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De oorlog in België.
EEN GROOTE SLAG IN BELGIE.
ANTWERPEN, 22 Aug. (Reuter). Men gelooft, dat sedert vanmorgen een groote slag is
begonnen tusschen de Fransche en Duitsche legers, tusschen Namen en Charleroi. Men
gelooft, dat de slag twee of drie dagen zal duren. Bijzonderheden ontbreken.
SCHERMUTSELINGEN.
ANTWERPEN, 22 Aug. (Officieus). Vandaag is bij Mechelen geschermutseld. Zes uhlanen,
enkele Belgische gendarmen en drie Duitsche soldaten zijn gedood, drie anderen
gevangen genomen.
DE AANVAL OP NAMEN.
LONDEN, 22 Aug. (Reuter). (Officieel). De Duitsche artillerie is de aanval op Namen
begonnen.
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GEEN BELEG VAN ANTWERPEN. Paniek te Gent.
ANTWERPEN, 22 Aug. Volgens het Handelsblad v. Antwerpen is geen beleg van Antwerpen
te verwachten, het Duitsche leger trekt dwars door België naar de Fransche grens. Het
heeft eerst al de dorpen tusschen Leuven en Aalst bezet, waardoor het gros van het
leger ruim baan kreeg. De Duitschers hebben Brussel links laten liggen, zich bepalend
tot het zenden van een detachement. Het leger is verder over Ninove, Sotteghem, naar
Oudenaarde opgerukt, waar men het Vrijdag zag. Men verwacht dat het over Avelghem
naar Frankrijk gaat. Te Gent was vanochtend nog geen pinhelm gezien; te Oudenaarde
zag men vele soldaten die van vermoeienis neervielen. Het is een geforceerde marsen.
Het blad besluit: "Gelukt het den bondgenooten op de Maaslinie een overwinning te
behalen, dan zal dit Duitsche leger een leelijke pijp rooken." Te Gent moet de paniek
vreeselijk zijn geweest, de staf is naar Antwerpen vertrokken met al de te Gent
verblijvende officieren. De treinen werden stormenderhand ingenomen, de burgerwacht
werd ontbonden en alle wapens naar Antwerpen gezonden. Uit Leuven en Brussel hebben
talrijke vluchtelingen de wijk genomen naar Nederland. Het postkantoor te Brussel is
gesloten, de stadhuisbeambten hebben vrij gekregen tot einde September. Te 10 uur 's
morgens werd de Nationale Bank gesloten, de klinkende munt was naar Antwerpen
verzonden. Het militaire gasthuis en het Palacehotel werden ontruimd en vele gewonden
vertrokken in burgerkleeren naar Antwerpen, en dat alles — zegt het Handelsblad —
voor niemendal.
DE INTOCHT DER DUITSCHERS TE BRUSSEL.
Een correspondent van de Times, die in Brussel was, beschrijft, hoe de Duitschers, na
twee uur de stad binnentrokken. Zij werden voorafgegaan door bereden verkenners,
daarachter kwamen cavalerie, infanterie, artillerie en genie met hun tros. Een
belangrijk onderdeel van den stoet werd gevormd door honderd automobielen, waarop
machinegeweren gemonteerd waren. De trommels werden geslagen, de trompetten gestoken.
De soldaten zongen maar voortdurend Die Wacht am Rhein en Deutschland, Deutschland
über alles. Onder de troepen waren Brunswijkers, doodshoofd-huzaren en de Zietenhuzaren. Allen waren gekleed in de groengrijze uniform. Met vluggen slap kwamen zij
den Leuvenschen straatweg af en gingen langs den Botanischen Tuin naar het plein van
het Noorderstation. Op een fluit- en trompetsignaal marcheerden de manschappen met
den beroemden paradepas verder. Zij trokken door naar de heuvels van Koekelberg. Vele
soldaten schenen door hun langen marsch uitgeput en winkelden verder. Ken ruiter lag
bewusteloos over zijn paard. Maar terwijl de soldaten zoo uur na uur voorbijtrokken,
waren er sommige regimenten die een uitstekenden indruk maakten. Van het 66ste, het
40ste en vooral het 26ste toonde niet één der manschappen blijken van overmatige
vermoeidheid, na den barren nachtelijken tocht, dien zij hadden moeien maken. De
troepenmacht, die door Brussel is getrokken, wordt op 35.000 à 40.000 man geschat.
