Zaterdag 3 november 1917 – ochtendeditie
Berlijn, 2 november. Officieel avondbericht: In Vlaanderen levendige
vuurbedrijvigheid aan de IJzer.
Londen, 2 november. Officieel: Als een uitvloeisel van de met succes
bekroonde operatie van ondergeschikt belang, door de Britten in de
afgelopen nacht en gisteravond ten zuiden en ten westen van
Passendale, alsmede ten zuidoosten van Poelkapelle uitgevoerd,
hebben zij hun stelling een weinig verbeterd en ettelijke vijanden
gevangen genomen.
Het vijandelijke geschut was vannacht ten oosten van Ieper druk in
de weer.
Londen, 2 november. Officieel avondbericht. Het vijandelijk geschut
was werkzamer dan gewoonlijk in de nabijheid van de spoorlijn IeperStaden. De bedrijvigheid van onze artillerie op het slagfront hield aan.
Te Maastricht zijn gisteren
krijgsgevangenen aangekomen.
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Zaterdag 3 november 1917 – avondeditie
Hout naar België.
Op 1 dezer zijn, naar Het Centrum meldt, voor de doorvoer van hout
uit Duitsland naar België via ons land de volgende bepalingen in
werking getreden:
De doorvoer is verboden van:

a. Ladingen hout, onverschillig van welke aard, welke bestemd zijn
voor plaatsen gelegen in de provincies Oost- en WestVlaanderen of voor het bezette gebied in Noord-Frankrijk.
b. Ladingen hout, bestemd voor het generaal-gouvernement in
België, welk hout niet geschikt is voor woningbouw of gebruik
in de mijnen.
Londen, 3 november. Officieel. De vijandelijke artillerie is vannacht
ten oosten van Ieper erg in de weer geweest.
Berlijn, 3 november. Officieel. In Vlaanderen onderhield de vijand
een krachtig vuur op de stad Diksmuide en de daarop aansluitende
linies.
Havre, 3 november. Bij gelegenheid van de dag der doden heeft
koningin Elisabeth dertigduizend bloemenruikers laten neerleggen
op de grafheuvels, waaronder de soldaten begraven zijn, die voor de
IJzer gesneuveld zijn. Vervolgens hebben de koning en de koningin
de kerkhoven van Adinkerke en Veurne bezocht, waar 500 Belgische
en Franse soldaten rusten. Toen het koninklijk paar te Steenstrate
aankwam, kwam daar juist de lijkstoet van zes gesneuvelde soldaten
uit de kerk. De koningin heeft toen zelf bloemen op de kisten
gestrooid. Het vorstelijke paar heeft vervolgens nog verschillende
kerkhoven bezocht.
Havre, 8 november. Vandaag is de Belgische school, waar het
onderwijs per correspondentie gegeven wordt, door de minister van
wetenschappen en schone kunsten geopend. Er zijn reeds 700
leerlingen ingeschreven. Het onderwijzend personeel bestaat uit 30
leraren.
Een geïnterneerde schrijft aan Vrij België:

“Hoeveel wij, Vlamingen, door sommige regeringsbeambten geteld
worden, kan nogmaals blijken uit het volgende. Een van mijn
bondgenoten, Fransonkundig, had het geluk zijn vrouw met kinderen
uit het bezette gebied te zien overkomen. Hij schreef aan de
Belgische consul te Tiel (natuurlijk in het Vlaams) om inlichtingen te
vragen betreffende de militievergoeding, die hij haar wil laten
uitkeren. Vandaag kwam hij met het in het Frans geschreven
antwoord bij mij om te vragen wat hem geantwoord werd. Is dat niet
ongelukkig? En gebeurt het bij gebrek aan voldoende kennis van onze
taal of is het moedwil?”
Vrij België tekent hierbij aan:
Dat zoiets gebeurt is onduldbaar, en wij vestigen de aandacht van ons
gezantschap op de noodzakelijkheid tegen een dergelijke
handelwijze krachtdadig in te grijpen. Elke brief, die in het
Nederlands aan de consulaire agent toekomt, moet in die taal
beantwoord worden. Deze regel moet zonder enige uitzondering in
Nederland toegepast worden, want wij nemen niet aan, dat in
Nederland consulaire agentschappen Vlaamse brieven niet zouden
beantwoorden in dezelfde taal, die tevens de taal van het land is waar
ze hun ambt uitoefenen.

