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minister van oorlog, zijn bewondering uit omtrent den moed en de geestkracht van den 
Koning der Belgen, de Belgische regeering en het leger. Hij zag daarin het beste 
bewijs, dat Engeland alle reden had partij te kiezen voor België en het 
internationale tractaat te helpen verdedigen. Het voorbeeld, door België gegeven, zal
een bemoediging zijn voor de vrije naties van Europa. 
Grey voegde daar een schrijven bij, waarin hij zich geheel bij den brief van Asquith 
aansloot.

BRUSSEL, 14 Aug. Een nieuw gevecht is geleverd op Donderdag tegen halfzes te Geet 
Betz (bij Diest). De Belgen streden tegen een colonne van 400 Duitschers, die zij op 
de vlucht dreven. De Belgen zouden in den slag bij Haelen 200 gewonden hebben gehad. 
Men zegt, dat de treinenloop tot aan Waremme weer hersteld is.

BRUSSEL, Brussel 14 Aug. Onder alle voorbehoud wordt het gerucht verspreid van den 
dood van generaal Von Emich.

Oostenrijk, Frankrijk, Engeland. 
WEENEN, 13 Aug. Naar aanleiding van de Fransche officieele mededeeling, dat aan 
Oostenrijkers en Hongaren de streek van Nogent-le-Rotrou als toevluchtsoord gedurende
den oorlog wordt aangewezen, schrijft de Wiener Allg. Ztg.: 
Terwijl ten onzent geen enkele Franschman die zich goed gedraagt anders behandeld 
wordt dan een onderdaan van Oostenrijk-Hongarije, beeft de Fransche regeering alle 
Oostenrijkers en Hongaren, die tientallen van jaren in het zoogenaamde land van 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hebben gewoond, op staanden voet uitgedreven en 
interneert het eenvoudig degenen die niet tijdig hebben kunnen vluchten. Door dezen 
maatregel gaat Frankrijk alle perken te buiten.

WEENEN 13 Aug. Het Weensche correspondentiebureau meldt het volgende over de 
oorlogsverklaring door Frankrijk aan Oostenrijk-Hongarije:
In de Woensdag aan den Oostenrijksch-Hongaarschen gezant in Londen op verzoek der 
Fransche regeering door het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken overhandigde
nota wordt gezegd, dat de Oostenrijksche regeering zich, nadat zij den oorlog aan 
Servië verklaard had en daarmee de vijandelijkheden in Europa begonnen was, zonder 
eenige provocatie van den kant der Fransche regeering jegens Frankrijk in 
oorlogstoestand heeft gebracht. Ten eerste trok Oostenrijk-Hongarije, nadat 
Duitschland eerst aan Rusland en toen aan Frankrijk den oorlog verklaard had, in dit 
conflict partij, door zijnerzijds Rusland den oorlog te verklaren, en ten tweede zond
Oostenrijk-Hongarije, volgens tal van geloofwaardige berichten, troepen naar de 
Duitsche grens, onder omstandigheden en met instructies, die gelijk staan met een 
directe bedreiging van Frankrijk. Wegens deze feiten ziet de Fransche regeering zich 
genoopt, de Oostenrijksch-Hongaarsche te verklaren, dat zij alle maatregelen zal 
nemen om tegen deze handelingen en bedreigingen gereed te zijn. 
In aansluiting aan deze mededeeling zeide Grey tot den Oostenrijksch-Hongaarschen 
gezant in Londen, dat nu de breuk tusschen Frankrijk en de Donau-monarchie op deze 
wijze gekomen was, Engeland zich ook van zijn kant genoopt zag te verklaren, dat van 
middernacht af de oorlogstoestand ook tusschen Engeland en Oostenrijk ingetreden was.
Bij deze voorstelling der zaken is op te merken — door het officieele Weensche 
bureau. Red.) — dat het conflict van Oostenrijk-Hongarije met een onafhankelijken 
staat als Servië, en dan nog naar aanleiding van een quaestie, die de algemeene 
Europeesche politiek niet raakt, niet mag worden opgevat als een provocatie tot 
vijandelijkheden tusschen Europeesche mogendheden. En wat in 't bijzonder de 
motiveering der Fransche oorlogsverklaring aangaat: ten eerste loopt deze heen over 
belangrijke omstandigheden, zooals dat Oostenrijk-Hongarije reeds daarom verplicht 
was, Rusland den oorlog te verklaren, omdat dit de monarchie openlijk dreigde door 
zijn mobilisatie aan de Oostenrijksche grens; ten tweede, dat Oostenrijk-Hongarije 
geen troepen heeft gezonden naar de Fransch-Duitsche grens 't geen reeds aan de 
Fransche regeering op haar desbetreffende vraag is medegedeeld. De argumentatie van 
het Fransche kabinet is derhalve niet enkel een willekeurige verdraaiing der feiten, 
maar zelfs een bewuste leugen. En wanneer Engeland besloten heeft, zijn traditioneele
vriendschap, die het met de monarchie verbindt, zoo luchthartig op te geven, en 
Frankrijk's partij te kiezen, dan is dat een zeer betreurenswaardig iets, dat echter 
de monarchie niet onvoorbereid treft en dat zij met een kalm gemoed aanvaardt, in 't 
bewustzijn van haar goed recht.

WEENEN, 14 Aug. De "Wiener Zeitung" publiceert een keizerlijk besluit waarbij het 
moratorium, dat 14 dezer afloopen zou voor privaat-rechtelijke eischen, tot 30 Sept. 
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verlengd wordt.

Frankrijk en Duitschland. 
MONACO, 13 Aug. Volgens de overeenkomst met Frankrijk zijn de Duitschers, 
Oostenrijkers en Hongaren uit het land gezet.

De Balkan-Staten. 
ATHENE, 13 Aug. De bladen melden, dat Bulgarije niet mobiliseert en de neutraliteit 
zal handhaven. Griekenland zal eveneens neutraal blijven en zal geen militaire 
maatregelen treffen.

De Neutralen. 
LONDEN, 13 Aug. Volgens een bericht van het Persbureau mobiliseert Zweden zijn marine
en zijn landsverdediging, ten einde een strikte onzijdigheid te handhaven.

