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Bij micldel van ro,okwolkeu verbergerr tie -drtgeiscirtn itun opmarscit.

geho,uden en geïnterueerd. l{aar Schiettstadt ge'
zo,nden pa,riementairen Àjl onverrichtet zakc
teruggekeerd; eveneens is cen telegram aan cte

legergroep vax Castelnau zontier resultaat geble-
ven. ))

Het cloortrekken van Hollanclsch-f imburg ont-
lastte onze gewesten. Hollancl had daarbij eerr
goede bedoeling. Er vo,lgde echter in Entente-
bladen hevige kritiek. De Nederlandsche regee-
ring maakte daarbp cle volgencle verantwoording
bekend:

rr Naar aa:rleiciing van berichten in buitenland-
sche dagbladen o,mtrent den doorto'cht van Duit-
sche tro,epen van België naar D'uitschlancl door
fimburg en omtreat cle houdirrg, door de l{eder-
landsche regeeriirg aangenofnen, te:n aanzien van
uit Antwerpen komende Duitsche torpedobooten
en van sleepbooten, die langs de kanalen rtit Bel-
gië naar Nederland zijn gekomen, cleelt 't ininis-
terie van Buitenlandsche Zaken het volgende
rnede:

1e. D'e voo,rwaarden van den wapenstilstand,
die op 11 November in werking trad, waren 266-
danig, dat met eene hervatting der vijandelijkhe-
den niet beho,efde te wo,rden rekening gehoudeu.
Het gernterneerd houden, van tro€pen der oorlog-
voereuden had derhalve geen zin meer en de vrij-
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lating der zich hicr te la,ntie bevinclentle geinter'
neerclcn van beitle partijen lag voo'r Ce hand. Qe
regecring besloot cles te eercler daartoe over te
gaa.n, claar de Britsche regccring liet rveten, dat
die vrijlating, ook ten aanzien van de Duitsche
krijgsgeva.ngenen hier te lattcle trij haar geen be-
zwaar ontmoette.

Onrier deze omstanciigheclen was het doelloos,
Necleriancl anderzijds opniettw te bezwaren,, met
een g'roo,t aantal geïnterneerden en zulks op een

tijdstip, wâaro,p de hulprterleening aan groo'te

scharen vluchtelingen uit Noo'rcl-Frankrijk en

aan de te verwacltten talrijke vrijgelaten krijgs"
gevangenen van de Entente uit Duitschlancl bij
cle abnormale to'estanden cie grno'tste moeilijkhe-
clen deden voorzien op het stuk van huisvesting,
onderhoud en vervoer. Tegen het afwijzen van
het vetzoek der D'uitsche troepen vetzette zich
het belang der bevolking van Noorcl-België; im-
mers, volgens de o'ntvangen berichten waren ge'
wapencle ko,nflikteni niet uitgesloterr, tusschen de

bewuste troepen en ande're D'uitsche troepen,
waârvan onvelrmijdelijk tlie bevo'lking den terug'
slag zo'u ondervinclen , vo'or zichzelve en voot haar
bezittingen.

De regeering besloo't daarorn, aan <le bewuste
troepen, die, ingevolge het wapenstilstandsver-
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drag, Eelgië biruren een bepaalden tijcl rno
hebben geëvakueerdL, en die noch vo,o( internee-
ring in a"anmerking kwamel, noch wareu terug
te wijzen, toe te staa,n, zich ter bekorting van
hun weg orver Nerderlandsich grolrdgebiecl naar
D'uitschland te b'egeven, o,nder kontro,le en op
Voorwa,atdb, dart wa,penen en oo,rlogs late,riaal in
Nederland werden achtergelaten. Van dit voo,r-
nemen werd do'ort den minister van Buitenla,nd-
sche Zaken den vo,lgendeni ochtend mondelilg
mededeeling gedaan aan de daartoe aan het d,e-
pa.rternent uitgeno,odigde gezanten van de Ver-
eenigde S'taten, België, Frankrijk, Gro'o -Britan-
nië en Italië. Tegen dleze rnededee'ling 'overden
geen bezwaren geopp,eldr.

2e. Vo'lgens de neutraliteits-prokiamatie lvor-
den oo,rlogsschepen der oodogvoerenden, die b,in-
nen 't Nederlandsrche rechtsgeb'ied ko,rnen, zomder
dat die b,innenkorrnst volgens c1e proklarnatie ge-
wettigd is', geïnterneerd ; dienovereenko,urs,tig is,

gehandeld ten opzichte van de uit Antwerpen ko-
mend'e to,rpedp'boo,ten.

3e. IIet is bekend, dat de Neclerlanclsche re-
geering aan uit België koanende schepen de do'or-
vâart naat Dtritschland niet toestaat, wanneer
de schepen aafl Belgische eigenaars ztjn
ootnomen. Schepeu, waarmede dit niet 't geval
is, zijn vrij om nâar D,uitschlancl te varen. ))

,(**
Intusschen richtte de l{oning e'elr p,rokiamatic

tot zijn leger:
Groo,t }loofdkwartier

den 18u Novembe'r 191'8.

Officieren, Onder-o'fficieren en Soklaten,

Gij hebt den dank vanL 't Vaderla;ncl, ver\4/or-
t,gn I

IJwe he{dhaftige verdediging te fuii<, Antwer-
pen en ldamen heeft den vijand dusclanig terrug-
geho'uden, dat zijne ve,rtraging henr noo'cilottrg
werd.

Gedurencie me,er dan vier jaar herbt sij in het
slijk van den lJzer het laatsrte btokje van 't Va-
derland verdecligd.

Eindelijk heb't ge den vijand. btroedig vers'iagerl
en daaldoor 's welelds vercering verworven.

D'e o,verweldiger, die onze bevo,lking door
srchrik rcgeerde, o,nze insitelLingen ontheriligde,
onze besite medeburgers in de boe{en klonk,
o'velal hererschte doo,l willekeur en clwingelandij,
is voo,r goe'd verslagen. D,e d'ageraad van het
Recht is gerezen, gij zult uwe ste'den en do,rpen
terugzien., u-"(/e o,udeïs en a,llen diè gij liefhebt.

België, door uwen heidenmoed bevrijd, wacht
o,p U om U toe te juichen !

Bere aan onze gek\r/etsten I Eere arâ,n ornze
cloo'den I

Glorie aen {J, Officieren, Onder-ofiicieren en
*ll"li'r*r 

op IJ. rk heb veel Van u geëischt:
altijd hebt gij omvoo,rwaardelijk rlr,ve hulp ver-
leend.

..ll,e,erkentelijkheirl err cle vereering rler Naticr.ijr U verzekerd, I
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- D,o'c]l 't w:rs tijrl dat o,ns leger aârrli\,u-ânr, o,ur
tle o,rcie te hanilhaven.

- Eenige ciagen was cle to,esta,ncl clreigencl ... ook
cioor het buitensporig geclrag. van e{gàn volk.

Flier ho,olcle mexl va11 pluncleringei, claar varr
r'vla ako e'leningelt o,p li ecien, cLie rneri b ci c h ri I c1i gu e
met cle l),uitschers betreickingeu, te irebbcn geirart.
llaar als 't volk cie rcrcle ver.liest, scho,kt hù laucl
cp zijn gronrlvesten.

Berichten, als de voùgendc, wa,rcll veelzeg-
gend:

rt -tlct gcme'cutebcstuur vaur ÀnLwerl,rcl ltct lcr
recirtbank vetklalel, dat hct nict veranfii'oorûu,
hjk is voo,r de jongste ltlundc,riugen wegens ttcir
sta.at van beleg, l

Oi oit:
rt'Ie l\{eche'leu is tijciens cie laa,tste ciagel ricr

1': cz.ettitt g c1 e b ur g crwacht stre,li g o,pgetrc ii cri, z cxr.
als in 't go'eclelenstation vaû lUuisen, r,vaa,r" ook
w,aggons uiunitie o,ntploÏten, elr aaû 'i groc;,t sta-
tion, w'aai: o1lc1cl mccr waggons tnet brr_llvuiut-
re'vo,lvers s,torndcri cn liwajougeus druk aan iiet
sci:i.eten \,v.rrc.n. D,qitsche s,o'lda,teu lietcn c1e bnr-
gels voor vijf mark in een magaziju met lcverrs-
iliddelen birurentreclcn cn dan mo,cht ieder claar
lvegnetnen rvat van zijn gading .!vas .c1t zoo,Veci
hij r'vegsùeureu konr. Eenige nuvoekeraal.,rs maaktet
v'a,n dit aanbocl dluk gebruik eu rccien zclfs mer
volgelad,en wagens heen. l

Teekenencl was ook eer.r, bericht aail (ie < T'elc-
glaraI , Vetzt-rnclur, toen te Autwerpen rec,cls B,ei-
gischu so'ldateu warc-il, r:.raar dat aau 't gcbcurcle
he'rirrnercle. Zoo rneldde een ko'rrespo,lclett :

t lleclenavoncl v,erto'efdeu we ,eenigeu tijd in de
Sche'1des,tad. \Te fie'tsten er var B,russel hc,eu,
langs Vilvoorcle, Eppegem, Sempst, .Mcchelen,
Waalhem, Co,ntich, Oucie-God eu Bercheur, waa,r
o'veral de meeste kalmtc ireerschte. Ook Àutwer-
pen is rustig en rnen bemerkt niets vat de 1oo,
pende geruchten, a1s zoiu de sta,c1 in s,taat van
l,'eleg verkeeren. llier err daar aan de- dokken
v ra geû, I3e1 gis'che s'chil c1 i'v a,chten n1a af paspo o,rt o,t
icietrtite,itskaart err ook Noorr.ltelijk in de l(ernpet
zijn p,atroeljes uitgezet op de wegen naar FIol-
1and, zoo'dat het nu uit is voo,r de groote menigte
mert reisjes orver de grens od van Necleria,nd naa,r
hier.

r Gister âvoud hadden er 1to,g eenige wanotte-
lijkheden plaa,ts, nraar de policie treedt streng op
en do,et bo'vendien nauwkeurige huiszo'ekingen in
verb'anr1 met de vroegere plunderingen.

>In zijn lokale nie'uwsrubriek derelt het <r Ifa.Lr-
delsblad r hierover eigenaardige b'ijzonderheclen
mede, o,ndet meer, ho,e men in een huis der Sani-
berrstraat 88 zakken havet, 5 z*ken meei en. 2
zakken gerst vond. Te Berchem haalde de po'licie
uit een woni::rg niet minder dan zwel duizend
Lreddelakens, en uit een ander 600 kilogtam
nreel. )

D,e bilacleqr ma,aruclen to't kahute aan. Zoo -",chreef



* l;ie *-

er ee11 te Gent en 't is kenschetsencl orn hct s,tuk
tc bewaren voo,r clcn geest van, clie clagen :

ri Natuurlijk is er vreugtle bij elkeen in onze
ge.nl'esrterr," nu cleze van cleu .vreenrricn clruk bc^
lnjcl zijn.

r l{et zou tegct clc bo,rs,t stuiten, r,vare die
vleu$cic er niet. Brr 't ko'ude liet gemeend zijn,
<lat. ze zicir niet op de ecne o,f anclele r,vijze h"rcht
gâ,ve.

r \À/e zullen wij clus wc1 clc laatsten zijn our
eerrig vreugdebetoog kr,valijk te nenren. lIaal
't mo,et b'innen de maa,t blijven.

l We ho,erven er ûïmers aan te clenken : is o,ns
gewest bevrijd, er zljln oog lnenige J3elgis,che ge-
weste[, die o'p dit oogenblik steccrs on<lc,r t.ic
vreemde dwingelaldij gebleveu ziju.

r Het is nog steeds oo[1o,g. 't Lcven eo 't levens-
o,nderhor:cli dragell er nog voo,r' langen tijcl rtc
gevolgen van. tselgische bloeders e11 zustets vart
o'ns, lijcien no,g'immer wat wij vier jaar lang ge-
leden hebl-r,en. We hebberr a1le reclen om vçr-
he'ugc1l tè wezen, maar we 1,:bber.r ook evulvecl
reden o,nr onze vreugcle niet to't o,nLr,eteugelde uit-
gelatenheidl te laten e,verslaân.

r En gelijk we de ma,at der vreug<ie behoorcrr
te begrijpeu, zoo clienc-n we ook begrip tc heb:b'en
va,n dê maat <ler vdjheid, rvelke wij rnochten
lierwilnen.

r \Vare, weltregreperr vrijhe'id is geen bancle-
loosheid. \\ie hoeven valt 't eerste oogenblik onzer
berrrijding af te leven also'f iret vro,egere regel-
ura,tig bestuur geen oogenbtrik hackle o,pgeho,ilclerr
ons operrba,ar leven te leiderr.

r lln voo,ral dienen we in 't oo,g tc ho,uden clat
we niet gerechtigd z.ijn, zelT tc le'chten, wat uâar
rj,ns oo'rdeel cloo,r een o'f antler gebuur o,f l<ennis
kon<le mis'claan gewecsrt ziin, o,rrciel beschermirrg
van vreemde willekeur.

rr No,ch to't rv'rekers, loch to,t rechters zijn n'ii
aangesteld : het leveu zal. zich. zelf wel wrc'kerr eu
't gerecht za,l oor-deelen naar b,evo,egclheirl . \\'ij
ltoeven ciat niet te rl'oen.

nl.aat o,ns ver$tandig wezen: verheugcl o,v'er
onze bevrijding, ja, maar zondcr uitgelaÊenheicl;
rlo'ch z6ô verheugd, da,t onae vre,ugde allen ver-
keerclen lust tot bes,traffing doe zi,viigeir en o,ns
binnen cle maa,t van qlrze zending fi1lude.

rr Elk 't zijne, dan heeft c1e lxroze niets. l

***

Ilaar in 't b,ijzonnler te Brussel was de toe-
starrcl hoog-ernstig geweest.

