- De Ajmerikaansche schrijver'Stanley hetzelfde. En gedurende dien tijd, trekCingsmill is naar Christiania vertrokken ken onze Vlaamsche landbouwers FrankEens ging een rijke maar zeer gierige om de komst van een groot gezelschap rijk 4,oor, op zoek naar een nieuw hof :
1 urk naar de markt .om daar een eenvou- ilmacteurs voor te bereiden, die Noor- zij zijn voor liet land verloren.
dig aarden servies te koopen. Daar hij che werken, en meer speciaal die van
- A'ankomst van bevroren vfeesch. —
van 3 Augustus 1919
Op het einde van de maand Juli zal
't toch wei een beetje erg vond, om het bsen zal verfilmen. Ten einde de toozelf naar huis te brengen, riep hij een neelen zoo natuurgetrouw mogelijk te het ministerie van bevoorrading een laOm de
hamai (lastdrager). Deze pakte het ser- maken, worden de films te midden van ding van 250 ton bevroren vleesch ontvies in een zak en nam hem op den rug| het Noorsche landschap opgenomen.
vangen te Antwerpen met den stoomer
De Turk wandelde achter hem en dacht
- EJen verschrikkelijk en langdurig dra- „ Y a m h i l l " . Het vleesch zal verkocht
DIE WACHT AM KHEIN onderweg aan niets anders dan op wel- ma heeft Zondag avond de PJantenstraat worden tegen den gemiddelden prijs van
In een van de zittingen van den Op- ke wijze hij den armen hamal zooveel te St-Joost in opschudding gebracht. In 4 tr. het Kgr., aan dé openbare bestuoersten Raad heeft F och het woord ge- mogelijk op zijn dragersloon zou be- het nummer 81 van die straat houden de ren en in de vleeschhouvversgroepeerinwerd over het bezettingsleger aan den kibbelen. 't Speet hem toch, dat hij geld echtgenooten Langlet een winkel. "Een gen met een minimum van 7500 kgr. (lahet servies. Na Franschman, G. genaamd, zocht sedert ding van een wagon van 10 ton).
•<ijn. Hij legde er nadruk op, dat het et- had moeten geven voor
De verkoopers moeten zich houden aan
ektiet op 150 duizend man moet vastge- eenig Haaenken zei Thij tot den h a m a l : eenigen tijd vrouw Langlet op. Zondag
- Zeg eens, jongen, wat zoudt ge lie- avond, ïn de afwezigheid van den manj het verkoopbarema opgesteld door het
;teld worden. Uaar Engeland en de Verlenigde Staten maar een beperkt aantal ver hebben dat ik uw loon in geld ot kwam G. den winkef binnen, en, na eeni- ministerie. Dat zal de prijzen der slach.roepen daarvoor zullen atstaan, zal in goeden raad uitbetaalde 't 't Geld ge oogenblikken, trok hij plots een ters wat doen dafen.
-rankrijk het hoofdaandeel moeten feve- zoudt gij toch jnaar gauw uitgeven en scheermes uit den zak efi poogde de
— Feminisme in den tram. — Naar het
•|jn. Anderzijds geeft de „Chicago "l ri- de goede 'raadgevingen blijven u bij voor vrouw de keel over te snijden. Deze voorbeeld van Parijs, Londen en de Verweerde zich, kon hef scheermes grijpen, eenigde Staten heeft het bestuur van de
uw geheele leven.
aune' de volgende inlichtingen :
maar sneed zich daarbij een diepe wonde j Brusselsche trams besloten, vrouwen toe
De hamal antwoordde :
De Verbondenen zullen aan de bezeting deelnemen in de volgende verhou— Ik weet niet, heer, wat voor raad'- m de hand Op het noodgescljrei snelde j te laten als geleiüers en ontvangstere,
„ ds werden
*,
„
„ ,
ung : De Amerikanen zullen een voi- gevingen dat zijn - - Iaat ze dus maar de meid toe en verwittigde d e _ politie, Re
Reeds
60 vrouwen
vrouwen *aangenomaar G. was reeds verdwenen. 'Hij Tiad men, meerendeels weduwen van aan 't
aHige divisie leveren en geschut- en eens hooren.