Verspreide berichten. 
DEPT HAAG, 13 Aug. Van ambtelijk Duitsche zijde wordt ons het volgende gemeld: "De 
Duitsche regeering maakt dato heden officieel bekend: "Behalve de talrijke Fransche, 
Belgische en Russische krijgsgevangenen, bevinden zich geen vijandelijke soldaten op 
Duitschen bodem.

SOFIA, 14 Aug. Bij koninklijk besluit wordt de uitvoer verboden van voedingsmiddelen 
en voorts van: vee, paarden, muildieren, ezels, meel, graan, aardappelen, groente, 
veevoer, petroleum, brandhout.

(Zie verder Laatste Berichten).

BUITENLANDSCH NIEUWS. 
De spionnenvrees in België. 
Een correspondent van de Times in Brussel geeft een, ouder de omstandigheden wel 
vermakelijk verhaal van zijn avonturen toen hij een grooten autorit maakte. Over een 
afstand van 70 K. M. werd hij 52 maal aangehouden door politie, veldwachters, 
soldaten en vooral door boeren. De laatsten waren gewapend met geweren, die men 
buiten de musea niet licht te zien krijgt. Velen hadden er nog een bajonet op gezet, 
die aikr rustig moest zijn van het slagveld van Waterloo. In slecht Fransch of 
Vlaamsch roepen ze iedereen aan om stil te staan, en een auto is natuurlijk extra 
verdacht.
Passen van de hoogste militaire en civiele autoriteiten konden daarbij niet baten, 
zooals de schrijver tot zijn schade ondervond. Zondagavond werd hij met zijn metgezel
opgebracht door een grooten troep boeren, gewapend met dubbelloopsgeweren, 
ganzeroeren en verroeste karabijnen. In triomf ging het naar den burgemeester.
Het kantoor van dezen eerbiedwaardigen grijsaard was door de krijgswet buiten 
werking, zoodat hij niet kon helpen. Na eindeloos geparlementeer kwam er een 
veldwachter uit een dorp vijf mijl verder, waarop de Engelschen eenige uren later 
naar hun auto werden terug gebracht, gevolgd door de complete bevolking van dit dorp.
Weer moesten ze lang wachten, maar die veldwachter bleek een groot vriend van 
Engeland. Hij kon zelfs "all right" zeggen en hij verklaarde dat hij nooit van zijn 
leven zulke prachtige papieren had gezien als deze heeren bij zich hadden. Inderdaad 
had de schrijver persoonlijk niet minder dan 31 bewijzen dat hij moest worden 
doorgelaten, de meeste met zijn portret er op. 
Na dit alles lijkt het niet eens ongerijmd wanneer de correspondent verzekert dat 
zelfs Koning Albert den dag te voren naar zijn pas werd gevraagd toen hij van 
Tervueren op weg was naar het hoofdkwartier te Leuven.
Dezelfde schrijver vertelt van Duitsche ruiters die letterlijk door honger werden 
gedwongen zich maar over te geven. Zoo gebeurde het dat 12 verdwaalde cavaleristen, 
niet ver van de Fransche voorposten, in een verlaten hoeve schuil hadden gezocht. 
Boeren kwamen daarvan bericht geven waarop een Belgische kolonel 20 vroolijke 
"fantassins" uitstuurde om de uitgehongerde Duitschers te gaan halen. Ze werden dan 
ook aangebracht in twee opgecommandeerde auto's en deden toen niets liever dan eten, 
veel eten.

Amerikanen in Engeland. 
De Times heeft Dinsdag voor de eerste maal een afzonderlijke editie uitgegeven ten 
behoeve van de vele Amerikanen, die in Engeland zijn achtergebleven of "gestrand" en 
die op scheepsgelegenheid wachten.
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Duitsche bewoners van België. 
In een schrijven aan de Times uit Brugge lezen wij vele bijzonderheden over meer dan 
11,000 Duitschers, mannen, vrouwen en kinderen, die meest sedert vele jaren in België
hebben gewoond, in Antwerpen, Brussel, of in Brugge zelf.
Velen hunner waren als spionnen achterna gezeten en hadden doodsangsten uitgestaan. 
Ei waren ook een paar monniken van de orde der Trappisten bij. Volgens den 
correspondent zullen zij uit Brugge, waar ze nu goed behandeld worden, gaandeweg 
allen over Nederland naar Duitschland terugkeeren.

BINNENLANDSCH NIEUWS. 
De Staat van Oorlog. 
Aangezien het gebleken is, dat er eenig misverstand bestaat omtrent de verklaring van
den staat van oorlog, wordt van Regeeringswege medegedeeld, dat bij verschillende 
Koninklijke Besluiten de staat van oorlog slechts is afgekondigd voor: stelling van 
Den Helder, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, stelling van de Monden van de Maas en het 
Haringvliet en ten slotte in de provinciën Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en 
Gelderland alleen voor zoover betreft het gedeelte bezuiden de Waal.
De staat van oorlog strekt zich dus niet uit over de niet genoemde gedeelten van het 
Rijk.

Telegrafie. 
— In aansluiting met vroegere bepalingen wordt medegedeeld, dat in het verkeer met en
over Engeland geheim- en cijferschrift is toegelaten in het verkeer tusschen vreemde 
neutrale mogendheden en de hoofden van hunne diplomatieke missies, namelijk gezanten,
ministers of charges d'affaires, mits deze berichten in de adressen en onderteekening
voluit de kwaliteit van geadresseerde of afzender bevatten in de Fransche of 
Engelsche taal.

LANDVERHUIZERS NAAR CANADA, CHILI EN BRAZILIË. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de Canadeesche 
Regeering voorshands emigratie naar Canada beslist afraadt aan iedereen, behalve aan 
boerenarbeiders, vrouwelijke dienstboden en boeren in het bezit van kapitaal.
Aan personen die naar Chili wenschen te emigreeren wordt in overweging gegeven zich 
eerst ter verkrijging van nadere inlichtingen te wenden tot den heer W. B. 
Engelbrecht, beroeps-consul, belast met de waarneming van het consulaat-generaal te 
Santiago, aan wien in het Nederlandsch kan geschreven worden.
Op den briefomslag te zetten: "Au Consulat-Général de Hollande, Santiago Chili."
Het verdient aanbeveling den brief aan te teekenen.
Met den hier gegeven raad wordt niet bedoeld landverhuizers terug te houden van 
emigratie naar Chili, doch enkel ben op de gelegenheid te wijzen om in ieder 
bijzonder gevat de noodige voorlichting te bekomen.
Daar niettegenstaande herhaalde waarschuwingen wederom gezinnen vaar Brazilië 
geëmigreerd zijn, die aldaar in kommervollen toestand geraakten, wordt de aandacht 
van belanghebbenden er dringend op gevestigd dat personen, die naar Brazilië 
emigreeren en niet slagen, in geen geval meer kunnen rekenen op geldelijken bijstand 
of terugzending naar Nederland voor rekening van het Rijk.

