
GEti4ERT rN 1904

Berichten overgênomen en gelicht uit tle rubrieh rrProvinciaal

Nieuwstr van tle rtÍeierlische Courantrt- verzameld door Kathleen
Harlor-van den Àkker.

Crenert, 4 jan. 1901.
Eene brutaÍe aanraniling hatl hier gisteren-voornicltlag plaats'
De dienstbotle v.D. uit Boekel r op weg naar huiso werd hier
op een eenzamen weg genaand rrtlen Beverdijktr, ,(Ioor een zeker
pà".oott aangevallen en tegen den Srontl geworf)en' op haar

irulpgeroep kr,varn tle Landbour+er V. toegesneltl. I{ijl de lage
aanránaer- ilit nerkte, liet hii zijn slachtoffer los en koos

het hazenpatl. llederunorgen is een zekere v.tl.E. a1s vermoede-

Lijke dadèr te Beek en Donk, alwaar hij werkzaam istgearres-
teeril.
Ceinert, 5 jan. 1904.
Oe oppórrnJ Ferd.Flansen' ilie in tle vorige maand het ongeluk
hatl ian den steiger te vallênr bij den bouw varr de kerk in
De Mortel, is heàenmorgen in het gasthuis! alwaar t{j waÊt op-
genonen r overleden.

C.enert,23 jan. 19O4.
Dezer tlagen rverd onze geneente bezocht door zekeren C' uit
Rotteralan net het atoel on tle personen ctie dubieuze vorderin-
gen hatldenrtê verzekêren tegen wanbetaling' On-lid te worden

ian d. ma.ischappii noest men I gulden contributie betalen
en verder 5 cts. voor elke dubieuze vordering' Eenige perso-
nen vertrouwden het zaakie niet en deden er aangifte van bij
tte politie.De beruchte persoon werd gearesteertl en nu bleek
tlat hij in Eindhoven en onstreken ook bezig geweest was' Naar

Rottertlan $'ertl g€telegrapheerd om inlichtingenr die van zoo-
ttanigen aard wíen, áat cle zoo I'ur ige verzekeraar thans te
Roernond zelf in verzekerde bewar ing is.

-102-



Genert, 23 febr. 19O4.
Zondag ontving ale heer l{.H.hinzen, sedert SO jairr president
:T_1.1 Arnbestuur, de tijtling, Aai let aar tt.fi. .";" g.à;;:biedigde 

-Koningin behaagct haa-ái;n Dd. t; h;;;en tot Rialderin de orde van oranje-Nassau. MËg. àit 
--.."lËuis 

naast heteereteken van de st.Gnegorius-oràe, 
"." 

-;;;Ë-;;;;;"ï;
borgt sieren van den edeien nan, aié "i".A"'.fL gelegenheidgebruikt heeft, on tte belangen á." urm;;-; iJirotig"rr.
Genert, 1 naart lg0t.
Sedert 19O1 staat de bontjesfabriek der F,irna H.J.Corstensen Zn. stil. Verleden week is de heer 

-"""-iï;"t 
uit Deurne

*::_.*:.!_eigenaar. geworden van die rabriek. Hij is reedsDezlg 4Fê zaak naar hier 
- 
over te brengen. Een veertig hand-wevers zullen daar werk vinden. nen meËvaitertie voor de wg_vers, FaÍlt hier wordt al zeer gêklaagd o"u" siipt" in cle we-verij.

Gemert, 24 maart !9O4.
Onze dorpsgenoote Mejuffr.p.v. d.Uestelakên is verleden naan_dag vertrokken naar port-,Saitt on daar ,"J 

"""iÀ" andere Bel_gische en F!'ansche kloosterLinge" 
"oo" 

frut-t"iï o.. .r""*,"o-loosde jeugd werkzaan te zijn.
Genert, 7 april 1904.
Gisteren yT.l"t lZ! ;aar gelerlen dat de Írêl.Eerw. Heer p,C.
van Liempd bij ninisterieel besluit benoemà 

