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Aan cle gesneuvelden clc'r IVe I.egc'ra,fdeclirrg.
Gedenkteeken opgericht te Wulpen. Juli 1920.

lrTa,ar de gro,nciwet wo,rdt ande,rs cle president
voqr 7 jaar gekozen cloo,r de natio'nale vergade-
ring (van twee kamers) . Het kiesrecht in Ce na-
tionale r,c'rgacleriqg: is algerneen rv'oo'r beic.le
geslachten b,eginnende met het 22e, r,'oo'r clen
Senaat met het 26e levens,ja,ar cles kiezers. Hct
kiesrecht is zoo geregeld, <la,t ook de taal- en
go'clsrdienst-minclerheden hare vertegenwoo,rcli-
girr.q vcrkrijgen.

Alleen Karpa'then-Rus1and, cen auto,noom g:e-

cleelte van c1e republiek, heeft zijn e{gen I,arrii-
dag, rlie over zakEn b'eslist, die aileen dit land
betreffen.

Het aantal der a,fgevaardigden bedraagt 300,
tlat det senatorefl 15O.

Bern oude universiteitsstad zijnde, is Praag ook
ccn b,elangrijk kultuur-middenpunt, niet alleen
vo'o'r Tsjechen maiar ook vootr D'uitschers. Beide
nationa,liteiten heb,ben hier hun hoogescho'len :

univêrs,itEitEn en technische hoogescho'len, een
reeks middlelb'ate en vakscho'len, instellingetr,
wetenschappelijke vereenigingen, scho'uwbur-
gen, korncertzalen, kunstinrichtingea, errz.

Het is te begrijpen dtat onder den tegenwoo,r-
ciigen p,residretrt, dIe overigens prorfessor der
Tsjechische universiteit wà,s, in alle opzichten
een b,ijzo'nder gro,ote zo,rg aan het scho,o[wezeu
beste,ed worclt en met ijver veel op dit gebiecl
ingeiraald tracht te word'en,, wat de vroegere -de Weensche en Boedapester - regeeringen ver'
zuimden. Aileen in Slowakijë v/erden in 't ver-
loo'p van een jaar meer d'en 50 mididelbare en
2500 lagere saholen gesticht, orrndat - zoo'a,ls het
Comenius verlangde - de o'p'r'oeding in de moe-
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dertaal mo,ge'lijk word,e, wat to,t nu toe in Slo'
rvakijë en in cle vele gegermaniseerde gewesten
niet bestond. l

Duitschlancl en Oo,s,tenrijk (be,paald in cle

O o'stenri j ksch e v redesvoo,rrva4rden) rnoesten dus
cle vo'lkornen onafhankelijkhêid van dezen staat
erkcrrnen, cn van alle vro,erg'e're rechten alzien.

Zo,o hadiden de Tsjechen eincielijk hun p,og[1-
gen met de zege bekroond gezien. Men herin-
iert zich hoe vele Tsjechen tegen Oo's'tenrijk
streclen in het Russit"l 1"1*

De kwestie van Sleesçvijk-Ho'lstein werci oo'k
op rie vreclesko,tùerentie voorgeb'racht.

I),e Ra,acl va,n Vier regelde de kwestie a1s vo'lgt:
ir Dre bewo,ners van deze provincie zu1len'<1oo'r

een votksstemming o,ver hun 1ot uits4lraak doerl.
D,ie ster:nming zal in Noo,r'clelijk Sleeswijk in
massâ en in lt Zuidelijk deel per gemeente ge-
schiederr.

Terwijl dit gebeurt, worclt liet land cloo'r een
geallieerde ma'cht bezet en doo'r eene internatio"
nale kommissie bestuurd.

Deze maatregelen zijn getroffen in overe'en-
sitemming met rle vertegenwooldigers de,s. Siees-
wijkers. l

Zeker ls het een feit, clat liet hiet clesanuexa-
tie goùd. Het was weinig b,ekend, hoe brutaal
Duitschlancl in.clie D,eensche ge\ /esten opgetrc-
den had.

D'e Drenen alcla,ar herinnerden nu in betoogen,
ho'e zij als o,verwo'nnen landi waTen behande'ld,
tegen den wil der ber,-otking in.

Aan een srtudie van den hee'r Th. C' Buyse ovet

DE CROOTE OORLOç,
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het oçrtreden der Duitsicher.s in Sleeswijl;-Ho1-
s'tein o,utleenen wij de volgencle bizonderhec.len:

,tr De s,choo,lregeling r,a,n den 18 December 1888
cleed het Deensch geheel en al uit de Sleesrvijk
sche vo,lkssrcho,ol verdwiinen. Zii v€rduitschte
vo,lkornen het omrl'errvijs. Het v,tercl evenwel to,e-
gelaten het D'eensch te gebruiken orn c1e kleinc
Sleeswijkers Duits,ch aan te leeren. Er werd ter-
zelfder tijd dren s,cho,o,1opzjeners en onderr'vijzers
bevo en D'uitsch r.net c1e leedingen te spreken.