Tweede (laatste) blad.
BUITENLANDSCH NIEUWS. 
De oorlog. 
Op het Oorlogsterrein. 
Er komen van Belgischen kant vele geestdriftige beschrijvingen van den veldslag bij 
Haelen — gisteren heeft men ze reeds onder de telegrammen gevonden — die daarginds 
beschouwd wordt als meer dan een voorpostengevecht, als een volledige en belangrijke 
overwinning. Vast schijnt te staan, dat het een aanval is geweest der Duitsche 
ruiterij, infanterie, veldartillerie op de voorste stellingen van het Belgische 
leger, en voorts, dat die aanval is afgeslagen. In België gelooft men dat de 
bemoeiing aan Duitschen kant was, om door een kloeke beweging voorwaarts verwarring 
te brengen in de Belgische gelederen, ten einde aldus een "raid" op Brussel te kunnen
beproeven, hetgeen natuurlijk voor de Duitschers niet alleen een strategisch succes 
zou wezen, maar wat vooral verderfelijk had kunnen zijn voor den goeden moed der 
Belgen. Daarom wenscht men elkander in Brussel zoo hartelijk geluk met deze Belgische
overwinning en met de daarop gevolgde van gisteren bij Eghezée.
Wat de bijzonderheden van het gevecht bij Haelen betreft, meldt men dat het om 
ongeveer half elf begon, zoowel bij Haelen als van den kant van Tienen; de Belgen 
lieten den vijand tot op betrekkelijk korten afstand naderen en begonnen hem toen met
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hun artillerie te beschieten. De artillerie schoot — het is een Belgisch bericht — 
veel beter dan die der Duitschers, maar toch was ook het Duitsche vuur 
verschrikkelijk. De Duitsche cavallerie rukte echter aan beide vleugels voort en 
tegen den middag werd het gevecht het heetst: de Duitsche ruiters chargeerden tegen 
de Belgische verdedigingswerken en werden door de Belgische kogels neergemaaid. De 
Belgen chargeerden nu van hun kant en dreven de Duitschers terug. Telkens kwamen er 
meer Duitsche troepen oprukken en telkens werden zij teruggeslagen. Een geluk voor de
Belgen was, dat de Duitschers vooruit moesten over slechts twee bruggen, en daar was 
dan ook de strijd het hevigst; de bruggen waren bedekt met lijken. Om zes uur was de 
aanval definitief afgeslagen.
Het spreekt vanzelf dat wij voor deze bijzonderheden allerminst instaan. Maar in elk 
geval mag men constateeren, dat een poging der Duitschers om op te rukken niet in 
geslaagd, en in België houdt dit nieuwe succes den moed er in. Men beschouwt het als 
een tegenhanger van de wakkere verdediging van Luik en ziet er een nieuw bewijs in, 
dat het kleine Belgische leger opgewassen is tegen de groote troepenmacht, die 
Duitschland op het Belgische gebied gebracht heeft. Het is bovendien voor het eerst 
geweest, dat de Belgen in het vrije veld hebben gevochten en men verheugt er zich nu 
in het Belgische land overmatig over, dat het leger zich daar evengoed heeft geweerd 
als bij de verdediging van den Luikschen fortengordel.
Of de slag bij Haelen van grooten invloed zal zijn op den verderen loop der 
krijgsverrichtingen, wij betwijfelen het, maar mogelijk is het dat 't een poging van 
Duitschen kant is geweest, om eens te weten te komen wat men aan het Belgische leger 
te velde heeft, en als die poging nu gunstig voor de Belgen uitgekomen is, dan kan 
het zijn, dat Duitschland nog langer wacht met den grooten aanval. En iedere dag 
schept de mogelijkheid van aanvoer van Fransche en Britsche troepen.

Hoe staat het daar nu mee? Van Belgischen kant wordt gemeld, dat bij het gevecht van 
Haelen uitsluitend Belgische troepen in het vuur zijn geweest en dat geen Fransche 
troepen het leger hier versterken. Maar waar is dan dat Fransche leger? Moet België 
dan voortgaan met te dienen als de voorhoede van het Fransche leger, om den eersten 
slag van Duitschland af te weren? Het is begrijpelijk dat men — om redenen van 
strategie — verzwijgt waar de Fransche en Engelsche troepen in België staan, maar 
indien er werkelijk een Fransch-Britsche troepenmacht van bij de 300,000 man in 
België stond, dan zou daarvan toch meer moeten doorlekken! En wat men hoort over de 
Franschen en Engelschen die de Belgen komen helpen, is werkelijk van bijna geen 
beteekenis: uit Brussel wordt geseind, dat daar zoo nu en dan treinen met Fransche 
soldaten aankomen, en dat er ook telkens auto's met Fransche manschappen door de stad
rijden, die dan levendig worden toegejuicht, maar een groote troepenmacht is op die 
wijze zeker niet door de Belgische hoofdstad getransporteerd. En dan duiken er nu in 
de Fransche pers berichten op over de Britsche troepenlandingen aan de Fransche en 
Belgische kust: Zaterdag en Zondag zouden de eerste transporten zijn aangekomen, 
nabij Ostende en Zeebrugge en ook ergens aan de Fransche kust. Ook in de 
daaropvolgende nachten voeren in alle stilte Engelsche schepen over met versche 
troepen en weer in alle stilte werden zij ontscheept. De bevolking merkte het 
natuurlijk en begroette de Britten met geestdrift. De Engelsche soldaten zouden 
ijlings op den trein gegaan zijn in de richting van Namen. 
De N. R. Ct. verneemt bovendien uit een particulieren brief van iemand, die uit Havre
in Nederland gekomen is, dat hij zelf een schip met duizenden Engelsche infanteristen
daar heeft zien aankomen, terwijl een Fransch officier hem verteld had, dat er in 
Duinkerken nog veel meer gekomen waren. Uit bedoelden brief krijgt men den indruk, 
alsof generaal French zelf de aanvoerder zou zijn van het Engelsche expeditiecorps, 
maar dat lijkt niet waarschijnlijk, omdat French in Engeland de leider is van alle 
strijdkrachten te land en ter zee. Volgens den schrijver van den brief waren vele 
officieren bij den staf die afstammelingen waren van generaals uit Napoleons tijd.

