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De Nieuwe Tilburgsche Courant
Tilburgsch Dagblad.
uitgave der firma ANTOINE ARTS, publiceert iederen avond de laatste Reutertelegrammen en brengt bijgevolg het NIEUWSTE nieuws van den oorlog.
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publiciteit.
BERICHTEN VAN GISTEREN-AVOND, NA HET VERSCHIJNEN VAN ONS OORLOGS-BULLETEN ONTVANGEN.
Omtrekkende beweging der Duitschers.
LONDEN, 15 Aug. (Reuter). — (Van Engelsche zijde). Het persbureau zegt, dat er geen
bijzonder belangrijke berichten zijn. Sommige feiten schijnen er op te wijzen, dat de
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Volgens Duitschland zijn er nog geen Engelsche troepen in België.
BERLIJN, 15 Aug. (Reuter, — Van Duitsche zijde). Van officieele Engelsche zijde is
gemeld, dat Engelsche troepen in België geland zijn en in vereeniging met de Belgen
een Duitsch cavalerie-regiment vernietigd hebben. Dit bericht is echter geheel
onwaar. Er zijn nog geen Engelsche troepen in België aan land gezet en het bericht
over de vernietiging van genoemd regiment, is een sprookje. Duitschland wil de wereld
niet door leugenachtige berichten misleiden, zooals de tegenstanders doen en zal op
dezelfde wijze handelen als in 1870. Ook thans zal het spoedig blijken, dat daden
zwaarder wegen dan leugenachtige beweringen.
De Fransche en Belgische artillerie beter dan de Duitsche.
LONDEN, 15 Aug. (Reuter. — Van Engelsche zijde). Het persbureau zegt, dat de
berichten uit officieele bron er voortdurend op wijzen, dat de Fransche en Belgische
artillerie veel beter is dan de Duitsche en dat de Duitsche infanterie in een gevecht
met de bajonet niet dapper en beslist optreedt Er werd besloten in de Engelsche
badplaatsen verblijven op te richten voor de gewonde soldaten die aan de zijde der
bondgenooten van Engeland gestreden hebben.
Strenge censuur in België.
BRUSSEL, 15 Aug (Reuter. — Van Belgische zijde). De militaire gouverneur van België
heeft bepaald dat de dagbladen van heden af slechts eenmaal per dag zullen mogen
verschijnen en dat voor het afdrukken proeven aan de militaire autoriteiten moeten
worden voorgelegd, die er alles uit zullen schrappen, wat op de militaire operaties
betrekking heeft.
Berichten van Duitsche zijde.
De gevechten in de Noordzee.
BERLIJN, 15 Aug. (Reuter). Van Engelsche officieele zijde wordt in het buitenland het
bericht verspreid, dat er in de Noordzee een groote zeeslag is geleverd, waarbij 22
Duitsche bodems en 4 Engelsche verloren zijn gegaan. Dat bericht is woord voor woord
verzonnen en is blijkbaar een perfide manoeuvre om het onzijdige buitenland op een
dwaalspoor te brengen. De eenige gebeurtenis ter zee is tot nog toe geweest de
ondergang van den kruiser Amphion. (De ondergang van den mijnlegger Königin Luise is
reeds van officieuse Duitsche zijde erkend, die van de duikboot nog niet.) De
Engelschen hebben zich tot nog toe niet in de buurt van de Duitsche kust gewaagd.
Duitsche koloniën.
BERLIJN, 15 Aug. (Reuter). (Wolff’s Bureau). Volgens berichten uit Duitsch ZuidwestAfrika is daar nog geen aanval geweest. Ook in Kameroen zijn er tot nog toe geen
vijandelijkheden voorgevallen. Uit Duitsch Oost-Afrika ontbreken rechtstreeksche
berichten, uit de Zuidzee-koloniën ontbreekt alle bericht. In Togo hebben
onbeteekenende gevechten met binnengedrongen afdeelingen Fransche troepen plaats
gehad, waar bij de vijand drie dooden kreeg en de Duitsche afdeelingen geen verliezen
[hebben] geleden. Engelsche troepen zijn Togo binnen gerukt zonder met Duitsche
troepen in botsing te zijn gekomen.
