ST!,D EN OMLlQGENDE~·
tcIHOVE.·
Aan de· bevtlking

vail. NiQov,.

De militaire
overheid
laat ~ weten,
voor wat _A~LB EETWARBN"en in '.t bij';
zondt.r 'Yarkens,
Hoow-vee· en. H!l ver
.betreft :.~ ...
~..;.
~~o
Dat- geene verzending- mag ges'chieden -vaD uit Nioolre naar e~oe

Istad
of stre~k.. ·door vjjandelijke < troepen [,
Ibeze~;
, 2° gat de verzendlOgen
tiaar eene
stad of streek, ·vrij- van vij~ndélijke'
troepen, slechts mogen gebeuren
mits
.eene toelatin~ va~ den Burgemeester.,
1 het
afkom~toord· eq. de beste!Û111ïng van
Ihet vervoer aRoduidèrid8i (Dèze aaoI1
vraaggedaan
moet
.ure

's. morgens.. van·
worden.)

9 tot, 10

I Brood,
De -Bur.gernëester
he:rinnert
geen
Bloem, Tarwt:
of Zoutdat buiten
'van-st~.d
mbeslagnemlOg.
,. op straf
mag eeil
gel~verd
wordçn
,Ide-Hij
- doet:
nieawen."oproep
tol
de inwoners om, bij de. àaokamst
van
'13elgisèhe- of andere troepen,. -binnen
huone woningen te blijven,. opdat zij I
t i~geval
van .mo~erij'kè -botsiogen,hui'l,
telgen~ leven met 10 gevaar zoqdeo Qren-~
rgen, ell aàn de puitsehers de gelegenheid

!

;ti:~~OI:1~~~g~~-:::v~-èe~hu:~g(}r~

:;1e..

IbeschuldlgeQ aan èle gêvechtefi deelgeInomen te hebben.·
_
~ Ninove,· den 23 September
1914.
De Blirgeméester,
f

I
Or C. Bëhn.
NiQove heef~l·
eene, bewegen,
tweek te ID.ogen
elev_en :-1.lle.t . den:
\tmg1!oc~'t.(rn.w.e.er .•d§. \Y~~t·'voor~~j, -,én j

:On~e .goéde §tad
!-weer het geluk - gèhad

t

•.•••

I

,te ~wachten ·1
,..,
De Maànctagwasrustig
en Dijn,dag
jlmet
op dede marktw~s
nogal
v.olk
:- 't geleek
vrees:
wat,s~aat .er ODs~.orJJe~,~
f bijkans eeQ gewonen marktdag.
n

~_;:

WIJk ,v a3
9P en· 't v.olk .del:. gapséhe
woelén •.
~:
seffens aafi
ziersbergSCh.es
200 w·ieliijder,sA'areli
daàr
de Ml1ar,
. .oe~ràárd.
..·traa-teelr.gejUl'.;~
onvoorziens
wareL 'de
Kond I uurverschenenc;;o-'t
nanoen steeg ~l~~

'l

eerste-. Belgische"'" sQldaten weljfe wij"l
v.a,n .d.en
té Ûim
.sed~~t
krege.tl...het",begio
_Er volgden
celle oorlog
.,j~eQ!tnd(irde

I

aut08;. waarvan
een I,
1nitrailjeuse~u:3
. welgekendenoud-comma.odant
. onzer,
(G~ndarmerie.
- .
V oorale-er
soldal~nt ::;V.ig
de_13everst~aat
'I bezeten
dö-?:rde.luiteoào.
·neroD, den]
en de Grootè- Markt haddcJ;l bereikt wa;·
" ren deze reeds, zwart" van"t volk; -twee
-=-

l'

huis te voorschijn

'

en dan'gioi: het er, ge-

natibnal.e
Ujk 't van:
vplk vlaggensprongén
van.Nioov@.dQ.tsedert.eeuwenl·
LeST-en d~
kan,
Leven d~. Belgenl•. op,·'t.Stad

(~ltrgëiiTBfàvö
fNinove wail verrezen
f13ravo I I IQ
.~. één woord:J
[loegelöopen Ilfet alle slag van eetwaren,
~.lekkernijen
Langs aUe'enkaoten
drankenKwamen
'; overal,Je burgers.!l
werden
'de ~oldaten
binnèn. geroepen
en ontvan·l
Igen
.a.ls kermisgasten,
als ·verlossers
•.
I Het onthaal was zoo gulhartig,
zool
~arlelijk,
zoo algemeen dat het. geluk I
Fn de vreugde als· op aller wezen straal-I
van aandoemog. 10 ZIJ ne oogc;n had~~ .
~en.
.. een nog
die gergens
tranen
Dat,Bijzeiom,.
hli,wa~
was er hun
,~.
,
~ebeurd !

II

"'~U'WUI.U;;

-

••

" JtW-a,s""de zooû".::'uit eene utokefij vaOr'~
~ass~lt.-e?.-hi.j~aakt~
de.~l_v~::!.een~'CQm·~f
pagme vriJwillige, wielriJders. De brave I
.jongen was goed aan 'tvertellen
vao I
zijn ouden vader,. van hun,ne handels-,
'Zaken., vat:! onze Hasseltsche l'onfrat~rs
~n natuurlijk ~van den oorlog, a1s'Ill~n
plotseling, .op de straat hoordlJcroepe~ :
.En 't geleek er aan. een gestoord
p1iere,nqest. Op neoB19.~ en nen slinger
MTaren
de straten
gekUlscht
- Et_zijQ
Dgitschë,fS
I •..
~
A, ta"'gar,
--lieCcommandoklonk:
Naar de statie I
'
,
"

I

ti

brij den
Duitsdie
wielrijders
wa'ren
AalsterschcQ
steenwegiäderdaad
komen

I
I

:15en EXIl.

