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U Bende van den
j Maaskant

6 Doodstraffen en Boonen vrijgesproken
Vrijdagnamiddag werd de zaak

voortgezet. Eerst komen de burger—
Üjke partijen aan het woord.

Meester Byvoet, namens bankier
Jans van LanaJken, vraagt namens
zijn cliënt de terugbetaling van het
ontroofde en de daar uit voortvloei—
ende straffen, dit tegen Driane en
Bovens, hetzij eene som van 176-085
frank.

Meester Georges Hoegaerts, na—
mens vader Stukken stelt zich aan
tegen Bovens en Driane. Hij roept
nog eens het gebeurde op, en valt
de thesis van de verdediging van Dri-
ane. als zou deze onverantwoordelijk
zijn aan. en vraagt eene som van
500.000 frank.

Voor de weduwe Oensels beschrijft
hu in t kort de omstandigheden van
den overval en vraagt tegen Sweerts,
Di"~ne, Gommers en Steutelings
600.000 fr. en voor haar schoonvader
200.000 fr.'

^ argerlijke partij Wwe Clerkx
eischt *3gen Bovens een som van
600 000 f r. en 150.000 f r. voor Oensels
Jan

Meester Smets stelt zich namens
verschillende families van Molenbeer
sel aan tegen Drane voor de
moordpartij aldaar voor in totaal
1.775.000 fr

HET REKWISITORIUM
Iets voor drie uur vangt substituut

auditeur Hendricken zün sobere en ge
bonden strafvordering aan. Na er op
gewezen te hebben dat men in de be-
handeling dezer zaak met de diepste
menschelHke laagheid in aanmerking
kwam. welke ons waarlilk doet wal-
gen van sommise betichten, schetst
hi1 de bech-Hvigheid van ieder be-
tichte in 't bHzonder. Sweerts het
WPrkelHk hoofd

ürfane. hot laag gevaarlijk indivi-
du, welke in alle vuile zaakjes ge-
mengd Is. en wie men thans, door
een maneuver in «xtremis wil doen

Uk verklaren.
Bovens. de vuige moordenaar der

bende.
Weekers en Vanderweyden. welke

ee~ bijzonder vuige rol speelden, en
•welke voldoïnde k^ar werd gedu-
rende het laiip-e getuigenverhoor.

Tegen al dPzë kerels eischt hij dan
ook de doodstraf, evenals tegen den
oo^ogpmlsdadieer Steutelings.

De Wever betitelt hii ala de ge-
wetenlooze «fihnder» welke zooveel
Jonsrens in de mizerle bracht, en
vraagt ook tegen hem de kapitale
Btraf.

Tegen Stijven, het louche person-
nage. bandiet en aftrugrgelaar eischt
hi1 15 jaar opsluiting, tegsn Gom-
mers 7 jaar opsluiting en tegen Se-
verijns iO laar opsluiting. Voor Boo-
nen 15 jaar buitengewone hechtenis
en voor Brouns S. 6 laar onsluiting.

DE VERDEDIGING
Ais eerste verdediger treedt mees-

ter Roppe op, welke de besluitselen
verdedigt door messter Scrève neer-
gelegd voor Driane. Aan de hand
van de wet op het sociaal verweer
toont hij aan dat Driane een gewel-
di°-e onevenwichtigheid vertoojid. Hij
vraagt niet hem verantwoordelijk te
verklaren, maar hem aan psychia-
trisch onderzoek te willen onderwer-
pen.

Voor Gommers noemt hij het «een
ongelukkig geval» en «eene vergis-
sing» gebaseerd op den omgang van
zijn cliënt met dezes neef Sw°erts.
Hii onderliint dan enkele punten en
verklaart overtuigd te zijn van zijne
onschuld en dat de raad hem ook zal
vriwpreken

In een lang en ingewikkeld plei-
dooi verdedigt meester Ruyters den
betichte Bovens. en meent dat er
te weinig is om de kapitale straf uit
te spreken. Hij trekt ook het geval
Stukken in twijfel en wijst er op
dat dit «een ongeluk» kan zijn.

