Vrijdag 1 maart 1918 – ochtendeditie
De controleur der belastingen van Maaseik.
Van officiële Belgische zijde deelt men ons mede, dat Van de Vijvere,
de Belgische minister van financiën, aan het personeel van zijn
departement in verband met de dood van de controleur der
belastingen van Maaseik de volgende mededeling gedaan heeft:
"Ik heb de eer aan de ambtenaren en beambten van de administratie
der directe belastingen, douanen en accijnzen de dood aan te
kondigen van de heer Emile Stevigny, controleur der belastingen te
Maaseik, door de Duitsers gefusilleerd op 13 december 1917. De
tekst van deze ontroerende brief, die hij de avond voor zijn
terechtstelling geschreven heeft, luidt als volgt:
Brussel, gevangenis Sint-Gillis, 12 december 1917.
Op het punt dit leven te verlaten, richt ik tot u, evenals tot al mijn
superieuren, mijn collega's en mijn ondergeschikten, een laatste
vaarwel.
Ik dank mijn superieuren voor de welwillende zorg, die ze mij steeds
betoond hebben en verzoek hen die zorg op mijn arme vrouw en mijn
lieve kinderen over te brengen.
Ik sterf van mijn vaderland, zonder snoeverij, maar ook zonder vrees.
Emile Stevigny,
Controleur der belastingen te Maaseik.
De heldhaftige houding van deze vurige patriot, nieuw slachtoffer
van de wreedheid der Duitsers, dwingt onze bewondering en eerbied
af. De administratie stelt er een eer in, dat ze in haar gelederen zulk
een nobel karakter heeft kunnen tellen en het is haar een behoefte

deel te nemen in de tragische rouw, die het gezin van controleur
Stevigny treft.
Zijn nagedachtenis zal onder ons blijven leven.
Havre, 15 februari 1918.
De minister
Getekend A. van de Vijvere.

Vrijdag 1 maart 1918 – avondeditie
Londen, 28 februari. Officieel avondbericht. Bij de overval, die wij
gisteravond ten zuiden van het Houthulsterbos ondernamen,
drongen Dorset-, Manchester, Lancashire en Schotse troepen tot een
diepte van 1200 yards in de vijandelijke verdediging door. Behalve,
dat wij 14 gevangenen hebben genomen, neemt men aan dat talrijke
vijanden zijn gedood. Op verscheidene punten van ons front heeft de
vijandelijke artillerie vandaag weer enige activiteit ontwikkeld, in het
bijzonder bij St. Quentin, ten zuidoosten van Armentières en in het
vak van Zonnebeke.
Londen, 1 maart. Officieel ochtendbericht: Troepen uit Stafford en
Cheshire hebben vannacht een geslaagde overval gedaan ten
noorden van de spoorweg Ieper-Staden en enige gevangenen
gemaakt.
Ten oosten van Ieper is er vannacht enige vuurwisseling geweest.
Berlijn, 1 maart. Officieel: Legergroep kroonprins Rupprecht. Ten
noorden van Poelkapelle zijn vannacht aanvallen van Engels
voetvolk, ondernomen na sterke vuurvoorbereiding, mislukt.

Een vijandelijke luchtaanval op Kortrijk heeft aanzienlijke verliezen
onder de Belgische bevolking ten gevolge gehad.
Londen, 28 februari. Gibbs seint: De nachtelijke aanvallen duren
voort langs het front. Onze troepen hebben juist een geslaagde stoot
op de vijandelijke linies gedaan bij het bos van Houthulst en brachten
een dozijn gevangenen mee terug. Ze deden ook aanvallen in de
buurt van Monchy en op andere plekken. De artillerie van de vijand
wordt heviger op verscheidene vakken van het front, in noordelijke
richting tot aan de heuvelrug bij Passendale en in zuidelijke richting
tot de buurt van Kamerijk.
Minister Hymans over Hertling’s rede.
Parijs, 1 maart. De Belgische minister van buitenlandse zaken,
Hymans, ondervraagd naar aanleiding van de rede van graaf Hertling,
heeft gezegd: het standpunt van de Belgische regering is
onveranderd. Integriteit van het Belgische grondgebied in Europa en
van de Belgische koloniën, politieke, economische en militaire
onafhankelijkheid, herstel van schade, waarborgen tegen een
hernieuwing van de aanranding van 1914, ziedaar de
vredesvoorwaarden van België. De Belgische regering zal slechts over
vrede beraadslagen in overeenstemming met de mogendheden, die
waarborg waren voor België’s onafhankelijkheid en die hun
verplichtingen tegenover België gestand deden.
De deportaties in België.
Enkele weken geleden meldde men ons uit Havre, dat de deportaties
in België, zowel in Vlaanderen als in Henegouwen, met bijzondere
gestrengheid aanhouden. Het betreft in het bijzonder deportaties
voor gedwongen arbeid aan militaire werken van het Duitse front.
Kort geleden zijn er te Ronse, een industriestad uit Oost-Vlaanderen,

386 jongemannen opgevorderd, een deel van hen is op straat
opgepakt. Daar er enige jongemannen weggevlucht waren, dreigde
de Duitse overheid aan de gezinnen om de vaders en grootvaders
weg te voeren wanneer de jongemannen zich niet aanmeldden. Van
Ronse zijn de ongelukkigen naar Roeselare gevoerd, waar ze gebruikt
werden voor het zware werk van wegenaanleg. Achter hen stonden
zware Duitse kanonnen in batterij en schoten over hun hoofden
heen. En bij de strenge koude, die er geheerst heeft, hadden de arme
jongelieden geen andere ligging dan planken zonder stro of dekens.
Te Grandglise, ten noorden van Blaton in Henegouwen hebben de
Duitsers studenten, die ze van de mijnschool te Bergen opgepakt
hadden, gedwongen in een vliegkamp te werken.
In het zuiden van Luxemburg heerst dezelfde toestand. Zo heeft men
te Aarlen 350, te Chantenelle 25, te Martelange 22, te Bonnert 29, te
Châtillon 25, te Meinsch 185, te Hondelange 30 mannen
weggevoerd, enz., dit alles met geweld en, naar men ons mededeelt,
tegen de beloften van de keizer in. In België, zo zegt onze
berichtgeving tenslotte, gaat men met onvermoede kracht voort te
protesteren tegen deze vorm van slavernij en nooit zullen de Duitsers
hun slachtoffers het stilzwijgen kunnen opleggen.
De Meijerijsche Courant deelt mede, dat uit het dorp Opitter, bij
Bree, nog een 20 personen, waarbij voorname ingezetenen, door de
Duitsers zijn gedeporteerd. Bij een van hen zelfs het gehele
huishouden. De aanhoudingen houden nog aan.
De Duitse overheid heeft aan de vervlaamste universiteit te Gent ook
een leergang in landbouwonderwijs ingesteld. Men deelt ons mede,
dat er voor die cursus één leerling is ingeschreven.