"""a tot Conrec_tor van de Lat{jnsche School te Gernert. ff.t 1"ii".r. den waar_digen docent ctezen ctag niet aan bij;o;à;";-- -;êtangstelling
van de zijde zijner !.ele vrienden err-v"".erde"s.
Gemert, I april 1904.
Gisternamiddag ongeveer on 4 uur derailleerde tusschen hetstation athier en de Koksche Brug een ";;;;;;-"*, rte stoom-tram. persoonlijke ongevatten haàden a"*til-ii"t ptaats.
Genert, 3 mei 1gO4.
Naar we vernenen zal op Sacramentsdag de processiê, opge-luisterd door onze beiàe nuziekco.p."i, -ir, 'oisu"g over hetnieuwe kêrkhof trekken. Onze ruim! dáo;;;j;"", rnet zijnf linl{9. bleeqe rr'andetpaden, teent ,t.;-;il;;.;nd voor dezeplechtigheid en we zullen alzoo op di." -;;;-;;.t 

meer naarBoekel behoeven te rvandelen o'n ;.";-;o;;:.;; in de openlucht te kunnen bijwonen,
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Gemert, 3 nei 1904.
Op de verleden naandag gehouden vergadering onzer R'K'Kies-
vèreniging, werd, in plaats van wijlen den heer E'v'Lieshout
tot seóreiaris gekozen de heer H.l{.J.Herpers; tot plaatsver-
vangers der twee letlen in het hoofdbestuur, de heeren A'v'd'
lcklr en J.B.Derks; tot plaatsvervangers der leden van het
aftlel ingsbestuur àe heeren F. Buskens, J.B' Derks en Th'van
Schaijk, terwiil voor de a.s. verkiezing 

'ler 
Provinciale Sta-

ten àe'4 aftr;dende leden met algeneene sterrunen tot cantlitla-
ten werden geproclameerd. De afaleling telt thans 1O1 leden'

Gemert o 7 mei 19O4.
In clen loop dezer r+eek werd hier een gezin in rouw gedonpeld

door de zièkte en het overliiden van een drietal ionge kin-
deren. omtrent de oorzaak van dit spoedig overlijden verdiept
nen zich nog in gissingen.

Gemert, 14 juni 1904,
De heer J. áots organist alhier' is net 6 van de 11 stemmen

benoend tot gerneenieontvahger. Met 2 juli a's' zal de nieuwe

ontvanger ii functie treden. In tlezelfde raadsvergader ing
wertl dó heer Mickers met algeneene stemmen benoemd tot wet-
houder .

Genert, 16 juni- 19O4.
oà""-Z.O.rl.r'lg..t{.v.tl.Ven werd naandag in Huize MariËndaal te
Velp toegediónd tle kruinschering en de 4 kleinere orden aan

tle volgàncle Scholastieken varr het Jesuitenklooster alhier'
J.MíIloi, P.tle Castelnan, B.Dargassies' J.M'c 'CaÍIn rl,'Kieran,
n. g"ouiítaxO, C. Verleij, J.Magan, J.Hannon, L'Marrière, A'

Bianchet, L.Vertlrine, v.TraÍrchezr aan de drie laatsten al-
Ieen de mindere orden.

Genert, 21 juni 19O4.
Het lcuisboogschuttersgezelschap rrGeen noed verlorenrr, ge-

vestigtl bii alen heer J. Verhofstad alhier, gaf gisteren een

.ot.oi*., iuo.* werd deelgenomen door 24 gezelschappen' De

prijzen werden behaald door: 1e pr. rHaagsche Rozenlmopje uit
ifefíona 73 p.i 2e pr.rl,a bonne Esp6rancerBeek en Donk 71 p';
3e pr., oráié Ivassau uit Helnond ?1 p. De heer J'Donkers te
VolÈer'behaakle het eerekruis en de heer J'Gemis te Helnond

de kon ingsmedai lle.
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Gemert, 30 juni 1904.
Gisteren feestdag der apostelei petrus en paul.us was het vool
het bekende nabur ige llandel een der drukste dagen van herjaar.Behalve de processies van Geltlrop en Valkenswaard, twerder schoonste processies ttie in den loop rtes jaars dii pet.grinsoord konen bezoeken, waren êr dien dag honderden pel.
gr ins uit alle nabur ige plaatsen. De lx,ocessie van C.eldrop
die reeds maandagnanicldag arriveerde vertrok gisteren nanià.
dag, toen die van Yalkenswaaril aankwam. Zondêr overatrijvinl
kan nen stellen dat er gisteren in het geheel th,ee duizen(
pelgrins tê Handel aanln/raren.