Aan de Oostenrijksch-Russische grens.
LEMBERG, 15 Aug. (Reuter). Alle bladen deelen mede, dat de desertie onder de kozakken
aan de Galisische grens steeds grootere afmetingen aanneemt.
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Non-combattanten.
BERLIJN, 15 Aug. (Reuter). De volkenrechtschendende handelingen van het Belgische
volk tegen de Duitsche troepen schijnen in de door ons veroverde deelen van het
Russische gebied navolging te vinden. Gisterennacht is er te Kalisch weer uit een
hinderlaag op de binnengerukte Duitsche troepen geschoten. Twee man werden er gedood
en twintig tot dertig gewond. Er is geen twijfel aan of dit is weloverwogen aanval
van de burgerlijke bevolking. Er is verdenking, dat, gelijk in Frankrijk en België,
ook in Rusland deze benden met de regeering in verband staan. Evenals in Frankrijk en
België zullen in Rusland onze troepen deze toestanden de baas worden en
onverbiddelijk den kop indrukken.
De Tsaar wil Polen autonomie verleenen.
PETERSBURG, 15 Aug. (Reuter). De Tsaar heeft een proclamatie gericht aan de Polen van
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Rusland, Duitschland en Oostenrijk. Daarin deelt hij hun zijn voornemen mede om het
oude Polen te herstellen met volkomen autonomie en waarborgen betreffende, de
uitoefening van den eeredienst en het gebruik van de Poolsche taal. De Tsaar zou een
luitenant-gouverneur benoemen.
Rusland en de Slaven.
ST. PETERSBURG, 15 Aug. (Reuter). (Telegraafagentschap). De opperbevelhebber heeft
ter kennis gebracht, van het gansche leger onder de wapenen en van de geheele
bevolking van het Russische Rijk dat Rusland oorlog voert, tengevolge van de
uitdaging van den gemeenschappelijken vijand van alle Slaven en Polen van Rusland,
Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. Zij die hun aanhankelijkheid aan de Slavische
taak toonen, zullen zich voor de veiligheid van lijf en goed in de bijzondere
bescherming van Rusland’s leger en regeering verheugen. Elke aanval op lijf en goed
van Polen, die geen vijandige handeling tegen Rusland verrichten, zullen met de volle
gestrengheid van de krijgswet worden tegengegaan.
De Russen in Duitschland.
BERLIJN, 45 Aug. (Reuter). (Wolff’s bureau). De buitenlandsche berichten over
belangrijke gevechten zijn onwaar. De Duitschers hebben in een reeks gevochten van
minder beteekenis overwonnen. Twee divisies Russische ruiterij, door voetvolk
gevolgd, hebben het grensstadje Marggrahowa in brand gestoken en zijn heden over de
grens teruggetrokken. Een bij Mlawa slaand korps Russische ruiterij is voor een
Duitsche colonne Zuidwaarts geweken. Geen maatregelen van den vijand hebben tot nog
toe op de Duitsche plannen invloed gehad of ze kunnen tegenhouden.
Onze neutraliteit.
PETERSBURG, 15 Aug. (Reuter). Het Petersburgsche telegraafagentschap meldt: De
Nederlandsche gezant overhandigde heden den minister van buitenl. zaken een
schriftelijke verklaring, volgens welke, in tegenstelling met desbetreffende
berichten uit het buitenland, de neutraliteit van Nederland niet geschonden is, en de
Nederlandsche regeering besloot, hare onzijdigheid tijdens den geheelen duur van den
huidigen oorlog te handhaven.
De houding van Italië.
BERLIJN, 15 Aug. (Reuter). Naar aanleiding van geruchten, die hier loopen, dat Italië
tegenover Duitschland en Oostenrijk-Hongarije een weinig vriendschappelijke houding
aanneemt, heeft de Italiaansche regeering haar zaakgelastigde hier opgedragen, deze
valsche geruchten tegen te spreken. De Italiaansche zaakgelastigde heeft, ter
vervulling van die opdracht het ministerie van buitenlandsche zaken opgedragen, die
uitstrooisels voor ongegrond [verklaard] te verklaren.