Brussel was de ho,ofds,ta,t1, en gaf clikwijis clen
too'n aan.

Te Brussel heerschte onrust, zeiclen we hier-
vûren, en er lvas rederr toe. Daa,r hatlden gÉwei-
<lige too'neelen plaats.

Er was vrees voor plunclering. In, de bank Jo,sse
Alla,rcl '/ersichenen, den 12en Novernber, zes
Dtritsche soùdaten, cfie een houding âaflnamen,
alsro'f zij voo,r de nieuwe o,verheid optraden. Ze
mo,esten de bo'eken en koffe'rs zienr en namen o'n-
geveer 10O,00O mark :nee.

Ooll elders deden zich dergelijke invallen voo'r.
Ook plunderaarrs waren op ronde. Ze hadden

lret vooral gernunt op militaire depots, zoûals aaa

't :\oo,rdstation tot o'ver Schaarbeek, waa,r een
rnenigte waggo,ns en auto''s stouden.

tr'Ien mo'esrt er eren strenge bewaking inr,;o,eren;
tloch ciit kotr pas gebeuren, als cle eigen so,ldaterr
cr zo'uden zijn.

. Iin claarvoo,r nroest men getlulcl o'elenen ! Ons
iegcr kon maar voorttrekken naarnrate de Duit-
schers,, r'o,lg'ens het verdrag, lveken.

Dan werden er winkels gepiuncterd. Uit so,m-
rnige huizen haaiden so,lcla,ten rneulreis, clle ze o,p
straat verkocnten. iVlen zag het, er was een 

.be-

gccrte naar geld en roo,tzu,cirt cpenb,a,arcre zlch
op o'nrustbarende wijze.

r\itijd s,to,nclen da,ar loens'che burgers om cien
l;uit o,p te kôopen en r^re'g te s euren.

I)e heer Le'mo'nlier p,rotes,teercle hiertegen bij
clen soldatenraad.

Drie aûiwoorode, dat zulks inclruiscirte tegen tie
gegeveû bevelen. r\len beloorcte c1e g'eleclen s'errauL'
te zullen vergoerden.

's Avonrls werclen in het park stapels pa.piercin
uit cie l.rureelen verbrand.

D'e < Soldatenra,ad l richtte een l)r'oklanrati(
to,t de militairen.

rt D'e No,o,r'dstatie is gesJo'ten voo,r de Belgisctre
bevoùking, om het vertrek der soidaten te bc-
spoedigen.

Draar dit vsrtrek geq,rganiseerd is, irindert
mera het cloor noride,loos het station binrien te
treden.

So,lclaten, driukt uiet I

Solclaten, laten wij geeir strijtl voreren tegell
dc epauletten en kokalcles der officietell, nlaar
v.)o,r een vrij D,uitschlarrd.

I{echt dus niet te veel belairg aan uiter-lijke
teekens, te meer daar de rneerdcrneid der officie-
ren ons ijverig steunt.

So,lciaten hebben ongelukkigLij k in verscheicie-
nc wijken der stad gepluncletd.

\\/ij zullEn telkens zoa'fl geva]r o'irbarrtlhartig
straffen, daar de private eigendorn der Belgerr
o,ncler cle geheele besrcherming sta,at van het
centra,al ko,miteit cler so,ldatenrailen van Groot-
Brussel. )) .

Het gemeerttebesrtuur van lJrusEel r'ichtte een
proklarnatie tot cle bevo'lkirrg en nam eefl besluit:

Aal cle bevo,lkiirg van llrussel cn t,co'rstedet.

Waarde Mecleb'urgers,

rt B nnen enkele dagerr zttlletr i,vij van cle vijan-
clelijke b,ezetting bevrijd zijn.

Oncler c1e p jnlijke bepro'evingen, ciie gij met
zoo'l'eel vo,lharding en rioed verclragen hebt, ge-
clurencle meer dan vier jaar, hebt gij blijk gege-
ven vaÉ ko,elblo'edigheid en zielegroo'theid, die
de gansche wereld verbaas,tl heeft.

Aan uw eer ziit ge verplicht, clez.e'lfde cleugden
te too,lren, o'p het oogerrblik t'an de b'evrijd"ing en
het herstel.'Waarde medeb'urgers,

Bew'aart u$/ kalmte en rn'aardigheicl.
Vermijdt elke uitdaging,
\Uacht, om openlijk uw vreugde te to'o'nen, to't

de uationale vlag op het stadhuis wo'rdt gehe-
schen.
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D'e keizer vlucirt ot,er clc Hoilandsche grens e11 laat zijn 1e'ger in steek.

Wij vragen u ean uvr gemeentelijke magistra-
ten, die doorloopend in uw stadhuizen zetelen,
onbq>erkte medewerkjlg tc verieenen, om de
handhaving der openbare orde te lerzekeren.

D,at gee; enkel^pijnlijk incident clen adel en
de zuiverheid van de ovelwinning, doo'r o,nze
rilapeoen behaald,, verandere !

l)e eer en de goede nâam varl de hoo,fclstad en
Belgrë staan op 't spel. )

Deze proklamatie was onderteekend door de 16
burgemcesters vau uroo'L-brusse.t.

llrr uet beslurt bepaal.ie:
a UverwcgenrJê, uât ue loopenue gebeu.iteniS

Sen be-r"oog,rxgelr uebDeû u1tg,clokt, valr âaru om
c.ie belargeu vaû net land te schadeu;
, Overwegend, dat het noo,ctig rs, wanorctelijk-
heden te vermijden, die, in <.ie hurdrge o,lnsta.u-
digueclen, de meest rampvclie gevolgen kunneit
hebben, wor<ien alle verzamclingen, stoeten en
ronrlgaan van benden verbo'Lien. D

Ook <re socra,Iisten lringen een prokiamatie uit,
gericht to't het J3elgiscir vo'lk:

rt llet uur der vrijheid zal slaan I Het Duitsche
rijk stort in, onder de slagen van de Entente;le-
gers en de revotutie.

Het Belgisch vo,lk, in zijn vrijheid hersteld,
zal, vô6r a,lles, van 't nieuwe Duitschland het ai-
geheel herstel eischen cler misdaden van het
Duitschland van gisteren.

Op internationra,ai gebied, zal het, van gÉrn-

scher harte, m.eehelpen to,t de zege der beginselen
vaar Wilsion, voor de stichting van den volkeren-
bond. r

Dan, eischte de partij de invoering va:r het zui-
ver algemeen stemrecht op 21 jaar; de afschaf-
firol vaua art. 310 vaû 't stra,fwetboek en de

bestrafling de,r venaders en rvoekera,ars en eelr
bcrastrng op oe oo,rlogswr[sten.

.uaar daartoe moesr nu kaiute heerschen. llen
moes,t geen ontrjolge beto,ogrngen houcien.

ln de'n nacnt van 12 op IIJ No,vember werdeD
burgerwacnten en po,litiea,genteu door Duitsche
so'ldaten lastig gevallEn en zeUs vervo,lgd.

l),e gemeenteraad ven Brussel hield een ge-
heime zrtting en besloo,t twee brieven te verzen-
den, een aan cie D,uitsche err een aan de Belgische
regeerlng, maar in beide aandringend op een
spo,edrge o,ntruiming door de Duitschers vani de
noor(tstad.

l\len wees de Duitsche regeering oXr het ge-
vaar van <le aanwezigheid van anarchistische so,i-
daten.

-Nlarkies de Villalo'bar begaf zich naar Gent,
oa:n den Koning, die daar den 13eu zijn intrede
hieicl, <-rp den dreigenden toestand te Brussel te
wlJzen.

De Hollandsche zaakgelastigde, de heer Van
Vo llenhoven, o nderhandelde over dezelf de kwes-
tie rnet denr soldatenlaad, die voorr de orde in-
sto,nd.

Ilet VI" leger had tro,uwens bevel gekregen af
te marcheeren.

Den ganschen dag doorkruisten aftrekkende
tro,epen de stad en voo,rstedenr.

In het Atheneum, Eikenstraat, richtte men
een asyl in, voor talrijke Engelsche, Russische
en Italiaansche gevangenen, die hier in de orn-
gevim.g gewerkt hadden, erx nu vrijgelaten wer-
âen. Ook burgers namen veel d;ier omgelukkigen
op.

De heer Beco', gowerneur van Bra,bant, richtte
op 12 November op zijn beurt een proklamatie
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De in België ontvreeûlde wol lr/orJt te tjerlill atgctailerr.

tot ctre trewoners der provincie :

< D,e vijandelijke bezetting gaat een einde
nemefl.

D'e provincie Brabarnt is in vo'lle recht, terri-
toria,al en bestuurlijk, hersteld.

Met de b,es,tendige dep,utatie van clen provin-
eieraadi, neern ik weer het amb,t op, dat ik op
bevel b,ij de aanko,mst van clen vijand had rno,e-
ten neerleggen.

Mo'rgen zullerr cle Ko,ning, de Koningin en
onze zegevi.erende troep'en terugkeeren.

Wachten wij die blijde dagen met kalmte en
vertro,uwen af, zoo,als het behoo,rt a'a,n ons vacler-
land, welks houding mo'et blijven, gelijk ze \,vas
van den eersten oorlogsdag af : hct voorbee'lcl
clet wereld.

Het Be'lgisch gerecht herneemt zijn taak.
Zoa er schuldiigen opgezocht en misdaden ge-

s'tr'aft mo,eten worrden, laten wij dan vertrouwen
stellen in de waakzaarnheicl der parketten en der
rechtba,nken.

Vergernakkelijken wij aan het Nationanl ko-
miteit, die bEwonderenswaardige ins'te11ing van
opetrbaar welzijn, de taak o,nzer bevoo'rraciing.

Vermijden wij alle spekulatie op het papieren-
geldl. Maatregeleni zijn geîormen, o'rn a1le rechterr
tc waarbo'rgen.

Beu'o,ners van Brabant. Laten wij met ailerr
qoeclen w{l en inr o,nkrcukbare eenclra,cht ons
rieurv levern voorbereiden. )) .

fn' een besluit verbo,od c1e heer Beco den ver-
ko,op van alkoho'l.

Er hadclen nog steeds bo'tsingen plaats tus-
schen sold'aten en b,urgers,. Een bekencimaking
van den c1.dr. burgemees,ter, clen heer I,emo'nnier,
mclclde het :

rr Blo,edige twisten, betreurenswaardig gevo,lg
I'an clqn oo,rloig, hebben te Brussel p,laats gehad.