'liegafdeelingen tot een totaaf van on- — O, 't zijn uitstekende raadgevingen! het echter niet opgegeven. Een kwartier ront gesneuvelde soldaten. Binnen kort
reveer 30 duizend man ; Groot-Brittanje leder op zich zelf zijn ze meer waard nadien keerde hij terug, greep twee melk- zullen nog andere rijtuigen in dienst tre:al eveneens een 30 duizend man beschik- dan 5000 gouden dukaten.
flesschen en verbrijzelde die op 't hoofd den met vrouwelijk personeel.
>aar stellen. Het Belgisch bezettingsleger
— Als dat zoo is, 'heb ik liever de goe- van vrouw Langlet. Het slachtoffer, aan
.al 15 duizend man 'tellen en ^Frankrijk de raadgevingen dan mijn dragersloon.
het voorhoofd gewond, wierp uitzinnig — Een gebeurtenis voor een Antwernoet het ontbrekende feveren, zegge on
— Luister dan : Als iemand ooit tegen een strijkijzer naar den moordenaar, die penaar is de afbraak van de vestingen,
waar nu .flink schijnt 'aan begonnen,, te
reveer ,75 duizend man.
u zegt : Armoede is beter dan rijkdom", den slag op het hoofd ving.
Deze schikking zou in voege blijven to geloot 't niet.
En ondertusschen kwam juist M. Lan- worden. Het uitzicht van de stad* za?ir
i October ot November.
— Wat vertelt gij me daar ? Dat wist glet binnen. Zonder dralen vatte hij een zeer door veranderen.
t>p 19 Oogst aanstaande huldigt
IN BEgLAti NEMING ik ook, zonder dat ge mij dat vertellen bijl en sloeg G. er de hand bijna mee at.
Veel Hoed verliezend vluchtte G. op Aerschot de inwoners, die in den nacht
moest ?
Het Duitsche rijksministerie van tïnan— Luister dan maar verder : Als straat, waar hij aangehouden werd door van 19 op 20 Oogst 1914 faffelijk door
,iën zal waarschijnlijk binnen kort een iemand u ooit zegt, dat hongerig zijn twee agenten. Men droeg hem naar een de Duitschers vermoord werden. Ook
'erordening uitvaardigen, waarbij de ver- beter is dan verzadigd te wezen, geloot verbandpfaats van het Roode Kruis aan daar, lijk op zoo menige plaats, klonk het
logens van alle oorlogsmaatschappijen het dan niet.
het Noordstation. Maar z'ijn toestand ver- ,man hat geschossen" en 161 burgers
Kriegsgesellschafte) in beslag genomen
— Daar 'heb ik ook al niets aan. Dat ergerde, en in het .gasthuis moest hij de — onder wie de burgemeester en zijn
Borden, hetgeen heet wat geld ïn de kas heb ik tallooze malen aan mijzelven on- hand worden afgezet. Ook de toestand zoon -- werden gefusiljeerd en 408 hui,ai doen vloeien. Deze ondernemingen dervonden.
gen platgebrand.
van vrouw Langlet is angstwekkend.
•ebben allé zeer groote winst gemaakt
Op het kerkhof 'liggen ook 118 solda- Kom, ga weg! Luister nu maar
—
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n bezatten aanzienlijke kapitalen. De eens naar de derde raadgeving. Die is
en,
gesneuveld op het veld van eer.
, Kriegslederverwertungsgesellschatt '• b. beter dan alles en daarin ligt de hoog- niet uw geld, ümaar gebruikt het Vleesch—
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'. bezit thans nog ongeveer 400 millioen. ste wijsheid.
soldaten in onberispelijk khaki langs de
\oen.
—
De
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van
Frankrijk.
Alge— Spreek !
anen onzer groote steden. Thans worden
— Als iemand tegen u zegt: te voet meene rangschikking. — 1. Lambot Fir- ze naar huis gezonden als "bedelaarsi.
min
;
2.