Boedapest.
BOEDAPEST, 15 Aug. (Reuter). Gisteravond trokken ongeveer 15000 personen voorbij de
consulaten der bevriende mogendheden. Buitengewoon indrukwekkende manifestaties
hadden plaats voor, 't Duitsche consulaat, waar een hooggeplaatst beambte een
toespraak hield, welke met geestdrift ontvangen werd, en waarna de menigte de "Wacht
am Rhein" zong. Voor het Turksche consulaat-generaal hield de Turksche consul een
rede in de Turksche taal, welke in het Hongaarsch werd vertolkt. Ook een Bulgaarsch
consulaat-beambte hield een geestdriftige redevoering.
Zweden.
STOCKHOLM, 15 Augustus; (Reuter). Minister Hammerskjoeld heeft zijn omslag als
minister van Oorlog ingediend. Hij blijft minister zonder portefeuille. Kolonel
Moercke is tot minister van Oorlog benoemd. Hammerskjoeld blijft minister-president.
berichten van heden morgen 9 uur.

150

155

In de omgeving van Diest.
DIEST, 15 Aug. (Reuter). In de omgeving van Diest is de nacht kalm voorbij gegaan.
Naar 't heet rukken de Duitsche troepen op in de richting van Aerschot, waar een
gevecht wordt verwacht. Te Aerschot loopt een gerucht, dat er bij Landen gevochten is
en dat de vijand teruggeslagen is. Zaterdagochtend werd een Duitsch vliegtuig boven
Tienen (Tirlemont) waargenomen. Hij vloog in de richting van Diest. Een granaat werd
op het vliegtuig afgevuurd, die het trof en deed vallen. Vanochtend is bij Tienen een
patroelje van 15 uhlanen door onze troepen verrast en in de pan gehakt. Te Grenede
(bij Tienen) is een patroelje van zes uhlanen gedood. Bij Landen zijn vannacht de
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Duitschers die een aanval deden, met groote verliezen teruggeslagen. Aan Belgische
zijde zijn enkele soldaten gewond. Te Oirbeke is een Duitsch spion, die bekend had,
terechtgesteld. Sedert drie uur vanmiddag hoort men te Tienen kanongebulder uit de
richting van Borst en Hougaerden. De verwachte groote slag is misschien op dit
oogenblik begonnen.
Generaal von Emmich.
BRUSSEL, 15 Aug. (Reuter). Aan het ministerie van oorlog zegt men ons, dat men er
niets weet van den dood van generaal von Emmich.
De levensmiddelen in België vastgesteld.
BRUSSEL, 15 Aug. (Reuter). Een Koninklijk besluit van heden stelt voor levensmiddelen
deze prijzen vast: meel 28 frs. per 100 kilo, brood 32 centimen per kilo, aardappelen
tot 15 September 9 frs. per 100 kilo, daarna zeven-en-een-half tot acht frs., tarwe
21 frs. de 100 kilo, zout in het groot 5 in het klein 8 centimen de kilo, suiker in
het klein 70 centimen de kilo, in het groot 63, rijst in het klein 63 centimen de
kilo in het groot 57. Deze prijzen worden ook bij requisitie betaald. Voor het brood
zal verder van staatswege scherp op het juiste gewicht gelet worden. De eerste mail
naar Kongo vertrekt omstreeks 20 dezer over Bordeaux.
De militaire toestand in België.
BRUSSEL, 15 Aug. (Reuter). Van officieele Belgische zijde. De toestand van ons leger
is nog steeds goed. De succesvolle gevechten tegen den vijand hebben het moreel van
het leger nog verhoogd. De strategische posities zijn zeer gunstig voor ons. De
knallen en ontploffingen die gehoord worden, zijn dikwijls afkomstig van de
ontploffing van kruit, welke door de genie gebruikt wordt om gebouwen, etc. in de
lucht te laten vliegen. Op verschillende plaatsen kwamen de Franschen en Duitschers
met elkander in contact. De gevechten werden in het voordeel der Franschen beslist.