Van het oorlogsterrein in andere streken dan België nog immer schaarsch nieuws, en 
voorzoover het komt wordt het dadelijk tegengesproken door berichten van den anderen 
kant. De conclusie is dus dat er niets beslissends voorvalt en het blijft 
waarschijnlijk dat men wacht op een beslissend gevecht in België voordat er elders 
tot den aanval wordt overgegaan.
Wij nemen overigens gaarne den raad van een schrijver in de Westminster Gazette ter 
harte: dat wegens het geheim houden der bewegingen door alle strijdende partijen, de 
strategen, zoowel de amateurs als beroepsmannen, goed doen met zich te matigen in hun
veronderstellingen. Zoo is het, en zelfs de degelijke militaire medewerker van de 
Times zondigt zwaar tegen dien stelregel als hij in zijn blad van eergisteren den 
lezer precies vertellen wil waar de verschillende Duitsche legercorpsen tegenover de 
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Fransche grens, België en Luxemburg opgesteld staan. De generale staf in Berlijn zal 
dit toch waarlijk niet aan de Times-redactie melden!
En ook het volgende vermoeden van de Westminster Gazette heeft de waarschijnlijkheid 
voor zich: "Men meldt ons van alle kanten van het slagveld groote overwinningen, en 
het kan zijn dat zij dit toeschijnen aan hen die er zelf aan meedoen. Maar laten wij 
wel bedenken, dat dit alles vermoedelijk van weinig invloed zal zijn op den 
definitieven gang der krijgsverrichtingen. Het is zeker dat de voornaamste Duitsche 
troepenmassa's eerst detachementen zullen uitzenden in verschillende richtingen, in 
de hoop daardoor den vijand te misleiden omtrent de richting waarin de hoofdaanval 
zal plaats hebben, en zijn concentratie te beletten, door hem te bewegen tot het 
zenden van groote troepenmassa's naar een verkeerden kant".
Zoo is het, maar wij kunnen nu eenmaal niet nalaten — en de Westminster Gazette doet 
dat zelf ook niet — om uit de berichten die wij krijgen en die wij als waar aannemen,
conclusies te trekken omtrent den vermoedelijken stand der krijgsverrichtingen. En 
gelukkig blijken die conclusies nogal eens juist ook, al geven wij ze voor niets meer
dan vermoedens uit.

Ter zee. 
Met de oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland aan Oostenrijk-Hongarije is thans 
de mogelijkheid geopend van een belangrijke actie op de Middellandsche Zee. Bij het 
bericht van de oorlogsverklaring is tevens gezegd, dat de Britsche admiraliteit de 
vijandelijkheden terstond wil laten beginnen, maar — gelijk dezen morgen reeds werd 
bericht — men weet niet of die vijandelijkheden zullen bestaan in het opzoeken van de
Oostenrijksche vloot door de verre overmachtige Britsche en Fransche in de 
Middellandsche Zee, dan wel of men de Oostenrijkers eenvoudig zal opsluiten in de 
Adriatische Zee, om aldus de Middellandsche Zee, d. w. z. den zeeweg naar Indië, 
geheel en al vrij te maken van Oostenrijksche en Duitsche oorlogsschepen, zoodat de 
Britsche handel op Indië even veilig kan zijn als in vredestijd. 
Dit is blijkbaar voor het oogenblik het hoofdzakelijk doel der Britsche admiraliteit:
de toegangswegen voor den Britschen handel en die harer bondgenooten open te houden, 
en misschien heeft de Britsche regeering wel hoofdzakelijk daarom den oorlog 
verklaard aan de Donau-monarchie, om in de gelegenheid te zijn de Oostenrijksche 
vloot uit de Middellandsche Zee te houden. Haar doel is trouwens thans reeds voor het
grootste deel gelukt: de Duitsche vloot bevindt zich in de Oostzee en kan daar niet 
uit zonder slag te leveren, de Oostenrijksche kan opgesloten worden in de Adriatische
Zee, de Göben en de Breslau zijn de Dardanellen ingevaren en kunnen geen kwaad meer 
in de Middellandsche Zee, en op den Atlantischen Oceaan dreigen, naar het schijnt, 
nog slechts vijf Duitsche kruisers, die op 't oogenblik ijverig nagezeten worden door
de Britsche vloot, in vereeniging met een Fransch eskader. Bovendien heeft de 
admiraliteit afgekondigd, dat een aantal Britsche koopvaardijschepen door haar zijn 
gewapend en uitgerust, ten einde politiedienst te doen op de verbindingswegen van 
Groot-Brittanje met de landen vanwaar uit het voedsel voor Engeland komen moet, en 
het gevolg is — volgens het bericht der Britsche admiraliteit — dat de Engelsche 
reeders gerust kunnen voortgaan met de verscheping hunner goederen, omdat het op zee 
nu volkomen veilig is, afgezien van de vaart op de Noordzee, waar de Duitschers 
mijnen gestrooid zouden hebben.
Men weet dat door de Duitsche regeering ontkend is, dat Duitschland overal in de 
Noordzee mijnen heeft gestrooid: dat is alleen geschied bij de Britsche 
riviermondingen.
Intusschen is het vrijwel zeker, dat de Göben en de Breslau de Dardanellen zijn 
binnengeloopen, en 't is nu maar de vraag of zij daar volgens de regelen van 
internationaal recht ontwapend zullen worden, dan wel of het waar is, wat verteld 
wordt: dat Turkije de beide schepen zal koopen. Turkije kan ze gebruiken, want de 
twee Dreadnoughts, die voor Turkije in Engeland werden gebouwd zijn door de overheid 
daar in beslag genomen. Natuurlijk maakt men zich in Engeland, Rusland en Frankrijk 
nogal boos over dit plan, want al is Turkije neutraal, zijn sympathie is toch zeker 
voor het Drievoudig Verbond en men vreest dat als Turkije de schepen koopt, dit 
feitelijk er op zal neer komen dat ze, voor zoover dezen oorlog betreft, Duitsch 
blijven en misschien de Russische vloot op de Zwarte Zee zullen gaan opzoeken. Dat 
zou voor Rusland een casus belli wegen Turkije kunnen wezen. In Frankrijk en Engeland
wordt bovendien betoogd, dat zulks een verkoop van oorlogsschepen in oorlogstijd niet
geoorloofd is volgens de regelen van het volkenrecht. Maar wie maalt er in deze dagen
nog om het volkenrecht!