Alavoine
Jan
;
3.
Christophe
gaan is beter dan op een hoog paard te
Ziehier hoe het er toegaat in de 7e Cie
zitten, ,geloot ''t niet, want hij liegt on- Eugène ; 4. Scieur Léon ; 5. Barthélemy Ie L. R. ledere piot moet het aftrappen
Honoré ; 6. Coomans Jacques ; 7. Lucotti
beschaamd.
met zijn slechtste broek, een allerslechtLouis ; 8. Duboc Paul ; 9. Vandaele'Jos.; ste
Toen
de
hamal
deze
derde
raadgeving
hemd en schoenen met fuchtgaten,
HINDENBUKü MAü KOMEN ALS
hoorde, ontstak hij in hevigen toorn, om- 10. Steux A l f r e d ; 11. Nempon Jules.
:enware ge niets dan nieuwe bezat. "Vefen
GETUIGE
dat hij merkte dat hij met zijn loon was — De Ronde van Limburg. -- 180 km. .tappen het at met de broek in handen,
De Raad van Vijf heeft het aanbod van bedrogen. Hij wierp woedend den zak voor onafhankelijken. — 1. Moerenhout. want bretellen krijgen ze niet. Eene onlod
van Hindenburg, om in de plaats met het eetgereedschap op den grond en (Brussel), in 5 u. 56 min., op een wiel, derbroek is 's zomers overbodig. De
r
an den keizer geoordeeld *te worden, schreeuwde :
gevolgd door 2. Budts (Duffel) en 3. Van heeren officieren vergeten dat velen onerworpen. Nochtans zaf het hem toeGij, gemeene gierigaard, leelijke Heyneghe (Schelle). Drie minuten later, der hen in 14 met onderbroek en beste
•elaten
zijn op te treden afs getuige, zon- vrek . Wanneer iemand nu tegen u zegt komen in : 4. Claes (Meerhout) en 5. schoenen zijn binnengekomen, 't Is maar
'r" dat hem eenige waarborg van onaan- dat in deze zak nog iets heel is gebleven Leenaerts (Tongeren) ; 6. Huyghe (Niel) voor kamerarrest en pot, dat de stukken
\. ^baarheid kan verschaft worden.
geloot 't niet, • want h'ij liegt onbe- op 6 min., met 7. Verschueren (Ichte- altijd seffens te bekomen zijn. Daarvoor
^De antwoord-briet erkent de aapper- schaamd.
gem). Nog 6 minuten daarna stappen heeft men geen ministerieele ratten noo'eid van deze daad van den Maarschalkf. Daarna ging de hamal heen, den vrek binnen 8. Schaevers ; 9. Wageniers en
':. SCAPA-FLOW OF HELGOLAND met zijn scherven aan zich-zelt over'la 10. Destombes.
Ondertusschen staan we op straat rhet
iend, die groen en geel werd van erger
de
versleten broek inn handen. In de
Ze
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De
AmeriD e _ , , Daily Grafie'' deelt mede dat'de nis, toen hij zag hoe de hamal hem be
kaarische reizigers, die de oorlogsterrei- afhangende zakken steken de 200 fr.
oorafgaande onderhandelingen betreften- taald 'nad.
nen komen bezoeken. Te New-York zijn drinkgeld voor jaren karwei. We doen
e de uitlevering van den Keizer, begoner 6500 ingescheept, aan boord van ver- best niet te veel aan de toekomst te
en zijn. Het is waarschijnlijk, dat het
scheidene transatlantiekers; zij komen denken. De heeren ministers moeten er
roces niet te Londen zal gehouden worzien naar 'de slagvelden in Frankrijk en soms onwel bij varen.
en,
maar op een plaats die ontoeganke;
België.
— Een half milli&en Nederlandsche
k is voor het publiek : te Scapa-Flow,
Door den heer Van Keppel,
e Orkney-ei'anden of Heligoland.