Talrijke farniliërr zo,nclen clan hunne kinderen
naar scho,len in l),enernarken. ÙIaar de overhe-
clen berveerden, c1a't rnen den schoo'lptricht niet
nakwam met naar eenei vreemde school te gaan.
Orrl c'le o'uders te chn'ingen hunne kinderen uit
die o'nderwijsges,tichten te nemen, l,egde men
hun ge'ldbo,eten op. In zeI<ete gemeente circig-
clen de o'v€rhedeî alle Deensche o,nclerdanen uit
te jagen, a1s d,e kindeten uit de scho,lefr in Dene-
marken niet teruggenomen ure'rden. llaar zij
moesterj er var a,lzterr ui1 hoodcle van de krach-
tige ho,ucling der bevolking, en na dien tegen-
sla,g lieten zij weten, clat cle aankondiging va'n
den ma,atregel aan een misver*and toe te s'chrij-
vcn wâs !

D'aar de Deensche o'uders zich in de oarmoge-
lijkheid bevonden hunne kind,eren de moeder-
ta,al in de schoo,l te do,en aanleer'en, lieten er
v'e1el het Deensch o'nderlvijs in clen huiselijken
kring inrichten. Om zulks te verliinderen, vet.
boo,ci de re'geering de o,nderwijzers privâatles,s,eu
te gevEn. De belanghebbenden de'den oprnerken,
<iat dit verbo,cl sle,chts to,epasselijk kon zijn op de
vakken van het schoo'lprogramma er1 dus de
D,eensclre les'sen niet b,elette, a,angezien de Deen-
sche taal in de scholen niet mde'r aangeleercl
werd. }la,ar de overheden antrvoordden, dat zti
het mis voor hacllden, daar het Drcensch a1s eerr
vreemde ta.âl mo'est aanscho,uu,d wo,rden ] We1
clra deed de regeering den beslissenden stap en
verbood alle huiso,nctem,ijs. ?,ij verbood insge-
lijks de openbare leergangen, clic bestemcl waren
ol:e de ouders in de gelegenheid te stellen zelve
het D'eensch aan hunne kindelen te leeren,

Van dat oogenblik af ha,clclen cle familiên geen
ancleren uitweg lrleef clan irunne kincleren lraar
Denemarken te zenclen, a1s die den schoolplich-
tigen leef tijd o,verschreden haclt1en. Maar de
Pruisen bes'cho,uwde'n zich nog niet als ovetwon-
nen. Een rechteriijk bes'luit liet toe de o,uders
het recht te o,ntnemen in cle opvo,eding hu:raer
kinderen te voo'rzien, ais hun gedra,g zoo'danig
wa,s, dat het de licha,rne'lijke of zede'lijke wel-
vaart cler kinderen aan groot gevaâr b'loo,tstelde.
D'e Deensche op,vo,eding werd met clit gevaar ge-

lijkgesteid, en talrijke o,uders zagen zic,h heT

recbt o,ntno(nen in cle opvo,eding hunner kjucie-
ren'te vootzien, omdat zii dezet de kennis hun-
ner mo,edertaal hadden willen verzekeren. Eene
van de rechterlijke uitsp'raken aanga'ander die
zaak werctr gerechtvaarcligcl als volgt :

tuHet Deensrch naschoo'l-onclerrvijs werd alleeri
ingericht met het c1oel cle kincleren vreemd te
nlaken vo,o'r hun Duits,ch vaderland en hen voor
d,e D,eensche zaak te utinnet. Ten grooten na-
deele van de jeugcl do,et het ciszen de tevreden-
heictr eo cle 'raderlands,liefcle v'erliezen. Zulk eene

opvo'eding is dus zeer s,chacielijk voor cle edelste
belangen d,er jeugd, tlie zo,ncler clie aanhits'irrg
tevreden zo,u zijn met clen goeclen bestaanclerr
toestancl en da,arom mo,et zii r,crhinticrcl r.r'or-
d,en. l

fn hooger bero,ep clurfde mel c'chtcr clic af-
schuwelijke vonnissen niet b,ekrachtigen.

I{et is niet alleen op het geb ed van 't o,nder-
wijs, clat c1e D'e'erische taal in Sle'eswijk vervo,lg<l
werd. Het was verboden gerr.l'orrl.eninzekereom-
standigheden Deensche liederen te zingen, zelfs
in afzonderlijke kringen, en het o,vertreden van
clat verbo,d is streng gestraft geworclen,. Daar,
b.v., eenige jotrge meisjes vân Aa,benr"aa zich
eens veroo'rloo,fclen in een p'rir,'aat huis D,eensch
te zingen, trad eene militaire ronrle op en bevai
hun o,p te ho'uc1en. D,e schullligcu lvcLclen daar-
errbo,ven doo,r d,e rechtbankerr voor ( gro,ber Un-
fugr (gro,ve wanorcle) gestraft. Ilij eene anderc
gelegenheid, werd een Deensch volksliederen-
bo,ek cloo,r de o,v'erheclen in bcslag go'nomen e1r

aan 't o'nderzo,ek valt een Drritschen deskundige
onclerrnTo,rpen . Deze voncl c,r 6fl gedichten in,
tu die van aard waxen, niet cle f)uitschers', rnaar
degenen, die ze zongen, op tc hitsen. l

In 1914, werden verscheidene persouen t<-lt 1()
of 30 malk boete veroo,rCeeltl, omclat zij D,een-
sche liecieren, die toch geheel otrschnlciig wa1en,
gezongen hadden.