Onze forten houden nog steeds goed stand en maken het den Duitscher erg lastig. Een
commandant van een der forten, wiens dijbeenen doorschoten waren, bleef zijn
commando’s geven in een rolstoel. De verhalen van den strijd zijn vol van staaltjes
van heldenmoed der Belgen. Rondom Brussel, op de groote wegen, heeft men
verschansingen gemaakt tegen patrouilles vijandelijke cavallerie, die in den omtrek
rondzwerven en mogelijk de stad zouden willen binnentrekken. Dit is meer een
politiemaatregel, dan een oorlog.
Oostenrijk tegen Servië en Montenegro.
WEENEN, 16 Aug. (Reuter). De Oostenrijkers hebben 14 dezer de versterkte positie aan
de Drina bij Loznico veroverd. De talrijke heftige aanvallen der Serviërs zijn
afgeslagen. De Oostenrijkers zetten hun opmarsen voort, zij maakten eenige stukken
geschut buit en brachten den vijand zware verliezen toe, doch ook hun verliezen waren
aanmerkelijk. De Montenegrijnsche aanval, is overal afgeslagen. In het Noorden rukken
de Oostenrijkers aan de beide oevers der Weichsel op.
Graanuitvoer verboden of beperkt.
BUENOS-AIRES, 16 Aug. (Reuter). Volgens een nieuwe wet kan de graanuitvoer beperkt of
verboden worden.
De forten van Luik.
MAASTRICHT, 15 Aug. (N. R. Ct.) Mijn vorig bericht dat de forten rondom Luik gevallen
zijn, kan ik thans bevestigen. Chaudfontaine, Evegnée en Pontisse bevinden zich in
Duitsche handen. Barchon wordt zwaar beschoten en men vermoedt dat het zich spoedig
zal overgeven.
De slag bij Diest.
De Etoile zegt, dat men in de omstreken van Diest 3000 lijken van Duitschers begraven
heeft; ook de opruiming van doode paarden, die den omtrek verpesten, gaat voort.
De militaire toestand.
PARIJS, 15 Aug. De Duitsche en de Fransche legers, laatstgenoemde in samenwerking met
Belgische en Engelsche troepen, zullen over een front van meer dan 300 K.M. breedte
allengs tegenover elkaar komen te staan. Officieele mededeelingen en beschouwingen in
de dagbladen van vanavond hebben alle ten doel de openbare meening op duidelijke
wijze voor te lichten omtrent de omstandigheden, waaronder deze legers slaags zullen
raken, en die zeer veel verschillen met de omstandigheden waaronder de veldslagen van
weleer zijn beslist. Ditmaal zal de slag, waaraan van beide kanten eenige millioenen
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manschappen deelnemen, worden geleverd over een front van 400 K.M., de afstand van
Maastricht naar Bazel. Zoo'n slag zal niet tot een snelle beslissing leiden; het is
niet waarschijnlijk dat dezelfde partij over het geheele front zal zegevieren. Men
moet er zich dus op voorbereiden aanvankelijk afwisselende berichten te vernemen;
hier zullen voordeden zijn behaald, daar zal van tegenslagen worden gewaagd. De
onzekerheid over het resultaat van den eersten grooten slag kan lang duren, misschien
wel een dag of acht of nog langer. In de Temps zet generaal Delacroix uiteen dat de
militaire toestand van Frankrijk uitstekend is en dat de dappere tegenstand van het
Belgisch leger de plannen van de Duitsche bevelhebbers in de war heeft gestuurd en
ook Rusland den tijd heeft gegeven zijn kracht te ontplooien. De Temps schelst voorts
de positie der Duitsche troepen, wier front zich uitstrek van Luik tot Muhlhausen.
Het volgt eerst den loop der Ourthe, dan de grens en overschrijdt die alleen in de
streek van Longwy en Briey. Een deel van het front is versterkt door veldwerkers,
o.a. aan de Ourthe en tusschen Metz en Saarburg. Het grootste aantal troepen staat
aan het noorden van het Duitsche front.