IS- an'dere, een offi~eraan
\afgez;lkt
en ,e.fbestap..l::.~a!!.
4ë 'h.~th)erg.l
:'t hoofd, volgden
oOl11·iddelïjk'ellslapten
ook af., Allen namen pJaats. v60r lIet I
huis. '
'
',"
"- Waar is de. baas?
.
- Hier, he'er.' ,
..;;;;..Zijn ,er 13elg'isc~l,e~s01datè~?
L
,,""
Ik kom van· miJn land, Ik ,weet
[het niet.
~
I'" -ja,
er, zijn er of .er,is
verraad.
Geef een flesch wijn.
,.
'. i

i

op de tràppen' van den -kelder "als de.
De Daas '"reeds
stond nog
,WIJDI
lDl1itschers
!'lal} met'de,flesch
't schieten waren.
Inaar de· Belgische soldaten,
'd~e - post!
haddellge'lllt"'-IYoven
dep barreel van
':'len Ijzerenweg
en bene'den~e
poo.rtl
o..
~
~van Mad. Van Espen.
De Belgen antwoordden
gezwind en,
hun mitrailjellse
vloog· vooruit en gaf
1

vuur. '

-

.-

,

1

I ."Op ditiicht
.na~en al de D~itschers,
\ijliogs de vlucht, .:achtervolgd_ door ~de!
BeJgeD.
'~ '
Een Duitseher viel, -doodeJijk .getroffeb.; eeo tweede viel, :zwaar gekwetst,
,dQor· een kogel. in de. dij; 6 'werden
'gev?ongen ,genomen •..,Wat láter ontdekte
mep. een 'officier,
verdo,ken tusschen
jdé oetteraven·;
hij. g.af zich o\;er. ,Al
i d~ ov·engeo
waren .Iallgs versch.ll11ge
p~anten ;>~ver9wenen,; de "meesten
Do.ode

en 'gekwetste

werden

lan~s

i

Daar

~den
steenweg
vallAalst~"
' ' naa!JI
'!
;~ Gasthu.IS
'gebracht,
d~ 6e.van~e.nen.
I •.-8tad-huIs:o -,
~
---'=
N
I De Belgen, waarvan
zelfs nièt een fich( ,
getroffeö werd,
vertrokken~langs.
den'
5 t/2 urenJ
'Aalsterschen steen,weg"r90d
ren

f'amen

gèkwetste'
en gevangenen;
'
'
I
r.E.eIL._u:ur;;,i1adien-~wa~eJi. 3 DuitschersI
'_~angs .den .,Bur_g~'l!TIen, Burgs,traat
~otl

Imede•

~al!-.n-'De'itr11 .KQ..1f'1lg'n...g~,~a.J?t •. Zoohaast·

~a.!l' ) §tadJ~~1i~g~zif;lpi
l#L- ~:'.~'yaande~
W~S"""l· filagooc.h
eq~ ZIJ maakten::
ffia.èlàen,
zich" al, g~uw
,

De'[l

Uit de voeten.

'

,~

** ,
-<Woe~sdag *~'OI:g~!1•..•
vei~chene~ I

i
Exel eo in. d~ Brussélstraati
' '
11 Rond + 1/2 uren kwamen
langs d~
~eeraardsbergs(lhestraat
eE(:oJotalaanBelgen
.•weerom
~eenig3 DUItsehers
denl •
bmnengere~en,. yerge~eld 'door '" auto!!
en eene mltrallJë.uze.
'_,
'
I
~e Haeltert ~adden- die, l11aUl)en 41
Dultsche hU1;al'en gevangen, een hunner t
i p~!lrden gedood'.en een zwa!lr gekwetst:1
I-ZIJ
~~J

hun
na~reenAalst
nog t.rugkee~en
een .offiCier el}
soldaatnam~n'
ge.

tvangen.

~!. -~

I Den Donderdag voormiddag daagden

Ulhanen op langs den'Aalsterschen'steenweg. 'Rdgische soldaten zaten ge'
reed in de_Gendarmerie. Ongelukkiglijk,
'gekomen~ aan Den Doorn werden de
Duitschers door twee verraders verwit·
tigd, en konden ontsnappen.
'

~IO

bezoek v.an Belgische" patroeljèu, die
's Namiddags
wij terugkeercn.
weerom het,'
onverrichter
'zakekregen
mochten
TU8schen 9 1/2 en 10 uren v.an den I.
ide lucht,
eenboven
buitengewoon
tavond
wt:rd
de -stad, gedruisch
_hoog inl
een reu!jQchtigen ketel ontsnapt. Zelfde
gedruisch 'twerd
tweede
'gehoord.
Was eene
als de
stoommaal
die geuit·
uren van den nacht, en
Ihoord na

u

dan in de lucht gezien. Men veronde!-l
, stelt dat het een Z-q;petin was. Hij,
kwam dan van .Aangs Appelterre eD~
I,eene
groo,te ZW,arteg.eaaante
. vioog-lange,
in&~-ié_~t\O~~an
8russel~werd i