Het gebruik van 't D'eensclr itr openbare vo,or'
C,r'achten was ook niet vrij.

In November 1913 zag de vcrmaaLcle Noo,rscire
ontdekket van den Z:uidpaal, Roald Arnunciserr,
zich eerst doo,r d'e o,verheden c1e toelating weige-
ren te Flensbo,rg in zijne moecl,ei:taal te sp,reken.
(Het Noo'rsch lijkt zoo,veel op het D,eensch) . De
persclo,nlijke tusscirenko,mst varl cien minister
van Binnenlanclsche Zaken u,as d,aartoe nooCig.

Veel Deensiche predi$anten rverclen doo,r Duit-
sche vervangen en deze waren dikwerf zoo wei-
nig 's lands taal machtig, dat zij in hunne pretli-
ka,tiën de belachelijkste fo,uten begingen. rrWat
zo'u ûr€o in D'uitschlaûcL zeggenD, schreef de
rrKôlnische Zeitungn, a indien mcn in dc kerken
prei-rikânten ooder het gebed hoo,rde zeggetr:
t j-a,at o'ns ourze schuld toe r (tillad o,s vo,r Skvlcl)
o,t a,a,n hunne parochianen bevelen rrhunne vijan-
clen te ve-rgiftigenrr (at fo,rgive detes Fjencler),
o,f de leering verkoncligen, clat < het Woo,rd
sp,ek geworden is r (og rciit blev F lask) . En din-
gen van dien aard wo,rderr zoo dikwijls in de
Sieeswijksche kerken gehoolcl; dat men er eell
geheel boekdeel zo'u kunnen over schrijven. l

D,e verciuitsching der Slee.swijksche kerk werd
trapsgewijze uitgevoerd. De overheden maakteo
van alle gelegenheden, vaû alle voo,rwendselerr
gebruik onr het Duitsch in de godsdienstplech-
tigheden in te voeren.

In hunnen k".tnp tegen de orrganen der Deen-
sche pers zijn de overheclen doo,r de Duitsche
pers krachtig o,ndersteundi geworclen. u Het
Deensch element in No,ord-Sleesvrijk>, schreef
cle tNatio'nalzeitung)), (moet met eene ijzeren
hand beteugeld wo'rden. Het ware vergeefsche
moeite hetzelve met fluweelen handscho,enefl te
besturen. l

Het gewoon thema van een groot gedeelte der
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llrritsche ilrrs \ry-ris, clat ltrerr c1u J)errelr uroc:t tl';ctt
vcrstaa,n, clat liunne u aanhits,ing rr een aanslag is
tegen den Prr-risischen staat, en ilat een besten-
c1i.q vcracirtcn vâû al wât Prujsisch is, mct dc
opc'nlrare orde nict cnrcreculic,rrt.

In Augustus 18?4 lverd hct cir r-'.kkeriipcrso-
rrecl cler lJeensclic b;ladei te llacle'r's'1ev, Sônder-
borg en F-lensborg na.ar het politiekantoo'r ge-

1eid. Alle l)eensche zetterc werdeu uit het 1anc1

gcjae.gcl', en het rvercl den drukkers ve'rbo'den
Nroors,che o,f Zrvcec.ls.che zetters aan te werven.
]leù iiet evenwel c1e ui.tgeja,agden v'ers,ta,an, dat
z.ij in 't la;nil mo'chten hlijven, ais zij zicrr ver-
pùichtten geeu \\'erk mce'r te aanvaarden in eenc
I)rcnschc cirrrklct rij .

In 't begin van clen oo'r1og' va,n 1914 gre'peu itr
Sleeswijk talrijke aanho,udingen pla,ats'. Den 31

Juli 191,1.hielden militaire ro,nclen te llaclerslev
clen" dlagbladschrijver Sarup' e1l den opsteller Le-
b,eck aan.D,es â:nrlereil claags t'erd de heer Svend-
srrr, opstellcr vati cle Darirciirl:c, lc Sltaerbaei<
a,angeho'r-rc1el. Hij wercl naar lla'derslev geleid
c1o,o,r 3 sotdateu met de bajo,net op, 't ge1 /eer. Iit
t1e gevangenis weigertle rnen hem Deensche le'es-

stod, rnaar Eismarck's rr Gellanken uncl Erinnc-
ru.ng€nD lverrden vrie'ndelijk te zijner i:esclr:iki<ing
gesteld. Zijne v'ro'uw za,g zic)t den toegang tot
hare woming we{geren, <tie in 't ze'lfoe geoouw
als iret b,eheier van het daeblad lag. Zij vro,eg
b,eLeerfd, waarheetr zij zicn met hare ki.nd,eren
mo,est Lr'egeven. Er werd ha,ar geagtwoo'rdr, aa,t ztj
zich op stlaat of in, de goo,t neer Lon leggeu.....
IIet militair b,eheer ha,c! niets met dier zaak te
inaketr.