Meester Thoné verdedigt den Jo—
denhandelaar Weekers. Het Is een
zeer zware taak, waarin hij niet ge
noeg bestanddeelen vindt om de
doodstraf uit te spreken, daar er
steeds nog eenigen twijfel blijft be
staan

Hij vraagt dat er hiermede reke—
ning zal gehouden worden, evenals
met de 5 kleine kinderen van Wee—
kers, die thans moeten gaan bedelen.

Meester Grommen verdedigt Van—
derheden en wijst op zijn geringen
rol in deze zaak en komt met enkele
phylosophische beschouwingen voor
den dag, waarbij hij door den voor-
zitter terecht gewezen wordt.

Severijns noemt hij een sukkelaar,
m?t weinig ontwikkeling en vraagt
met zijn socialen toestand en zekere
diensten die hij bewees rekening te
houden.

Meester Van Lierden pleit voor De
Wever verzachtende omstandigheden
voortspruitende uit zijn ongelukkig
leven, den korten duur dat hij «Er—
mitlei-» was, en de hulp die hij aan
sommigen verleende.

Meester Damiar>ns' verdedigt Stij-
ven en schildert hem af als een
slachtoffer der propaganda; en
meent dat zijne rechtreeksche mede-
werking bij aanhoudingen niet bewe-
zen is, terwijl hij tracht te bewijzen
dat hii te goeder trouw handelde in
de zaak der aftruggelarijen.

Meester Van Weymeersch neemt
de verdediging van Boonen waar.
Hij teekent hem als weerstander der
eerste uur, tevens smokkelaar welke
in de zaak Jans door Driane bedro-
gen werd. en vraagt de getuigenis
van Bayens welke met Driane in de-
zelfde cel verbleef niet te aanvaar-
den. Hij drukt dan ook zijn vertrou-
wen uit in eene vrijspraak.

Meester Thoné pleit voor Brouns S.
en schetst zijn kleine politieke acti-
viteit en den twijfel die er hangt aan
zijn aanwezigheid bij de aanhoudin-
gen te Neeroeteren.

Hij vraagt rekening te willen hou-
den met zijne oprechtheid gedurende
gansch hat proces ,en bij de veroor-
deeling te denken op ziine 5 kleine
kinderen.

Nadat de heer Krijgsauditeur
even antwoordt op sommige verdedi-
gingen o.a. deze van Weekers ateït
de voorzitter aan de betichten de
vraag of ze nog iets bij te voegen
hebben. Allen blijven zwijgen behal-
ve Gommers verklaart onschuldig te
zijn en Brouns zijn bedreven fouten
te betreuren, maar dat hij geen ver-
klikkingen of aanhoudingen op zijn
geweten heeft.

Na een vo'Le uur beraadslaging ver
schijnt' de Krijgsraad opnieuw om
het verdict uit te spreken

DB UITSPRAAK

1. SWEERTS : DOODSTRAF bij
verstek.

2. DRIANE Cnr. : DOODSTRAF.
De in observatiestelling verworpen.

3- BOVENS H : DOODSTRAF.
4. WEEKERS ': DOODSTRAF.
5. VANDERWEYDEN : DOOD-

STRAF
6. STEUTELINGS : -.DOODSTRAF

bij verstek.
7. DE WEVER :

Levenslange dwangarbeid.
8. STIJVEN : 10 jaar buitengewone

hechtenis.
9 SEVERIJNS : splitsing der zaak

voor verder onderzoek.
10. BOONEN : vrij ye sproken.
11. GOMMERS : 4 jaar gevang

12. BROUNS S. : 6 jaar opsluiting.
DE BURGERLIJKE PARTIJ

I. Bankier Jans tegen Driane
bekomt 176.086 fr.

IL Vader Stukken tegea Bovens eo
Driane, bekomt 400.000 fr.

m. Wwe Oensela tegen Driane-
Gommers-Sweerts-Steutelings,

bekomt 500.000 fr.
W. Vader Janssen tegen dezelfden

200.000 fr.
V. De Wwe Jan Clerkx bekomt voor

haar en haar kind 600.000 fr.
VI. Oensels Jan, bekomt 100.000 fr.

De andere burgerlijke partijen
worden verworpen. Al de aange-
klaagden hebben roerloos toegeluis-
terd, De Wever schijnt echter op te
leven, terwijl de vrijgesproken Boo-
nen. zijn handen voor 't gezicht
houdt en zijn ontroering niet kan
bedwingen. Het publiek verlaat de
zaal. Aldus werd een der laagste ia-
ken, welke we tot heden bijwoonden
weer beëindigd.