VERSCHILLENDE BERICHTEN.
Een Engelsche torpedoboot overvaren.
IJMUIDEN, 15 Aug. Het Nederlandsche stoomschip Kinderdijk, Zaterdagavond van Methil
te IJmuimden aangekomen rapporteert den vorigen nacht op de Noordzee te hebben
overstoomd den Engelsche torpedojager Bullfinch, die zoo goed als doormidden gesneden
werd. Vermoedelijk zijn enkele opvarenden verdronken. Vijf ernstig verwonden werden
aan boord van de Kinderdijk verbonden en later overgegeven aan een andere
torpedoboot, die verdere hulp verleende. De Kinderdijk bekwam lichte boegschade. De
aanvaring wordt geweten aan een verkeerde manoeuvre van de Bullflich.
Een Ultimatum aan Turkije?
PARIJS, 15 Aug. Volgens de "Temps" zal de Triple Entente een laatste sommatie tot
Turkije richten om dat land een laatste gelegenheid te geven zich te onderwerpen en
de noodige waarborgen te geven. Daar het woord van Turkije niet meer voldoende is
moet het de Duitsche kruisers ontwapenen, de bemanningen naar hun vaderland
terugzenden en de missie van Liman von Sanders uit Turkije verwijderen. Turkije moet
handelen en toegeven of ophouden te bestaan.
De landstorm in Duitschland.
De algemeene oproeping van den Pruisischen landstorm wordt door de bladen eenstemmig
een noodzakelijke voorzorgsmaatregel genoemd. Er wordt op gewezen, dat het oproepen
van den landstorm onafscheidelijk samenhangt met de algemeene mobilisatie en geen
verband houdt met den stand van den oorlog. Het is een voorzorg, dat het veldleger
niet verzwakt wordt tot het instandhouden van den wachtpostendienst en het transport
in het binnenland. Eerst als het noodig is alles in te zetten, om een snelle en
volkomen overwinning te behalen, zal de landstorm een werkzaam aandeel in den strijd
nemen. Wegens de drukte van de mobilisatie was de oproeping tot dusver achterwege
gebleven.
Een nieuwe Balkanbond.
ROME, 15 Aug. De Balkanbond is opnieuw geconstitueerd. Servië, Montenegro, Bulgarije
en Griekenland vormen één blok. De beide laatstgenoemde mogendheden hebben nog
besloten, elkaar bij te staan, indien Turkije in Rumenië zou ageeren. De algemeene
opinie begint Rusland gunstig gezind te worden, en een Turksche bemiddeling zou
succes kunnen hebben, wanneer gepoogd zou worden Rumenië tot den Balkan-bond te doen
toetreden.
Het gevecht bij Haelen en de aanval op Diest.