D,e aanho,uding van opsteller },{a,tlie,s,en wao'
ûorg schaûde,lijker. Er we'rden 7 soldaten uitge-
zo,nden om hem va,st te grijpen, o'fschoon lVlatnre-
sen, €ieu, bejaarde kankerlijder, bijna doof en
blind was. Te vetgeefa verzochten, de geneeshee-
ren hern in vrijheici te stellen, te vergeefs zette
zijne vrourv v66r d.n ko,mmandant uiteeu, dat
haar e'chtgenoot aan eene dood,elijke ziekte 1ecd.
ruËs isû mir çinertei, o'b sn ein l(er1 krepiert.r De
heer }lathiesen werd in de gevangenis gervorl ct:t

en later naar het eilanctr D,âri"ho,lm, bij Rùgc'u,
verbannen.

De he'e'r llans$en, hoofclo,psteller van uHejin-
clalr en afgevaardigde in den Rijlsiag' bevc;.ci
zich ook o,nder de aangeho'lt,ltrrtr;. .Vlen btaciri
hern in d,e geva;ngenis het te'l:çra:l van tlen lc,or-
zitter van tlen R,jksdag, lat rle brjee',ro't'1,ing'
van de vergadering aankondigde. Hij werd eerst
lo,sgelaten, .nadat hij eene verklaring ondertee-
kend ha,d, b'ij welke hij zich ve'rp'iichtte .geenc
sarnenspânxingen te'gen Duitschland te beramen.

D'e rnannelijke bevolking cler eilalden Aa.rô en
Earsô niet inbegrep,en, werdèn in Sleeswijk 167
pers,onen op die wijze aangehouden. Men haa,lt
gertallen âan, waar het aan de gevangenen ver-
boden werd o,ndet e{kancler D,eensch te spreken.
Van talrijke met huisizo,ekingen gepaard gaande
en vari gevangens'chap gev'otgcle aanho,uclingen
rvercl noo'it een feden opgegcven. ))

En nren schreef toen :

rr Di t gebeurde,tenvi j 1 r1 e l)'eens'che Sleeswij ker:
zich bij duizenclen op a1le Eutopeesche fronte'n
voo{ D'ujtschlandl lieten Stachten. Ongeveer

25.00t) man * 1/? van de ber'"olking - zijn se

clert het begin van den oorlog in Sleeswijk op de

beer gebraèht. Ze zrin onder de meeste. Prui-
sische korpsen verdee'Icl. Er zijn er zelfs in het
l3e,iersch en in het Saksisch leger. Ilaar ze zijn
bijzonder talrijk in het 84ste, 85ste en 86ste vo'et-

volkregiment, het 9de artillerieregiment, de ga'r

cle en àe vloot. Zoo'als men we1 denken kan, die-
nen die mannen slechts uit plichtsgevoel. En het
naieven van dlen plicnt worctt. .bun niet altljct
do,or cle lJuitscners vergemakkehjkt. hi zekere
gevallen heelt de censuur hun velbo'uen aan i1u11-

ne Ta,rmliën in 't Deensch' te scirnjven. È'r zrjn
garntzoensplaatsen geweest, wâar de Sleeswrl-
l<e'rs gestratt werden, a,is zij onder elkander
D,eenscn spraken, en waar rtDeenscn zwijnrt e'ene

riittrrukking was, ciie de oversien ge'b'rurkten orn
te d.oen gelden, dat hunne it kultur l veue bovcn
ciie der Sleeswijks,che soldaten stond. Ook leest
men sofirs tilsscnen de regels in de brieven cLrer

so,ldaten, dat zrj tevreden ziin naar het tro'nt ge-

stuurcl te rvorclen, waar zekere lrandeh,vijzen van
hct garnizo,ensleven verzacht zijn. En toch weten
zij we,i dat het leven op het tro,nt hard is en ciat
c1e do'o'd hen daar belo,ert. Op de verscheidene
fronten zijn inderda,ad, reeds ong'eve€r 4.000
Deens,che Sleeswijkers gesneuveld voo,r e€ne
zaâ,k, clle de nunne ttet ls,, eu 1rr, gevecnten tcgeu
1ia,tren, cne ztj bemrnnen. l

l-irt is voldo€ude om den lezer te doen begrij-
pel, ciat o,e l)enel geèstctrlitlg stemden voo,r nun
terugkeer bij 't rno,euerlanci, zoo'als brjzo,ncere
artrkelern der ko,nlerefltie het rege,lden.

lj,e taak cler vre'desko'nferentie was reusa.chtig.
\\rij verzwijgen irrer de- besprekmgen, o'ver hcel
wat kwestres, die cie lezer ooder de vr€d€svoor-
waarden zelt za| viuclen. I),c werkzaar:nnerlen
ciuutclen to't ùlei 19i9.

XLVIII.