DE KRUISER
t SUPERB» Te

ANTWERPEN
• Deze Engelsche
. kruiser is te Ant-
werpen aangeko-
men voor een offi-
cieel bezoek. Dit
prachtig gevechts-
schip is 170 meter
lang en 21 meter
breed. Het Is be-
wapend met 9 ka-
nonnen, gemon-
teerd op 3 pantser-
torens en 10 klei-
nere kanonnen In
vijf groepen ver-
deeld. Het bevat
daarenboven 6 l4Br
ceerbulzen voor
torpilles en een
heele serie auto-
matische en lucht-
afweerwapens. Tij-
dens den oorlog:
nam de «Superb»
deel aan meerdere
zeegevechten.

KOMT DE HAVEN
VAN HAMBURG OP

VOOROORLOGSCH PEIL ?

Hulp der Handelskringen van
verschillende landen gevraagd
Max Brauer. oud-Amerikaansch

burger, die thans tot burgemeester
van Hamburg werd benoemd, heeft
er heden op aangedrongen dat de ha
ven van Hamburg, een kans zou krij
gen om haar vooroorlogsch handels-
en Industrieel belang opnieuw te ver
werven-

Hij uitte den wensch, dat de capa
citeiten van de Hamburgsche haven
wel niet noodzakelijk op haar voor—
oorlogsch peil zouden worden terug-
gebracht, maar toch voldoende zou-
den zijn opdat de haven opnieuw een
rol zou kunnen spelen in het inter-
kontinentaal verkeer, als schakel tus-
schen de streken aan de Noordzee
en Baltische kusthavens.

Er was een gebrek aan wisselwer-
king tusschen den in- en uitvoer over
de havens, «scheeps- en handelskrin-
gen, in Nederland, België, Denemar-
ken, Noorwegen en Zweden worden
vriendelijk uitgenoodlgd terug naar'
Hamburg te keeren, zoodra de om-
standigheden het mogelijk maken en
de noodige voorwaarden met de be—
zettende mogendheid zullen getrof—
f en zijn, vergaarde hij. (Reuter.)

TANKAUTO
TEGEN TRAM
TE BRUSSEL

De Trambestuurder
verkoold

Donderdagavond is nabij het St.
Gillis-bareel een in snelle vaart rij-
dende tankauto in botsing gekomen
met een tramrijtuig.

Door den schok barstte het benzi-
nereservoir, waardoor de vloeistof
zich verspreidde en in brand ge-
raakte.

Toen de eerste hulp kwam opda-
gen, von'd men den trambestuurder,
die van zijn balkon was geslingerd
in ve-koolden toestand terug.

Verscheidene reizigers, die ernstig
gewond waren, moesten in allerijl
naar het ziekenhuis worden overge-
bracht.

Volgens een Brusselsch blad waren
de bestuurder en de begeleider van
de tankauto dronken en toen de po-
litie hen wilde aanhouden verzetten
zij zich.

Tenslotte werden zij naar het poli-
tiebureau opgebracht.

HET MONSTER VAN
HET COMO-MEER ZAL

GEBOMBARDEERD WORDEN
Het is een reusachtige

« Steurvisch »
Sinds een paar dagen hebben we

reeds berichten doorgegeven nopens
een monster dat in het Comomeer in
Italië zou ontdekt zijn. — Het dier
heeft de oeverbewoners een pani—
schen schrik op het lijf gejaagd.

Te Como wordt thans medegedeild
dat de «Tariosaurus» door een vlieg
tuig zal gebombardeerd worden.

Van zijn kant heeft M. Bruna Ba-
ri, professor In de natuurkunde, ver-
klaard, dat «het hier niet gaat
om een monster, maar wel om een
reusachtigen steur», welk soort visch
op een bepaalde periode van hot jaar
stroomopwaarts zwemt.

Rostelopze Autobnsdienst voor
de buitenwijken van Hasselt

Bij gelegenheid van de verkiezin-
gen wordt Zondag door de C. V. P.
een KOSTELOOZE AUTOBUS-
DIENST ingericht voor de buiten-
wijken, inzonderheid voor de vrou-
wen en voor de menschen van zeke-
ren ouderdom, die geen vervoermid-
del hebben.