Ze 'hebben slachto,ffers gemaakt onder o,nze
ber,otking: vief persrornen werden gedo,od, vijftien

gewonden zijn in de gas,thuizen gebracht.
Ik be,zweer de bev,olking liaar kalmte en koel-

bloecligheid te bewaren, bewijs te geven van
go,e<ien zin, naar de stem van de gemeentelijke
nra,gistraten te luisteren.

Wees op uw hoede voo,r uitdaginEer.
Vo,rm geen verzamelingen.
Ho,uC uw kinderEn thuis.
Loop niet onnoo'dig op stra,at.
Begeef u niet naaf punten, ri'aâr geweervuur

knettert.
Onze wakkere trorepen keeren teflrg, binnerr

enkele tlagen zullen zij te Brussel zijn.
Bespaa,r hrrn de droefheid te moreten vaststel-

1en, dat c1e oorlog noLg nieuwe slachto'ffers heeft
gemaakt. l

Brussel, 12 No'vEmber 1918.
De verhuizing ging ha,ar gang. fn de Beya,art-

straat lagen stapels ,papieren der Duitschers te
brandren. De D,uitsche a,mbtena,ren lieten kisten
oplaclen.

De heer Beco nam de lokalen van het proruiu-
ciaal bestuur weer in.

D,en 19en No,vember zouden omze troepen dn-
cle{ijk konnen. Maar op persoo'nlijk aandringen
van clen I{oning stemde maarschalk Fo,ch er in
toc, cen klcine n'ijzigin,.q tâ brenqen in een clcr
bepalingen van het wapens,tilstandsverdra,g,
rvaarr'loor men re'ercls clen 15en eenige e,skadrons
Bel.qis,c1ie en Flansche ruiterij mocht verwachterr
to't het bewaren der orde.

Reecls denr 14en kwam cle eersrte Belgische sol-
daat te Brussel aan: het u/as de chauffeur van
een militaire âuto,, wâafinede minis,ter Vancler-
ve'k1e naar Brussel reecl. D'e ireer Vande'rvelde en
de s,olclaat werclen door een geestdriftige menig-
tc toegeiuicht aan het stadhuis.

I)c heer Vanclervelcle hacl een onclerhoud met
cie schepenen efl werd in den namidclag doo,r den
geméenteraad van Brussel, alsmede cloor den
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goevêrneuf Beeo en gerechtelijke a,utoriteitell
ûntvan{fen. De heer Lemoarnier sprak hem toe
en 

_dle -mirris,ter, dte v,ertegenwoo,rdiger en voo,ï-
l:ode cler_regeering, weesln zijn anfw,oo,rd op de
zware ro,1 cl'no,r de regeering verriuld : cje bevoo,r-
rading, de reo,rganisatie van het le,ger, het irr
stanclhouclqr drer Belgische eenheid.

Zoa werd het 15 November, feestdag van tlerr
I{orning. Alle Dtuitschers \\'are11 nog niàt vertrok-
ken e1 orp v,erzo,eli vanj tlsn prokureur-generaal,
ter urille van cle ka,lmte, stelc,le de; clêken van
Sint-Goelen het Te D'eum uit.

De Duitsrchers hacltlen nr.oeten lreg ziin, r,ol-
gens het ve,fd'ra,e, maar tlorr,r de r,r'ano,rclc van cle rr
:rfto'cht, r,o(clerden c1e tro,epen niet.

De so,ldatenraacl rrroe,g eeniq uits,tel aarr lret
rhenenkollege en \I'ees op rle bczu-aren.

I}e heer Lernonnier ant.rr.oordde, <lat zulks rriet
in zjin bertoeqdheid laq eri nlen z)ch to,t
mn,arsLchall< Fo'çh mo,est n'enr_l'en.

Tnmicl<1els, rluurrl'en,:1'e nlunderineen 1.ooft,
voo,ral irr cle statjots. Bursets Toofclen er uit rle
\1'aqqo11s,, 'u,a,t van hun garline u'as. I)e politic
\r'as onto,ereikencl onr het te lteletten.

A.fzo'n<lerlijke so,lrlaten kr'r'a,rnqr er veel aarr,
die geenr gerluld meer hadclen, o(n langer te
rvachten oo het weerzien hunn,cr gcliefden.

Overal lvetcl'en ze to'esejuiclrt err r1oo,r cerr rrit-
gelaterr rnenigte oanringtl .

Een groot gevaar ch:eiede' nog : r1e nrunitie.
.t)r'eral larrss tlc wegen laqen en; il clc statio,rrs
*fo'n.l'eî \,\''â€ro6s met 't ecyanriijk so,erlje. Dcu
clag rran <1en l:aDens,tils,taritl' lrarl' cerr bom een ver--
rchrikkelijke ontploffirrg venvekt in de s,tatie vatr
D'endler'lecttrv, zoo'dat in 't roncle zelfs huizen ver-
nield ',v'ercl'en.

fn de s,taties van Brus,se'l klonken 11t1 ook gc-
we1r1i se s,l a s"s11. D'aa r e\reueelrs ofl tplo,fte munitie,
ver'mo,e4'e1ijk r]oor moedlwil. Er rvaren dooderr ett
gewo,n<leu, en veel huizen ler,nqs cle spoo,rlijn krc-
gen scha.le. tt Warer.r ângstige uren.

ÙIaar clien d'ag trokken clc laats,te troepen totir
at.

Om 1O tlur 's avoncls z.âE lnel1 ze ot'er <lctl
Leuriens,che'n steenweg trekken ntet kat tctt eit
wagens van allerlei vo(m en soo'rt, met gestoictr
vee.

Aan de Schaarbeeksche poort hieldel ze IY)g
een verkocrping, clie veel liefl:ebbers t'oncl.

Om 10 uut o,ok vErliet de laa,ts,te treitt clr'

Noo'r:lstatie, clie nu o'nder beheer kt''i'atn van Rc'
gische a,genten van de staatsspoorwegen.

D,e iaatste D,uitsrchers heen ! Wat moesterr zij
wel denkenr, de bEwusten in die masLs,a ?

En er rvaren bew'usten. De Belgische re'geeritlg
vond een clokurnent va;n zoo een.

Het was een brief van den Staatsa'rtrvalt \\:.
Krauss, referendaris bij clerrr rr Velrvaltuttgschei
fûr Flanderlr )) e,r geschreve'n op 22 Oktober
1918. IIet einde luidt als vo,igt :

rr O I wij hebben in België reecls e'en groo't c1cel

vân onze Duits,che eer vetlo,ren - wij moetell
het wel bekenuen en het schijri niet, dat wi.l
er veel van zullen reclden voclt or'zen terugkect
in het lancl van over clen Rijn ! \Vij irebben clat

ianclje overvallex als gewapencle benclen en wil-

rle ho'rderr uit het tijclvak cler invallen van de
lrarbaren. Ifet vuur en cle cloo,ctr hebben o,nzerr
u'eg afgebakend. Ik heb eerr go,ed cleel van Bra-
l;ant en de N{aasvallei rloorloopen. Zeke.r, ik geel
ei' mij rekenschap van, rlat cle oo,rlog ge"r, her-
<lcrsic1ylle is, d'at hii rlc u're,ccle noo,cliaÈelijkheicl
crr 't gewelcl met zich sleurt, en clat ,t moeilijk is,
<lc ba,lals op te makerr van t1e schulcl, welke op
dc schouders weegt van hen rlie clen oorlog voe-
ren. I,ïaar to,ch, iederen keer als ik v66r cle ver-
l-lra,ude huizen van Mechelen, cle wieg van Karel
\', sto,ncl; als ik ro'ncldn'aalde rloo,r rle pllinell
va.rt D,encl'ermo'nc1e, die s,tad vau bou,w-vallen etr
rlrNr'cl ; als ik zwierf langs de D5'1e, den Dencler
cn de Schelde, r'r,aa,r zich nrr de Engelschen en
ric Belgen gen,estelcl heb,berr - niet meer oqr clen
terugtocht a,ls in 1914, mâar voo,nvaa,rts trekkenrl
naa,r Antrverpen-o,ft'r'el toenik mij in cle citadel
l;evo'nd van D{nant, err clat Po,mpeji van het
]Iaas'cla1 a,anscho,u\À/'de en mij deertr vertellen, rlat
er inr Augrrstus 19,14, niet mincler cla,n vie'rhol-
dcrctr inrvo,nets der stad rt'aren do<r,clgeschoten,
oruilat zii - tegen dc rroo,rschrifterr r,an de Haag-
s,che Konventie - als burgcrs, tleel aan derr strijrl
geno'nle11 hadden, (1) tlan heb ik mii iu verb,eelciirrg
ir', rlc plaats cler Be,lgerr ges,telcl, en mij, niet zo,n-
clcL eene lichte rilling a,fgevraagtl : f)ie menscherr
1,-'ef<len vreeclzaam in Augustrrs 1.914 ; gedrrrerrdc
vier lange iaren waren zij o'ltde,r het juk van, clerr
r,ijanrn; vo gens het krijgslecht hecft r.lic vijan<l
t:erst httntr.e rvolringcl in branrl gestokcn., hunnc
nralllren t,ermcl'ord ; vcLr,o,lqctrs,, stcls,e,lnratig, -,rvatrt rvat mij betreft, zo,u ik hiero'vcr tneer kurr-
nen rrertellen - h11n11c ekono.nrische kracht vei'-
riictigd cn hul a,llcs o,rrtromcn u at eenigc rvaa,rclc
ha,r1 , en rvat mo'eten tlie Belgcn, zcq ik, vau hct
Dhrits,chc recht rlenkcll, c11 $iat zullen zij in dc
l;o'rrrencle jatetr ct o,vcf aall lrtrtrnc l<iutlclctr r.cr-
tellen? l

En pro'fes,so.r Fôrslrer le,ftolkte diczclfclc gc-
dachten, toen hij in hct rr Rerlilcr Tagcblatt l
scbreef :

< Wie zich zelfs ecn onrvo'lleclig denkbeelrl
vonnt van het lijclen, <loor o,trs lroog legcrbestuur
lrailr rnillioerren menschcrr Vatr anclere lailtlen op-
gelegd, moet weigeren nrede te cloen rnet de kre-
ten, welke 'wij nu in D,rritschlantl hoo,ren uiterr,
crr zich rlez.e vraag stellen :

r< \\/elk recht hebberr n'ii uu, ccrrc ureuschc-
liihe behancleling te eischen?,r

fs het geenr ttitr,r'crks'el r'an lret o,rnvrikb'aal'
recht, als men o,ns rrtl rnet dezelfde vo'lstrelitc
gestrengheid l;.:handelt, clie rvii vroeger aangc'
prezefl hebb,en als het topi-rttut van staatkun.ligc
rvijsheid en clie wij als s,telregel aa,ttgeno'nrcn ha<l'
1en in de bezette gebieclen,? Hebberr r,vij ooit d,:
niinste rekening fehonden met <le to,eko,mst, rvel-
iie u'ij cien bewonr,rs cler t'e':t't'tleste streketr rtoor-
behielden? Een cler z'n''a.arstc miss,lagerl, tloor
çns bestuur onmiddeilijk na het s'luitcn va'rt clert

wapens,tilsta,ncl bedre'r'en, is, ltct l)tlitsche vo'li<

(1) De lezer weet tlat o'nzc bttrgcrs geetr cle.el

,uri il"tt strijcll hebbetl genolr.lcll. D'e franc-tireur-
legencle \ïercl doo'r de D'uitsrchers uitgevonden o'nl

hunne afschurn'elijke moo'rc1erijen goec.l te Pratell,
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niet ingelicht te hebben o,ver cle uitgestreltthei<l
cler misdhd,en (er is geen ander woordivoo,r), dooi
ons hoo,g legerbestuur in België en in het Noo,r-
dEn van Frankrijk bedrcven. Als het Druitsche,
rrc k, bij voro'rbee1c1,. oçl cl,e hoorgte gesiteld wâs va,n
<1e rvegvo'erintg valt zoove'el <luizenden jo rgemeis-
Jes en vïotlwen v'an Rijs,e,l en and,ere Fran,sche
steclen, ; als het sleichts een flauw denkbeeld hacl

laq qgn indruk, clïerr rle r.'erhalen over de o,nge-
looflijke hardheicl .r'r.a,ar"rnecl'e deze barbaars,àire
maa.tregel werd toegepa,st, o,p de in hunne haard-
steclerl teruggekeerrl'e Fransrchen maakte, zo,u
rnen de bitterheid begrijpen, r,velke nu het hart
r:a,n het Fransche r,'olk velvult, e[r zouden wij
andrere woo{defi ger;o'ndlen hebben clan woorden
vau vlammenrl verzct.