Gemert, 2 juli 1940.
Door de firma Raymakers te lHnond is alhier een terrein aan.
gekocht voor het bouwen eener machinale wever ij. Gisteren ir
men reeds net de voorbereidende werkzaanheden begonnen.
Bij v.d. B. op Koks kwan een kip ttie men sinds een week o1
drie niste dezer dagen thuis aaÍrgewardeld, vergezeld van eer
tiental jonge patrijzen.
Genert, 12 jufi 19O4.
0f daar op andere plaatsen ook zoveel werk var gemaakt wordl
als hier weten we niet, maar hier is het er druk mee, met tl
rrbl.oemkes plukkenrr zoals men dat noemt. Een der voornaamst<
opkopers alhier, Pi'uis de Snijder,hoorden we dezer dagen zeg-
Bênr dat hij er de verloopen week voor f?OO had opgekochl
van die lindebloesens, die overal in overvloed te ptukker
hangên. Menigeen weet er dan ook in den bloeitijil een aaxaliÉ
stuivertje nee te verdienen.
C.enert, 15 juli 1904.
Heden arriveerde bij zijne famitie de lÍeleerw. heer J.v.d,
ItÍestelaken, priester-missionaris in Engelsch-IncliË. Negen.
tien achtereenvolgende jaren heeft Z.E. daar aaÍr het heil
der Zielen gearbeid. De verloftijd van een jaar hem thans
geschonken is alzoo welverdiend,
Genert, 4 aug. 19O4.
Gisteren vierrle het echtpaar J. v. Schi jndel-v.Hoof in hel
Ihuiseind alhier zijn gouden bruiloftsfêest. Om 9 uur .troi
het jubelpaax net de fanilie en de buurlui naar de kerk. On-
ze beide nuziekgezelschappen de harnonie Entre-Nous en dG
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fanfare Cecilia, brachten de laasse outlies
honilerden wanaleLden tles avonds op en neer

siertle straat, het geachte bruidspaax hulde
zingen van daartoe verspreicle feestlietleren

eene serenade en
langs de net ver-
brengend door rt

Dê nêeffebrl6k vsn hlnz€n ln itê fio6f" De fabrlek veld 1n de,wolksnond

íii;;;;;à-il";;*'i"""r". r" ite dêrtrg€' Jaren ls--dê rabrlêk ve!-
iii"i- iàiv."r"s"rj. rechtg ile kasteelboeritêrlJ (nu verêvkên)'
lá-i"tà"i"e ie óeoáakt naa! e6n schlldêrlJ vaa GlJgbsrs'

Gemert, 8 aug. 19O4.
gen *é"hnatt-varr de fabriek des heeren Prinzen' M' V' kreeg

.irt""un cloordat een stelling brah, een vat olie tegen het

i."", ,..a"t ctit vreselijk gekneusd werd' Door Dr'Kuiiper
wertl'het been in een gips;rbad gelegd waarna V' per lauiwa-
gen naar huis r*er tl vervoerd.

Genert, 31 aug. 19O4.
Gisteránavontl was tle oosteliike gezictrtseinder alhier ' 

hel
vàrlicht door een uitgestrekte vuurgloed, die rêeds varr ver-
re liet aanzien clat tteze brantl heel wat weeseliiker was dan

die, welke voor een paar weken een groot perceel heide en

- l 116-



bosch vernielde oD on
op rtut toi"Ji -;";"r;;11: oostelijke srenzen. Toen we dan ook
prachtig ."o *""u"1ï.o':"ti",8 aankwamen' u.tt."t o,r*a"., rË JJo
uur gaans golfde een 

rJk schouwspel ' over ."r t"euatu tai'ï
:ti:ï#r;;*1,;ï:iïí:ir;!i.';' :lli:" m;Hs;,r1"q
se heitre o"ó".iï"ïili], or F het snellen over eene met lar-
sruf""i";:ï**:::" :=::iï:J:ff:; i"i#Ëff:Í,Éïi
nieling t-".ri.i'"j='"in- - 

verniel d zijn en zeker uas die ver-
"*rro"à""à."- iii"il Ë::". 