— Typisch. — H. Van Houtte, de be- steun.
kende Vlaamschhater uit „De Eenheid'' voorzitter van de kommissie tot herstel
^-an België, is aan den koning eene som
De eerste vergadering had Dinsdag behaalde indertijd een eereprijs in 't Ne- overhandigd geworden van ongeveer een
derlandsch
in
den
algemeenen
pfijskamp
plaats in het ministerie van buitenlandhalt millioen.
voor onze
sche zaken. 'Minister Segers en Orts, ge- tusschen de Colleges.
De koning dapkte baron Van Keppet
De
Vlaamsche
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en
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E,
volmachtigde
minister,
onderhandelden
Gemeentesekretarissen
uit naam van het Belgisch volk.
H.
Cyriel
Verschaeve,
won
een
eereprijs
met Van Swinderen, oud-minister van
Minister de Broqucvil'le heeft in de buitenlandsche zaken en Strucken, staats- n het Fransch.
- De keizer onthoofd, - - ' t Was keramerzitting van gisteren namiddag een raad.
— Een der Weensche bladen wijdt een mis in 't kwartier der Marollen te Brusetsontu'erp ingediend, waarbij een duurDe kommissie benoemde Laroche, ge- essimistisch artikel aan de Oostenrijk- sel. En een nieuwigheid is wel het inloeslag wordt verleend aan de gemeen- volmachtigd
minister, tot voorzitter, en che jeugd, die door den oorlog in een l richten van een tweede Duitsche bezetbedienden. De Minister voegde hieraan F. Custon, eerste Britsche afgevaardigde, ntzettenden staat van verwildering is ing, niet minder vreeselijk dan de echte.
>e : , , I k ben zeer gelukkig u te kun- tot ondervoorzitter.
reraakt. ÏMt openbaart zich bij de oude- Ketjes en mannen, in Duitschers gekleed,
,
c
*n mededeelen, dat er een zeer belang- Minister Segers fegt de bepalingen voor en in tai van misdrijven en ontzettende onderzoeken de korven van de huisvroujke som ter beschikking is gesteld ge- van het verdrag van 133Q, welke herzien nzedelijkheid en verkwisting. Bij ae'heel ven en alle verboden waar slaan ze aam.
orden, om te worden verdeeld onder moeten worden. Hij steunt op den geest, leintjes ziet men de gevolgen van den icn kommandantuur is eveneens opge? gemeentesecretarissen. Ik ken de sym- waarin de herziening moet pfaats gïVpen. loriog in hun spelen. Het liefste wat richt, waar de overtreders hun bof wordt
athie die gij allen aan deze zoo belang- Op 4n Oogst, de tweede vergadering!. de Weensche jeugd doet, is a communis- gewasschen. Een dokter, die naar het
ckkende ambtenaars toedraagt; gij zult De Befgsiche afgevaardigden zullen er je '• spelen en dit spel bestaat volgens
ksvam, wera 'cl >or *e inar^as mijn genoegen deeïen. Wat hier ge- deeischen
jakkers
aangehouden
en moesf op de
Ie
kinderen
hierin,
dat
men
alles
kapot
hunner regeering voordragenrhiedt, is misschien strijdig met de ge- Ondertusschen zullen de vertegenwoor- laat. Uit den mond der k i n d e r e n . . . f commandantuur 5 frank betalen om lo?
uiken, maar de buitengewone lasten die
der Verbondenen kennis nemen zrger is echter het hazardspef, waaraan :e geraken, 't Schijnt zelf dat burgemeesan tijdens den oorlog werden opgelegd, digers
elts heele kleintjes deelnemen. 'Het is :er Max 'is gesnapt geworden, en na een.
van
de
overgelegde dokumenten.
aren eveneens strijdig met alle gebruivonderlijk, de kinderen te hooren goo- jlesch gueuze te hebben betaald, gelukÏH.'
\
chelen met getallen, op een leeftijd waar- dglijk vrij kwam. Onder gelach en ge]to~
Die woorden werden door alle Kamerop het gelukkig kind van vóór den oorlog bei houden de ,,M[.-P.' de trams stil
den zeer levendig toegejuicht.
nog niet tot twintig leojn tellen. 'Hoe ze om er patatten op te zoeken.