Als het D[itsiche vo k slechts b,ii benaclering
Torist, o'p welke wijze <1e nijrretheidsitakken van
No,ord'elijk Frankrijk voor lange jaren zijn ver-
nietigdr, niet alleen ten g'evo,lge van onvermijde-
lijke krijgwerrichtingen, maar wel r'o'lgens een,
plan van lage en s,tc,lselmatige ve'n4'o,es,ting er
plun<lering, zouderl ve,le maatregelen, in de laat-
ste maandlen cl'oor onzc teqensrtanders genomen,
in een nieuur licht vcrsclriinen, en zou men zelfs
het zenclen der D'uitsche kriiqsgertangenelr nâar
het ldoorclien van F'rankriik beerijpen.

fn D,uitschland kent men clat werk tan plur-
<lering err vernietiging rriet irr zijnen ganschen
omvang; rnen kent er niet vo,lcloende c1e weg'u'o'e-
ringen en hçt s,1av'enn'erk, cien bewo,nerc opge-
iegcl; en claarom heeft rncl Frankrijk zekere be-
lra,rrcle;lingen ûrtzet kriigsgevangenen clurven
r'er-r,'iitenr. Zelfs als rrren geen rekening ho'uclt
nret het feit, dat clc gevângenEn dikr,vjjls in
Duitschlandl b,ehandrelcl werclefl op eene wijze,
n'elke ons p,ub'1iek zeer zorr \/erwonderen, als het
cr o'ver ingeiicht wercl, weet men toch, dat cle
kwcllingen cler krij gsgeva,ngellen dikwijis afhan
gen va,n onclergeschii<teu, of van bes/elen, eigen-
cltrnkelijk rloo,r officieren gegeven ; maat clc
Lanclelingen, waar ik hct oo,g op heb, eni welke
irr Noo,rcl-Franllrijl! en in België p'laats vo,nden,
\\"erclen volgens s;tipte lte,r'c'len val het hoo,g le-
gerbestuur uitger,'oerc1. Zii troÊTen niet eenige
g'ro,epen krijgsgevanrgclren, maaT rvel miilioenen
inwoneÏs,, en wa,fen cle 1,veersp.iegeriing van een
.q;ansich s'ta,atkundig s,te,lsel. l

Ja, cl,e la,a,tste D'uitschers,, clie affrokken, moe-
terr ook gevoeld hebben, z.oo ze wa,arlijk hun
la rdl mindren, dlat er zware rlagerl voo,r hun rijk
nanbraken.

Vier jaar geschieclenis Iieten ze hier achter
zich. X{a,at welke geschieclenis?

,(*-*
Zoa brak voo'r Bruss,el cle 17" Novernber aan.
.We beschrijven <lien ciag naa,r het verha,a van

clen heer Van I{alken in rr Het Gulderr Bo,ekske r:
rr Het was e'en clubb,ele Z,ondag, het was meer

clan een ZomcTag, het was cle zoo o,ngeduldig, o'
zoo ongeduldig verwachte <1a.g cller vrijrn'o'rding
van de hoo'fdstad.

Reeds vroeg in derr. mo,rgen ha.<i cle dienstcloen-
de burgemeester, mijnhesr f,emo{rnieg, c1e vo'l-
geode kerudsgeving doen aanplakken ;

Meeleb,tugers,

< Brussel is bevrijd.
_ Dle ho,o'fdstat1, serrlerrt den noodlottigen clag van

clerr 2Osten Augustus 'l914 tres,rnet, is wecler ge-
zuiverd.

Onze groo,te I{oming Albert, het zinrrebe,el<l
van eer, vEn moedl', van dapperhaCl, zal welclra,
aarr het hoorfd van zijn zegevierend leger., onze
lrcnrinde stad binnentreclen.

Brusselaars !

Juichen wij de helden to,e, die hun leven blo,ot-
gestelcl en hun bloedl gestort herbben rrcr;,r ircf_
Recht en de Bes,chavin,g:.

I,,e've de Ko'ning I I,eve Berlg"ië I

fn afwachting dat de Ko,ning en zijne rvakkere
tlo€pen hier zullen verwelkornd u'o,rclen, is o,ns
een eerste geluk to,egedeeld. D,e Duitschers zijir
r,veggetrokken en o'n)ze burgemeester z-al weldra
in ons midden zijnt.n

De b'lijdsichap doo,rdringt alle harten ; het is de
7ofzang van vreugcie, clie oqrstijgt naar <le souclen
sferen tan clen vre'c1e.

D'e so'ldaten cl'er bomclgenoo,ten wo'rden met be-
nijzen van genegenheicll ovedaden en in trionrf
ro,ndlgedlragen.

Brusse1 is eindèlijk vrij I

'le 10 uur rrerschijnen de dienstclo,ende burge-
rrreestet, c1e schepenen en c1e 1ei1'en van den qe-
rneenteraad op .ie tlap cler Leeuwen van Ëet
staclhuis, orn d'e bevrijding van cle Belgischc
ho'o,frlstad a,f te kond'igen:

Brusse,laars !

rt fn na,am van het .qemeentebestuur, cleel ik
<len inwoners van Brusselmerde, ciat hunnes,ta,cl,
u'elke sedert den 2Oiten Augustus 1914 doo,r de
Duitschers b,ezet was, cle,zen dag, Zondag 77detl
Nov'elrrber 1918, te 11 uur 's morgens,, verlost is.

Doo,r c1e ro,emrijke le.qers cler bemhaving o,ver-
w'onnen, hebben de barbaren, evefir 1af bl'j de ne-
cleria,ag als overmo'edig en brutaal bij cle o,ver-
n'inning, voo,r c1e bajonetten van otrtze orn,ver-
saagde so,ldaten moeten vluchten.

Zij trekken weg, beladen mct rle vervio,ekingen
o'nzer b,evodking, na cleze la,atste <iagen noo. on-
clanks den gesloten wapensrtilstancl, de afs,chuw-
lijkste daclerr van moord en plundering te hebben
gepleegcl.

llecleb,urgers, vergeten wij het noo'it !

En laten wij in rle s'cho.len a.an amze kinde,ren
haat inprentdn voo'r mjsdaad en s,churkerij, ais
u'ij hun ove,r cl'e l)trits,che bezetting in België
spteken,.

Brussela,ars !

Zoo'a1s ons volkslied het verko'ncligt, staat dc
Ilelg, na vier jaar slavernij, uit het graf op;

Wij herleven in cle vrijheid.
\Vij aclernel.
\Vij zijn einclelijk vrij.
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Vcrlieugen wij ons.
Vieren wij cle bewo,nderenswaardige overwin-

ning van o'nze clâppere legers.
îo'onen wij o,ns de gro,o'te

sternrning rvaardig, welke c1e

mind land vo0'rbeho'udt.
teve België !

I,E te de Koning ! tl

D'averende toejuichingen

ge,es,tclriftige woo,rd,en. Het vo,lk ro,ept in verruk-
king:

< I,eve Be'lgië ! I"ev-e de Korning I l.eve Max !l
De Groote l\{arkt is zwart va,n vo,lk. Aan de

vensters der huizen, op de ba,lko,ns van het
Broodihuis, zwaaien duizenden menschen met
hoeden en zakdbekenr. Op de eerste verdieping,
boven:, de trap d'er l.eeuwen, doren herauten de
thebaansche trormpetten scha len, en verkondi-
gen aldus, evenals in de langvededen tijdenr der

en ro,emrijke be-
toeko,rnst o'ns be-

begroeten drr.e
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God straffe fingelancl I (De Duitsche vervloeking maakt op de Engelsrchen niet veel indtuk.)

vrije gerrieenten, cle verlossing en de algem.eene
r reugde. .

Het oogenb'lik is plechtig. Diepe o,ntro,ering
rnaakt zich van de harten meester. De vlaggen
cn banieren u/app'eren in den wincl: D'e stedelijke
rnuziek speelt dre Brabançonne. De toescho,uwers
zwaaien met hunne ho,ed,en en zingen uit vo,lle
bo,rst mede !

Mijnheer Lemo,nnier zegt dan:
rt Wij zullen o,ns nu na,ar de Martelaarsplaats

begeven, o,rn de herinnering te eeren van de dap-
perer, die voo'r het Vaderland stierven.r 

,

D,a.ar aangeko,rnen, is de stoet driemaal talrij-
ker gewo,rden; dre menigte juicht steeds meer ell
meer in, uitbundige weugcle en luistert opgeto-
g'en na,ar de woo,rc1,eÏ, welke mijnheer Lemonnier
in den gra,fkeldet uitspreekt:

< Op d'en dag van heden, d'en gedenkwaardi-
gen dag, den gelukkigen dag der v'erlossilig,
gaar, onze da,nkbare gedlachten naaf de ro,emrijke
helclen, die vo,o'r het Vaderland gesto'rven zijn.
Zij àjn gesto.rven, met dleoogengekeerdlnaar die
stroo'k driekleurige stof, wa,arrr'oo'r dle s,oldaa,t
leeft en sterft. IIet is voor die vlag dat zij hun
leven ,vol hoop en toekomst, opgeofferd hebben.
Eere aan hen ! Wij, d'ie ze met onze teedere gEne-

genheid o,mringden, hebben het recht ze te be-
w'eenen !

En to,ch, met o,nze gewettigde sma,rt vermer:gt
zich dez,e troostende ged'achte, dat de opoffering
van hun leven niet v'ergeefsch geweest is. Het
is aan hen te danken, dat t1e zaak van de vrijheid
cler vo,lken o\r'erwclnnen, heeft. Dat hunne fa,rnilies
in rouw de uitdrukking cler gevoelens van rouw-
beklag der natie wel willen aanvaarden ! Dat een
lichtkrans van rosrn de heilige gedachtenis dezer
voo,r het Vaderlancll gevallen helclen omringe !

I,eve de Ko'ning ! Leve het Vaderlancl, ! l
De muziek speelt de Brabanço,nne, welke do,o,r

alle aanwe.zigen wo,rdt meegezonÉJen. Doo'r over-
hedlen en so,ldaten vergezeld, legt cie dienstdoen-
de burgemeester eenen krans neer aan clen vo,et
vàn het gedeukteeken.

De sto,et, waarbij zich Engelsche en Italia,an-
sche krijgsgevangenen gevoegd hebben, vedaat
de Marte,laarsplaaitsr, voo,rafgegaan doo,r de mu-
ziek qt met ontplooddb v'aand€'ls.

Op het o,ogenblik, dât de gemeenteraad uiteen-
gaat, komt een auto db binnenp'la'ats van het
stadhuis iugetederr. Burgemeester Max zit er in,
wordt herkendl, omringd en in trioqrf rondgedra-
ger.
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's Na,mitltlags, te 2 uur, wercl cle brrrgemeester

officieel op het Statlhuis o,utvangen. De Clothi-
sche za,al is versiercl, met <1e Belgisrche vla,g err
clb kleuren. cler sta<1 Brussel. Talrijke personerl
zijn aanwez)g. De schepenen I,emûnnier, Steens,
Jacqnrain, Hallet en PladEt, cle leden van delt
gemieenrteraa,cll, en enke{e andler'en vormerr het
bureel.

Mijnheer Max treeclt b,innen en 'n,o,rc1t met o'n-
beschrijfliik veel geestdtift bergroet.

ilIijnheer T.emonniet neemt hct woorrl :

. 
l{ijrrheer cle Btrrgemeesteï,

rr Het is mij onrmogelijk, rle u'oorclen te vinden
om cle vTerrgcl'e en blijtlschap <ler Btnsselaars te
vertolkenl, lrij het \/efnemen cler terugkomst uit
tle ballingschap van hnnhcn < groo'ten burge-
rlc'estc'rr. Alclrrs u.'o,rclt gij geno'etnd doo'r <1e be-
rro,lking, dic zocr trotsch en fier op haren cersterr
rnagistra,at is,, o'mclat zij lteg-r'epen, omcia,t zi j
r'<r,o,r:al .qevoelcl heeft, met haar ziel rro,1 vurigc
vaclerlandsliefcle, rlat grj de hoogste \/erpersoolr-
liiking z,ijt van burgerliike moerl en: 1t6'111y ; o,nr-
dat gij ira,ar getoo'ncl hcbt, hoc cle Belg"ische gc-
nreentelijke magistraten aa,n rlc'n vijancl mo€stel
\\'cersrtaan .

