Zondag 7 april 1918 – enige editie
Havre, de 6e april. Officieel weekbericht van 30 maart tot 5 april.
Gedurende de afgelopen week hebben wij verscheidene
verkenningen in de vijandelijke linies ondernomen en verschillende
pogingen van de tegenstander om onze vooruitgeschoven posten in
de richting van Nieuwendamme, Sint-Joris en in de streek van
Merkem binnen te dringen, teniet gedaan. Een patrouilleontmoeting
heeft eveneens plaats gehad voor Oud-Stuivekenskerke. Het geschut
was hier en daar hoofdzakelijk gericht op de streken van
kampementen en op de verbindingswegen. Onze batterijen hebben
verscheidene vernielingsschoten gericht op de vijandelijke batterijen
en een groot aantal ervan buiten gevecht gesteld. In de richting van
Diksmuide Nieuwpoort bom- en granaatgevechten.
Een vijandelijk vliegtuigeskader heeft een van onze ballons
aangevallen. De aanval mislukte en het eskader werd op de vlucht
gedreven. De weersgesteldheid was gedurende het grootste deel van
de week ongunstig voor luchtwerkzaamheid.
Havre, 6 april. De Belgische missie, die belast is met het bestuderen
van het taylorstelsel in Amerika, heeft Havre heden verlaten. Ze zal
de grote industriële centra en de sociale en sanitaire instellingen in
Amerika bezoeken.
Sedert de Engelse en Duitse krijgsgevangenen hier in Holland
gekomen zijn, – aldus schrijft d’A in het Belgisch Dagblad – hebben
we kunnen constateren hoe gunstig hun uniform afsteekt bij die van
de geïnterneerde Belgische soldaten hier te lande en de vraag komt
bij ons op, waaraan dit verschil in behandeling te wijten is. Ik kan
moeilijk aannemen, dat al deze Engelse en Duitse krijgsgevangenen
over voldoende persoonlijke middelen beschikken om op eigen
kosten in de aanschaf en het onderhoud van hun uniform te voorzien

en moet derhalve aannemen, dat hun respectievelijke regeringen
hiervoor zorg dragen. In dit geval vraag ik, waarom de Belgische
soldaten in dit opzicht de mindere moeten zijn.
Men beweerde, dat de Belgische regering met de Nederlandse een
overeenkomst had gesloten en dat deze laatste zorg zou dragen voor
de kleding van de Belgische geïnterneerde soldaten. Is dit het geval,
dan ware het te wensen, dat hierin een wijziging werd gebracht en
dat de Belgische regering wat meer middelen ter beschikking zou
stellen ten einde het uniform van haar soldaten toonbaarder te
maken.
Het geldt hier het prestige van het Belgische leger en er mag niets
ontzien worden om dit zo hoog mogelijk te houden. En daar men de
Belgische officieren wel het nodige laken enz. ter beschikking heeft
gesteld, zodat ze er betamelijk kunnen uitzien, is het te wensen, dat
ook voor de minderen iets gedaan wordt.
België.
Het Gezetz und Verordnungsblatt für Flandern, van 30 maart, bevat
de volgende verordening van de gouverneur-generaal in België, von
Falkenhausen, en de opperbevelhebber van het vierde leger, Sixt von
Arnim, betreffende het gemeentebestuur der stad Gent:
De burgemeester van de stad Gent, Braun en schepen De Weert
worden afgezet.
Het bestuur van de stad Gent wordt, onder gedeeltelijke buiten
werking stelling der gemeentewet, opgedragen aan een door de
gouverneur-generaal, in overleg met de etappe-inspectie van het
vierde leger te benoemen burgemeester, met dien verstande echter,
dat deze, zover hij op de medewerking van de schepenen en van de

gemeenteraad krachtens de wetten is aangewezen, zijn bevoegdheid
uitoefent na die colleges te hebben gehoord.
Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor
Vlaanderen wordt gemachtigd, naast de schepenen, schepenencommissarissen aan te stellen en, zo nodig, schepenen af te zetten.
De wedde van de nieuwe burgemeester en de bezoldiging der
schepenen-commissarissen worden door het hoofd van het
burgerlijk bestuur vastgesteld en uit de middelen der stad Gent
betaald.
Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen wordt met de
uitvoering van deze verordening belast.
Daaraan is de volgende beschikking toegevoegd:
ingevolge de verordening van 16 tot 18 maart 1918 wordt de tweede
burgemeester der stad Posen dr. Künzer hiermee benoemd tot
burgemeester-commissaris der stad Gent.
Havas’ correspondent te Genève meldt, dat de beurs te Brussel, die
officieus heropend was, de werkzaamheden opnieuw heeft
afgebroken. De transacties geschieden in een particuliere woning. De
Duitsers dwongen de makelaars van effecten het bedrijf officieel
onder Duits toezicht te hervatten. Daar ze zich niet naar die bevelen
wilden schikken, die ze met hun waardigheid onverenigbaar achtten,
werd hen elke operatie buiten de beurs verboden. De makelaars
hebben nu bij wijze van protest het werk neergelegd.