- Op de Algemeene vergadering der jan het geld komen valt veelal 'niet te
En plots draait het spel. Er wordt op
n
Marconi-Company te Londen, deelde de betwijfelen. Gestolen ot gebedeld !
Duitsche pinhelmen getrommeld, eeo
president mede, dat Marconi een nieuw
— De minister van bevoorrading zal stoet gaat rond waarin de ketjes triomapparaat heeft uitgevonden, waardoor het
<ortelings
besten ongebranden Santos- fantelijk dragen af wat ze gestolen hebben
mogeliJK is, zelfs in den meest _dichten
van den bezetter. En de keizer wordt
mist, het naderen van een schip vast te •coffie in den hande l brengen aan 3.25 tr. onthoofd in een zitstoef voor kleine kinstellen, mits ook dit schip van een der- oer kilo. Gebrand zou die koffie op tr. ders, die als guillotine dienst doet. Zoo
De spoorweglijn van Hakmach naar gelijk instrument voorzien zij, dat nauw- 3 90 komen.
is Willem II op één dag 26 maal geiski komt getuige te zijn van een groo- keurig de afstanden tusschen de beide
- Ie Yper zijn op dit oogenblik 900 halsrecht.
t
ramp. Een bende bandieten had een vaartuigen aangeeft.
personen teruggekeerd ; zij leven er in
—
Wat
willen
de
vrouwen
die zich met
deelte der rails losgemaakt om den
- Lloyds verneemt uit Gibraltar, 22 100 barakken, waarvan er 20 alleen door de keuken bezig houden ? Degelijke, gean te doen stilhouden, teneinde alzoo Juli, 'dat de Belgische stoomer .,, Prinses de regeering gegeven werden, de meeste
: zulke waar
' hun gemak de reizigers te kunnen uit- Clementina'' op weg van Catania naar anderen werden gebouwd door de terug- rietelijke en goedkoope waar
ic
is
de
Oxo
Bouillon
der
C
Liebig.
iudden. Ongelukkiglijk kon de trein, Londen, schipbreuk geleden heeft in den komenden die het konden doen, maar
— De regeering zal een wetsontwerp
* in volle vaart kwam aangesnord, niet nacht van Vrijdag op Zaterdag, ten Oos- de anderen kunnen het niet. De wegenis
"'ig stoppen en viel met donderend ten van Tarita (aan de straat van Gibral- is niet afgebakend en er kan dus niets nederleggen voor het toekennen van de
raas. om. De vergaarbakken van gas tar).
aangevangen. Het leven °Ts er onve'ilig pensoienen aan onze verm^kten. De Napetroleum, die dienen tot de verlichen uit de verwoeste huizen wordt alles tionale Federatie der Oorlogsverminkten
g der wagons, vatten vuur en de trein
- L'arru de l ordre. — Zaterdag f.I. is wat nog eenige waarde heeft, wegge- heeft te dier gelegenheid eene afvaardiig oogenblikkelijk in vlammen op. Van te Namen het proces begonnen tegen roofd. Kilometers in de ronde is noch ging gezonden bij den eersten Minister
1000 passagiers werden er 600 geheei Victor Delvaux, bestuurder van het 'falac geneesheer, noch apotheker te vinden ; M. Delacroix, 'Deze was gevormd uit
.brand, 400 anderen Hepen zware brand- ,,1'Ami de I'Ordre", beschuldigd arti de naaste en de eenige is te Poperinghe 7 blinden, een zonder armen, en verscheidene groote verminkten. Het 'ontwerp
nden op. Van den trein en de dooden kels ten gunste van den vijand geschre waar hij bezwijkt onder den arbeid.
'ven nog slechts enkele hoopjes asch ven en aldus de moraaf van fle bevolkm,
Het "voorbeeld van Yper is typisch staat maar 3000 tr. 's jaars toe voor 100
~r. i
,
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maar overal elders is het ongelukkiglijk per cent onbekwaamheid.
ontzenuwd te hebben.
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