oog op twee zoons
van den Witte van Wanssum, afkomstig uit
elfeld, die ter plaatse zeer ongunstig bekend
staan en debet moesten zijn aan vele inbraken
en kippendiefstallen, welke indertijd in Noord-
!Jimburg werden gepleegd. De brtgade-comman-
dant kreeg in de eerste plaats de route, welke
vier personen in den avond van den moord per
rijwiel hadden afgelegd. Zoo waren deze man-
nen gezien omstreeks half tien, dus een half uur
voor den overval, voor de pastorie te Geysteren,
waarbij Zij zioh in de richting van Wanssum
begaven. Een uur later werden die onbekende
personen op denzelfden weg gesignaleerd,
wederom rijdende in de rtchting van Geysteren
naar Wanssum' en toen Zich bevindend voor de
kerk te Wanssum. In dien tusschentijd is het
drama in de pastorie geschied. Het is gebleken,
dat zij ongeveer kwart voor tien terug zijn ge-
reden naar Geysteren en hun rijwielen in de
weide achter de pastorie hebben neergelegd. Zij
zijn toen te VOEtverder g€gaan om hun snood
plan ten uitvoer te brengen.
Om elf uur is een deeer mannen in Tîenraay,

op eenigen afstand van Geysteren gelegen, ge-
signaleerd, met een rijwiel aan de hand, loopend
in de richting Horst. Dit was Wimke, die te
Horst bij een garagehouder een auto heeft ge-
huurd, daar zijn rijwiel dienst weigerde. Het
rij-wielis later door een ander opgehaald. Wimke
liet zich pel' auto naar Venlo vervoeren. Onge-
veer half tJwaaLfdien avond zijn de drie andere
personen gezien, van wie een een damesrijwiel
aan de hand meevoerde. Zij bevonden zich op
den weg naar Horst, terwijl verder het spoor
leidde in de richting Venlo.
Uit aLles bleek, dat de gebr. J. zich hadtden

verzekerd van de hulp van twee Ven!lo-ers, van
wie later een werd gearresteerd, zekere H. H.,
chauffeurr te Venlo. In Jurnrl.VOlgde de vieI'1dle
an:~tatie: ditmM.-I van M. J. D. I
GlsternndKiag, nu hebben de verd~hten ~n.

over den offtcter van justitie een bek~ln<tenis
~gelegd. Het onderl!lOekis eV'enwelnog niet ten
einde, daar de verdachten elkaar besohuld'
Wel schijnt vast te staam, dat beide Witte~:
Wanssums het plan hebben ontworpen: en me '
dezen als hoofódaoors kan beschouwen. n
UIt ~lles blijkt, dM. de justitie me t ,

arrestatle van di:t viertal een goodie Vlallgsth de I

gedaan. Sedert hun al"l1eStatieO"-,h.... eert
iii h 'd . ' 'ut' OOn de on-

De .g....ei k in Noord-Ltmbuxg tot het verledJ0n
mora en en kippend1efstaJ.I.enk ~ "

slechts SPoradisch voor. De gea ~n nu nOi
voor dergelijke fei-ten reeds rres rden zu.

d """'" meenmalen voor eeld. De eerste drie zijn beru er.
visten; zij stonden ook bekend als 'ohte reci<U.
en stroopers De '--tsi-=.n smokkelaar.. -""'" ..,,,,,,l1l"eSteerdJe bU'
~l wegens diefstaUen met de politi J~ w,-ee.
raking te zijn geweest. e in a.a.n.

De beloontenissen van deze V6l'1d!achte
-': ..e .nnlu"},,t·~ do.. • n Z8ll een

~"~"-



Doodelijk ongeluk te Berlicum.
Gistermiddag is onder de gemeente Berlicum

een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij een
39-jarige vrouw het slachtoffer is geworden. On-
geveer half vijf passeerde mej. M. B. uit Loos-
brook, gemeente Dinter, die zlch per rijwiel naar
's Hertogeäbosch begaf, de Zuid-Willemsvaart
ter plaatse; ter hoogte van het Berlicumer Huis
kwam met vrij groote snelheid een personen- ,
auto achterop, bestuurd door den chauffeur de
E. uit Gemert. In weerwil van het feit, dat de
wielrijdser aan de rechterzijde van den weg
reed werd zij door de auto gegrepen. De vrouw
werd met groote kracht van haar rijwiel ge-
worpen en door de vorruit van de auto ge-
slingerd. Zij werd zwaar gewond opgenomen en
bij omwonenden binnengedragen.
Dr. Hofman uit Berlicum, die spoedig ter

plaatse verscheen kon geen hulp meer verleenen,
daar het slachtoffer inmiddels aan de gevolgen
van het opgeloopen letsel was overleden. Mej.
B. was gehuwd en moeder van een gezin. De
marechaussee uit 's Hertogenbosch en de politie
waren spoedig ter plaatse. Het stoffelijk over-
schot van het slachtoffer is door de justitie in
beslag genomen en naar een ziekenhuis te
's Hertogenbosch vervoerd, waar sectie zal
worden verricht.
Naar de schuldvraag' woo<i!t een ernstJig ondier-

zoek :i'l1~:kL. Ook de a,uoo Is door de politie
in beslag genomen. De remmen bleken in orde
te zijn. Eenige weken geleden is op wijwe!
deZleàlfdeplaats en op diezelfde wij:lJe eveneens
een vrouw om het levers gekomen.

De diefstallen van lood en ijzer te 951•

Een zesde verdachte aangehoud ..
I

De politie te Oss heeft een zesden jongeman,
zekeren B., gearresteerd, verdacht van het ste-
len van lood en ijzer. B. heeft, evenals zijn vij"6
confraters een bekentenis afgelegd, en is op het
pontteebureau ingesloten, Het onderzoek wordt
voortgezet,

Kwakzalfster-oplichtster.
De Kon. Marechaussee te Oss heeft Zaterdag

de hand weten te leggen op een 35-jalige kwak-
zalfster, die verscheidene goedgeloovige lieden
tot haar slachtoffer 'heeft' gemaakt. De vrouw,
mej, R. 'zander, vaste' woon- 'of vel'blljfplaats,
begaf zich naar gezinnen, waar zieken waren,
en deed .een omstandig verhaal, dat zij in het
bezit was van een fleschje olie, welke een zeer
bijzondere genees'kracht bezat. Deze olie, die.
eenmidde; tegen alle kwalen heette te zijn, gaf,
2lij Uit menschlievendheid, zonder betaling, aan
haa;r patiënten. De hulpvaardige vrouw, raadde
ve)'der -aan missen te Iaten lezen in de kerk
voor de zäeken, waarvoor zij gaarne haar be-
middeling aanbood. De gelden hiervoor moesten
direct aan haar worden afgedragen. De Kon.
Marèchaussee' kreeg de lucht van de praetijken
van deze vrouwen achtte termen aanwezig
haar in arrest te stellen, Zij bekende het be-
drog en ver,klaarde, de gelden, welke voor kerkei
lijke doeleinden waren bestemd, ten eigen bare
te hebben aangewend. Zij is thans ter zake van
oplicht1ng in de marechausceekazerne te Oss
Opg'esloten en zal ter beschikking worden gesteld
van den officier van justitie te 's Hertogen'bosch.



De bekentenissen in de
moordzaak-Geijsteren.