Er is een <.la.q, crren dro'evig als Ï-;et'ttcht, ciic
van cle'1r 2Osrter-r Arrgustus 1914, welke rroo,it rrit
lrct gcheugen t1cr Rrusrsre,ls'chc bevo,lking za1 ver-
tlwijnen. l

Daa.rop herderrkt lI. f,cmorrnie'r clcn fieretr
rrcerstanrl r'an rleir 'butgcmecster tcgcn cle otr-
rechtva.arcligc cu krvclzielic c'ischet dcr Duit-
schers, zijnc .vcr'bannin.g c11 gcrtangens,cirap,
zijnen lijdensu'cg van vier latrgc jaren. IIet
strengc rvoordor sprc'ekt hij ovcr <1e u'recclhe<l'en,
rvelke r1o,o,r c1'en ba,rbaarsclrcn, bezc'tter beclrcrrcrr
\\'crderl en brengt lrttlclc aa,rr r1c geestiitacht rratt
dc Brttssels,che lrcr;o,lkirg, aarr tlen genrccnteraati,
aa,rr dc beambten rler gemc'en1e, aan ailen <lie <1e

Btus,sels,chc bcvo,lking gestcurrrl c1r geholpeir
hebbcn gerlurenclc cle lange clagerr van tlroefheitl
en ellencl'e.

lI. Stecns, rle <leken va,tr dcn gctncettteraatl,
nanr. daama het woorcl:

rr Het is rlet eene lcr,'errdige llliirlsch:rp, clat -r'ij
<1ezer zetcl rveclcr zien ingetro,rnen cloor hct tootr-
bc,elcl <1er gemeentc,lijke overheden. Als een waar-
clig opvolger cler groo,te figuren, r,r'elke op rlicrr
zctel plaats llamen; als een T'Serclacs, cen Cot'-
neillc, cren, Spra.ngcr, een Attueesseus', fiere Bra-
bande'rs,, clie irr clczelfcle zaal huunen onverze!-
telijken b,urgerwil tegenotrer de afpcrsin.qen vâll
het Oo,stenrijkscl-r bervincl s;telclen, zal uw naattr
stce'cls in onuitw"ischbare trekkcn ir-r hct Gulden
Roe'k onzer AnnalEn schittcren.

Doo,r u\\icn ornbuigtrartn tvec]ets,tanc1, utvert
moed, hebt gij (lcn $reg gctoo,nd aan clegenen die
u \\'e gcv âarvotl c ambtsv ervulling m o,cst en o ver11 e -

men, en als hun eei <laarbij o,ngescho'ndcn bc-
waarctr is gebleven, is het in ltet voorbeelcl van
r1w geckag, dat clegenen clie uute waarciigheicl
tijd'elijk moesrten be'kleeclen den moetl putten om
ons, te miclclen rtan hevige worsteling, te leiden.

In België staat het gezag <lei' .qemeentelijke

overheid, door eettrvenlange overlerrering beves-
tigdl, zeer hoog, maar hoe'zeet wordt het nog r1o,ot

uwe ho'udling r''erheven, en we,lke les i1 o,nze,

geschiedenis voor hetr die later clait gezag zt1l1ell
hebben uit te o,efenenr.

Welke later ook c1'e gebettrtettis,sen tnoqetr zijn,
tegenovst ureilke ze ambtshahre zullen staan, wel-
kJgevaren zij ook zullen moeten trotseeten, altijti
za1 ulir snt€tnbâre geestkracht tegeno'ver e'en vef-
afschuwd'en o,nd'erdrukker hun' rroorschriiven,
hoe zij zich te gedragen hebherr : uw schittere'nr1
vo,orbeeldl zo u .qeen enkele rve'if dl in g re'clt tva,arrli-
gen en ied'ere zrnrakheid misrdacliq maketr.

Onze diepe berntorr<lering u'ordt d'oo'r ieder qe-

dee,ld, r'-ant gij ve'rDersooniiikt de vollecligste
o,pvatting van vo,ls,trekte plichtsverrrullinrq.

W'aard'e bulgemeestet, tle eettnalige e:enegel1-

heid drer lec1'en rtan <1'en .Eemc'entetaacl, die Eij
rloor uw r,o,lrnaalit beleirl heh't rveten te \/er\ 7er-

rten. wo'r'r]t nog s,terlier door tlcn lrrettiqen hoo'---
rrlocrrl, welken wii scvore'Iefl, \\ranfee1 rvii c]'en

vurigen 'rraderlan<1er, het levcnd zinncbce;lcll rran
tfou$/ aân n'oo,rcl en e'er, to,t r-Je o,nzetr J':ttnnctt
reïenen.

Onze roenrriike solc'laterr hehben n"o,nder-etr vau
zelfooofferirrs cn rnoecl qetoo,rrr'l' : o,nze lo,ftuisirr.
nen zjjn onrrrachtig om o,nze r1'rrrkbaarhel'.,1 jesens
,lc rc'clr.lers vâ1r omzc.ll p:eheilicrdetr qro,nrl naar hc-
hoo'ren uit te clnrkl<en, maar lret is met eelre
o'nuitspre,kelijke fic,rhci<l rlat llij dcrr llrrserhe,ld 

.

to'eiuicherr, ciicn n'ij met eener innigerr cerhicrl
1:egroetet. ))

Na M. Ste'ens ko,rnen anrlerc le'dcrr varr clcrr
nemeenteraa.d lrunne cliepe aan<lo'errirrq, lrrrrrrre
vfettqcle en fierheirll in u'oorderr uitclrukl<gr. Ter-
rvijl men buitcn d'e nrenigte va,ler'larrrlschc lic-
deren ho,o'rt zinqeu, <lraast rle hcer \"jicrsct rcn
s.choon klinkclicht voo'r, tcr eelr val'1 rlen llurqc-
rleeste'r. Da,a,r:na neemt cl'eze hct \^/oo,ral :

r<Ik weet niet, o,f het mij rnoeql.ijl{ r,al ziin,
rrr"ijnre aanclbening te becllvingen om tot rr te s,pre-
ken, zoo,als ik het 20,11 moetctt en willen docn.
llaar gij beerijpt, hoezeer c1e Eevoelens nrii olcr-
stelrr,en o,rr hct o,ogenblik clat ili mij, na cc,ncr zoo
'lr:nge s,cheitling, wetler te midrleri vrtir tt lrcvinrl ,

irr rlit staclhuis, bcturelk zoo,\,c'cl orrt'crcetelijkc
lrerinneringen in mij opvvekt.

I)c o'ntv'ansst, u'elke mii te hc'nrt valt, treft rnij
,]iep: bij mij tc huis,, blo,emen, trrilen, korven,
r.lie <le woninq met hunne s('llrc:l.r verrrttllen ctr

'eeds rro,el ik mii verschrikt <1oor c1e o'veLnraat varr
1'rrlclebetuigingen, Naarvan ik het voo'rvcm bqr.
l{aar .qeno,eg van mij zelven gcsproken. Ik heb
haa,st, cl'en vrijen lo,o'p te geverr aan de gevoelells
<lie zich in mijn halt opdringen. Mijn eerste ge-
rlachte is voo,r ciie o'nzer ko,llega's en mede'wet-
licrs, lvelke ik b'ii rniine terugko,ms't niet mocht
s,ederzien, en dic gcdurende het somber tijtlpcrl;
rler vreetnd'e be'zetting vcrclwenen. Zii hebben i-ret

seluk niet gehacl, dit uur te hoo'ren slaan cler
hcrstelling. \trâârvan men sçrt'ak, en einclelijk ge-
trrige te zijn van dle herleving van Recht en
Rechtvaatdigheicll.

Op het oo,gentrlik, dat c1e ho,ofdstacl zich v'erlo,s't
zl&. van c1e hatelijke tegenwoorcligheid cler Dtit-
-sche troepen, drukkenr wij onze bewondering uif
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\'oo,r de kloeke Bruss,elsche be,r'olkitrg, u.icr hou-
rlirrg gerhlrende cle clagen van lijclen ioo prachtig
\\'as en c1[e zichzelve gecliurende het vierrerr der
clrrenryinning waârdig zal blijven.

Vanaf cle*zen avo,nd herneem ik miine ambts-
pliclrten en, met den b'ijs,ta,ncl en cle raadgerringen
rra,n nrijne kollega's, d'e heeren Lemonnier en
Stcens, zal ik mijne kra,chten trestedên, o{n eelr
cind e aan clclln'ano,rcllelijken to,es,tancl tc stellen.
De bevolkirrg is iret zichzelve verptricht mij hierirr
tc lrclpen. Zij ishe't ook verplicht je.qens clegenen,
tlie ze in c1e rl:agen van o,n,tbering beschenircl err
oncl'crsiteun<l hebbcn. Brr bii c1e hednnerillg aatl
rlic heschcrnring cn clien bijstancl derrk ik, ieder
vi"rrr u heeft het reeds geraclen,, aan cle rre'rtegen-
n oo'rcligers der o,nziidige Sta,terr, aarr ci'en lrrârkics
rle Villalo,bar, aatr M. en ltlerr. Br"arrcl Whitlock,
aatt nrijnheer van Vodlerrhoven : ik denk ook aarr
lrct Natiolraal Ko,lniteit, aan de heererr Ernest
Solva.-"- c11 Francqrri, aan allen die aalr dat ptach-
tiq rverk lmnncn s'teun ve'rleeoclen en u'aanne<lc
Ittrrt tt:,itllt s,teecls t'erbo'ndctr: zal b;li'iven. ,

Na ccu ll"o,orcl r;arr d'a,nkhare htrlc.le sebrncht tc
Ircrl,b't-n aarr de schepcnet, cle qenrccntcraaclsJc'r'lerr
r:rr' a11err die in clienst r,arr cle gemeertc \\'alcn,
rlirrt" dc lrrrrgcmecstcr alrlrrs rro,ort:

rr Bclgië en ziinc hoo,fr1'stad hcJ:hen gerlrrreirde
,I,:zcn o,o,rlo,e \1'r:eedl geleclen: mâarr ik ben et
bijua to,c rte'rlc"irl tc zesqen, clat ik clen aanval,
\\,i1llïaa,nr o{rs land heeft blootqesitaall! niet betreur,
cn rlie hct, c1o,o'r r1c ve,rp,lichtirrg om cle wapens,
op tc nemc,n to,t hanclliaving van zijne eer, be-
lro,erl lie,eft voor eene liidend.e rol in dit groo,t€
rlrrel, n'a,arbij het ging, voor de volken als vool-
lrc't inr.livirlu, o,m a1 wat <1en prijs van het leven
ruitlnââkt.

I{cnine cll volk zijn clkanrl'er rvaaidig ge-
u ce.rt. Zij hebben voor o{ls eenen o,nsiterfelijken
roc'r'll \ren\ro'rverr, rlie tegeliik c1e heldhaftige so,i-
tlaten en tie burgerlijke bevo'lkin,g oms,traalt.

Bre'lCiê nrag er trots'ch <tçt ziln, zijnen naa,rn
vo'o1tâat1 in ile geschierlboeken te ziet o'pgetee-
kcntl na,ast tlien der: gro,o'te mogentirheden, welkc
tic n'ereltl b,errrij<l hebhen en met zijne smarterr
t:'tr zijn b;loccl aa.n r1'e henrierrwing tler mensrchhei(l
tc lreblrcrr rnceqcwerkt.