Zij worden door nog 150.000 anderen gevolgd. Het wordt algemeen beweerd, dat het
leger op Maubeuge zal aanrukken. In de cafés praatten de officieren zonder eenige
terughouding over de plannen, zonder zich er om te bekommeren of er ook geluisterd
werd door de omzittenden. Zij zouden Vrijdag tot Iffre, Zaterdag tot Nivelle en zoo
verder zoo vlug mogelijk naar Frankrijk gaan door de opening tusschen Bergen (Mons)
en Charleroi.
DE BELGEN WORDEN DOOR HUNNE BONDGENOOTEN IN DEN STEEK GELATEN.
Een politiek man die Vrijdag nog te Antwerpen was, heeft aan een der medewerkers van
het Laatste Nieuws verklaard, te betwijfelen dat de Fransche en Engelsche troepen met
de Belgische samenwerkten en geloofde niet meer aan die met geheimzinnigheid omkleede
bondslegers. Hij had den indruk dat men het kleine heldhaftige België aan zijn lot
heeft overgelaten en dat de Fransche troepen niet verder gekomen zijn dan Florenvilie
en Dinant, uitsluitend met het doel een inval der Duitschers langs de Fransche
noordergrens te keer te gaan en de Maaslijn te verdedigen. Het blad durft te
nauwernood de woorden van dien zegsman te gelooven, maar voegt er aan toe dat de
Flandre Libéral in haar nummer van gisteren schrijft, dat de Engelschen nog steeds
niet in België zijn, er zelfs nooit geweest zijn. Hun expeditiecorps is te Duinkerken
en Calais enkele dagen geleden ontscheept en op weg naar België, doch wij hebben niet
kunnen wachten, schrijft het blad. Wat het Fransche leger betreft, dit was
vertegenwoordigd door ruiterij, welke zich Woensdagavond nop al ver af in het land
bevond en door talrijk voetvolk, al te ver verwijderd om tusschenbeide te kunnen
komen.
EEN OORLOGSSCHATTING TE GENT.
PARIJS, 22 Aug. De Duitschers eischen te Gent een oorlogsschatting van 50 millioen.
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HET PERSONEEL VAN HET STATION HERENTHALS OP DE VLUCHT.
BAARLE NASSAU-GRENS, 22 Aug. Een van de ontslagene burgerwachten uit Turnhout, met
den één uur-trein aan het grensstation te Weelde aangekomen, deelt mij mede, dat om
12 uur te Turnhout een telegram ontvangen is, meldende, dat tusschen Bourg Leopold en
Baelen een 40-tal uhlanen op weg naar Turnhout zijn. Uit de omgeving dier plaats
verzamelen zich thans de nog dienstdoende gewapenden om zich hedenmiddag in
hinderlaag liggend, tegen de uhlanen te verdedigen.
BAARLE NASSAU, 22 Aug. De machinisten van den half vijf uit België hier binnengekomen
trein melden dat heel het personeel van het station Herenthals zijn post verlaten
heeft nadat de correspondentie nog meegekomen is tot Turnhout en van daar naar de
Nederlandsche grens.
TWEE HOLLANDSCHE STOOMSCHEPEN GEZONKEN.
LONDEN, 22 Aug. (Reuter). (Officieel). Het Deensche stoomschip Maryland is
Vrijdagavond op een mijn geloopen en gezonken. Een ander Deensch stoomschip, de
Broberg, was getuige van het ongeval en zette twee sloepen uit, die echter geen spoor
van de bemanning hebben gevonden. De Broberg blef den nacht ten anker en zette den
volgenden morgen de nasporingen voort, maar liep om vijf uur ook op een mijn en zonk
eveneens. Behalve een machinist is de geheele bemanning van de Bromberg gered en te
Lowestoft ontscheept Het ongeval is 35 mijl uit de kust gebeurd op de voornaamste
route van de koopvaardijschepen.