De onverwachte bekentenissen van de vier ver-
dachten in de moordzaak te Geijsteren werpt
een schril Iicht op de misdadigheid. welke te
dien tijde in Noord Limburg welig tierde.
Overvallen met berooving, kippendiefstallen en
inbraken waren aan de orde van den dag,
doch sedert de arrestatie' van de beide Witten
van Wansum zijn el' geen misdrijven van
beteekenis meer voorgekomen. Het blijkt dus'
wel duidelijk, dat de twee broers een' voor-
naam aandeel in de criminaliteit van de
streek hunner inwoning hebben gehad;Zijwal'€n I
ook de ontwerpers van .het plan om 'biJ
pastoor Litjens een overval te gaan plegen en
·zich meester te maken van' het ~elá, dÎl.t de
·geestelijke. steeds. ·Ul .hUis had. Aan~en: ech-
ter de pastoor zoowel J. als W. vail de Witte
·van Wansum persoonlijk· kelljde, moesten zij
om veiliger te zijn zich verzekeren van de hulp
van eenige handlangers. In een danshuis te
Venlo maakten zij kennis met den chauf-,
feu I' H., eveneens eelt bekend smokkelaar-.
inbreker, die genegen was het karwei mee' op:
te knappen. Hun tweede helper moest iemand'
zijn van groote lichaamskracht, Omdat de
pastoor een sterk man was, die onge- I
twijfeld tegenstand zou bieden. H., bijg'e-
naamd de Krik, bracht hen toen in aanraking
met een boom van een kerel, den 23-jarigen
J. J., D., bijgenaamd de Dut. De vier mannen
werden het eens en spraken af dat de Dut en
de Krik den pastoor zouden overrompelen en
weerloos maken, terwijl de gebr. J. dan de be':
geerde buit zouden kunnen bemachtigen. De
pastoor zou dan alleen in aanraking komen
met twee mannen, die hij nooit had gezien,
waardoor 'later herkennen van daders 'uiterst
moeilj.ik zou zijn. Men had dus geen afspraak
gemaakt om het slachtoffer te deoden. .
Inderdaad is het plan aldus uitgevoerd; doch

de geweldige kracht van den Dut is den, pastoor
noodlottig geworden. Nadat men hem met eelt
'touw weerloos had gemaakt, hebben de twee
aanvallers hem een doek om den hals gedraaid
om hem het schreeuwen te beletten. De Dut is
daarbij echter zoo hardhandig te werk. gegaan.,
dat pastoor Litjens.> mede door het feit,. dat
hem reeds een prop in den mand was geduwd,
den verstikkingsdood is gestorven ..
De politie die onmlddellijk het juiste socor

volgde, kreeg eenige maanden na den moord
een mededeeling van een chauffeur uit een der
naurtge Maasdorpen. .pie j,n den avond van den·
overval met zijn luxe auto Geijsteren.. was. ge-
passeerd. In het licht van zijn autolampen
had hij bij de pastorie vier malmen gezien,
van wie één zeer groet. was en een der anderen
opvallend klein. Opperwachtmeester Jansen
van naien, die de letding van het onderzoek
had, had voetafdrukken genomen. waarbij zich
een abnormaal groote en een zeer kleine be-
vond. Deze laatste w.as -van Wamke van de
Witte van Wansum. Toch zou men niet zoo
spoedig op de gedachte Zijn gekomen, dat de
Dut een der mededaders was,. als met: de. Krik
zich tegenover anderen in een dronken blli had
uitgelaten over den moord te Geijstereja, Ili een
café te Verno braent hij dit misdr.ijf ter sprake.
De Dut bevond zich in dit perceel en toen een
der. omstanders hem wees op zijn verwonding aan
zijn linkerduim, verbleekte hij op zoodanige wijze,
dat men er meer van moest denken. Toen er
verder gesproken werd over den duim van de
nandschoen. die in den tuin van de pastorie·
te Geijsteren was gevanden, kon de Dut zijn
aandoening niet verbergen en maakte hij zich I

ijlings. uit. de voeten. .
Een en ander kwam de palitie ter oore en

daar de Krik zooveel had gezegd, achtte zij
het geraden onmiddellijk tot zijn arrestatie
over te gaan, Hij kon zich natuurlijk toen niets
meel' herinneren. Men ging verder de gangen
na van den Dut en na eenlgen tijd had men
zooveel aanwijzingen tegen nem, dat men ook
tot zijn arrestatie kon overgaan. De abnormaal
groote voetafdruk kwam geheel 'Overeen met de.
scheen van D. Ook is later gebleken, dat de duim
van den handschoen toebehoorde Ran den Dut
en de oewüzen van scnuïd stapelden zich zoo-
danig tegen hem op. dat ontkennen niet meer
k011baten. zoodat hij tenslotte voor mr. Rieter
in het huis van bewaring te Roermond een
volledige bekentenis aflegde, Hij bekende dat
de verwonding, welke hij aan zijn duim had
opgeloopen. door pastoor Litjens was toege-
bracht, toen de2l€ in den strijd op teven en
dood zijn aanvaller met kracnt in den' duim
had gebeten. Ook de Krik bekenda zijn 'Il1~de-
~ aan bet misdriif .en.. verJr1aa
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oat ce beide Witten van Wanssum hem hiertoe
hadden overgehaald. Het net werd. dus steeds
nauwer gespannen om de beide hoofddaders.
die nog steeds waren blijven ontkennen. De
officier van justitie. mr. Rieter, heeft hen
echter op zoodanige wijze aan den tand geveeld,
dat 'ook zij schoorvoetend begonnen te praten,
'waarbij het geheele ,misdrijf_ tot klaarheid ic
gebracht.

! te' volgen, Uiterst geslepen en met het voor-
komen van een gentelsman is hij er al meer-
malen in geslaagd het vertrouwen' van arge-
looze mensenen te winnen;' hetgeen hij dan
later te' eigen voordeele uitbuitte. . Hij heeft
reeds meermalen met de gevangenis kennis ge-
maakt. Der Dritte Im Bunde; de Krik, heeft
onder meer ingebroken in de zuivelfabriek te
Baals en zlt deswege daarvoor zijn straf uit.
De Dut echter is mlnder berucht en was nog
slechts eenmaal wegens een klein vergrijp met
de justitie in aanraking geweest. Men achtte
hem ter plaatse tot zulk een zwaar misdrijf
niet 'in staat,

Valsche obligaties.
Een oplichter in Bra.bant IJetra.pt.

Reeds lang geleden waren er bij de politie
kla,chten binnengekomen, da.t er in verschil-
lende dorpen in Oost-Noord-Brabant werd ge-
opereerd met valsehe obligaties, welke z.g.
reent gaven op het medespelen in de Siaats-
loterij. De effecten werden verkocht door een
effecten- en obligatlekantoor, zich nu noemen-, I
de De Hoop, dan weer Brabantra of Fortuna
of Victoria. Tegen Je relaties met deze' kan-
teren, die in werkelijkiheid niet bestaan, -
hebben de politie-autoriteiten reeds herhaal-
delijk gewaarschuwd. In den loop der· laatste ~
weken kwam der politie ter oore, dat een
der medewerkers van deze z.g, gelukskantoren
te Cuyk" Oeffelt en Venrayaan het werk was,
Men ging de gangen van dezen man na en de
politie te Oeffeit slaagde er Zaterdag in den
man op heeterdaa.d te m"rappen toen hij bij
een inwoner van die plaats een valsene obhga-
tie, bedragende f 35, van de hand deed. Me:q
bleek te doen te hebben met den 35-jarigen
H. F. C. uit Deurne. Uit het onderzoek kwam
aan het llcht, dat een groot aantal arg.elb<)'t,e
dorpelihgen het slachtoffer was geworden van
's mans praetijken. Niet mlnder dan 35 per-
sonen waren door den oplichter beetgenomen
voor bedragen, va:rieerend van f 20 tot f 45.
Verdachte legde een volledige bekentenis af. Hij
is naar het huis van bewaring te 's-Hertogen-
bosch overgebrabht.· .-

Ontrouwe winkelbediende.