BRUSSEL, 15 Aug. (Tel.) Het gevecht bij Haelen dat op een nieuwe nederlaag van onzen
vijand is uitgeloopen, heeft en krachtig toe bijgedragen, hetgeen hem aan
zelfvertrouwen overbleef, nog meer aan het wankelen te brengen. Deze wanhopige aanval
had ten doel, zich van Diest meester te maken, een buiten dienst gestelde vesting,
maar die nog zeer belangwekkende borstweringen bezit, waar de Duitschers hoopten hun
cantonnement te vestigen. Als zij er in geslaagd waren hun doel te bereiken, zou dit
voor hen om zoo te zeggen den weg naar Leuven en Brussel hebben opengesteld aan de
eene zijde en naar Antwerpen aan den anderen kant. Na gedurende verscheidene uren te
hebben stand gehouden, ondanks hun betrekkelijk zeer zwak numeriek getal, trokken de
onzen zich in orde orde terug. De Duitschers, na het dorp te zijn binnengerukt,
verwoestten alles. Van de heele gemeente is niets anders over dan puinhoopen. Maar
nadat er versterkingen waren aangerukt, hernamen onze troepen het offensief. Zij
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wierpen zich met zooveel woede op den vijand, daarbij in de straten met het blanke
wapen met zooveel dapperheid strijdend, dat zij wanorde brachten in de gelederen der
Duitsche ruiters en infanteristen, en zelfs de bedieningsmanschappen der
mitrailleuses dwongen, hun stukken in allerijl in den steek te laten, alvorens zij
den tijd hadden kunnen vinden, ze onbruikbaar te maken. De onzen gingen zich, na het
dorp te zijn doorgetrokken, als voorposten bij den uitgang van Haelen nestelen, en op
de wegen, weiden en akkers, in de buurt van Donck, waar zij zich in loopgraven
verdekt opstelden, terwijl de vijand zich cantonneerde in de buurt van Herck-laVille. Het was noodig, deze praemisse te stellen, alvorens nog eens voor goed te
bevestigen, dat Diest, Thienen, Hannut, Jodoigne en geheel het Zuiden van ZuidBrabant door onze troepen bezet zijn en dat er op 't oogenblik minder dan ooit
gevreesd behoeft te worden voor een bres hetzij in de richting van Brussel, hetzij in
de richting van Antwerpen. Zeker, wij kunnen niet vooruitloopen, wij weten niet wat
de dag van morgen ons zal brengen, maar wat wij kunnen zeggen, omdat wij die gansche
streek zijn doorgetrokken, is, dat de Duitschers er zich nog niet gevestigd hebben
dat zij daar zelfs nog verder van af zijn dan 5 of 6 dagen geleden, en dat die
gewonnen tijd zoo kostbaar is, dat die op zich zelf alleen al gelijk staat met de
schoonste overwinning. Hij is nog verre, die geforceerde aanval, dien de Duitschers
tegen de Franschen hoopten te ondernemen, na ons land ongestraft te zijn
doorgetrokken. In deze geheele vruchtbare streek, die wij ongeveer in alle richtingen
hebben doorkruist, meldt men ons hier en daar de tegenwoordigheid van vijandelijke
verkenners.
DE TOESTAND TE LUIK.
Gisteren-avond ontvingen wij door welwillende tusschenkomst van eene Tilburgsche
dame, die van Brussel hier was aangekomen, de volgende berichten van particuliere
zijde over den huidigen toestand te Luik. Het was gedateerd van 14 Augustus. De
Duitschers hebben de openbare gebouwen bezet, zooals het paleis van justitie, de
musea enz. De winkels zijn geopend en de soldaten betalen met gereed geld wat zij
koopen, tot de prijzen welke gevraagd worden, terwijl de leveringen aan de militaire
autoriteiten met oorlogs-bons worden betaald. Ten stadhuize hebben de werkzaamheden
geregeld plaats maar het personeel staat onder bevel van de Duitsche autoriteiten. De
majoor von Bayer is commandant van de stad, de generaal heeft zich naar Sclessin
teruggetrokken. Bij het inslaan van levensmiddelen zijn de agenten van politie en de
leden der burgerwacht ongewapend behulpzaam. De restaurants zijn geopend en men ziet
er een menigte officieren. De soldaten zijn in de straten gecantonneerd. De burgerij
kan zich vrij door de straten bewegen. Couranten verschijnen er niet, wat zeer
begrijpelijk is. De trams kunnen niet rijden, omdat de straten vol met militaire
voertuigen zijn. De gasfabriek werkt niet meer bij gebrek aan steenkool, zoodat de
straatverlichting niet kan plaats vinden. Alle lichten moeten 's avonds te 9 uur
worden gedoofd. De geest der Duitsche troepen is allesbehalve goed, de soldaten zijn
ter neer geslagen. De forten blijven nacht en dag vuren en kunnen het nog maanden
volhouden en als zij zich moeten overgeven zullen de Duitschers er slechts nog de
puinhopen van vinden.
Aanval der Duitschers op Nancy.
PARIJS, 15 Aug. In een officieel communiqué wordt gezegd, dat een aanval der
Duitschers op Nancy is afgeslagen door de Fransche dekkingstroepen.

#19140816

6

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