LONDEN, 23 Aug. (Vaz-Dias.) (Officieel) Gemeld wordt, dat gisteren twee Hollandsche
stoomschepen door Duitsche mijnen in de golf van Finland zijn gezonken.
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De strijd aan de Fransch-Duitsche grens.
DE DUITSCHE OVERWINNING TE METZ.
BERLIJN, 22 Aug. (Wolff-bureau). De Norddeutsche Allgemeine Zeitung, de overwinning
bij Metz besprekend, besluit: Wij zijn door een dicht weefsel van leugens omsponnen.
Als de oorlog kon worden uitgevochten met bedrukt courantenpapier, dan ware
Duitschland nu zoo dood als een pier. Het is altijd Fransch gebruik geweest, zich
door fantastische zelfbegoocheling in slaap te laten wiegen, tot met het ontwaken ook
de katastrofe kwam. De leugencampagne in de Fransche en de Engelsche pers had ditmaal
een bepaald doel; het was een strijd om de ziel der neutrale staten, die tot het
partij kiezen tegen Duitschland en Oostenrijk moesten worden overgehaald, eer de
feiten van de slagvelden konden spreken. Thans is echter onze eerste groote
overwinning in de geheele wereld bekend en daardoor is de bedriegelijke sluier
vaneengereten. Ons leger heeft de proef schitterend doorstaan. Duitschland kan zijn
dappere zonen een dankbaren en trotschen groet brengen.
DE FRANSCHE OORLOGSSCHATTING VAN 1870.
BERLIJN, 22 Aug. Uit de oorlogsschatting, na den oorlog van 1870—71 aan Frankrijk
opgelegd, is op krachtig aandringen van prins Bismarck, 120 millioen in goud op de
oude citadel der vesting Spandau gebracht. Het goud is gemunt en bestaat uit 100
millioen mark aan 20-markstukken en 20 millioen aan 10-markstukken. De goudstukken
worden bewaard in kistjes, die elk 100.000 mark bevatten. Sinds 40 jaren is deze
schat elk jaar tweemaal door leden van den Rijksdag en den Bondsraad gecontroleerd.
Thans is het goud overgebracht naar de rijksbank, die daardoor in de gelegenheid is
voor 360 millioen mark aan banknoten uit te geven.
DE GEESTDRIFT TE METZ.
METZ, 22 Aug. (Wolff-bureau). Het officieele bericht over de zege der Duitsche
wapenen is door de bevolking met geestdrift vernomen. Dadelijk werd de vlag op 't
stadhuis geheschen en de keizerkok van den dom geluid. De straten werden dra met
vlaggen getooid en 's avonds geïllumineerd. Vaderlandsche liederen werden tot laat in
den nacht gezongen.
Aan de Duitsch-Russische grens.
HET RUSSISCHE LEGER TREEDT AANVALLEND OP.
ST. PETERSBURG, 22 Aug. (Reuter). Volgens een officieele mededeeling van den
opperbevelhebber van 't leger treedt het Russische leger sedert 19 dezer aanvallend
op in het district Gumbinnen (Oost-Pruisen) en zijn de gevechten gunstig voor de
Russische wapenen. De ruiterij heeft twee kanonnen buit gemaakt. Aan den strijd nemen
14 Duitsche regimenten infanterie deel, waarvan ten minste 8 van het veldleger, en
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RUSSISCHE OVERWINNINGEN.