Duitschland en de Belgische onzijdigheid. 
De Figaro antwoordt het volgende op de Duitsche motiveering der schending van 
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Belgisch gebied met een beroep op de zekerheid dat Frankrijk anders via België 
Duitschland aangevallen zou hebben:
"Door aldus zijn ultimatum met een potsierlijke zorgvuldigheid te motiveeren, — 
indien de omstandigheden niet zoo ernstig waren — weet de Duitsche Keizer dat hij 
liegt. Hij weet dat Frankrijk nimmer een aanval over Givet of een ander punt aan de 
noordgrens heeft voorbereid. Hij weet dat Frankrijk enkele dagen geleden, nog met 
Engeland plechtig op zich genomen heeft, de Belgische onzijdigheid niet te schenden. 
En hij weet vooral, dat Duitschland sedert dertig jaar bij klaarlichten dag den 
aanval op Frankrijk door België heeft voorbereid; dat de plaatsing der Duitsche 
legercorpsen aan den linkeroever van den Rijn, de uitbreiding der strategische wegen 
in het gebied van den Rijn, geen ander doel hadden; dat zijn generaal von Bernardhi 
tot tienmaal toe met een meesterlijk cynisme heeft uitgelegd hoe en waarom hij 
geloofde dat de vleugel-beweging met als as de lijn Trèves-Stenay, door Luxemburg en 
België decisief zou zijn. Óf het zoo zal zijn... zullen wij zien."

Van Duitschen kant. 
Wij hebben de proclamatie van generaal Joffre aan de Elzassers vermeld en ook de 
Fransche berichten over de ontzagwekkende geestdrift waarmede de Fransche soldaten in
den Elzas verwelkomd zijn. Ziehier nu de Duitsche lezing, zooals wij die in een 
telegram uit Straatsburg aan de Kölnische Zeitung vinden:
"Een Fransche vlieger heeft een groot aantal exemplaren van een oproep aan het Elzas-
Lotharingsche volk verspreid, waarin Duitschland wordt voorgesteld als de verstoorder
des vredes en de "heilige oorlog" tegen Duitschland wordt gepredikt. De vlieger en 
zij, die deze proclamatie hebben opgesteld, zijn echter blijkbaar slecht ingelicht 
geweest over de stemming van het Elzas-Lotharingsche volk, anders zouden zij de 
drukkosten van den oproep gespaard hebben. Want de Elzas-Lotharingers staan met de 
wapens in de hand aan Duitschen kant en wenschen niets liever, dan dat geen vijand 
den Duitschen grond zal betreden."
Zou de waarheid misschien zijn, dat da Duitschers, die na 1870 in het rijksland 
gekomen zijn, dit Duitsch willen houden, terwijl de Fransch gebleven bevolking de 
Franschen als verlossers begroet?

De avonturen van 'Gretchen'. 
Wij lezen in de Matin iets over den levensloop en de avonturen van zekere Gretchen. 
Op haar 15e jaar was zij uit Würtemberg te Parijs gekomen om in een Fransche familie 
Duitsche lessen te geven aan de kinderen. Maar de kinderen gaven haar hun anderzijds 
les in het Fransch en terwijl Gretchen de Fransche taal leerde, ontdekte zij den 
geest van Frankrijk, dien zij geestdriftig liefkreeg. 
Zij wenschte een Française te worden. De chauffeur, Victor, maakte haar dit 
gemakkelijk door met haar te trouwen.
Trotsch op haar nieuwe nationaliteit nam zij Victor dezer dagen mede naar haar 
familie in Würtemberg om met haar Franschman te pronken en hem haar familie te laten 
bewonderen. Zij vond die familie vrij onrustig en ongerust... de reservisten werden 
opgeroepen, er werd in het geheim gemobiliseerd! Victor wilde naar Parijs terug: 
Misschien moet ik ook mobiliseeren, dacht hij. Maar men stelde hem gerust en hield 
hem nog 24 uur vast met de verzekering, dat het hier slechts "manoeuvres" gold.  
Niettemin voelden Victor en Gretchen dat zij gevangen gehouden werden.
Toen zijn zij gevlucht. Onder voorwendsel van een wandeling te maken zijn zij naar 
het station gesneld en daar hebben zij zich in een trein weten te werken die naar 
België vertrok. Zij moesten soms in goederenwagens kruipen, uren lang op de treeplank
staan of zelfs op buffers zitten, maar met allerlei listen overwonnen zij de meest 
ongehoorde moeilijkheden. En dankzij Gretchens energie, bereikten zij Parijs via 
Brussel nog in tijds.

Gemengd Oorlogsnieuws. 
De jongste broeder van prins von Bülow, generaal-majoor Karl Ulrich von Bülow, is in 
een der laatste gevechten gesneuveld. Hij is militair attaché te Weenen geweest, en 
later bevelhebber van het 2e regiment der garde-ulanen. Ook in bij vleugel-adjudant 
des Keizers geweest.

Prins Louis Napoleon, broeder van den pretendent Victor Napoleon, 
heeft den president van de republiek schriftelijk verzocht in het Fransche leger 
dienst te mogen nemen. Hij verklaart zich bereid alle werk te willen doen, dat men 
hem in het leger zal aanwijzen en herinnert den president er aan, dat hij 30 jaar 
geleden zijn militairen dienstplicht heeft volbracht en toen door een 
uitzonderingswet uit zijn burgerlijke rechten is ontzet. President Poincaré heeft 
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geantwoord, dat de wet niet toelaat, het aanbod te aanvaarden.

