Woensdag 17 juli 1918 – ochtendeditie
Generaal Leman.
Havre, 16 juli. Zondag aanstaande zal er een grote betoging plaats
hebben ter gelegenheid van de ontvangst van generaal Leman door
de Belgische regering. Generaal Deruette, de territoriale
bevelhebber, zal de overwinnaar van Luik aan de poort van St.
Adresse tegemoet gaan en de generaal toespreken, die vergezeld zal
zijn van mejuffrouw Leman, zijn dochter en generaal Stassin, die in
1914 aan de krijgsverrichtingen bij Luik heeft deelgenomen, alsmede
van soldaten van het front met hun vaandel, welke de gevechten bij
Luik hebben meegemaakt. Vervolgens zal hij door de regering
worden ontvangen en na een saluut aan het vaandel door ministerpresident Cooreman, hoofd van het kabinet, worden gelukgewenst.
De parlementairen zullen eveneens tegenwoordig zijn. Wegens zijn
gezondheidstoestand zal generaal Leman niet aan het officiële
noenmaal deelnemen.
Ook in België woedt de Spaanse griep met vrij grote hevigheid. Vooral
het zuiden, Charleroi, Namen en Bergen, wordt ernstig geteisterd.
Verscheidene fabrieken hebben wegens tijdelijk gebrek aan
arbeiders het bedrijf moeten stopzetten.
In de Echo Belge wijdt Charles Bernard een artikel aan de jongste
verklaring van de Duitse rijkskanselier nopens België. Hij zegt onder
andere dat de redenering van graag Hertling, namelijk dat Duitsland
België als vuistpand zal gebruiken, zowel uit een oogpunt van recht
als van een moreel standpunt monsterlijk is. "Hij (de rijkskanselier)
onthult niet meer en niet minder dan een schandelijke chantage,
welke Duitsland beweert te zullen uitoefenen ten koste van de grote
mogendheden der entente, voornamelijk ten opzichte van Engeland
en Amerika. Of Groot-Brittannië weigert Duitsland zijn koloniën terug

te geven of dat de Verenigde Staten hun markten voor Duitsland
sluiten, dat in de onmogelijkheid verkeert om, zelfs indien het
overwinnaar is, zijn koloniën te gaan heroveren of Amerika tot een
economische overeenkomst te dwingen. – Duitsland zal ons land
behouden. En toch heeft Duitsland dit land, zonder een enkele
uitdaging, zonder geldige reden, aan ons ontnomen en het is dus aan
de Belgen, en aan de Belgen alleen, rekenschap verschuldigd."
Aan het slot van zijn artikel zegt schrijver dat de doortrapte slimheid
van Hertling hem niet zal helpen.
"Ongetwijfeld ziet hij, gelijk von Kühlmann het heeft gezien, dat
Duitsland niet met wapens kan overwinnen en reeds bereidt hij zich
op de diplomatieke strijd voor. Hij voorziet dat de gevolmachtigden
der geallieerden zich om de tafel der onderhandelingen zullen
scharen met ernstige troeven: het beheersen der zeeën, het
monopolie der markten en het bezit der koloniën. In ruil biedt
Duitsland België aan, België, dat een gewichtiger moreel dan feitelijk
pand is, waarvoor de geallieerden alles opofferen, maar niet op de
wijze, zoals von Hertling denkt. En omdat Duitsland beweert België
niet terug te geven voor elke onderhandeling over andere
onderwerpen, bij wijze van plechtig herstel van het geschonden recht
en de met de voeten getreden verdragen, zullen de geallieerden het
daartoe wel dwingen. In ons land zal Hertlings verklaring slechts
verachting wekken."
Onze correspondent in Havre meldt dat het parlement van Cuba
heeft besloten de 21e juli tot een vakantiedag te verklaren, bij wijze
van hulde aan België en die dag de Belgische vlag te hijsen op alle
gebouwen. De minister van buitenlandse zaken heeft tegenover de
regering van Cuba uit naam van België zijn dank geuit.

Woensdag 17 juli 1918 – avondeditie
Geen berichten over België.