BERLIJN, 22 Aug. Sterke Russische troepen rukken tegen de linie Gumbinnen—Nagerburg
op. Het eerste legercorps heeft op 20 dezer opnieuw den tegen Gumbinnen oprukkenden
vijand aangevallen, teruggeworpen en 8000 man gevangen genomen en acht kanonnen buit
gemaakt. Van een zich hij het legercorps beramende cavalerie-divisie had men in
langen tijd geen bericht gehad. De divisie was slaags geraakt met twee vijandelijke
cavaleriedivisies en is gisteren met 500 gevangenen bij het eerste legercorps
teruggekeerd. Andere Russische troepen opereeren ten noorden van den Pregel en ten
zuiden van de linie der Massoerische meren. Over het verdere optreden van onze legers
in het oosten moet nog het stilzwijgen bewaard worden om onze maatregelen niet
ontijdig te verraden.
De oorlog tusschen Oostenrijk en Servië.
VERLIEZEN DER SERVIERS.
WEENEN, 22 Aug. (Wolff-bureau). Beoosten Visegrad-Raedo zijn ongeveer dertig
Servische bataljons met veel berg-, veld- en zware artillerie na hardnekkige
gevechten op 20 en 21 dezer over de gansche linie teruggeslagen. De Oostenrijksche
vliegers hebben tot ver in Rusland hun verkenningstochten uitgestrekt en door het
werpen met bommen verwarring in de Russische gelederen on trossen gesticht.
WEENEN, 22 Aug. Veertienhonderd bij Sjabats gevangen genomen Serviërs zijn in Arad
geïnterneerd; onder hen zijn 226 vrouwen, die uit ramen en boomen geschoten hebben.
Een Hongaarsch officier zegt, dat de Serviërs zich in het gevecht bij Waljewo taai
gehouden hebben. Ze werden echter, door de Oostenrijksche artillerie gedecimeerd en
op de vlucht gejaagd. Tegenover het ongeduld van de bevolking over het sleepen van
den oorlog in Servië, wordt er in een officieel bericht op gewezen, dat Servië ten
gevolge van den oorlog met Rusland, een bijkomstig oorlogsterrein geworden is. De
inneming van Sjabats en Waljewo is een kort offensief, waarna de Oostenrijksche
troepen in de vorige stelling terugkeeren. Men wil in het moeilijke terrein zijn doel
bereiken zonder te veel bloed te vergieten en dat is gelukt. De tegenpartij is
tengevolge van het oprukken der Oostenrijkers uitgeput. Men wil in Servië geen echec
lijden en niet te veel bloed vergieten. Daarom is men na een vernietigende vervolging
van den vijand in de bevestigde stelling teruggekeerd. Het bericht is, zooals bij
dezen oorlog gewoonte is, in vage termen vervat om niets te verraden. De
fortificaties, die minder tot verdediging van den overtocht over den Donau en minder
tot bescherming van Weenen en Boedapest moeten dienen, zullen aan duizenden
werkloozen arbeid verschaffen en zijn daarom meer als sociale dan wel als militaire
maatregelen te beschouwen.
WORDT DE STRAFEXPEDITIE VAN OOSTENRIJK TEGEN SERVIE UITGESTELD?
BOEDAPEST, 22 Aug. Het Hongaarsche correspondentie-bureau maakt bekend, dat de
strafexpeditie van Oostenrijk tegen Servië voorloopig uitgesteld wordt, daar bet
aangewezen schijnt om de hoofdmacht van bet Oostenrijksche leger tegen Rusland aan te
wenden. Er blijft een voldoend aantal Oostenrijksche troepen in Servië achter om de
in bezit genomen gewichtige stellingen bezet te houden.
De houding van Italië.
DE OPPERBEVELHEBBER DER ITALIAANSCHE VLOOT.
LONDEN, 22 Aug. (Reuter). Volgens een telegram uit Rome aan de dagbladen is de hertog
der Abruzzen tot opperbevelhebber der Italiaansche vloot benoemd.
ITALIE BLIJFT NEUTRAAL.
ROME, 22 Aug. (Reuter). De dagbladen publiceeren een officieuse nota waarin gezegd
wordt, dat de regeering strikte onzijdigheid in acht neemt.