Zaterdagavond heeft de politie te Berghem
gearresteerd den 18-jarigen winkelbediende V.
uit O&~,verdacht van verduistering. De Jonge-
man had zich met een bedrag van circa f 100
ten nadeele van het Ievensmiddelenbedrtlt der
fa. V. te Oss, waar hij in d;iellstbetr~k~g
was, uit de voeten gemaakt, Nadat hij ZIch
eenige dagen te Nijmegen had opgehouden,
VOlgde spoedig zijn aanhouding te Berghem.
De ontrouwe bediende is naar Oss gepracht
en zal ter beschikking worden gesteld van de
Justitie te 's Hertogenbosch .

.2J~.£)T.
UDEN. Gisteren' riëéft äll:';ier-de~aanbested]ng

plaats gehad van den bouw van een nieuw ge~
meentenuts. Laagst€ inschrijver was: A. de
Groot Mill met f 26.973.
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I Branden.

I .-Oiste:z:avond is door onbekende oor~a~k het
woonhuis van de wed. W. Merx te Dreumel
afgebrand. De Inboedel ging verloren. Vf't'zeke-
ring dekt de schade .

..
Uit Alem:
Tengevolge van het hooge water zijn de Maas- V

kanalisatiewerken onder deze gemeente stop-
gezet.

BOXTEL. De heer G. v. d. Dungen (r.k.) /
heeft ontslag gewaagd als 1i d van den
r a a d. Zijn opvolger op de lijst is de heer
J. F. Verheyden.

/;/.<!;- c- L
-~-'

BOXTEL. De gemeenteraad heeft de heffjmg
voor de 'gemoontefondsbeLastmg bepaald op 75
opce11lÓen. VOorts is besïoten een leeDing aan
te gaan, renrende 3Y, pct. à pari vari f 20,400.

_.e ~/:.t',1(

~t;;"V~")

Reek (N.-B.)

Een zeldzaam jubileum.

Vijftig jaar wethouder.

Gisteren heeft de heer L. Zegers het zeld-
zame feit gevier'd, dat hij g.'>dl\lrell'de vi,i<ftig
Jaren onafgebroken mlItkIouder dezeJ; gemeent~
is geweest, terwjjl h1.1 tevens. Z\il1,_ ~rig
l;1UWelijiksfeest heeft gevierd. .
Ter ge!<egenhedd van dle1Je belde jIubi1e& "III'et'd

hèt oohtjaa,r L. Zegers-Noyens gdstermO!glen in
frestelij;ken optoCht naar de kerk geleid. In den
stoet bevonden 2lIioh o.a, b\l1'gelXle'ester van der
:s;eyrlen en het voliledige gemeentebestuur.
Op de reooptle wellkie 1aiter op den ~ ten

lltlli2e van het oohltpaar is gehlo'llIden, vertolkte
burgemeester v. d. Heyden d~n daDik diet ge-
meentenaren voor het vele, dat de ju'bileerende
weth<Jfu,d,er voor de gemeent.e heeft verr:ieht. Hij
deelde verder mede, dat de ra4l.ld besloten had,
den wethouder dliens ~rde portret aan
te bieden.
De juoilaris, ~ oud'-Slteen!aibrika,nt lis. werd

voorts nog gehuJ:é.igidldoor de best1llren V'8.U -ret'-
schdllende plaa,tso).'Îjike vereend.gingen, waarvan
hij voorzLtter is. ----________ I

Te Schijndel.
ZOndag was het 40 jaar geleden dat dt 1èe

G. M. v. Velt110~e11. alhier, sedert 1005 leeJ_:" ~
m (!je Ned. taal en letteren aan de R K :r,1a.~a.r
)i)woolk.seholen te Schijndel ell Ve"'hei :'1·' ia-
baan bij het onderwijl; kie, 0 T'" . Z\l11 oop-
van d1t feilt is d 'b:l.·.g n. er .gelegenheid I' ". e JU lans op de d"ukbe htr~ptle door verschj,llellde • zoe; e
personen op ond~rW\j~ebjèd ~h~?d1'g~nt:;,aahnd!
v. VelthQVEll 18 reeds vele male . . eer
examinator voor de 'hu:lp- en l1~f1a~~~edel1 als-

)

v



Diefstallen, inbraken enz.

Onbekend gebleven personen hebben vannacht
_een partij ijzer van het terrein van de steen.
-Iabriek de Molenheide bij Schijndel' gestolen.
'De Politie stelt een 'Onderzoek in.

Ite~~~' ~ raad heeft Dinsdagav'Ond beslo
kûoPen te i!lfe~~ovan ruim 9 H.A. grond aan ~
den koop is het ~ v~r f 12,500. Het doel van
PIa n. Voorts is 'besl~te en va nee n d o r p s-
een leening aan te gaan~' VOOrgenoemd bedrag

t 4é'-e-'~q-&_ .

. Dinsdagavond Is door 'Onbekende oorzaak brand I
Ultgehroken in een groote landbouwschuur van
den landbouwer Smits te Gemert. De schuur
hrandde tot den grond af. Eendge landhouw-
werktuigen en een aantal kippen gingen ver .

. laren: De boerderij kon behouden blijven. Ver-
zekenng dekt de schade,

VEGHEL in verlbal1ld:met de hooge kosten,'
weJlkcevoor' deze gemeente f 20,000 per jaar
zullen bedragen, besloot die raa~ r: iet t '0 e .~e
treden tot het WaterleldlngbedrlJf
o o s tBr a ban t. .
Voorts werd besloten tot verleenmg van id.: 0) (

naneieeïe huèp aam het r.k, ooh'Oo~b-."Stu~_I?!J
de stichtmg en explcitatäe van een T~. bIJZ.
Wh.001 voor buitengewoon lager onderwüs ten: I~
plaatse. De kosten zUlhlenf 29 per lieer1ing bE-
dragen.

Heidebrand.
Eergisterav'Ond heeft een heidebrand gewoed

in de Nieuw Milsche heide onder de gemeente
Mill. De brandweer is erin geslaagd het vuur
te dooven. Een 'Oppervlakte van 3 H.A. heide-
veld, begroeid met laag dennenhout, is vernield
De oorzaak is 'Onbekend.

Gisternacht is brand Uitgebroken in een
hoenderstal van den landbouwer J. A. de "Ij
Venhorst. Het gebouwtje is geheel verbrand.
Ongeveer 250 kippen zijn in de vlammen omge-
komen. De 'Oorzaak is onbekend.

Twee dozijn.
De la.ndbouwer B. te Mill heeft gisteren ten .;

gemeentehuize aldaar aangifte gedaan van de
geboorte van zijn 24ste kind.

De bliksem in een boerderij gesfagen.

Huis en stallen afgebrand.

tHsteravond ca. 7 uur ontlastte zich boven
J!tosmalen een hevig onweer, tijdens hetwelk de
~lksem insloeg in het achterhuis van de
boerderij van den landbouwer Dollevoet aan de
Krui&traat aldaar. In een oogwenk stond de
boerderij- in hchte laaie. Het vee werd gered op
e~kele. varkens en kippen na. Aan blusschen
Vlel lllet te denken, zoodat de boerderf met
stallen tot den grond afbrandde. Inboedel en
~andbOuwinventaris gingen verloren. Aangezien
In den 'Omtrek geen bluschwater aanwezig was,
1.5 ~ brandweer niet uitgerukt. .
Alles was laag verzekerd.