C), t1ê rÀ'ol"steliltg is la,ng en s,chr-ikkelijk ge-
\,'.ees,t ; zij vrcrc1 aa.nho,utlentl tloor tfanen en
tlro'efheirl geteekcu'cl; maar c1e cleugcletr, u'e1kc
zij in omze zielen he'cft gewekt, rle kracht waar'
rrrctle zij o(rs karâkter gesrtââld heeft, zulleu in
rliens,t gesiteld w-ortlen \ran het onafzicnbaat werk,
rlat v66r ons ligt. l

D,e burgemees,ter begeeft zich, eenige nli1rr1teli
latcr, rraar rl'e s,toep rta,ll tlc tta;p ticr Leenwen en
zcgt to't het vo,lk :

,, \\/aa,rrle lIetleburgcrs,,
Ik ben rliep bcrvogerr o\icr tle o,ntvangs,t, welke

gij lnii bcleicl heb cn drg gevoelens van sJ'mpa-
tlie, clie gij mii betoo,nt, maar met mij toe tc
juichen, keert gi.j tlc ro,llcrr otn. Iizelve moret gc
tocjuichcn en uict rrrij.

Geclulende clen garrschcu. oo,11og is mijne ho,u-
rling s,lechts cle rn,eers,pie:qcling ge\treest van cle
rrwe. Ik hcb slechts uwe meening, rlwe gedachte
I'crtolkt, verpersoclnlijkt en uiting gegeven,

(leclureude rnijne lange gevallgenschap heb ik
gcen enkel o,o,genblik opgeho,uden met mijne
meclellurgers d'ezdlfcle clenkbeelden te koesteren.
U$' roe,mrijk gedrag heeft mij gesteuncl, âange-
rno'ecligcl.

Eere a,an de wakkere bertolking van Bmssel;
zc,lfs in cle smartelijkste urel1 hielcl zij het hoo'fd
o'rlhoo,g ! >

Op cleze \4ro,orc1e11 vo'lgde eelle ( Brâ,b'ançonne )),

u'elke do,or cle gansche menrigte rvercl meegezo'n-
gerr. D'aarrra tras hct <le beurt aan t1e rtaclerlancl-
sche iiedererl van <1'c bo,ttrlgenootell. Noo'it was
c1e Glootc Ma.rkt gettrige van meeT vrel1gde en
vcrmkking. l

Err <l'an al dic too,nee'letr t'an, het rveclerzien der
sol<laten en farnilie'leden, ook in c1e hoofclstatl.

Eirkele sitaa,ltjes vau d'e I'ele :

rr \\iij waren aau hct statio'n vart Schaarbeek.
I),aa,r sto,nd c'cu schildtlacht aa,rr tle deur, mijme-
rentl, hct hcro,frl .qeb,ogen. De bra,ve jr:,ngen tlacht
stellig a,an <lc ziinen, wa,nt hij merkte niEts van
hctgec'l eL ro,rrclom hem on-rging.

Oo hct voetpacll kwarn met lo'o'men stap een be-

iaarcl man aan. Hi'i nadetcle clen scrldaat, beza,g

henr tnet dro,errigen blik van het hoofcl tot de
rroeten,. Eensklaps heft de so;lciaa het ho'ofd o'p;
hîj ziet clerr bejàar<lell lnan ; httnne blikken o'trt-
nro'eten elkanclet, sqx oo,genblik blijtle verrass'ing
en zij vallen in c{kanrlers aûnen : < Vader ! l
rr flijrr jo'n.qen ! r. En satikkcncl van a,andoefiing,
lieven zii eclrige o<l.qenblikken sprakeloos. D,an,
richt <le zoo'1r eelri.tc lvoo,rden van aanmc'erliging
to't z.ijn vad'c*: ,r 411o,, 6116,, 1iacler, s'te1 u ntr
.qcrusrt; Sij ziet wel, dat ilt gezonclr bel; we,es nu
kalm !rr.

llaar cle o,u<1e kon n,ict to't bedalen ko,rnen. Hij
hicl<1 niet o,p, zljn zo,o'n te sitree en. D,eze deecl
hcrn c'chter cpmerken, clat hij oplvacht sto'ncl en
lrcnr, o,nr-nic1k1'e11ijk na zijne a.flossing, zo'u komel
olzoelien. I)'c rratl'er kcm ectrter z.iit'r zcrcm niet
1o,s1aten.

frrtussctrcn was cetl ancler solclaat o,no,pgemerkt
gcnadercl. Hij belleek clit too,nee,l, ging tot bii
zijncn krijgsmakker, o,ntlas,ttc hern, v'an zijneni
go'f('lc'I, d'eecl hern zeTf a,an, o,n'ina,m h'em zijn ge-
\teer en zd: uYa,.'m fi, vla quat' années que ti
clemincle to,n p,ère. îu 1'as maintenant. Reste près,
cle lui, mo'i, ie mom erai la gar<lb. l (Ga maar,
niijn jo'lrge,n, gij vrâa.gt nu reecls viet jaat na.ar
turvcn vacler. Gij hebt hem nu. Blijf bij hem, ik
z:rl op n'a,cht trlijven.)

Ecn an<ler tooneel van bro,ed'erlijkheid woon-
dcu l"ij bij op cle Kruicltuinla,an. I{et zegevie-
ren<.le lcgcr trok rroorb j. Na hct voetvolk kwa-
rncr cle kanonnie'rs,. Eensklaps zien rvij een so,l-
rlaat rran zijn paarcl springer, d'en muur v'ân toe-
scho'urterrs dbo'rklieven als e'en bo'rn, en in de
:lfirelr vallen van eene bejaarcle vt'ouw : rr Moe-
clet l r. De eerste so,1c1a,at der batterij beziet zijuen
kameraar1, op het cl'crrie pa.arcl gezeten. Beiden,
bekijken elkander aarzelen<l, niet r,vetencl wat
hun tc cloen statrt. Maar cle o,fficier kornt eens.-
klaps toegere,rlen cn roept : rr Voo,ruit, hij ligt in
cle armen zijner moeder; laa,t hem, hij zal ons \^7ei
inhalen Il
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Belgis'che auto,-mitrailleur.

XXXIX.

DE INTREDE VAN DIEN KONING
E BRUSSEL.

't Wa,ren nu voo,r Brussrel riagen vo,l van blijtle
clrukte en beweging.

D'en 20n wercl bekend gemaakt, dat de Ko,ning
o'p Vrijdâg 22 No,vemb,Er o,fficieel, om 10 uur
's morgens, zijn intocht zou irouden langs den
Gents,chen en den Vlaamsrchen steenweg, cle St-
I{athe'lijnepla,ats, <1e Kiekenm a,rkt, c1e Anàpach-
laan, het cle Bloùckereplein, de Noord- en Kruicl-
tuiulan'en, D'e Koning- en Wetstraten naar het
Natiep,lein.

D,e st3dl bereidcle zich voo,r o,m clen voffit gees't-
clriftig te ontvangen.

Twee divisies van het leger en cletachementeu
cler geallieefale tlo,epen zo,rrclen clen srto'et vor-
men.

fn het Paleis c1e'r Natie zourlen c1e vorst en
vo'rstin doo,r Kamer en Senâat, sâmen ve'rgaCercl,
ontva,ngen wo,rden.

Intusschen haclclen alledei fllechtigheden
p1aa,ts.

Ziehier een verslag daaro,vel: :

<t D{nsrclagnamicldag greep een plechtige betoo-
ging plaats o'p het kerkho'f te Evere. De gemeen-
tera,adJ van Brustsel, geleid c1o,or den heer burge-
me'ester Max en het schepenko,llege, heeft eerr

blo,emenkrans ge{egd op .c1e graven de't 45 helden,
die te Brussel gesto,rv'en zijn. Voorafgegaan doo'r
het vaaaldel der ma,atschappij rr Helpen wij de

verminktea van den Oo,rlogrr, g'edragen doo'r een

verminkte van het 1" linieregiment, ko'mt de klei-
ne sto,et aan de gtafstedb.:

Daar hield Burgemeester Max een to,es,pra,ak:
rr Nu de vijand, verslagen, Bruss,el verlaten

heeft en een betere torekomst o,ns te verwachten
staat, moreten r,vij de gevallen helden gedenken.
Zij hebben hun plicht geda,an, maar helaas ! zijn
ze hier te Brusrsel ko,men sÉerven zonder de over-
r,vinning gezien te hebben. Maar vergeten wij
noo,it clat cle overwinning ook hun werk is. Hun
aandenken zal b'lijvend zijn in o'nzen geest. >

Op den terugkeer ho,udt de s,toet eenige oo,gen-
blikken stil r,-"oo,r het graf val schepen Maes.

De 41 slachto'ffers van Duitsrche geweldenarij
liggen op de Natioqra,le Schietba,an begraven:
allen vo,or den ko'p gescho,ten omdat zij, achter
het fro,nt, hun vaderland gecliend hebtren,.

Slerchts op 1 No'vemb'er kon men die to'ela.,f,igg
bel<onren op iecler graf een armzahg hor*H
kluis,je te plaatsen met een zwart vo'lgrummer.
In clien grijzen Novemberneve,l was het een diep
ontrocrende plechtigheid ; een becl'e"/aart was het
en eenieclet had het gemoectr vo'l toen ook hier c1e

burgemc"ester van Brussel een korte toe,spraak
hielcl.

rr Te f,1rE1s hebben wij hulde gebracht aan
onze soldaten op het ve,ld van erer gevallen. D{e,
u'elke hier rusiten , zijn alsimoo,tclenaars terechtge-
ste1c1 geureesit. Vrourven a s mânnerx zijn hier ge-
vallen enkel o,mclat zij han vaderland gediencl
liebb'en. Zij hebhen in het clonker gearb,eid', zon-
cler beloo ring te hopen. Zij wisten welk gevaa,r
lrenr te wachten stond. Zii hebb'en nochtans niet
geaarzeld. Zij zijn gesto,rven als martelaars.

Rrrigen rvij o,ns voror zo,bveel heldenmo,ed. Zii,
hebb,en het vaderlancl gediencll en ziin niet ge-
\4reken voo,r clien beul. l

Dtê kleine plechtigheidl is ten eind'e a;ls een roe-
ren,cl inciclent zich vooÉdbet. Als die oiverheden
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zich terugtrsikLen, komt eerr vrou\ry, met een kind
aan cle hand, den heer Brassine, gemeenteraads-
lid,, die alle opzoekingen in de schietb,aan gedaan
lieeft en dle de volledige namentijst b,eeit, vragen
waar Leo,n Jacquet ligtl Zij l>eziet al die naa,rnloo-
ze graven toit 't antwoord koont: Zij stonder juist
yoo.r ! Dre arme vforrlw barst in traûen lo,s en na
een b,loemtuil op het gra,f gelegd te hebben, valt
zij met haar kind op de knieën en b,idt. ))

Ziehiet de namen der helden die ciaa,r b.egra
vem liggen: Bâ,erckelmans. Franck, J. J. Van d,er
Cammen, Filip Baucq, Meju-ffer Edith Cavell,
I,oCewijk Bril, Pieter Poels, Mejuffer Ga,brielle
Petit, Josef Delsaux, Jul. fegay, Os,c. Ifernal-
steen., K. Simooret, Frans X{us, Arth. Roland,
Ad. Co,lon, Des. D'ufrasne, Jul. Gres,sier, Ern.
lIo'hr, P. Denis, Pro'sp. Krické, K. Parenté, 1,.
I,efèvle, L. Boiteux, J. Co'rbisier. G. Kugé, J.
Oosterlinck, J. Neyts, Jos. Chariier, Em. ller-
tens, Is. IJytterb'ro'eck, Lod. Gille, I\{ath. Bod-
son, Leo,n Jacquet, K. Deha,em"ers, Ilect. Purnel-
le, Jul. I)escamps, I,uc. D,escarnps, Fr. Verga,u-
wen, Ern. Sternigny, Is. Van Droogenbro,eck,
Aug. Vanr D'roro,genbro'eck,

Men ma,akte een proklaraa,tie van Foch aan de
geallieerde legers b,eJ<eod :

<Groot geallieerd hoofdkwartier, \2 Novem-
b€r 1918,

Offic-ieren, Onder-odficiereu en So'lda ten
der geallieerde legers,

Nadat Clj de! vijand met vasiberacienireid iiebt
tegeuho,uden, hebt gij hern maanc.leu lailg zo'nc.er
respijt aangeval.len, met qooitluwe[de r]oo,p eil
krachtdadigheid.