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De houding van Turkije.
EEN OORLOGSVERKLARING IN 'T ZICHT?
WEENEN, 22 Aug. De Boedapesti Hirlap verneemt uit Konstantinopel, dat het Turksche
leger binnenkort tegen Rusland zal optreden. Verleden week heeft Rusland reeds den
oorlog willen verklaren, zoo er niet gedemobiliseerd werd en zoo de Duitsche
militaire missie niet ontslagen werd. Toen echter de Turksche vloot wegens het
aankoopen van de Goeben en de Breslau voor de Russische Zwarte Zeevloot gevaarlijk
werd, vond de Russische gezant het beter de verklaringen van de Porte te vernemen.
Enver pasja en minister Talaat bei zijn er van overtuigd, dat het lot van Turkije
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nauw samenhangt met den afloop van den wereldoorlog.
Duitschland en Japan.
DE HOUDING VAN AMERIKA.
WASHINGTON, 22 Aug. (Reuter). De houding der Ver. Staten tegenover het ultimatum,
door Japan aan Duitschland gezonden, is omschreven in het antwoord op Japan's
verzekering dat het de integriteit van China zal ontzien. De regeering te Washington
zegt in dat antwoord dat zij, de geschillen tusschen Japan en Duitschland betreurend,
akte neemt van Japans verklaring, dat het geen uitbreiding van grondgebied zoekt, dat
het Kiao Tsjau aan China zal teruggeven en de integriteit van China zal ontzien, in
overeenstemming met het Engelsch-Japansche verdrag, welks doel is, de handelsbelangen
in China van alle mogendheden gelijkelijk te beschermen. Ook wordt akte genomen van
de belofte dat in geval van woelingen in China Japan de Ver. Staten zal raadplegen,
vóór 't buiten de grenzen van Kiao Tsjau stappen onderneemt.
DE JAPANSCHEN GEZANT TE BERLIJN.
WASHINGTON, 22 Aug. (Reuter). Burggraaf Chinda, de Japansche gezant, heeft Bryan
verzocht den Amerikaanschen gezant te Berlijn op te dragen, den Japanschen
zaakgelastigde een boodschap ter hand te stellen, waarin hem wordt meegedeeld, dat
hij Berlijn Zondagochtend om 4 uur moet verlaten, indien Duitschland op dat tijdstip
het Japansche ultimatum niet mocht hebben beantwoord.
DUITSCHLAND ZAL HET ULTIMATUM NIET BEANTWOORDEN.
BERLIJN, 22 Aug. De algemeene overtuiging is hier dat de Duitsche regeering het
Japansche ultimatum onbeantwoord zal laten.
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berichten van hedenmiddag 2 uur.
DE OVERWINNING DER DUITSCHERS BIJ METZ VAN FRANSCHE ZIJDE BELICHT.
PARIJS, 23 Aug. (Reuter). Een officieel communiqué noemt de Duitsche berichten over
een nederlaag der Franschen in Lotharingen op 20 Augustus, waarbij de Franschen een
verlies van 10.000 krijgsgevangenen en 50 kanonnen geleden zouden hebben,
schrikkelijk overdreven. Het Duitsche succes in Lotharingen, zegt het communiqué
verder was niet grooter dan het onze in den Elzas, en waar alleen het getal
krijgsgevangenen als zijnde 10.000 wordt opgegeven bedroeg het geheele aantal dooden,
gewonden en krijgsgevangenen tesamen nog geen 10000. Geen Duitsche troepen kwamen
over de Meurthe en de Franschen bleven in het fort van Nancy. Deze voorbijgaande
tegenslag, die onmiddellijk door een krachtige voorwaartsche beweging werd gevolgd,
is niets anders dan een episode in den strijd waarin noodzakelijk eb en vloed moeten
voorkomen.
DE ALGEMEENE MILITAIRE TOESTAND.
DE FRANSCHEN ERKENNEN ZWARE VERLIEZEN GELEDEN TE HEBBEN.