Naar de "Times" uit Parijs verneemt, heeft de bezetting van Altkirch 
door de Franschen den Elzassers te Parijs aanleiding gegeven tot een demonstratie 
voor het Straatsburg-monument, op de Place de la Concorde. De optocht werd geopend 
door een aantal vrouwen, in de volksdracht van den Elzas, die palmtakken droegen. 
Achter hen werd het vaandel gedragen van de federatie van den Elzas en voorts de 
Belgische vlag. Daarachter volgden alle Elzassers met ontbloot hoofd. Eén hunner klom
op het voetstuk van het monument en bond een driekleurige sjerp rond het beeld. De 
menigte op het plein riep: "Weg met het rouwfloers!" en een oogenblik later waren 
alle rouwteekenen van 1871 verwijderd. De president hield een geestdriftige rede, 
waarna de betoogers onder het zingen van de Marseillaise uiteengingen.

Te Berlijn zijn op 1en en 2en dezer ongeveer 1800 oorlogshuwelijken 
voltrokken,  sommige zelfs op het bed, waarop de arme bruiden van de opgeroepen 
soldaten, die de  zoo spoedig door hun echtgenooten verlaten werden, ziek lagen.

Central News verneemt telegrafisch uit Nisj, dat prins George van Servië
— de voormalige kroonprins, die wegens wangedrag afstand van zijn rechten op den 
troon heeft moeten doen — gewond is, toen hij het bombardement van Belgrado 
gadesloeg. Een bom ontplofte 6 voet van hem vandaan en een der scherven trof hem aan 
het hoofd. De prins stortte bewusteloos ter aarde, doch de wond bleek niet gevaarlijk
te zijn.

Volgens een bericht van den Parijschen correspondent van de Daily News 
heeft Hansi gelegenheid gehad zich te wreken. Men herinnert zich, dat Hansi, de 
teekenaar uit Colmar, enkele weken geleden door het Duitsche rijksgerechthof tot één 
jaar gevangenisstraf was veroordeeld, omdat hij in zijn boek "Mon village" 
Duitschland beleedigd had. Hansi is echter gevlucht en bevindt zich thans in 
Frankrijk. Nu doet Hansi bij een der regimenten aan de grens dienst als tolk en het 
toeval heeft gewild, dat een der eerste Duitsche krijgsgevangenen, bij wiens verhoor 
hij zijn diensten verleenen moest, de officier was die indertijd zijn arrestatie op 
zijn geweten heeft gehad. De officier beklaagde zich bij Hansi over de slechte 
behandeling, welke hij ondervonden had, waarop Hansi antwoordde: "Die behandeling is 
in elk geval beter dan die, welke gij mij in Colmar deed ondergaan."

De Kölnische Zeitung bevat het verhaal van een koen ruiterstukje
in Tsjenstochof (Polen).
Op de Nieuwmarkt aldaar verschenen dezer dagen 200 kozakken. Een honderdtal hunner 
reed de Warschauerstraat in en verdween om den hoek. Plotseling kwam uit een der 
andere straten een Duitsch cavalerie-officier met twee man de markt op galoppeeren. 
Zij snelden aan de kozakken voorbij en verdwenen eveneens in de Warschauerstraat. De 
verbaasde kozakken stegen natuurlijk onmiddellijk te paard en reden de Duitschers 
achterna zoodat dezen, tusschen beide kozakkenafdeelingen ingesloten werden. De 
menigte op het plein gaf de drie ruiters reeds verloren, doch een paar minuten later 
kwamen de twee cavaleristen weer de markt opstuiven zonder hun officier evenwel. De 
cavaleristen hielden hun paarden in en zwenkten om, doch reeds kwam ook de officier 
de Warschauerstraat uit galoppeeren, doch tot ieders verbazing niet alleen. Naast hem
galoppeerde een kozak wiens met de sabel-gewapende vuist omklemd werd door de 
linkerhand van den Duitschen officier en machteloos moest de zoon van de steppen zijn
sterken tegenstander volgen. Zoo verdwenen de drie kloeke verkenners weer uit de 
stad.
Wij laten dit verhaal natuurlijk geheel voor rekening van den ooggetuige die het aan 
de Kölnische heeft medegedeeld.

Nederland en de Oorlog. 
Mr. C. C. Geertsema, Commissaris der Koningin in Groningen, is met verlof te Zürich, 
maar kan van daar niet terugkomen.
De heer J. Sijpkens, te Winschoten, is nu reeds enkele weken waarnemend Commissaris.

De Landstorm. 
Tot goed begrip van de beteekenis der thans uitgevaardigde machtiging tot oproeping 
van den Landstorm, kan worden medegedeeld, dal de bewuste maatregel alleen personen 
omvat beneden de 40 jaar en overigens slechts betrekking heeft op hen, die in 1913 
ontslagen zijn als landweerman of als milicien van een bereden korps of als zee-
milicien; voorts behooren er nog toe de in 1913 van den militie-dienst vrijgestelden 
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en vrij-gelotenen, benevens de oud-vrijwilligers, ontslagen op of na 24 Mei 1913. 
Opkomst behoeft vóór nadere oproeping niet te geschieden.

Vluchtelingen. 
Men meldt uit 's-Hertogenbosch dd. 10 dezer aan de "Tijd": 
Heden kwam hief een karavaan doorgetrokken, die zeer veel bekijks had, nl. oen lange 
sliert woonwagens. Het was een verzameling van allerhande typen, mannen, vrouwen en 
kinderen, in allerlei toiletten.
Sommige wagens werden getrokken door paarden, andere door van de zon gebruinde 
mannen. Al hun hebben en houden voerden ze mee in hun rollende woning en in dit 
opzicht waren ze beter af, dan hun andere landgenooten, die België zijn uitgedreven 
en daar prachtige en bloeiende zaken hebben moeten achterlaten en aan vernieling 
prijsgeven. 
Het waren woonwagenbewoners van Duitsche afkomst, wien het "partir" in België in de 
ooren had geklonken, en die maar onmiddellijk waren afgemarcheerd. Waar ze elkander 
hadden ontmoet, om zich in zoo grooten getale samen te rotten, mag Joost weten. 
Denkelijk in de een of andere grensplaats.
De gezinnen waren in volle actie. Vrouwen zaten aardappelen te schillen, gore 
kinderen vermaakten zich met spelen, terwijl mannen een of ander beroep uitoefenden, 
zooals muizenvallen vlechten, kleerhangers maken, en dergelijke.
Ze namen van de Bossche burgerij, die den doortocht langs de straten stond gade te 
slaan, geen notitie, gelijk wereldburgers dat betaamt. Ze gingen thans naar hun 
vaderland terug.
Me dunkt, dat deze medeburgers van den oorlog het minst zullen lijden.