Gij hebt den groortstera veldslag der rvereltige-
schiedEnis gewonnen en de heiligste zaak gered:
de wereld,vrijheid.

Weest fier !

Gij neOt uw vaandels versierd met onsterïelij-
ken ro'em,.

tlet nageslacht zaù u dankbaa,r blijven.
De maarsclralk van Frankrrjk,

Opperbeveihebber der geallieerde legers
FOCH.I

Blussei tooide zich vo,or de o'ntvangst van, den
Koming, he{ leger en de gea,llieerden.

Zoo meldde een blad:
a Brussel toout zich in feestgewaa,cl. Overal rij-

zen masten; de Groo,te ntlarkt wemeit van vaaû-
dels van a,l de geallieerde naties I de tseurs ook
wondt p'rachtig versierd. De Ko,ning zal. nauwe-
lijks kunnen zien dat de vijandl hier sedert vier
jaar zoa deerlijk heeft huis geho,uden. D'e rnist
nochtons, oorttrekt aau het oo'g al de kleurscha-
keeriugen. Mocht Vrijdas de zom niet op zich
laten wachten !r

De heer Coo'reman, voo,rzitter'van den tselgi'
schen nrinistertaad,, zond a,an c1e burgemeesters
van Le Hâvre en Ste-Adresse volgenden brief :

Brugge, 16 No'vember 1918-

< Va,nr hun land verwijderd doo,r de tragische
noodzakelijkheden van den oo'rlo,g, hebben de
Belgische Regeering en duizenden medelrurgers

in uwe s,te'de een hartelijk o,nthaal geno'ten, dat
nooit zal uitgewischt wo'rden, noch uit hun ge-
clachte, noch uit hun harten.

Ten uwent hebben zij vreugde en smart ge-
kendJ : zij hebb'en haardsteden gevo,rmd, hebben
er wiegen gepLa,atst, hebbenr er o,o,k graven geia-
ten. l

En de heer Coo,teman eindigl met de verz&e-
ring uit te drukken dat er, niettegensta,ande het
v.ertrek, to'ch iets zal overblijvefli onze erkente-
lijkheid. Hij vraagt, in naarn der Regeering, de
bevoli<ing te wi.llen beda,nken.

Over clen stand der troepen m'e1c1lde men toen :

tr De Belgische troepen staan in Antwerpen,,
l{echelen, Brussel.

De Britsche,2" en 4" leg'ers sta,a,n ten Zuiden
vat Brussel, o,.4. te Hal en te Charlero,i.

Flct Arncrikaansch 3" leger heeft Briey bezet,
clen hoo,frlzetel va,n het ijzerbekken van Lo'tharin-
ge11 eI1 cle vestiug Lorng\ry, nabij de grens van
Luxemb,urg.

In Zuid-tse,lgië, in Elzas en in I,otharingen.
werden de Franscheu o,veral met uitbundige
gees'tdri f t o'nthaLald.

D'e D'uitschers hebben groote stapels materiaal
achtergelaten; duizenden gevangenen bleven in
de handen der geallieerden. Zij waren in erbar-
melijken toestand. l
. Reeds v'an 19 Noy'ember dee'd eene afdeeling
a,rtillerie hare intlede te Brussel. I{et was de 2u

batterij , on'd,e'r b'evel van'ko'mmanclant Collilet.
\\'e1k verschil van uitrusting met de Duitsche

kano,irniers, clie er ellendig uitzagen.
Is het noodig te zeggen, dat zij ook o,ntha,ald

tvercleir op luide jubelkreten en zakdoekgew-uii?
Zij 'bctrokken hunn'e kaaetue te Etterbeek, waal
allera,audo,enlijkste toiorneelen zich voordederr.
Familieleden en kennissen kwa.men to,egeloopen
en omhelsden de so,ldaten

D,en 2,1er kwarnen nieuwe a,fdeelingen artille-
rie binnen, met ontelb,are gespannen, opgevolgcl
doo,r vele andere troepen,sroorrten, De kano'nnen
'lvaren prachtig en droegerr heuglijke nanren, die
âan roemrijke ve'ldslagen herinneren : Passchen-
ilale, Ho,uthulst, D{ksmuide, IJzer, enz.

Vele ka,nonnren wâ,ren versierd met b'loemen,
die kinderen en dames toegewo,rpen haddEn.

Het is eigenaardig eenige berichten uit c1e b'la-
den ciier dagen over te nemefl. Ze teeken,en den
tocstand en den tijd.

Van ove'ral kwamen er vreemdeliugerr aân.
< Gansch Brussel is in rqr en roer. Uit alle orn'

liggenrcle gemeenten, den weg soms uren te voer
afleggend, ziju duizenden naar de hoo'fdstad ge-
ko.men oqïr ornzen Vorrst te verwelko'men,

Het is een geestdrift zo,nder weerga, een o,p-

getogenheid, die hoo,g oplaait in de meest groot-
sche betooging, die oms land ooit heeft meege-
maakt. l

lIaar, er diende voor lervens,ruicldele,lr gezorgcl
te worden. Zoo meldde men:

ru De Syndikale Vereeniging van hotei^ en
resta.uratieho,uders koodigt aan, dat de beroqrs-
vereeniging der Belgische koks in hare zitting
van 15 drezer besloten heeft den dag van de
( blijde intrede des Ko,reings r het wtrk te staken'
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ile bezitters va,n gast- en spijs,huizen zullel

cle'rhalve [Jeenr geTegelclcn r]ienst lmnnen inrich-
ten.

I{et publiek moet dus roo(zorlgen nemen.))
De I(o'ning zoncl aarl het gemeentebestuur van

]Jrussel volgend telegra,m, als antwoord op het
telegram vaar to,ewijding clat llrussel den Vo,rst
op 1? November, dag der b,evrijding, s,tuurd,e :

rr Ik dank innig d,en heer schepen Lemomier
voor het hartelijk teiegram dat hij mij in naam
z-ii rrcr mede'tr,urg'ers toestuurcl,e.

I)iep oartroerctr keeren c1e I{o,ningin en ik Vrji
clag in r1e ho'o,fdstad terug.

L"n lli:'Tff*'.^*ki3ii i,
llaa,r het was nog niet ovetal rustig :

tr Booswichten enr dornrnerikken ga.an weer ââ,11

het plundereu van huizzu, waarin D'uitschers ge-
durende den oo,rlog woo,nctrsn. Ho'e onzinnig. I)'e
gemeenten zulleu de schade ruoeten betalel,. l)c
perso,nerÀ, d,ie men treffen wi7, zijt immers rn
het buitenlaudl en men berokkent o{naaûg'enaa,1u-
iredeu sffl qnil,s1s lieden, die geen schuld heb-
ben.

Iu de stad heeft het volk gistelen ruiten ge-
blokeu in herbergeu o,I srpijs.[urzen, clie geclureu-
de deri oorlog voora'l dr:o,r' D,uitschers bezocht
werden. De Belg'iscile soldaten hebben de o,rcte
herstéld. >

tu Het Verbrd<iug'sho,f eu de Beroelxhcrveu zu1'
lerr lrunne zittingen hememen, zcpdra men de
i:oodige verwar,ming heeft; de lechtbaùk va,ir
eersten aanlcg zal zich or), 26) te zeggcn urtslui-
tend met stra"{zaken bezighou<len en een deeJ
harer leden za,1 gectrurende tn min o,f meer lange
tijdruimte als onderzoeksrcchters zetelen, rnet
lasrt de menigv'uldige gevallem te otriderzoekeu
vaur hen die beticht wordiefi vir'n bijzondsls nris-
clrijvén gedurende de beaetting : safirerr,spantreil
rnet dien vijand, opkoopen en opstâpelen vaû Ie-
veirsmidtdelen en ande,re misdrijven die vallen
<inde'r torepassing van de wetten-besluiten do.or de
regeerin,g te Le Hâvre ged,urende c1,ie tijdruimte
afgekondigd.

I),e heer eerste voorzitter Desmedi zal zich
iroo,fdzakelilk b,ezighouden met r1e medewerkers
vaar de gecensuleerde bladen en de onderzoeks-
rechter Bilaut zal de gevarllen cler aktivis,ten oqr-

d,erzoe,ke[,
De rechtbank van Kooiphanr.del zal hare zittin-

gen sl€chts kuamen hernemen, wa,nheer de leden
zullen verkozef,r zijn door de handelaars, die
kiesrecht irebben voor de benoemingen deir kcrn-

sulai,re magistratuur. rr

uÛit de trarmrijtuigen zi j n de D,uitsche o'pschrif -

ten weggenornel. De verschillende trarnmaât-
schappijen hebbenr de trorlleystaven met lvappe- 
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lende vaandeltjes doen versieren. Het is een aa,n-

genanr€ aanblik.
IIet personeel,der trams krijgt wegens de in-

trede des Ko,nings een bijzondere v'ergo€ding. Dte

bedîenden die den <1ag van de intrede werken
moeten, beko,rnen diub,bele verrgoecling, maarr het
personeel heeft schier eenparig beslo,ten niet te

werken. De d'iensrt zal dus geschorst wordern ge-

clurende vier uren v66r en na de ptrechtigheid"' rr

Nog werden a,lierlei telegrammeu gewisselci.
<r De voo,rzittcr der Franschc Repu6[ek, in hcL

telegram dat hij tot d'en l3elgischèn Ko,ning ge-
stuurcl heeft, zegt dat hij verheugd is te verne-
mct dat rr binnen eenige dagen l{ij zijn pi,echtige
intrede za1 clo,en te Brussel aan het hoo,fcl zi;n*cr
zegevierende tro'epen. l

Hij eincligt, zerggencle : tr Ik b,edank IJwe À{a-
jes,teit, claar hij mij vcrlc<lcr rry-cek de hoop heeft
gcgeven op een aans,taa,nd bczoek te parijs. D'e
be,vo,lking zal den I{onirrg c'n Iio,riingin cler Bel-
gen vurige e,er be,lvijzen ri.

I{oning Albert heeft gezr.ntlvoo,rcl :

1Ten hoogste aa"rrgedaan clo,o,l urv telegram,
bicl ik u trijn innigsten clank tc aanrraarden-. Het
zal de Koaringin eu trIij groo,t geno,eg€n doeii
uwe vriencielijke uitnoocliging rvelrvillend te be-
antr.voordeu l.

Pres,icl,ent Wilson stuurde onzen Koning eerr
ka,belte'legraru, wa.arin hij hu1cle brengt aan cleir
moecl van het Ilelgisch leger. Hij besiuit :

ru Het bioed van België's he'ldhaftige zo.nen is
liet tevergeefs gevlo'eiil. l

llor zag po,li.tieke gevangenen terugkeeren.
ru Terwijl o,nze da4lpere sr.r,ldaten, flink en blo-

zentl van gezondheidr, de hoofdstad binnertre-
den, komen audere, uitgeho,ngerde lleigerr uit her
vervlo'ekte D,uitschlamd terug. 't Zijn de talrijke
veroo,rd,eelden voor hun vaderland sche ve r kl eef c1 -

lieid.
Gisteren kwaruen die o'ngelukkigen, die jaren

en maandeo o,pgeslo,ten blev'en te Reinbach, nau-
welijks g'evo,ed:, juist genoeg oru niEt te sterven,
sleclrt gekleed, ziek, op de Dailiypla,ats aan. Zi1
zijn in het toev,luchtsoo,r'c1 r<Galiiéer, aan de
Schaa,rbeeksche Poo'rt o,pgenomen. Wat waren
rlie rnartelaars geiukkig, clie a'lleenlijk hun leven
heb,ben beùrouden,; dank zij het vertrouwen in de
eindo,verwinning der gealiieerd'en', in hun roem-
rijk vaclerland weergekeerd te ziju. l

NIen 'n'ilde atr daderlijk orli reis. IIaar zoo werd
cr ge\,vâa,ïschuwd:

tu Alvorens het bedrijf te hernemen, moet men
vâ,stste1len of alle g"evâ,ar op de spoorwegliSnen
verdwenen is.

Da,arb,ii, zoo,lang de telegraaf niet werkt, kat
lnen geen geregelcie werking in gang ho'uden.