PARIJS, 23 Aug. (Reuter). Een communiqué van gisteravond 11 uur zegt, dat feitelijk
de toestand in België onveranderd is. De Duitsche troepenbewegingen gaan voort in
Westelijke richting, voorafgegaan door cavalerie-werkingen in de richting van Gent en
de Fransche grens. In de streek van Waveren is de toestand onveranderd. In
Lotharingen werd het offensief der Duitschers dat een antwoord was op den aanval der
Franschen en gedurende den dag van gisteren werd voortgezet, gestuit. Heden had een
gevecht plaats op de hoogte ten noorden van Luneville. De Duitsche aanval was bij
deze affaires zwak. Zeker is dat, moge onze verliezen gedurende de drie laatste dagen
al ernstig zijn, die van de Duitschers eveneens ernstig waren.
HET LEGGEN VAN MIJNEN DOOK DE DUITSCHERS IN DE NOORDZEE.
LONDEN, 23 Aug. (Officieel). De admiraliteit vestigt ter waarschuwing de aandacht der
neutrale mogendheden op het gevaar dat de zeevaart in de Noord-Zee oplevert doordat
de Duitschers maar overal in het wild mijnen blijven strooien. De admiraliteit dringt
er derhalve bij alle schepen zoo Engelsche als neutrale op aan om eerst in een
Engelsche haven binnen te loopen, alvorens de Noord-Zee in te gaan, om daar te
vernemen welke route de admiraliteit van mijnen heeft doen zuiveren. De admiraliteit
behoudt zich het recht represaille-maatregelen te nemen voor deze nieuwe wijze van
oorlog voeren en maakt bekend, dat zij tot nu toe geen mijnen heeft doen leggen, doch
al het mogelijke doet om de zeewegen voor den vredelievenden handel open te houden.
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Berichten Van hedenmiddag. 4 uur.
HET ANTWOORD DER DUITSCHE REGEERING OP ULTIMATUM VAN JAPAN.
BERLIJN, 23 Aug. (Wolff-bureau). Op het Japansche Ultimatum werd heden voormiddag de
volgende mondelinge verklaring aan den Japanschen gezant alhier gegeven: "Op Japans
eischen heeft de Duitsche regeering geenerlei antwoord te geven. Zij ziet zich
daardoor verplicht haren gezant te Tokio terug te roepen, en den Japanschen gezant te
Berlijn zijn paspoort ter hand te stellen."
NIEUWE OVERWINNINGEN DER DUITSCHERS.
BERLIJN, 23 Aug. (Wolff-bureau). De groote generale staf deelt mede, dat ten noorden
van Metz de Duitsche kroonprins met zijn leger aan beide zijden van Longwy
voortrukkende, den tegenover staanden vijand gisteren overwinnend heeft
teruggeslagen. In Lotharingen zette het overwinnende leger onder leiding van den
Kroonprins van Beieren in de richting Lunéville-Blamont de vervolging op den
teruggeslagen vijand voort.
DE BELEGERING VAN NAMEN.
BERLIJN, 23 Aug. (Wolff-bureau). Voor Namen dondert sedert eergisterenavond het
Duitsche geschut.
EEN GROOTE OVERWINNING DER SERVIERS.
ANTWERPEN, 23 Aug. (Reuter). Volgens een communiqué van de Russische legatie meldt
een telegram uit Nisj van den 25sten, dat het gevecht te Godar hij Grosnitza gisteren
eindigde door een schitterende overwinning der Servische troepen. De vijand werd over
de geheele linie teruggeworpen en vlucht in wanorde om de bruggen over de Drina te
bereiken. De Serviërs vervolgen aanvallend de Oostenrijkers, die een rijken buit
achterlieten. Talrijke gevangenen, officieren en soldaten werden door de Serviërs
gemaakt. 40 kanonnen, vele paarden, oorlogsmaterieel, veldhospitalen, veldkeukens met
personeel vielen in hunne handen.
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