gerr'orden zonder den noeilijken en
eenige anderen die hetr 

werkers van 
'le 

Heidenaatschappij en
sestiekte r".".ià."ui.J"H"ï::ffirl: ï.Ïil, ;f"Í#ï.thKemenade athier bereikl, 

":Tu.l. ol-ii.i".J.JrJesen zerfs een;:fïll'i."ï;.ïï,uTn die hurp -;;;; Ii'n". ,,,,* ,"..-
;iu:tliru# i*ïï:l]:#ïJ". tïï:";t"*:+i*ï:::
"*ti".*li:ï:,:: :.:ïff ,iï:i' "it.ï,;*U jj:luitgestretth=Jral-'" "" bereiktê tegen g-1o uur ziin grootste
Gemert, B oct. 1904-

lït*ï-3ïi;$-il;::"*t:nk. protser ins de brandklok en trok
votk naai UËt 

-rr"tËï 
!!",,. 

nrnrnun van tijd een groote massa

l*t.' *" *$;:ij.ï, $:iï,.lllitT ïffi:l'::.i*_g*rjt
spaara'ijvenï-àiiu,, j'iii 5$"XiX.Ji""j:Íï:iT,#
Ëffi:Ë, ïJï"5::*;J::11':.""".Ë;l;;;"' ;' ;;= toch a, ers
sureerd waren, en de J:: fP kanarievogers, die niet ge;;l
steken, n"a pir"irtïi" #11:"":"' ou slerpen, de pieken, desint-.rórisgiiËil;h5:*dentuis en al h'at meer tot de óude
Jong en c"] i. -n.i"iË;;rt 

"""u een prooi der vlr
zaaft van her ongeruË. 6-'ï T"t-a"" ril".á.i"ï.Ji#iÏ:r3t3.ll
nen te zijn, il";;;:i";Ël in de tabakskerverii scheen begon-

trf Ëtiq*{"1,,jË,',::r|;#i*:ilT#"tr, de heer Dr.van rlèr Hagen, was Zon_
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dag hier en hielal eene conferentie rnet den practiseerenden
geieesheer. AIle voorbehoedmidttelen zijn Ín acht genonen'

Cemert, 2O oct. 19O4.
oí-á" 

-i.".ti. 
is zekere M.v.tl.L. aloor een achttal vreendelin-

;;" ;"4 messen gerÍapentl aangevarren' De ongelukhige is op

gruwel,ijke wijze toegetakeld en gekorven'
I rot cirator tler Laii;nsche School alhier is herbenoemd tle

Zeereerw. Heer M. Verhoevenr pastoor te Mortel'

C.enert . 22 oci,. 79(j4.
oá"-g-Ët"" der volgende naand zal Mgr'l{'v'd'Ven, het H'Vorn-
sel komen toetlienen aan de kinderen van Genert t Handel en

Mortel.
-Een letlig staande huiuinge in de Molenstraat is aangekocht

tloor uit Franls.isr .'.. i taóáË- '"tters 
Clarissen' tlie zich bin-

nenkort alhier zullen vestigen'
-De heer BotÊ tlirecte""-ááI ftt"tonie Entre Nous heeft als

;;;d;; t"á**t .t at i"Àt van asselaonk is als tlirecteur

aangesteld.

Cenert, 7 nov. 19O4.
De feestavond door onze l{ielerclub aan haxe honoraire en

kunstlievêndeledengehou.lenenwaarbijdeheerv.Tongeren
uit zrvolle net een a-ïái--rtotitche siulrken voor het voet-

Iicht traat, die feestaviiá zai sterrig 6n bij <te leden en bij

ili. 
-rcrt"á"te11encten nog l-ang in herinnering blijven'

@nertr 1? nov. 1901. r- - ---^-r
Tu€senClerrÍenenLieshoutwertlDinstlag.avon.Itleknechtvan
voerman Verhofstaalt "iiii"t 

o""ttwacht tloor 2 personen tot
;Ë;;;;;;;;. r..'iii--r'ii inaerhaast ?iin 1:vorver 

uit tren

rosdoek greep, ging rttt--tËrtti bij ongeluk af en schoot hii
zich nitlden tloor tle ft"rrá'-ot "-ttárra"tu 

Éloegen op tle vl'ucht '
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