Noodlanding van een militair vliegtuig.
Gistermiddag geraakte de benzineleiding van

het militaire vliegtuig nr. 333 uit Soesterberg,
bemand met een officier-vlieger en een sergeant.
vlieger, boven de gemeentelijke bad- en zwem- I
inricl1ting te OSS onklaar. De bestuurder was
genoodzaakt het vliegtuig aan den grond te
zetten en koos daarvoor een terrein uit nanï]
de gemeentelijke zweminrichting. De noodlanding
welke, gezien de oneffenheden van het landings-
terrein zeer moeilijk was, slaagde vlot; Het
defecte vliegtUig zal worden gedemonteerd en
naar Sce.,tel"'bel'g woreen vervoerd.

Gisterochtend bevond zich de landbouwer U.
te óy€n met paard en kar op het land, toen
het paard schichtig werd en op hol sloeg. De
1altldbouwer werd van de kar ~eworpen en ovex:-
reden. Met ernstige Inwendige kneuzingen 15
hijl opgenomen.

/ tIJ4 a--H« Jd_____ ---- .
Felle brand te-Uden.

(

Twee huizen vèrbrand.

Maandagavond 16 te Uden een felle. brand
uitgebroken, welke twee huizen 'heeft vernield.
Het vuur was omstreeks negen uur onltstaan in
de woning van den Mer van der Lee op het
Veld'te Uden. . ", , . ,
omwonenden ontdekten dat rook uit het dak

opsteeg. Zij' wa.a~schu,wden de: bewoners, die nog
niets van den brand hadden bemerkt. De vlam-
;ineri. breidden zich snel Uit en toen de brand-
'Weer niet de motorspuit op het terrein van den
"bl-änd verscheen stond het'P€l'ceel reeds in lich-
terlaaie. Men 'kon niet verhinderen, dat het
woonhuis dier famiilie van der Lee Volkomen'
-door het 'vuur werd verwoest Ook de inboedels'

.. giIigen in de vuurzee verloren Weldra deelden
de vlammen zich mede aan het belendende per_
'ceel van de familie van Grinsven, waarin tevenseen winkel in koloniale waren is gevestigd. 'De
vlammen werden aa,ngewakkerd door den wind
'ell spoedig bleek dat ook hiel' blussohen weinig
kon :baten." . .
oe taYlrijkekinderen van deze familie, die op

de bovenverdieping sliepen, verkeerden in groot
.geva_.ar.,De OUders slaagd<en er met groote moeite
,in hen in Veiligheid te brengen.
. Inmiddels woedde het vuur nog steeds. met'
groote hevig-heid voort, Het winkelhuis brandde
geheel uit, terwijl het meubilair en de winkel-
goederen eveneens verj(:~ren gingen. De brand-I
weer slaagde er thans In het VUU1' ffieesk"r I.e
worden en de belendende huizen te sparen. Del
oorsaak van den brand is onbekend. De schade'
.wordt door verzekering gede~t. I-

OngelUkken
Donderdagmidd?:g i~ de vrachtrijder A, v. d. T.t,s J
Beek en Dal, me in een opslaC>'olaats lda.
werkzaam WM, onoder een il1Sto~.t.end a I aar
bedolven. Met een ernsti"c hoo'~nWOI1deenmuurdi k Ö.l.u. en In~en 'ge. l1euzingen is het sla::htoffer na" he-
ziekenhuis overge'bracht ar t

Branden.
Gisternacht is door onbekend'"

de landbouwsChuur van d~n la d~rza3,k I
J. S. te Venhorst tot den grond a~ eb~uwer
Het vuur slceg over naar een hooit!ro- a~?,
eveneens verloren g'ng. Twee karve.ren 0, Qiej
ken en een aantal kippen kwamen 'n' dEenlvar-
men om, terWijl een aantal land'bou oe v am-
schappen en een partij ",troo verlo wg~reed_
Verzekenng dekt de schade, ren gIngen.



ESCH (N.Br.). Na breedvoerige besprekingen.
is de raad accoord gegaan met Een voorstel van
de Ned. Spoor weg e n, om genoegen te ne-
men met een bedrag van f 3000, w a a r d (lor
het i n 1892 ges lot e nco n tra c t n iet i g
w o r d t ver k I a ar d. De gemeente was n.l in
genoemd jaar met de N.S. overeengekomen, dat
dagelijks, een aantal tremen te Eseh zou stop- I
pen. Het station Esch is echter op 15 Mei 19,,0 '
opgeheven, zoodat de gemeente de N.S. van
wanprestatie beschuldigde. Om een procedure te
vermijden, zal thans bovengenoemde dadirig
worden getroffen, waarna de aemeente geen
rechten meer aan dit contract zal ontêeenen,

RAVENSTELN. De raad heeft, op voorstel. van I
B. en W., besloten, voor d~e gemeente ee~
rijkswerkverscihaffing en steunre-
gel in g in te voeren. Ten behoeve van de'
v e r b e tering v a n de M a a s, zal aan het
:rijk 2.36 H.A, grond worden verkocht vOOil'
f 3600.50.

Branden.

Gisteravond is dool' onbekende oorzaak de.
groote landbouwschuur van den landbouwer H.
v. L. te Liempde tot den grond argebrand, Een
aantal kippen. een varken en een hond kwa:rnen
. in. de .vlammen om; een groote voorraad hooir-..... en stroo is verloren geg.aan. De. boerdenj kon
met moeite behouden blijven, doch kreeg groote

~ waterschade. De schade wordt door verzekering
11-- , gedekt. .

c:7) Zaterdagavond is brand uitgebroken in het
strcopakhuts van den Bond van verkoopver-
enigingen te Boxmeer. Het vuur vond gretig
oedse] in den strcovoorraad en weldra brandde
het gebouw als een fakkel. Het pakhuis' is tot
den grond . afgebrand. 50.000 kilo stroo, een
stroopers en een tractor zijn eveneens verloren
gegaan. De brandweer slaagde er in de belen-
dende perceelen te sparen, De. oorzaak van den
brand is onbekend. Verzekering dekt de schade.

Kindje verdronken.

Gistermiddag waren eenige kinderen op de
:helde onder Heesch aan het spelen. Zij had-
den het 1Y, jarig dochtertje van den heer M.
Sohuurmans medegenomen en de kleine op den
grond neergezet in de nabijhei.d van een mod-'
dersloot In het vuur van het spel heblben zjj
het kleine meisjs gehe'el vergeten en 'zonde':
.paar zijn ..zij naar huis teruggekeerd. )1;en
vrouw, die a!}n het houtsprokkelen was vond
eenigen tUd 'dàarna de , kleine voc>wver' in de
sloot, Do'Or kunstmatige ademhalinc heeït men
nog getra~f de levensgeesten op" te wekken,
doch het 1'l"ndje bleek reeds te zijn overleden,
He·t lijkje is naar de ouderlijke wonins over- "
ge racht, . _ "I

hP-~.b<.:0 e
-

Boerderij afgebrand.

Woens.dagavol1d is brand uitgebr.oken in de
boerderij van den landbouwer B. DonK: onder
Vinkel. dat de
Het vuur greep zoo snel om zich heen, '

hefstede spoedig in lichte laaie stond. Men kO~
niet verhinderen dat het vuur oversloeg naa
een groote landbouwschuur die even-eens vlam
vatte. Boerderij en stallfng' brandden to~ den
grond af. Inboedel en landbouwinventarls gingenI verloren. De oorzaak is onbekend. Verzekering

I dekt de schaqe..'\. _"



losse berichten.
Verkeersongelukken.