Voor Kiewit is slechts één HEEN-
RIT voorzien, na de mis van 7 uur.
Voor het overige kan de bevolking
gebruik maken van de Trams.

Voor GODSHEIDE zijn er drie rit-
ten heen en weer : Te 8 u. 30, te
10 u. 30 en te 12u.l5 ; Terugkeer
(bijeenkomst Groote Markt) te 10 u.
15, te 12 u. en te 14 uur.

Voor Rapertingen is er één rit
heen en weer. te 9 u. 15; Terugkeer
(bijeenkomst, Groote Markt) te 11 u.

Bovendien is er voor Rapertingen
nog een heenrit te 11 uur, doch er is
geen terugrit voorzien.

Voor RUNXT (buitenwijken) is er
een rit heen en weer. Vertrek te
9 u. 45. Er zijn vier halten en ver-
zamelplaatsen : Ie (Hoek der Veld-
straat; 2e Kiezel (Ballet) ; 3e Tom-

melenstraat (van Reppelen) en
Boektstraat. Terugkeer (Groote
Markt) te 11 u. 30.

Rond 11 u. 45 worden er nog kie-
zers van Runxt naar Hasselt ver-
voerd, doch niet meer teruggebracht.

De belanghebbenden van Rapertin-
gen worden verzocht in de mate van
het mogelijke gebruik te maken van
de twee eerste ritten, daar de rit van
12 u. wegens vertraging of onvoor-
ziene omstandigheden zou kunnen
wegvallen.

De belanghebbenden worden ver-
zocht op het gestelde uur op de ver-
zamelplaatsen te zijn. opdat er geen
vertraging zou o'ïzen.

Ziehier trouwens het uurrooster
van deze autobusdienst :

8 u. : Kiewit (kerk) naar Groote
Markt

8 u. 15 : .Groote Markt naar Gods-
heide (kerk).

8 u. 30 : Godsheide (kerk) naar
Groote Markt.

9 u. : Groote Markt naar Raper-
tingen (kerk).

9 u. 15 : Rapertingen naar Groots
Markt.

9 u. 30 : Groote Markt naar Runxt
(rondrit).

10 u. 15 : Groote Markt naar Gods-
heide.

10 u. 30 : Godsheide naar Groot»
Markt.

11 . : Groote Markt naar Raper
tingen.

11 u. 15 : Rapertingen naar Groott
Markt.

11 u. 30 : Groote Markt naar Runxt
(rondrit).

12 u. : Groote Markt naar Gods-
helde.

12 u. 15 : Godsheide naar Groote
Markt.

14 u. : Groote Markt naar Gods-
heide.

Bij vertrek te : a) 11 u. 15 Raper-
tingen (kerk); b) ong. 11 u. 45 Runxt

Tcunnen nog kiezers medegebracht
worden, welke nochtans niet terug
naar huis worden gevoerd.

HOE MEN KAN STEMMEN

1C manier : in het hoofdvak;
2e manier : achter één naam;
3e manier : achter meerdere

namen van één enkele lijst;
4e manier : achter zooveel na-

men van verschillende lijsten
als er zetels te begeven zijn.

EEN MILITAIR BETAALMEES-
TER BESTOLEN. — De officier,
betaalmeester van de kazerne der de
Stassartstraat te Mechelen. ontdekte
dat uit zijn brandkoffer 125.000 fr.,
die voor de soldij van de manschap—
pen bestemd waren, verdwenen wa—
ren.

Een j3nderzoek,_werd ingesteld. .

AUTO RIJDT TEGEN KAR
TE HEERS

Man ernstig gewond
Vrijdagnamiddag gebeurde ander-

maal een erg verkeersongeval op
den grooten Steenweg te Heers.
Landbouwer Follon 27 jaar, wonen-
de te Middel—Heers kwam met een
kar bïetenloof uit het veld. Op de
plaats de Geitenberg wilde een auto,
komende uit dezelfde richting als de
kar deze rechts voorbijsteken doch
botste er met geweld aan den rech-
terkant tegen. Door den hevigen
slag werd Follon, die voor op de kar
was gezeten van zijn voertuig ge-
worpen en kwam aan de overzijde
op de tramlijn terecht.