ÛE VREDESPLECHTIûHEID TE
VERSAITLES

Half Ap,ril maakte pres'ident Wiko,n clc vo,l-
genue mededeeling openbaar :

rt Aangezien de vraagstukken, welke in d,en
vrelJe met Duitschland nlo,eten o,pgelost ['o,rden,
zoovet hun definitie've o,plossing nabij zijn, dat
men thans de redaktie van hun uiteindelijken
tekst kan bespoedigen, hebben degenen, die niet
o,p,nielden deze te bespreken, geoo,rdeelcl dat het
oo'genb'hk gekomen was,, om de'Duits,che gevol-
machtigden uit te nooligen o,p een samenkornen
met de vertegenwoo,rcligets der verbonden ûor-
logvoerende naties, te Versailles, o,p g5 April
a. s.

D{t beduidt evenwel niçt, dat de stuclie van
a1 de andere vraagstukke{r, in verband rnet den
algerneenen vrede, o,nderbroken wo'rdt, o,f dat
het ondetzo,ek ervan, dlat se,dert lang aan den
ga,ng is, erdoor vertraging zou iijden. Men mag
zich integen,leel verwacht€n aâ1I sncllen vooruit-
gang in cle oplossing van al deze waa,gs,tukken,
derwijze dat hun uiteinderiijke regeling e,lk oo,gtxr-
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i;lit rnag vooruitgezien worden. I{en hoopt, dat
de vraa,gstukken, welk€ rechtstreeks Itaiië aatl-
belangen, name'lijk de kwe'stie der Adriatischc
zee, met spo,ed zullen opgelost worden; wat dit
laatsrte vra,ags,tuk tretleft, het zal vooq a1 de an-
derre gaan En zonde'r onclerbr'cking ondcrzo'cht
wo'rde,n o,na de regeling ervan te bespoedigcu.

Op die vnjze n:Jlen de o'vereenkoms'ten die in't
bizoncler deel uitmaken van het vre'dresrterclrag
met Duitschland, vastge'legd wolden terzelfder-
tijcl als al de andere oplos'singen volledig worden
uitgewerkt. l{en kan er zich aldus rekenscirap
van geven dat, spijts de navo'lging van de'ze

welkmethode, al de vraagstukken van den groo'
ten werelclrrrede deel uitmaken van een zelfcle
gehcel. l

Graa,f Brockdorff-Rantzau zou aail. het hoofd
dc,r O,uitscne afvaa.idiging s,taan.

Graaf Bro,ckd'o,rff-Rantzau haC in zijn telcgratr
aan d,e Vlecles,koriferentie', waarin hij de koinst
der D,uitsche afva,ardiging mè'lcicie, gevraagcl, riat
zijn gevolmachtigCen volkoqnen vrijheid zguden
genieten, om teiegrafisch en telefo'nisch met hun
regecriirg te ko,rrespondee'ren.

De geallieerj'en hailden claarop geantwoorcl,
dat de vrijheid cl.er telegra,fisrche en telefoniscirc
velbindingcn mct Be'rlijn en Weimar zo,u verze-
kerd zijn en dat de Duitschc afgcvaa,r;.ligclcn allc
gemak zouden bezitten om hun zcn:1ing te vo,1-

brengtn.
Brockdorff-Rantzaa kwam met tle afvaardi-

ging.eind April te Velsailles aan. De plechtig-
heid zou plaats hebben in het Trianonpaleis, ol.r

7 ltei 1919. Een beschrijving claa,rvan luidt als
vo15 :

Op klokslag drie uur stoppen vijf grijze auto's
vo,or Triano,n Pa ace. Graaf Brockdo,rff-Rantzau
en zijn mede-gedelegee'rrlen s,tappen er uit, als-
n.<r'ô kolone,l FIenry, Fransch ve'rbindin,qsoff i-
ciet, het hoo,fd van het D,uitscire pto,to;kool en het
i-,cà cieiden{.] D,uitsch persolrcei. Graaf Brockclorf f -

Rantzau is bieek en ziclitbaar ontroerd; zijn ge-
zellen zien, er echter kalmer uit.

D,e Duitscne aJgevaarcligden wo'rden dadelijk
de vergaderzaal binnengeieid. De o,ude, no,cir-
tans gero,utineerd,e deurwaarder schijnt zelf on-
der den indruk vau het historische gewicht <ier
plechtigheid, wa,nt 't is met half gebroken stem
dat hij in de za,al aanko,ndigt : u De heeren" Dutt'
s ch.e get; olnta,chti gd en, ! n

Bij deze woorden staan de 81 aanwezige ge'
allieerde afgevaardigden recht, en mede de tol-
ken en de journalisten.

Een indrukwekkende stilte heerscht in de zaal.
IIet vasten tred begwen cle D'uitsche gevo,l-
machtigden ztch naar hunne plaatsen.

Wanneer graaf Bro'ckdo'rff-Rantza,u neergeze-
ten is, kijkt hij in de zaal rond.

Zijnblll< rust even op ma,arsciralk Foch, da,a,r-
na oqr den h. Clemenceau en ten slo'tte op presi-
dent Wilson, wiens gedachten hij schijnt te wil-
len doorgronden.

De h. Clernenceâu, voo,rzitter der Vredesko'n-
ferertie sta,at op en, zoncler de minste no,ta's en
met een koelen blik naar de Duitsche afva,ardi-
gdng, spreekt hij a1s volgt :

< Ilo zitting is geopend.