Woen&daga.vondis de heer M.K. uit E9xmeer
die onder Beugen fietste, door een hem achter
oprijdenden auto gegrepen. Met ernstige mwen-
dige kneuzingen en een gebrOken arm is het
slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Het I
rijwiel werd vernield.

J.1~ .C)l~

Boerderij en schuur afgebrand,

Gistermiddag is elm zware brand uitgebroken
in de boerderij van den Ianduouwer M. Konings
In de Peperstraat te oven (N.-Br.). Het vuur
was in het achterhuis ontstaan en greep met
groote snelheid om zäeh heen. Daar er in de
geheele omgeving geen water was, kon geen
blusschi~werk worden verrtcnt,
Men kou' ook niet' vè'i:l'lind·el:endat de vlam-

men over sloegen naar een 'belendende groote
voorraadschuur, welke met de kapitale boerderij
geheel in de asch werd gelegd. Van den inboedel
kon niets worden gered. De Iandoouwvoorrnad
en de werktuigen werden eveneens een prooi
der vlammen. Dank zij de gtmstige whvd'richting
kónden de naburlge perceeten behouden worden.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men
in het duister. De schade wordt dool' verzeke-
ring gedekt,

Boerderij met stallen en schuur
afgebrand.

Vijf kinderen met moeite gered.

Gistermorgen omstreeks 6.30 uur is een felle
brand uitgebroken in de boerderij van den land-
bouwer B. van Dinther aan het Bergeind te
Geffen, Het vuur werd door omwonenden ont-
dekt die in allerijl de bewoners waarschuwden,
Men' slaagde er slecnts met de grootste moeite

I in de vijf kinderen, die op de brandende boven-
verdieping te bed lagen, naar butten te brengem
Inmiddels ha'ct de brand, die in het achter-

huis was ontstaan, zich snel uitgebreid; aar;
blusschen viel niet te denken. De brandweer
was niet uit.gerUkt, aangezaen er toch geen
bluschwater aanwezig was in de omgeving, Men
kon dus niet verhinderen dat het vuur over-
sloeg naar een nabijgelegen Iandbouwersschuur,
welke eveneens vlam vatte,

De kapitale boerderij met stallen en senuur
Is geheel in de asch gelegd, Dank zij de gun- /.
stige windrichting konden de naburige percee-
len voor het vuur worden gevrijwaard.
Een partij 1100i en stroo benevens de land-

bouwwerktuigen zijn verloren gegaan; eenige
varkens en kippen zijn in de vuurzee omgekomen,
De oorzaak van den brand Is onbekend Ver-

zekering dekt slechts gedeeltelijk r'le sch'ade,

In een wi!'l gezakt en verdronken.

Zondagmiddag omstreeks 1.30 uur was de
18-jarige boerenzoon Martus Bouw te Erp (N.-
Br.) met eeriige vrienden gaan baden in het
riviertje de Aa, dat ter plaatse zeer ondiep is.
Plotseling zakte B. echter in een wiel en zonk

ir, de diepte, Daar de jongen niet zwemmen kon, I
slaagde hij er niet in zich te' redden, terwijl zijn
vrienden evenmin de zwemkunst machtig waren.
Zij trachtten nog met behulp van een stok den
drenkeling de helpende hand te bieden, doch
deze pogingen mislukten.
Na €enige uren dreggen is het lijk van den

jongen uit het water opgehaa ld. Het slachtoffer
was de oudste zoon van een huisgezin met elf
kinderen.



I
De gemeentepolitie 'te E..o:charenheeft gisteren I'

den 34-jarigen S. uit OSs gearresteerd. Bij
winkeliers te Escharen en omstreken gaf hij
zich uit voor opzächter van een wegenbouw-
maatschappij en 'Wist roo mooi te ,praten, dat
men hem verschillende zasen toevertrouwde.
S. is al dtriemaal voor deze opliohterspractljken
veroordeeld. Hij is, na door de'll officier van
justitie verhoord te zijn, in het huis van be-
wartng te 's-Hertoge,nJboscll opgesloten.

Oplichter gearresteerd.

Brand vernielt een boerenhofstede.
Door onbekende oorzaak is Woensdagavond de

boerderij van den landbouwer J. van Waarden-
burg te Maren tot den grond toe afgebrand.
Het vuur sloeg achtereenvolgens over naar twee
belendende schuren, welke eveneens vlam vat-
ten. De boerderij, stalling en schuren zijn tot
den grond toe afgebrand. Inboedel en land-
bouw-inventaris zijn eveneens verloren gegaan.
Een aantal varkens en kippen is in de vlammen
omgekomen. Verzekering dekt de schade .

.1 -)

Zware brand te Hedel.

Drie hulzen in asch geregd. 'f
I Qist.ermldda,g heeft een zware brand gewoed
1 te HedeJ, tengevolge waarvan drie woonhuizen
, gehee'l in de aseh zijn geleg1d.Het vuur ontstond
bij de Weduwe De Bie aan den Kweldam. Men
slaagde er niet in den inboedel 'te redden. In- 'I

tusseher» was d~ J:l'rrulÓ1Weer met groet materiaa.l
verschenen. Men kon niet veehinderen dat het
vuur oversloeg naar het woonhuis van het gezin
Van dlfr Loc. OOk dit perceel brandde weldra
Ms een fakkel en het rieten dak veroorzaakte
een zwaren vonkenregen, zoodat groot gevaar
begbond voor de omälggende hanzen, Men begon
de huizen te ontruimen en dat dit geen over-
bodige maatregel was bleek ail. spoedig' toen de'
vonken nog drte hutzen aantastten.
De brandweer moest zich hoofdzakelijk beper-

ken tot het nathouden van de omliggende
panden. I
Me't g>roote· krachtsinspanning werd men het

vuur eî11ldeaijk meester, Drie woonhuizen werden ,
in een uur tijds in een rookenden puinhoop
verand€lrd. Vilin de inbOedels kon zeer weinig
worden gered.
Naar de oorzallik wordt een onderzoek inge-

stekt. Vermoed wordt dat kinderen ergens met 1
Lucifers hebben gespeeld, De huizen, die aan de ;
gemeents Hedel behoorden, waren verzekerd, de
;nhoedels slechts zeer onvoldoende.,

a

Maandagavond is door onbekende ~7,zaak. de I
boerderij van den Jrcmdbouwer A. BlJzelds te
Boekelo tot den grond toe afgebrand. Ill!boedel
en landbouw-irwentaris zijn eveneens verloren
gegaan. verzesertng dekt de schade.

. ......." I
veghel :K,w~kschool voor orlderwijzeressen

(H. RaJ:t). Geslaagd. de äämeB J. Janssen,
Grave;.~. der Kinderen, Helinond, A. ~,,~. i~'
Bhdel~ G. van Lokvèn, Veghel, H.. Iiq"~.o ,
iEerde en M. Lubbers. ~1o." .



Autobotsing.
Vijf nonnen gewond.

