Woensdag 26 juni 1918 – ochtendeditie
Havre, 25 juni. Naar aanleiding van de zeer pessimistische
mededeling betreffende de toestand der levensmiddelenvoorziening
in het bezette gebied van België en Noord-Frankrijk, welke enige
dagen geleden is verschenen, hebben wij ons gewend tot de
Belgische voedingsdepartement in Havre ten einde bijzonderheden
hieromtrent te vernemen. We kunnen mededelen dat de inlichtingen
over deze kwestie volkomen onjuist zijn geweest. Zeker hebben de
ontzaglijke behoeften van de levensmiddelenvoorziening en
scheepsruimte, tengevolge van het intreden in de oorlog door de
Verenigde Staten en de duikbotenoorlog langzamerhand veroorzaakt
dat de positie van het steuncomité (Commission for Relief) zeer
ongunstig, zo niet wanhopig is geworden en dat het broodrantsoen,
hetwelk achtereenvolgens van 330 tot 300 gram en daarna tot 250
gram werd verminderd, dreigde nog meer te moeten worden
ingekrompen, doch dank zij het met succes bekroonde ingrijpen van
de Belgische minister van marine op de intergeallieerde conferentie
in Parijs, de 24e juni, dankzij vooral aan de vruchtbare stappen, die
de ministers de Broqueville, Segers en van der Vijvere te Londen
hebben ondernomen, kan men bijna zeker zeggen dat de
levensmiddelenvoorziening in het bezette gebied van België en
Noord-Frankrijk verzekerd is. Er is niet alleen niet meer te vrezen
voor vermindering van het huidige broodrantsoen (250 gram), doch
er is alle hoop dat het weldra terug op 300, misschien zelfs op 350
gram zal worden gebracht.
Langs de Belgische grens op Nederlands gebied is bekend gemaakt,
dat het vervoer van ruwe tabak boven tien kilo binnen 10 km van de
grens is verboden.
Men meldt ons uit Oostburg:

Op de Belgische kust werden bommen geworpen. Hedenmorgen een
paar minuten voor zeven uur werd hier een hevige zware ontploffing
waargenomen welke doet vermoeden dat er aan het front of in
België een munitiefabriek of opslagplaats in de lucht is gevlogen.

Woensdag 26 juni 1918 – avondeditie
Geen berichten over België.