Het is - irier nocli het oo,genblik, noch dr
pla,ats voo,r oryerfoe'6ligs woorden. Gij !eb,t voo,r
u de geakretliteeroe vertegenwoorcirgers oer
kleine en groo,te mogendieden, die zo,nder op-
liouclen gecl"ulencle meer'dan vier jaren den o,n-
verb,rctcletrlken oorlog hebben gevoe'r<l, welke hun
opgetegd was.

.hlet uur crer zwaatbelaste afrekening is gesia-
ged. Gij hebt oris naar vre'cte gevra,agd. Wr1 .zr;n
bereid u (uen toc te Staan.

Dit bo,ekoe,e1, dat cte h. sekreta,ris-generaal der
Konlerentre u za,l overnandigen, melclt u welke
voor$'aalden wij u vastgesteld heb,ben,. Om cheu
tcks,t te bestuoeeren, zql u. al het noo,clige gema,k
toeges,taan worcten, zon<.te{ te ge\,va,gen van cle
irorretr3kne'icrsproce.rulcll (iie Dil alle bcs,crraatoe
voikeren in gebruik zijn.

Um u .net anctcre urtzicht mijner geda,chte te
lateri kentrerl, lnoc't rk noo.izakehjt<err,vrjze er a.alr
toevoegen, cla,t deze l,zueede arede lan V ersa/,lles,
welke nst looruerp onzer besprektngen zaL uiL-
nta.ken, te d.wur gele,ocnl, is d,oor de htert)e,rtegeft-
woordtgae 'ooltaeren,, opda,t wr,j rc-iet a,llen eensge-
ztltLL zoLlden, bestoten ztltt, cl.oor alle rnddelen in,
oiis oeleth, a,L d,e rech,ttna,uge aoLd,oenutgen, dte
t.is ïersctlllLdigd ztjn,,'te bed,ingen.. n

Daama zet Clérnenceau uiteen welke proce-
ciutrr van besrpreking aangenomexr werd. Al cle
aaûmerkingen e,ra bezwa,ren moeten schriftelijk
ingecliend worden. Den Duitsch€n gevolnachtig-
derr wo,rd,t 15 dagen gegeven oorr in 't Frdnsch en
in 't Engelsch hun geschreven opmerkiugen no-
pens het verdrag in te dieneo.

J-lij besluit alctus: rt Indien iemand hicr-
ov€r aanmerkingen in te brengen heeft, houden -

wrJ olns te zijner b,eschikking. i,

Zonder van zijn zete'l op te staaû - wât ci€n
aanwezigen zeer opvalt - verklaa,rt het hoofd
cier Duitsche atva,a,rdiging aan den heer Clémen-
ceau te willen antwoorden.

rt it'Iijne heeren, aldus heft hij .aa,lr, wij zijn ten
diepste bewus,t van de pte,chtige.taak welke o,ns
hier met u hee,ft vereenigd om de wercld teu
spo'edigste een cluurzamen vrede te schelken.

< Wij ko,e,steren g"een illusies no,pens den otu-
vang o,nzef neder'la,ag en den graad o'nzer mach-
telo'osheid,. Wij weten dat de macht der Duitsche
legers gebroken is. Wij weten hoe d,iepgeworteld
de haa,t is, waarop wij hier stuiten, enr wij ho,o'r.
den zoo,even de eischen uiteenzetten van de over-
winnaa.rs, die bewe'ren o,ns als ovsrwonûerren te
Coen b,etalen en o'Irs tege'lijk als pLichtigen te be-
straffen.

r Ven ons eisaht men, dat wij alleen ons ver-
antwoo,rdelijk vo,o,r den oo,rlog zo'udien erkennen;
clergeiijke bekenterris ware een treugen iir mijn
mo,nd. )

Spreker zet rrervo,lgerrs de. b,ekende argumer'r-
ten uite'en nopens de o'nderhandelingen op den
'voo,ravondl van den oorlog, de Russische mobili-
satie, enz. Hij bepleit verzachtende omstandig-
hc'len voot cle mis'drijven, uit krijgsdriften voort-
spruitend,, en beto,ogt dat alleen een ohpartijdig
o,nderzoek, cloo,r een neutrale kommissie, derr
juistetr g"raad van verantwoo'rdelijkheid kan va,st-
stellen van a,l degenen die in den oorlog gewik-
keld wa.renr.
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Ko,ning Albert o'nderho,udt

aWij staan hier alieen, alcius ven'olgt hij ,
zonder bondgenooten, tegeno,ver het indrukvvek'
kencle getal o'nzer tegenstanders,; to,ch heb'b'en wij
cetr i:iolrdgenoot, na,ruelijk het Rcclit, voc'rtslrrui
te'ncl uit d,e o,nderhandelingen ge'voerd tusschen
5 Oktober en 5 November 1918, en berus'tend op
r!c vye:1,esbc'gin'se1en vân presi.lent \\:ilson,
rlclke, mits rroo,rb,ehouil o r twee punien, clo,o'r cle
geallie'err1e en verboncles 66'genclrhed,en wdrden
bijgetreder.

l Ik b'es,choun als ltaaste doel het herstei der
geb'ieclen van België cn Noo,rd-Frankrijk, welke
do,or o,ns b'ezet err doo'r clen oorlog geteisterd wer-
,dien.r Voo.t-die ta,ak is ons de meclewerking noo'dig
van degenen die to,t heden onze tegenstrevers
wa,ren, en daaro'rn ook vraag ik plaats voor allen
in den Statenbond.

r Alleen een vrede, steunend op het Recht,
kan duurzaam zijn. ))

l{et heesche srtem eu op aarzelenclen toon heeft
glaaf Brockdorff cleze re,clevoeriirg in 't D,uitscir
-iritgespro,ken.