GiStermiddag is op den Vughtsehen straatweg
onder de gemeente Vught een auto-ongeluk ge-
schied, waarbij vijf nonnen werden gewond. De
nonnen die woonachtig zijn in het klooster ( r
Franciscanessen te veghel, keerden van een
reis naar Udenhhout per auto hhutswaarts,
Onder de gemeente Vught naderde uit een

zijWeg een andere auto, die in volle vaart de
auto uit Veghel in de flank aanreed. De botsing
was zoo hhevig , dat de auto's geheel werrïen
vernield.
Een der nonnen werd uit den auto geslin-

gerd en bleef bewusteloos op het wegdek liggen.
De andere inzittenden bleken alleen min of
meer ernstig letsel te hebeen opgeloopèn, Zus-
ter Fidelia had een hoofdwond opgeloopen. Zus-
ter Hermini, hoofd der school te Veghel, werd .1
met verwondingen aan hoofd en lichaam uit "
den auto gehaald. De anderen waren minder
ernstig gewond.
De gewonde nonnen zijn in een nabij gele-

gen zusterhuis gebracht waar zij ter verpleging
zijn opgenomen. Zoowel de chauffeur van de
aanrijdende als die van de verongelukten auto
zijn ongedeerd gebleven

Branden,

Gisteravond omstreeks 8 uur :IJS een hevige
brand ontstaan, in een grooten hooibilrg, ",,"elke
zich oovindlt. naast die boerderij van den land-
bouwer V'erhoe'Ven op de He.zIel'am·te Veghel.
De brandweer, die spoedIg ter plaatse was met
de motorspuit, slaagde er tenslotte in met
moeite de bowdJerij, welke echter veel water-
schalde opliep, te sparen, Bij den, brM"ld is
W{).OOGK.G. hooi vffi'loren g'egaan. De oorzaak
is onl'O'ekend.De schade wordt door verzekermg
gedekt.

I,/U--' O. r_

\

veghel. R:K: kwOOksèhÖOE~Voo!~&~~
Geslaa:gd ,de dames " _v, ""'Y'4'" -

se,n. !)eUnl.e ,H. v •.-,d.·Camp; Heripen, G.
H. :seyervs, hel"'J 'Heemskerk,- Bussum. en A.Gasen, eg , , .
Jansen, zutphen. ~, .. .,' '

/~~,£J
, LandbOuwersschuur een ptool der vlammen.

Gisteravond' is brand ontstaan in een'del'
landboUwschuren van Zandvoort te Nula.nd
(N.Br.) Het vuur, dat met groote snelheid om

\ zich heen greep, deelde zich spoeÇJjg mede aan
een hooiberg en vervolgens aan twee hout-
mijten. Met vereende krachten is men enn ge-
slaagd de belendende boerderij voor het vuur
te vrijwaren. De laDdbouwersrohuur is tot den
grond toe afgebrand. Een groote partij hooi en
stroo, benecvens landbouwwerktuigen, zljn een
prooi der vlammen geworden. Omtrent de oor-
zaak van den brand tast men in het duister.

Verzekering dekt de schade.

-
~'~_D~

De politie te Nistelrode heeft als verd!a,chll
van poging .tot doodslag, den woonwagenbe_
wener v. E. ~earresteerd. De vèrdachte had het

I den vrachtrijder A. D. al~ar lastig gemaakt
en trachtte hem met een vlijmscherpe zeis te
lijf te gaan.
Tijdens de worsteling, welke hierna was ont

staan, had D. zijn. tegenstander weten te ont:
wapenen. De zeis 18 door de politie in beslag
genomen.
Van E. (tijdelijk vertoevend te Schijndel) zal

ter beschikking worden gesteld van den ff'
ciel" van justitie te 's-Hertogenbosch. 0 1-

,

t/



I~.fl.~
Veghel .RK. KIw~ekschol()l v. onderwdeeres-

sen (H. Hia!rt). Ges.laagd die dames J. Rey,
Asten, A. de Peters, Asten, A., de RO'oy.Til'burg,
C. Sc..l1i:pper·s.Zeel:and (N.B.), A. Scl1!oIThben, Lith
en F. ,S:poelstr.a.,Srieek.

/y~' ,.L).::;t
Verkeersongelukken. 1

O1steroohtelld is mej. v. b. 'Uit Volkel d\e per
rijwiel de Ke'rkstralit te Uden pa.sseercte. door
een autobus overreden. Met een ernstige hoofd-
wonde is het slachtoffer naar het zieKenhuis
overgebracht. Haar rijwiel is vernield.

Bra.nden.

Gisternaent is de lanàloolu'wscJ:mUorvan den
landbouwer J. te Wantoy afgebrand. Eert partij
hooi en stroo en een aantallandbouwwerktuigen
zijn verloren gegaan. De boerderij kon behouden
blijven. Verzekeriug dekt de schade.

/

/~'~,0
Veghel. Kweekschool H. H3Jl·t. C~la~~

dams M. S1lroete, Eibwgen, H. Wouters. J.J~ ,

en M. v. d. Broek, Overpelit (B).

Boxtel. - st. Joseph. Ver. Gesliaagd A. Goos-
semi, Bak!e1,H. v. d. HeuV1e1,Vlier,den, J. v. d.
Heyden, Oerle, J. de Kock, Eindhoven, L. v. d.
Kerkhof, Eindhoren en J. Lammers, Beek en
Donk.

j

J

J

V3JImaCht is hrand uitgebroken in de boer.derij
van dien landbouwer T. Martens te Rijkevoort.
Een groote landboUlWsohuur,werd eveneens aan
getast. De boerdierij met st.aJling-,senuur en in-
ven'bariS 2lijn afgebrand. Ook die irsboedel, de
landlboUlWinvellltar:i:s2lÎjn verloren gegaan, Tien
varkens _en een partij kippen kwamen In de
väammen om. De oorzaak iS onbekeDd; ''If!l'-
zekering dekt de schade.

I-~

BERLICUM (N.B.). De raad heeft met alge-
meene stemmen besloten het raadhuis geheel te
verbouwen. Als architecten zijn aangewezen de
heeren Tiebosch en Beunes, hier ter plaatse.
NULAND. In de gisteren geJ:l!Oludenr a a d So

ver gad e r in g heeft wet in 0u der van
San t v 0o r t geheel onverwachts de mede-
deeling gedaan, dat hij 0 n t s ~ag we II seh t
te nemen ails w e t Iio ud e r en raadslld
dezer gemeente. De reden ihielwan is wel een
zeer bijzondere. Spr. is n.l. de meenling toe-
gedaan, dat de brand weLlre Z.ond!a,g;a'VondU.
de bijgebouwen van ~ijill boerderf heeft ver-
woest, op een wraaknemmg berust en aan
kwaadwhllig1heid moet worden to,egesOhreven.
Slpr. is er van op de hOOiglte,dat een besl'issinlg
van den minister, welke inhoudt, dat van 14
JUTIJi a.f slechts 8 personen in de wer~verschaJ-
fing mogen wordien geplaatst, groote berooTing
h€€,ft gewekt en ten onrechte aan B. en W.
wordt toegeschreven, Er is echter roert B. en W.
in het geheel geen overleg over deze ala;!JJgele;gen-
heid g€ple,egd. Spr. wenechte niet lianger de
nadeeltge gevolgen, aan Zijill functie. verlbonden,
te ondervinden en diende daarom zijn ontslag
in. De voerzatter betreurde het beG~wtvan den
wethclud~ en ibraClht hem dank voor het v,ele
go's'de dat door hem 'VIOoOrde gemeenrt.e .~s v.er-
nc!ht. Hij le,g;dede verilillaring af, dat 1M]ruets
onbeipII'OOi!"dzal laten om de ooreaak van den
Ibmnd te achterhalen en de lwfi[e di31de!rS<lIP te
sporen.

/0 /~ -M.e:":
;1' - __.--y

Gisteravond is de 12-jari!;'e K. S. uit' Hed~l V
op de SChipbrug aldaar door een auto g'!),grep-en.
De jongen kwam op den motorkap van dien
auto tereebt. Met een zware hersenschuddil\g e:n
lDwená'ige kneuzingen is hij naar het zi~kenlllUS
gebracht. .



