Maandag 2 augustus 1915 – ochtendeditie
Men meldt ons:
Te Sint-Laureins, nabij Sint-Kruis, is hedenmorgen het lijk van een
Belgische vluchteling gevonden aan de draadversperring.
Men meldt ons uit Oostburg:
Sedert zaterdagnamiddag twee uur hoort men weer niets anders dan
een hevig kanongedonder van het westelijk front in België. Ook
gedurende de ganse nacht is er hevig geschoten. Zaterdagavond
waren er, te oordelen naar de schoten, vliegeniers op de Belgische
kust.
Berlijn, 1 augustus. Officiële mededeling van het grote
hoofdkwartier. De aanval van de Engelsen op onze nieuwe stelling bij
Hoge is geheel mislukt.

Maandag 2 augustus 1915 – avondeditie
Parijs, 1 augustus. Officiële kennisgeving van hedenavond:
Artilleriegevechten op verschillende punten van het front.
Londen, 1 augustus. Maarschalk French meldt: Het voortgezet
gevecht op de 30e juli na de eerste aanval der Duitsers, waarvan
melding is gemaakt in de mededeling van de 30e leidde tot de
herovering van een deel der verloren loopgraven ten westen van
Hoge.
De 31e was de actie voornamelijk tot de artillerie beperkt, maar ’s
avonds sloegen wij twee nieuwe aanvallen met succes af.

Heden geen infanteriegevechten.
Onze correspondent te Oostburg meldt thans nog het volgende
omtrent het verongelukken van een man aan de draadversperring
nabij Sint-Kruis:
Gisteren, zondagmorgen, deed in de gemeente Sint-Kruis het gerucht
de ronde, dat nabij deze gemeente een lijk aan de draad was
gevonden. Ook mij kwam het ter ore. Op de aangeduide plaats
stonden daar van de Duitsers verschillende officieren bij het lijk. Te
oordelen naar zijn kleren, die doornat waren, schijnt de man door het
kanaal gezwommen te zijn. Een van zijn kledingstukken had hij reeds
over de draad geworpen aan deze zijde der grens en toen is hij
waarschijnlijk onder de draad willen doorkruipen en daarbij met de
contactdraad in aanraking gekomen en gedood. Zijn lijk vertoonde
vele blauwe plekken en waar hij op de draad had gelegen, was het
als zwart gebrand.
Uit de papieren, welke bij hem gevonden werden, bleek hij te
behoren tot het 22e Belgische linieregiment en omstreeks 20 jaar oud
te zijn. Op het lijk werd enig Belgisch kleingeld gevonden.
Men meldt ons uit Maastricht:
Enige dagen geleden meldden wij, dat de uitvoer van brood met
toestemming naar België vanaf 1 augustus geschorst zou worden.
Voor de bakkers, die de laatste tijd, dat de brooduitvoer reusachtige
afmetingen aannam, met veel meer knechten dan gewoonlijk
gewerkt hadden, is dit een tegenvaller en veel knechten zullen hun
ontslag krijgen.
Thans vernemen we, dat brooduitvoer voor de Belgische
grensgemeenten alsnog zal mogen geschieden, wanneer de
burgemeesters der betreffende gemeenten hun handtekening

komen plaatsen bij het lid der regeringscommissie. Dit nu is een groot
bezwaar; want ook die burgemeesters krijgen geen passen voor
Nederland. De enige oplossing zou dus zijn, dat beide partijen aan de
grens kwamen en daar de handtekening gezet wordt of een andere
oplossing is, dat de afgevaardigden (députés) van de districten voor
al de onder hun district ressorterende gemeenten tekenen.