Een Duitscher — later als Nederlander genaturaliseerd 
— in Friesland heeft twee zoons bij het Duitsche leger in dienst, en twee zoons zijn 
bij ons leger onder de wapenen.

De geïnterneerden. 
Te Leiden is een commissie opgericht met het doel aan de geïnterneerden van de 
verschillende oorlogvoerende natiën die in Alkmaar mochten wonden binnengebracht, 
lectuur te verschaffen.

Het Roode Kruis. 
De gisteren te 's-Gravenhage gehouden collecte voor het Roode Kruis heeft ongeveer 
f34,000 opgebracht.

Ter overweging. 
Het Hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis mocht door bemiddeling van den 
Hervormden predikant te Onze Lieve Vrouwe Parochie een bedrag van f100 ontvangen, 
welke som door de bijna uitsluitend arbeidende bevolking van de dorpen Onze Lieve 
Vrouwen Parochie, Oudebildtzijl en Oudeleije werd bijeengebracht in een gezamenlijken
"bidstond voor den Vrede" en het welzijn van ons vaderland, uitgeschreven door de 
Kerkeraden der Hervormde, Gereformeerde en Vrij-Evangelische Gemeenten aldaar.
Is het, gezien dergelijke bewijzen van vaderlandsliefde van de inwoners der 
allerkleinste gemeenten uit Nederland, niet diep te betreuren dat uit verschillende 
der grootste gemeenten van Nederland nog niets door het hoofdcomité ontvangen wordt?

Oplichters. 
— Bij de politie te 's-Gravenhage werd gisteren aangifte gedaan, dat onbevoegden 
gelden inzamelden, z.g. ten behoeve van het Roode Kruis, o. a. in de Delistraat en 
omgeving. Het mocht der politie nog niet gelukken de daders in handen te krijgen.

GEDEELTELIJK MORATORIUM IN EGYPTE. 
Blijkens ontvangen bericht van den diplomatieken agent en consul-generaal te Caïro 
heeft de Egyptische Regeering een gedeeltelijk moratorium voor handelszaken 
uitgevaardigd van drie maanden.

MIJNEN IN DEN SOND. 
Blijkens mededeeling van den Deenschen ministerresident zijn mijnen gelegd in het 
zuidelijk deel van den Sond tusschen Seeland en het eiland Amager en in de 
aangrenzende deelen van de baai van Koge.

IN BESLAGGENOMEN SCHEEPSLADINGEN TE ANTWERPEN. 
Blijkens mededeeling van den consul-generaal te Antwerpen zal deze gaarne 
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gedetailleerde opgaven ontvangen omtrent de aan Nederlanders toebehoorende ladingen, 
welke zich bevinden aan boord van de Duitsche schepen aldaar, waarop de militaire 
overheid beslag heeft gelegd.

Nederland en de Oorlog. 
Baron Van Zuylen van Nijevelt †. 
De Brusselsche correspondent van de "Daily Chronicle" seint aan zijn blad, dat baron 
Van Zuylen van Nyevelt in den avond van 11 Augustus, toen hij in een automobiel, die 
gebruikt werd door de Belgische genie, tusschen Luik en Namen reed, gedood is door 
een schildwacht, die meende dat de automobiel voorbij poogde te gaan zonder het 
wachtwoord te geven. De soldaat, die den heer Van Zuylen vergezelde, werd gedood en 
hijzelf zwaar gewond. Maar in het hospitaal te Namen overleed hij.

Voor de opgeroepenen. 
Te Monnikendam zijn de gelden voor het kinderfeest op Koninginnedag, met goedvinden 
van de gevers, beschikbaar gesteld voor die gezinnen, wier kostwinners zich thans in 
militairen dienst bevinden en steun noodig hebben.

BINNENLANDSCH NIEUWS. 
De betalingsmoeilijkheden. 
In een drukbezochte vergadering van de Orde van Advocaten te Haarlem, is een motie 
aangenomen, waarbij maatregelen worden voorgesteld ter voorkoming van faillissements-
aanvragers, voor zoover die in de gegeven omstandigheden minder wenschelijk 
voorkomen. De bekende circulaire van den minister van Justitie werd met instemming 
begroet.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Deventer heeft een adres aan den minister van
justitie gezonden, waarin zij met het oog op het groote misbruik, dat door de 
debiteuren gemaakt wordt van de ernstige tijdsomstandigheden, verzoekt maatregelen te
willen nemen ter bescherming van crediteuren, bijvoorbeeld door instelling van 
plaatselijke raden, welke de bevoegdheid hebben uitstel te verleenen en bij gebleken 
onwil tevens van advies moeten dienen bij den rechter, welke na gehoord advies dan 
met terzijdestelling van tijdroovende formaliteiten, de betreffende onwilligen tot 
betaling kan dwingen.
 
Kon. Nationaal Steuncomité. 
De in de commissie van uitvoering vertegenwoordigde organisaties, hebben aan de 
samenstellende vereenigingen en lichamen allen steun en medewerking voor het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 verzocht.
De directeur-generaal van den arbeid en de chef van de afdeeling handel hebben een 
circulaire gericht tot de verschillende nijverheidsbedrijven, teneinde ingelicht te 
worden over de bezwaren, die zij in dezen tijd ondervinden.

Kostelooze beleening. 
Naar wij vernemen beleent de Particuliere Bank van Leening te Zutphen, met het oog op
da benarde tijdsomstandigheden, de panden renteloos. (Herplaatsing wegens 
misstelling). 

Uitvoer en onzijdigheid. 
Telkens vraagt men ons: Is de vrije invoer bijv. van vee in Pruisen niet in strijd 
met Nederland's onzijdigheid'?
Het antwoord daarop is: Neen. In de meeste landen wordt der verzorging van 
oorlogvoerende natiën met levensmiddelen geenszins als een breuk der neutraliteit 
beschouwd: uitgezonderd, natuurlijk, wanneer wij een belegerde vesting zouden willen 
proviandeeren. In het belang van ons land is 't natuurlijk, den uitvoer van zekere 
artikelen, als: paarden, auto's, enz., misschien ook van sommige eerste 
levensbehoeften, geheel te verbieden en voor bepaalde deelen, als de stelling 
Amsterdam, geldt een veel uitgebreider verbod, omdat de voorraad daar groot moet zijn
met het oog op een mogelijke belegering.
Maar men vergete niet, dat elk verbod van uitvoer bij wijze van tegenmaatregel den 
getroffen staat kan nopen tot een verbod zijnerzijds van het uitvoeren van zulke 
goederen over onze grenzen, waaraan wij groote behoefte hebben. En vooral: laat de 
handel toch, in dezen tijd, zoo min mogelijk belemmerd worden: uitvoer beteekent 
winst!