Me;".:e in brand geraakt.

. V3]n-ccdhootend hdetHI0-ja~i.se dochterlj,e van . ti
~:en an' UWêr " , . te V'o1kel in aanra.k1~.,.
~kor,"m met een oranr.er:d f:Y."11'uis. Het mp;~je
snek'," ,ll"E't l~~8nden.de klee~'en naar buiten, Ü;n-
wonen~en Z:'.lTI er+m ?"'°S-':;?"!Ö ale vlammen to
deoven. In dee~niswekJ,;end'en toestand iS het

, meisje naar het ziekenhuis vervoerd .

. IcJ~~~ ,

I
Veghel. R.K. Kweekoohoo~ H., ,:Hà.rt. N'Ut~ I /

han'Cltwerklen. Geslaagd de dames M. v . d. Broek,
Overpelt (B.), L. Sompptmi, Zee~an~ (N.B.), G.
Schouten, Lith, F. Spoe1st~a, .SJ:1eek. M. de

• I Stroete, Beltrum en R. WOO~. Deurne'
./,1,1 ~ ·IJ·-.

Brandstichting uil wraak.
De dader .gearresteerd.

De Kon. marechaussee te Geffen is tot arres-
tatie overge'gaan van den twee-en-dertig jarigen
arbeider P. H., te Nuland, verdacht van brand-
stichting in de boerderij van den landbouwer
Van Santpoo:::t, wethouder van die gemeente.
In het dorp heerschte groote ontevredenheid

onder een aantal tewerkgestelden bij de werk-
verschaffing in de omstreken. De maatregelen,
welke door den minister waren genomen, wer-
den ten onrechte voernamelijk den wethouder
Van Santvoort geweten. Toen dram ook Zondag-
avond 13 dezer door onverklaarbare. oorzaak
plotselin,g de voorraadschuren van den land-
bouwer in lichter laaie stonden, werd onmtd-
dellijok aan brandstichting gedacht.
In de DOnderdag gehouden raadsverg'a.dering .

verklaarde de wethouder openlijk" dat hij er-
van overtujgd was, dat de oorzaak van den
brand in zijn boerderij zou zijn te wijtJen aan
brandsticht4ng en om: aan wraakneming te
ontkomen. vroeg hij ontslag· als wethouder en
raadslid-

I Uit het politie-onderzoek kwam aan het
Iieht, dab Van S. niet ver van de waarheid af
was want inderdaad bleek zëkere P. H. den
bewUsten zondagmiddag in eenäge café's te
hebben gezegd, dat nog voor den ochtend de
roede haan bij den wethouder 2lOU kraaien.
H. werd in arrest gesteld en aan een streng

vemoor onàerworpen. De aaDlwijzigingen tegen
hem stapelden zich op. De verdachte is Zater-
dag na door den f€C:hter-commissaris te ,zijn .
verhoord, in !het hUllS van ibewaring aldaar
opgesloten.

,)'1.''7 Meisje door auto gegrepen.

Dinsdagavond is het tien-jarig doehtertde van
den landbouwer A. B. te Oeffeit door een per-
sonenauto gegrepen. Met ernstige inwetlld1g-e
kneuzingen, een hersenschudding en een arm-
:fTactuur is zij in levensgevaarlIjken toestand
naar het ziekenhuis vervoerd.

. Bij de MaaslaLnallsat!awerken onder Raven-
stein is de arbeider P. v. H. uit Niftr1k met zijn
voet tUBschen een machine. bekneld geraakt .. De
man is naar het ziekenhuis gebracht waar to' t
amputatie van dit lichaamsdeel moe&t Wordel i
over8eiaMl•

....
J,



OYEN EN TEEFFELEN ..Op IbUzonderharte-.
Iijke en feestelijke wijoo heef,t de gemeente het
25-jarig -a m b t s f ub t l e u m van b u r s e-
mee s ter A. Jan s gevierd. Nadat de jubilaris
en zijn familie zich in optocht door de fraai
versierde straten naar de kerk hadden begeven,
waar te hunner eere een speelale dankdienst
werd gehouden,. had de officieele hwdiglllg op~
het raadhuis plaats. In de raadszaal waren be- j
halve het VOltallige gemeentebestuur een groot
aantal burgemeesters uit omliggende gemeent.ea
en autoriteiten aanwezig. Het woord werd ge-
voerd, door den gemeente-secretaris, de beide
wethouders. de pastoors van oven en Teeffelen,
ds. Snethlage, Hervormd predikant en vele
anderen. Des middags werden volksfeesten ge-
houden, en de dag werd besloten met een drUk-
bezochte receptie ten raadhulse, ..

-_

Door een stier aangevallen.
Toen de landbouwer H. te Overlangel, gister-

'-a;vond--éen---stier-l1aar .-de. weióe°owildè .brengen,
werd hij plots door het beest aangevallen. ..
De landbouwer werd zoo toegetakeld, dat hij

bewusteloos langs dien weg bleef liggen. ~et
-ernsüg inwendig letsel en en aantal ge~l:oKe~ I

ribben werd hij opgenomen en naar het Zlektll\
buis vervoerd. Zijp toestand is zorgwekk"end.-

;,

CUYK. In de Donderdag gehouden rasds-
wrgaderin.g werd op voorstel van B. en W. be-
sloten als werkverschaffingsobject 10 K.M.
fietspad te laten leggen door jeugdwerkloozen.
De raming bedraagt f 4600 aan loon en f SOO
aan materlaal. In verband hiermede, bésl.oot
men een conversieleenlng aan te gaan groat
f 75,000.