Ooggetuigen van het ongeval snel-
den ter plaatse en vonden Follon
erg gewond aan het hoofd en bewus-
teloos. Hij werd naar de kliniek
van Sint—Truiden overgebracht waar
zijn toestandr a's ernstig wordt be-
schouwd. — Gisterenavond lag het
slachtoffer no§r steeds buiten ken-
nis. De averij aan auto en kar was
zeer groot.

De rijkswacht van He:rs stelde
het eerste onderzoek in.

TOUSSAINT VAN BOELAERE
NAAR TUNIS

De heer Toussaint van Boelaere,
van de Koninklijke Vlaamsche Aka-
demie, eere-voorzitter van de «Allian
ce Franchise de Belgique», is naar
Tunis vertrokken, waar hij een reeks
voordrachten zal geven.

Hij zal o.m. het woord voeren in
de «Casa Dante Alighieri» die in
1943 door Generaal De Gaulle aan
de Alliance Franqaise werd aange—

.boden, evenals te Sfax en te Bizerte.

Gemengd Nieuws
MIJNGASONTPLOFFING IN

WALLONIË — Vrijdagnamiddag
had een mijngasontploffing plaatö
in een ondergrondsche schacht van
den put Saint-Marguerite te Peron-
ne—Lez—Binche. Twee arbeiders
werden gedood en een derde werd
gekwetst bovengehaald,
TWEE GEVANGENEN ONTSNAPT

— Donderdagavond brachten vier
gendarmen een twintigtal misdadi-
gers van gemeen recht met een
vrachtwagen naar Luik over. Twee
dezer, George Soleil en Joseph Bras-
seur, wisten met een zakmes het zeil
dat over den wagen gespannen was,
door te snijden en namen de vlucht.
Tijdens de nacht telefonneerde So-
leil naar den rechter om hem te zeg
gen dat hij 's morgens zou weerkee-
ren nadat hij zijn vader, die ziek te
bed was. zou hebben bezocht. Vrij-
dagmorgen kwam Soleil zich inder-
daad op het gerechtshof aanbieden.
Brasseur liet evenwel niet van zich
hooren.

VERDACHTE VAN MOORD
AANGEHOUDEN. — Naar aanlei-
ding van het onderzoek betref—
fende den moord op den taxibe-
stuurder, Jean Grignard die te Ben-
Ahin om het Isven werd gebracht is
de rijkswacht overgegaan tot de
aanhouding van een zekeren V.P....
die ter beschikking van het parket
van Hoei werd gesteld.

LIJK OPGSVISCHT TE ANTWER-
PEN. — Men heeft uit de Schelde,
bij den linkeroever, het lijk opge—
vischt van de vrouw Wytack-Erken.
oud 35 jaar, die den vorigen dag
haar wonins_te Antw_etEen_had_yer
latexu- ""̂  -

VLIEGTUIG
VLIEGT TEGEN BUS

IN ENGELAND
Zeven dooden en 30 gewonden

Bij zijn aankomst op het vlieg-
veld van Weston heeft een vliegtuig
een autobus aangevlogen, waarin
zich verlofgangers van de R.A.F. be-
vonden. Zeven dooden en rond de
dertig gewonden waren de slachtof-
fers.

HET VLIEGTUIGONGEVAL
IN ZWITSERLAND

De reddingsploeg, die op weg is
naar het verongelukte «Dakota» toe
stel, zal gedurende 't grootste gedeel
te van den nacht reizen alvorens zij
de hut te Dossen zal bereiken, die
2.900 m. hoog en het dichtst bij de
plaats van de ramp is gelegen.

Van Zonsopgang af zullen vlieg-
tuigen de zeven gidsen en den arts,
die hun vergezelt, drn weg aanwij-
zen.

De Witterhessel, waar de overleven
den thans hun vierden nacht door-
brengen in een ijskouden wind, in
een breede, doch steilgelegen vallei
aan den rand van een gletscher.

De toegang tot de vallei is gemak-
kelijk : Zij wordt nochtans afgeslo-
ten door den Wellborn : een door de
vliegers geduchte kam, vooral wan-

de zichtbaarheid is belemmerd.