De vraag der signalen is o'o,k van belang orrr
o,nrgevallerr te verrnijden, vooral bij nacht.

Ii{et zatr eenige dagen duten, eer men een goecle
elektriscire verlichting heeft.

IIet personeel is schier vottallig ter beschik-
king, in dat opzicht bes,taat er c1us geen bezwa,ar.

Vele lieden zouden g'râ,a,g vernemen of het pu-
bliek onmiddblfijk met dre treinen za,l kunnen
tetzer,,.

Wa,arschijnlijk is, dat in deu beg{nne de mili-
taiiren alleen toegfilg tot de treinen hebben zul-
len, dlie zaak hamgt van de m,ilitaite o,v'erheicl a'f

en niet varra het beheer der spoo,rwegen.
T'{.et zal s'tellig niemand vsrwo,nderen dat in

c1e Noord'srtatie thans al1es nog o'verhoop ligt. De
l),uits'chers heb;ben t1a,ar huis geho,uden gelijk
e,lc1ers. Het ziet et uit als een zwijnenstal. D

NIen srteide het oproepen vân nieuwe lichtin-
gen in 't zicht:
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ti IJ,e lLegeeriug, tveuscheûri zoo,veei urogeiijk

tle o,udere so'ldaiten uaar hur haa,rdsteclen terug
te zenclen, heeft besloten c1e jongere klassen o'n-
der cie wapens te ro'epen.

Daar cle bes,taancle wetgevilg niet vo,lc1o,encle
is om to,t dit doel te geraken, zullerr doo,r Iionink-
iijk besluit, bijzo,nrlerer maa,tregelen getroff cll
n crrderr.

llen clenkt, dat doo,r het ko'ninklijk besluit c1e

vier jongsle klasserr zuilen opgero.e'trte1r worden. ))

Ook d,e Bruss,eùscirc, zwans ging zijn gang :

rr Gelaarrscl we'rcl c1e keizer a1s pop met <len treinr
o'p het hoofd in de Vicr-Ponclengang, iri c1c Naan.r-
scilestr aa,t, o,pgehangen.

Orn de middet droeg hij to,t spo,t cerr koperel
iamp.

Zijur b'egrafenis wercl voor tiezen mo,rgelr, te
9 uur, aangekondig<I. D,e militaire eer zal cloo'r
rle ketjes va,n c1e wijk bewezeur/o,rden.

D,at volkje is hetze,llcie gebleverr van voor clcn
oorlog. Zijn eigenaa,rdige huruor kan niet ver-
wo,est wo'rdgrr. ))

Ùiaar we laaen ook ciro,e'vige en. ernstige be-
richten.

ic lu clen loop v'an liet ontruirningswerk o'ncier
leiding va.n de nrilitaire tse-lgische genie, heeTt
ruen het oarherkennelijk o,verscho't gevonden vau
tlvee rnenschen clie gaûlsch verkool<} wa,ren.

rVc.n heeft tort uu to,e saûren twaa,lf lijken
ontdekt.

I),e heer ll,e Buc, arntrulancier te Anclerlecht,
die bij het reddirrgswerk erg gekw,etst wer<l etr
boveumenschelijke toewijcling en bewo,rrderelrs-
waa,rdigen mo,ecl aan den dag iegde, is inr het
gasthuis te An<trerlecht overleden. l

Vcrschillende warg'ens niunitie o,ntplo,ften in etc
sl-atie te Bracquegrires. t1r waren ta1 vur siacitt-
crÎfers, waarornder cie nteest erg gekwetst wareu.
Irr deu omtrek was er veel schacie aangericlrt,
vo<rral iu cle ko,ôperatief u Le Progrès r.

Ook van eiders kwa"rueu onrustwekkeude bc-
richten zoaals iret voùgencle uit l,euven:

t Vo,lgens cie bepalingen vau dzu wapenstrl-
staarcl moesten de D,uitschers Dirndag micidag
uit Leuven zijn, maat dat ge'beurde niet. Dinsdag
na,middag waren er ûoB,^ tro'epen te Leefdael, te
J3erchem, dus halverwege tus;*schen Blussel en
I,euvc'n. 's Avo,nds waren de Duitschers ûog
uiet uit tle stad.

De to,estancl is weinig geruststellend te Leu-
vgn. De Duitschers hebben 1400 wagens achter-
gelaten waÊrvâû û1err den inho'ud niet kent. Een
deel bevat waren, die geplunderd werden door
het gesprlisr, geholpen doo,r o'ngeveer 2000 Russr-
sche gevangenen.De weinige D'uitschers, die zich
daar nog bevindein, kururen dat niet beletten en
hebben die tooneelen misschien uitgelokt door
het te koop biedere van allerlei dingen, z,ooals we
clat te Blussel zagen gebeurerr.

De b,urgerpo,iitie is machteloos tegenover zulke
wanorrdelijkheden. Ov'er 't algemeen heeft de
I,euvensche bevolking een waa'rclige ho,ucllng be-
waard' 
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Eindelijk brak de dag der blijde intrede aan,

tlen 22err Nove,mber 1918. Het was zorrnig weèl';
hct had 's nachts licht gevro,ren.

Lalgs deu weg, dien t1e stoet vo,lgen zo,u,
sto,ncl het vo,lk c4rgeircro'pt. Alie ramenr, balkons
warelt vo,l to'esc1io,r1wers,. Op de cla,ken, cie palerr,
de kios,kcn, waa,r slechts een pla,atsje lr,'as, be-
vo,nd zich een menschentro,s. I,adders, wagefls,
Liarrika,cles dienden tot verhoo'g.

Iio'rt voor tien uur verscheen a,aar clc Viaanr-
schc Poo,tt de ko1,r van clcn stoet. l)e"ze n,e-rrl ge-
opend tloo,r lSelgische opper-o,fficiererl te paarcl ,

geleicl r1oo,r generaal Biebuyck.
D'an votgclen Amerikaansrche infantelie cn ar-

tillerie, Flanschen en Engelschen. Vooral cle
Hoogianclers oogs,tten ve,el bijva,l. Nog rleer'
stceg rie gcesrtrlrift, t<len" daa,rop cle karabiniers
l'ets,chetten.

Auto's v'e,rs'chenen en stop,terr. Uit cle ccrs,tc
tradcn cl'e Konilg tn de Ko,nirrgin, uit cle tweeclc
de prinsel en cle prinses.

B,ur geruees,ter llettewie v a,n Sint- Jans- Jioler-
ireek tra,cl nacler en verwerlkomde de ko'uinli-
iijke familie.

De Koming steeg'uu te paard.
< Leve rie Ko,ning ! I'erve cle Ko,ningin I l
lJ'at was 11u het gejuich, dat als een clo,mier

1a,ngs cleu gamscherr te vo,lgen weg roldle.
,\an het grondgeb,ied, van Brussel sprak burge-

mec'siter .Ulax een red,e uit. De Koning antwoorrl-
de.

Iin dan b'egon de intocht, een trio,mftocht.
Horrclerrrl duizelclen juichteu de Koninklijke ïa'
m,ilie to,er.

Onr kwart voor twaalf wercl in de Kamel een
zillirtg geopènd, voo,rbezeten rloo'r rlen o,ucle'r-
clomsd'eken, Vicart cle Ilocarmé, vo'lksvertegen-
r,r,oo,rcliger van Brugge.

1:.ij cteeltie mee, clat de Kouiog oru 14 u. 4ô in
het Parlcrnent zo'u verschijnen.

Oru 1 uur waren aile tribunes iugeno'ruel,
allc plaatseu, bezet.

Iierst verscheen de Koningin, rnet cie prius'es
eu de prinsen en de Karuer dreuntle van cle t<.r,e-

juichingen. l),a.n verscheer d,e Ko,ning. Nieuwe
ovatie.

Die vorst sprak een troo,nrede uit :

rc Ik breng u den gro,et van het treger.
\\tij komen van den Ijzer, mijn s,o,1c'l,ateu en

ik, cloor onze steden en v€ldso, van vija,nden vrij.
Iln thans bevind ik naij hier, voo,r 's la,nds ver-

tegenr,v'oo,rdigers. Vôôr vier jaar, hebt sij mij het
leger van de natie toevertrouwcl, te'r veid,ediging
van het trcdreigde vaderlandr ; ik koon u reken-
schap geven van mijn dladerl.

Ik koon u melden, wat de so,ldaten van België
geweest zljn, van welk uitho,udingsvernrogen
zij blijk hebben gegeven, welken moectr en dap'
perlreid zij ten toon hebben gespreiicl', welke bui-
tengewone uitslagen zij door hun inspan,ning
verkregen hebben.

Do,o'r welke regelen heb ik mij laten leiden in
den lo,o,p van clezen buitengewo'nen oo,rlog?

Eenerzijd5, b,innen het gebied van het moge'
lijke, oiuze internationale verplichtingen in hun
r,'ollen omvang te vervullen en mede den luister
onzer natie te vrijwaren, plichten, waara,arx eelr
vo,lk, da,t in de afigemeene achting hoog wil sta1a,u,
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Algeros,te en oprukkencle troepen.

getrouvr/ mo,et blijverr; anderzijds met het blo,eti
onzer so,ldaten zuinig te zijn, hun stodfelijk en
zeclelijk welzijn te r,'erzekeren, hun lijden te ver-
zachten,

Tijdens den ve'ldto,cht van 191.1 waren de krijgs-
verrichtingen vân het Belgisch leger va,n zulk een
ingrijpenden aarrl, clat zij de groote verbonden
legers in staat stelden het m,achtig D,uitsch o'f [en-
sief te stuiten, o,p de linie, r,vaar het gedurende
vier jaar tot staa,n weld gedwongen.

't Is in dien veldto'cht, dat de vrijheid der we-
reld zich werkelijk afspeelt, de reuzenstrijd, die
in België en Frankrijk woldt gevo,efd, mo,et uit-
m.aken of het in'derclaad de D,uitsrche macht is, die
o'ver het menschdorn de heerschappij zal voeren.

Dre verbornd,en naties \Maren niet in gelijke mate
gereed om uit hun krachten, clen ontzettenden
schok te doo,rstaan, diie op hanclem was.

Slechts twee da,arv'an, Frankrijk en Rusland,
'wâren in staat, ztch zonder groot tijdVerlies te
lande te verzekeren tegen de ondErneming van
de Centrale rijken, welke doo,r een lange en
nauwgezette voo,rbereiding het toppunt hunner
macht hadlden bereikt.

Aan het Belgisch leger viel de verheven, doch
gevaarvolle taak ten.c1e,e'1, post te vatten, waar
de Druitscire staf, zeker van den uitslag, zijn
grootste en beste krachten zo,u doen optreden,.

GeCurencle twee en een halve maa,nd streecl
het Belgisch leger ga.nsch alleenr o,p de gansche
uitgcstrektheid van het grondgebied, van Luik
tot Antwerpen, vervolgens van Antwerpen to,t
den IJzer; het verijdelde voo,reerst de eerste
s,toutmoedige po,gingen van den invallenden
vijand; daarna vertra,agde en b'eperkte het de
bewegingen van den ma,chtigen aanvaller; einde.
lijk door clen ianqen en heldhaftigen slag, wel"
ken het leverde o,p den lJzer, droeg het bij tot
het bepaald stuiten van de Duitsche troepen.

D'e veldto,cht van 1915 begon onder betere om-
sta,ndigheden; Groo,t-Britannië bracht machtige
iegers te beeo en Italië ve,rleencle zijn gewich-
tige medewerking aan c1e Entente. Thans gingen
vier groo'te militaire vo'lkeren den strijd aangaan
tegen c1e Centrale staten.

Na weldra heringericht te zijn, dank zij de
vad,Erlandsliefde van die vurige jongelingschap,
welke tro'ts alle gevaren cle grenzen overs,taken,
oq.n zich ten clienste van het varderland te stellen,
nam het leger in de modderige loo,pgraven van
den IJzer, de laatste vesting, waar het o"nze clrie-
kleur had geplant, een âanvang met de trouwe
wacht, die zij rusteloo$, o.nvermoeibaar, geduren-
de bjjna vier jaar zo,u moeten houden.

Het weerstomcl er talrijke en harr<tre gevechten,
om het fuit ilaa,wan ongeschoinden te behouden;