,

Schijndel. Maria Kweekschool. Geslaag'd de
dames C. Bolsnzs, F.' Doreleyers, L. v. d. Hagen,
M. Haenen, Mó .Habr3Jken en M. v. d. Steen.

~~~~

BinnenJandsehe Jeeningen.

Dè ge!l'l.eëntera-lld van B 0 x tel ging a.ocoord
met een voorstel van B. en W. om een :,eenms
~a.n De gaan van f 28Q,000 à 3* pet., voor 10 _
Jaren, later 4 pct. .

Nederlandsche taxi in België tegen een
boom gereden.

In dien afgeloopen nacht is een taxa. uit ~
bestuurd door den ohauffeu. van S. onder reen
hout in België in botsing gekomen me dare
tandem, die getrokken werd door twee ~htig
tandemrijders. De chauffeur remde 000 Hk~.werd
dlat hij slipte en tegen een bo<?mreed. IJ ,_
met ernstige inwendige kneurza:ngen en eenn:!_broken arm opgenomen en naar het st~ werd
ziekenhuis te 0$ overgebracht. De au e-
totaal vernield De tandemrijderi bleven ong
deerd.

..Lf~'_L)~,

\

--- _-- - - J.aagdi de
. " ~. Ges e~

Schijndel. M.ana~~.M l{anetl, M. r,ang,
darnes M. v. Kasteren, W l\MDkels.
hansen, J. v. Ml\lJnmeren . _-_



Dreumel.

Stakende raadsleden.
in yerb~nd met de verplaatsing van I

den· Oranjeboom •

.TOen Vrijdagmiddag j.t burgemeester van
Erp de dOOr ...hem. uitgeschreven gemeente-
raa<l.svergadering wilde houden, bleken slechts
drie .. van .: de·..·' 'zeven leden te. zijn opge-
iiNimen. :ne .beide wethouders 'Ontbraken even-
eens .'pP, ~t.:', appèl, ~zoodat de vergadering
wegeUS.: onvcltalligheld nret kon. doorgaan.
Za.t5rdagmid~ 'her·haalde zich deze geschie-
dents en de burgemeester zag zich wederom
genoodZàà-kt >d~ zitting op te heffen en
uit te stellen tot vandaag. Deze vergadering
heeft vanochtend päaats gehad. Hoewel slechts
één lid .aan~veFg was; iS deze vergadering tOch
geho.udêr(.ll1gevo1ge art. 54 van de Gemeenbewet.
De ag,enda werd vlot afgewerkt. •

Naar . wij .värï : bevoegde zijde Vernemen,
kan hier .,e inderdaad van een proteststaking
gesproken worden.. daar èn de beide wet-
houders 'èit·· <til' raadsleden zeer ontstemd
zijn over' de Ïeid:llg van den burgemeester in
zij,n ,,(unctie van hoofd van de politie. Deze
onstemnting vindt Zijn oorzaak in de onverkwik-
kelijke affaire, welke zich destijds afspeelde
bij de planting van een Oranjeboom ter ge-
legenheid van' het huwelijk van het prinselijke
paar. Zooals men zich zal herinneren, werd
deze boom op last van den voorzitter van het
feestcomité, wethouder Mollenberg, van zijll'
oorspronkelijke J.)Iaat,a gehaald en verplant in
den tuin van het gemeentehuis. Toen werd de
wèthóuder door den gemeenteveldwachter ver;'
baliseerd,' De veroordeeIing van den wethouder
geschiedde doOr den kantonrechter te Arn-
hem en wel tot een maximum, zijnde een
geldboete van .f 30. De raadsleden. Zijn echter
van p1een:l,bg,' pat deze zaak te zeer.is opge-
blazen en' de burgemeester al deze onverkwik-
kelijkheden had -kunnen voorkomen, daar met
zijn toestemming de boom werd geplant en
bij wel degeHfk.· met de geheele zaak op de
he>ógté was. . ~

Beschuitfabriek te Oss afgebrand.

,

zaterdagavond I.!! te ON de beschuittabrtek
van c1Ie !~ v. Lier-v. d. Akker tot den grond
toe afgebrand. De fabrlek die slechts een jaar
geleden seheel nieuw werd gebouwd is gelegen
in de Ridder.straat vlak achter het raadhuis, in
h.et centrum vlUl de stad. Omstreeks half zeven
bem.êrkten voorbIJgangers dat er rook uit het

. pand opsteeg. Zij waarschuwden direct den
directeur, den heer v. Lier, die naast de fabriek
woont en die nog niets van het vuur had 00-
merst. Het bleek, dat het inwendige van de
f8Jbrlek in lichtelaaie stond, Onmiddellijk werd
de brandweer gealarmeerd, die met een motor-
spuit spoedig op de pIa.ate des onheils was.
De brandweer tastte met vier stralen

het vuur lUI.. n, maar al spoedig blee}!:, dat
de fabriek nJe~ meer te redden, ;zo~ zijn,
wa.aro.m men" ziOh bepaaLde tot het be-
perken van het vuur en het verhinderen
van uitbreiding door het nathouden van de
belenc1én4e perC8*len. Vel'l!Chillende brand-
wa.chU beklommen die daken om te trachten de
w'Onini van den directeur V8iD Lier, die gevaar
Uep dOOr het vuur te worden aangetast, te

I red~n. De fa:briék bn.nddé, zooa1s gezegd, tot
doen gtOl'ld toe a.f. BeháJve de voon-aden zijn

I
meM k~ ovena en macnänerteën een prooi
der vla.mtnen reworden. Het woonhuis kreeg
te.nzi~ijke wa.ttrlChade. Door de zwarte rook-
wolken dié uit net gebouw opstegen was de
brand tot op arooten afstand waar te nemen.
Omtntlt de .oOrZaaJt van den brand tafit men
in .het duiater. De zeel' aa~nJ..ijJte sehade
wordt dOOr ver:fl&Jter~ iedm. ~CoJ \.

/



tn den nacht van Zaterdag op Z~ndag heeft
te Ro,ssum (Gld.) een felle brand gewoed, waar-
hij een vrouwernstig werd gewond en een kind
niet dan met levengevaar kon worden gered.
Omstreeks - 1 uur bemerkte de eohtgenoote

van den winkelier en parlevinker H. van Beers,
die alleen met haar dochtertje thuis was, dat
brand was uitgebroken in haar woning Aan den
Maasdijk te 1tossum. De vlammen grepen met
zulk eert snelheid om zäch heen. dat het gè-
heele perceel weldra in lichtelaaie stond. De
vrouw wekte in allerijl haar 8-jarige dochtertje
en trachtte met het kind door den verstikken-
den rook de trap, welke naar beneden voert,
te bereiken, Tot haal' ontsetting bemerkte l1Jij'
evenwel, dat zij door de vlammen was Ingë-
sloten. Zij &}a!!.gde,er nog in het deurtje van
:en kerkkapel te openen en de dakgoot te be-
:'eiken, waar zij lulde om hulp rlê1). Inmiddels
waren eenige personen, die den brand hadden
bemerkt, naar het huis gesneld waar zij d·p- in
levensgevaar verkeerende vrouwen haar dOCh-
tertje bemerkten,
De vrouw, die geen anderen uitweg meer vond,

wierp haar dochtertje naar beneden, waar ûj ,
door hulpvaardige handen werd opgevangen.
Het; kind bleef, behoudens enkele 5chralllm~n.
ongedeerd. De vrouw die bij de redding van
haar dochtertje ernstige brandwonden aan ge-
laat en lichaam had opgeloopen, sprong vervol-
gens naar beneden en het gelukte de daar in-
middels toegestroomde menigte ook haar op te
vangen,
Men droeg haar naar het café van Den

Rather, waar dr. pe Jong eerste hulp verleen-
de, Haar toestaflrd is ernstig, hoewel niet
levensgevaarlijk.
rntussonen had het vuur zich zoo snel uitge-

breid, dat aan redden niet meer viel te denken..
De brandweer kon niet verhinderen dat het
woon- en winkelhuis geheel in de asch werden
gelegd en moest zich bepalen tot het nat.honden
van de omliggende perceelen. De geheele will-
kelvoorraad en het meubilair zijn eveneellb

1 verloren gegaan. Een bedräg' aan geld, van
circa .f 50{) en 500 Belgische en Fransche Ira

• is eveneens door het vuur verteerd. Omtrent
.de oorzaak tast men in het duister, Verzekering

.......... dekt de schade,
'~II 'lIt.

Bij het uithalen van vogelnestjes is het 1~
jl>rig zoontje van den lan:l:bOuwer H. D.
Volkel uit een 4-meter hoogen ~om g~all~~
Met ernstige inwendige kneuzmgen is .
knaapje opgenomen en naar het st. JansZle-
kenhuis te Uden vervoerd. Zijn toestand l..

rorgwekkend. .,\. ' . J~~'a~n~,.t·",'
]
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__--.- De kloosterorde der D wits cihe Mo n t f 0 1'- . f r
" .... tan e on te Tilibwra heefc -te Bee'k en Don.k een .' ~

- - . villa aaneekcent ~waar een klooster der orde. • .
, '~" . zal wOl'de~gevestigd. Narur ver'luädt zal een del-
.-:-~~~. . tlgta'l geestelijken in het nieuwe 'kloooter ",'Orden~
:'.~. '" ~ ondergebracht, - "" ~ . -'

Felle brand te Rossum.
Een vjl'ÖUW en een kind met fl'oote

moeite UJit de vlammen ontkomen,

,ti

Gevallen bij het uithalen va~ vogelnestjes. j
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