Na elken ';o'lzin rust hij een poo,s, tetwijl het
gesprokene beurteLings in 't Fransch . en in 't
Engelsch wortdt 'vettarald. De Fransrche to,lk
schijnt nogal uit zijn lood geslagen, want zijn
vertaling laa,t vee'1 te rv'ens;chen over. D,e Engel-
sche vertaling claarentegen loopt zeer vlo,t vaa
sta,pel.

\\/anneer gra,a,f Bro,ckclorff uitgesproken heeft,
beziet hij een wijl den heer Clemenceau, welliciit
e'ene rqf,iek verw,achtend.

Doch de oude Tijger vraagt eenvo,ud g u'eg:

- Heeft iemancl da,araan iets toe te voegen ?

- \Mij niet ! antwoordt grraf Rrocl.cicrff half
bitsig.

- De zitting is opgehevor"., vcfr<laar.t ri:.lart,p
tle heer Clémenceau.

En c1e afgevaardigden staan o1).

zich nret .een invalied.

De Drritschers verlaten 't eerst de zaal. Zii ziin
zicirtbaar opgewonrlen en o{n zich een ho,uding
te gèven, s'teken z.ij een sigaret op.

Gra,af Brockdorff-Rantzau ziel er terneerge-
slagen en afgemat uit.

Na het eeimaal van de Dtuitsche mis,sie, dat in
s til te verliep, heef t graaf Bro'ckclo,rff -Rantzâu een
bcgin la,ten maken rnet de vertaling van de vre-
clespre'liminairen. Dat werk vr'as o'rn 3 uur 's mo,r-
gens gedâa,n. Om kwa,rt o,ver drieën \M€rdi een
exemplaa,r der vettaling naar de kamer van graaf
Bro,ckdorff ge'dragen, die ei de herziening van
o,ndernam, wat eersrt bij dagaanbreken ril/as a,fge-
loopen.

Êen zeker a,antal exemplaren werden met de
diplo,matieke valies naar Berlijn gezo,nden.

XLIX.

DE.VREDESVOORWAARDEN

T,aten lve nL1 een overzicht geven vân de vre-
clesvooirwaarden. De a,anhef van het lijvig cloku-
ment luirlde al.dus :

rt De Vereenigcle Staten van Amerika, het
Britsche keizerrijk, Frankrijk, Italië en Japan,
mogendheden in iret huiclig verdrag aangeduicl
a1s de voolrnaamste geallieercle en geasso,cieercle
mogendhedeî ; België, Bo'livië, Brazilië, China,
Cuba, Equato,r, Griekenlancl, Guaternala,, IIaiti,
Hedjaz, Elomduras, I,iberia, Nicaragua, Pana-
ma, P€ru, Po,len, Po,rtugal, Ro,emenië, Se,rvië,
Kroatië, Slavonië, Siam,'fsjecko-Slo,wâkijë en
LTruguav uitmal<encl met clie hierboven genoem-
c1e mogendheden de geallieerde en geasso,cieerde
mogendheden, aan de eene zijde en Duitschland
aan de andere zijde.

Ovemlegend, dat o,p verzoek der keizo:lijLe
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Duitsche regeering een wapenstiistancl aan
Duitsichlanctr to,egesta,an is op 11 November 1018
doo'r cle voornaamste geallieercle en geassocieer<ie
mogendhederr, opdaô een vredesive'rclrag met
haar gesilo,ten zou kunnen wo(den.

Overwegerrcl clat de geallieerd,e en geass>cieer-
de mogendhedien eveneens verlangencl zijn, dat
de oo,r1o,g;, waarin zij achtereenvotgens gesteutcl
we'rde,n, re'chts,treeks o'f o,nrechtstreeks en clic
zijn oo,rsp,rorrg heeft in d.e oo,rlogsverklaring op
'28 Juli 1914 doo,r Oostenrijk-Honga,rijë tot Ser-
vië ger{cht, in de oo,rlogsverklaringen gericht
cl'oo,r Duits,chlancl oçr 1 Augustus 1914 tot Rus-
land en op 3 Augustus 1914 tot Frankrijk en irr
den inval in België, plaats make voor een hech-
ten, rechtvaardigen en diuurzamen vrede.

Te ciien einde hebben .]e bovengeno,emcle
ko'ntrakteerende partijen, vert.egenuioordigd a.ls
vo,lgt (dan somt men cle gevolmachtigclen op),
besloten to,t cle vo'lgende beschikkingen:

îe beEinnen van het van kra,cht n'o,rclen van
het onclerhavig verdrag, neemt c1e oo,rlogstoe-
stand een einde.