Men seint ons uit Tilburg: 
Bij het schoonmaken van een revolver door een ingekwartierd soldaat, ging 
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ongelukkigerwijze een schot af, hetwelk een dienstbode in het hoofd trof en haar 
doodde.

TELEGRAMMEN.
De oorlog. 
De oorlog in België. 
MAASTRICHT, 13 Aug. (part.). Hedenmorgen werd) wederom in zuidelijke, en 
zuidwestelijke richting kanonvuur gehoord. 
Van Duitsche zijde wordt beweerd, dat het fort Pontisse bij Luik door de Duitschers 
is genomen. Bevestiging hiervan ontbreekt. 

MAASTRICHT, 14 Aug. (van onzen correspondent). Sedert gisteren rijden hier in de stad
en de buitenwijken zoogenaamde bedelwagens rond. Particulieren hebben wagens en paard
ter beschikking gesteld en padvinders gaan van huis tot huis om al het overtollige te
verzamelen en 't was een aardige mengelmoes van kleedingstukken en levensmiddelen, 
die ik te zien kreeg in een dier wagens. Nog steeds hooren we hier bij tusschenpoozen
het kanongebulder. Vooral aan de Brusselsche poort was het hevig. De Duitsche troepen
blijven steeds doortrekken van Aken uit over de brug in Lixhe. Gisteren waren het een
paar regimenten infanterie en een regiment veld-artillerie. Bij elke compagnie was 
een veldkeuken, die in volle werking was. Trouwens in Aken hebben de menschen 
inkwartiering en elken dag worden ze afgelost door nieuwe. Hoe weinig geloof men kan 
schenken aan de berichten van ooggetuigen blijkt uit een mededeeling in de "Soir" van
een heer, die op zijn terugreis naar Brussel in Maastricht in de Maas lijken van 
soldaten en paarden gezien had. Er is hier geen enkel lijk komen afdrijven.

BRUSSEL, 14 Aug. (part). Gistermorgen 11 uur zag een afdeeling soldaten, die 
artillerie vervoerden, op den weg nabij Diest 3 Duitsche vliegmachines welke zich 
boven de Pruisische troepen voortbewogen. De Belgische infanterie vuurde op de drie 
Taube-toestellen, doch zonder resultaat. Hierop openden kanonnen en mitrailleurs het 
vuur op de vliegmachines. Na enkele minuten werd een der toestellen getroffen en 
stortte ter aarde. Bijna op hetzelfde oogenblik vielen ook de beide andere machines 
neer. Van de drie aviateurs werden twee gewijl de derde zwaar gewond gevangen werd 
genomen.

BRUSSEL, 14 Aug. (part). De Zouaven en Turko's. die uit Noord-Afrika zijn 
overgebracht, zijn thans in grooten getale in België aangekomen. Zij bevinden zich in
het gebied tusschen de Sambre en de Maas en zullen weldra aan het gevecht deelnemen.

BRUSSEL, 14 Aug. (part.). De generale staf deed gisteravond de volgende officieele 
mededeeling: In de gevechten, welke in den omtrek van Dienst hebben plaats gehad, 
zijn de verliezen der Duitsche zeer aanzienlijk. Krijgsgevangenen vertellen, dat van 
de twee escadrons nauwelijks tien man overbleven. Het gevecht, dat Donderdagmorgen 
plaats had te Noville-Faviers is geheel ten voordeele van de Belgische troepen 
geëindigd. Alles wijst er op, dat de Duitschers bij dit gevecht verrast zijn 
geworden. Zij trokken terug in de richting van Hoey. Op dit oogenblik moet een 
treffen plaats hebben in de richting van Diest. Een aviateur is vertrokken om de 
bewegingen, van den vijand waar te nemen.

Frankrijk en Duitschland. 
PARIJS, 13 Aug. Volgens een mededeeling van den minister van oorlog, moet vooral het 
gevecht als belangrijk genoemd worden, waarbij de Fransche troepen sommige toppen van
de Vogezen genomen hebben, waar zij zich reeds vijf dagen handhaven, ondanks de 
Duitsche tegenaanvallen. Bij den pas vom Saales hebben de Duitschers reserve-troepen 
opgesteld, naast hun uitgeputte troepen. De reserve werd genoopt terug te trekken en 
de wapenen weg te werpen. Een sectie heeft zich met mitrailleuses overgegeven. De 
Franschen houden het dal van de Bruesch bezet.
Een Duitsch vlieger heeft onder Fransche vlag boven Vésoul en Lure (ten westen van 
Belfort) bommen op de stations geworpen. De schade is onbelangrijk.

Oostenrijk en Rusland. 
ST.-PETERSBURG, 13 Aug. De Russen hebben Jokal bezet na een gevecht, waarbij de 
Oostenrijkers zware verliezen geleden hebben.
(Jokal ligt in Galicië, ten noorden van Lemberg. Red.).

Op zee. 
KONSTANTINOPEL, 13 Aug. De "Goeben" en de "Breslau" zouden de vlag nog niet gestreken
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en hun equipages ontscheept hebben.

De Balkan-Staten. 
PARIJS, 14 Aug. De "Petit Parisien" verneemt uit Konstantinopel, dat de gezanten van 
de Triple Entente bij den grootvizier stappen gedaan hebben om hem er aan te 
herinneren, dat de Porte het verdrag dient te eerbiedigen. 
Hetzelfde blad verneemt uit Londen, dat Turkije aan het departement van 
buitenlandsche zaken de formeele verzekering gegeven heeft, dat de Porte volstrekte 
onzijdigheid zal betrachten en vast besloten is zich niet in politieke avonturen te 
werpen. 

Een schip vergaan. 
TRIEST, 14 Aug. Het stoomschip "Baron Gautsch", dat 's middags van Lussin Grande naar
Triëst vertrokken was, is onderweg vergaan. Gisteravond waren 130 opvarenden gered en
20 lijken opgevischt. 
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