Van af dit o,ogenblik en oncler rroorbehoud c1,er

be,s^t ikkinsen van dit huiclie' v,ercirag, zr1llen de
o,fficieele betrekkingen met l)nitschlancl en ieder
der Duits'che staten hernomen wofrlen.l

***
I{et v,erdra,g hancle,lt eerst or or den Staten-

bond.
Het ve,r'dlrag van clen' Statenbond, bestem<l

om de siamenwerking tus,schen de naties te ont
wikkelen en hun vrede en rreilig'heicl te verzeke-
ren, steunt op de vo'lgenrie berginsielen :

rt Aanva.arciing va,q zekere verplichtingen nict
to,t clen oorlo,g de to,evlucht te nemen ; o,ntwik-
kelinq in vo,lle licht van de inte,rnatio,nale be-
trekkingen gegrond oçi rechtvaa,rdigheid e1t eer ;
strenge eerb,iediging van de voo,rschriften van
het nationa,al recht en g:e$/etensvo,11en eerbierl
voo( cle verclragen.

Samenstelling : zijn oorspro,nkelijke leden van
clen Statenbond; cle o rclertèekenende Staten va.ni,.'f lerrrl'raq, alsmede de Staten, die uitgenoo-
digcl worclen to,t het verrlra.g toe tc treclcn, otrr
vo,orwaarde, dal zij toetleclen zoncler voorbe-
ho,ud in een tijcls,tres,tek van trivee maanclen na
het rran kracht worden.

Bo,vendien kan licl lvorrlen van rlen Bolrrl, elkc
rin4'ere s,taat, dolninion o,f ko,lo,nie, die zjch vrii
bestuurt, indien de to,e{ating uitgesprol<r:ri
rvorclt r1oo,r .ts'ee dercleu cle,r veigadering, nrits
hij kracht:ltadise waa,rborgen geve uur, ,i;',, go"-
rie tro,rrw..r (Deze laatste bepliug slo,eg"voo,ral
o'p Duitschland).

De zet.el van clen b<lnrl is Ge,nève en de hande-
ling za1 uit.qevo'erd liorrien c1o,o,r een verga.dering
rran vertegenr,vo,oldigers van a1le lerden van den
bood; doo,r een ra,aci van negen leclen (een ver-
tegenwoo,rili5{er van elk <ier- voo,rnaants,te ruo.
g,err'-iheCen en \/:11-l de rzerte'gerrwo,o,rdigcrs, nau-
gelvezcn cioo,r de vergalcring, van vier a,nr.lere
Staten) ; clo'or ce'n bestcnilig s,èkretariaat ten zctel
van den Boncl . l

' 
Ande,re bepalingen s,chrevel de vermindering

in c1e bewapening vo'or.
De ie'den verbonden zich wederkeerig tegen

elken aanval van buiten, vef,der ieders grondge-
biedl en po,litieke o,nafhankelijkheicl te hanclha-
ven.

Ingeva,l van oro,rlog o,f bedreiging van o,orlog
moet de bond al.ie geschikte maatlegelen treffeu
om 't zij db,or s,cheids,gerecht, 't zij cloo,r elke
andere proceduur, den vrede, cler naties te bewa,-
ren. D'e maatregelen worden nader bepaald.

Als een lid tegen de verb,inteniss,e'u in, tot oo'r-
1og zijn to'evlucht neernt, wo,rclt hij ips<r fact<.r
bescho'L:r,vdj als een oorlo,gsrCaâd tegen a1le a,nclere
ledcn van den Bond beclrevcn hebbende.

D'eze verb'reken onmiclclellijk met henr alie
ha,nde'1s- en ge'ldelijke betrekkingen en rverken
saûlen, gelijk do'or den raacl zal 'n'o,r'deu
aanbe-;o,l.en, to't c1e vo'tming van een gewâpende
mach.t, c.[ie clen eerbied voor c1e verbinteniss,en
van clen bo,nd moet verz.ekeren.

De raad woldt be'la,st met de voo,rbereicling van
een ontwerp voo,r eEn bes,tendi.q Ho,f va,n inter-
nationaal gerecht.

B1k inwenclig verclrag, da,t met het verdrag
o'nrereenigb'aar is,, rnoet afgeschaft wo'rden.
Echter zijn de internatio'nale 'verdr'agen -als

scheidsrechterlijke verdiagen en gewestelijke
\,''elbondên gelijk c1e l{o,nroeleer niet onvefeenig-
ba,ar met het verclrag.

Het ve,rclr'ag bepaalcle, ciat de ko,lo,niën err
gro,ndgebieden, die niet lneer ondef geza,g sto,n-
den van cle vro,eger bezittencle Staten, beheerrl
zouclen wo,rcllen d'o,o,r dïe naties,, rvelke claartoc
ââlrgerlezen worden door hun aardri j kskrudi gerr
toes,tanrl e'n ontcl'ervinding.

***

Nu geven rvij een o.verzicht vâ,n de voogrraaur-
ste voo,rv/aarden a,a,n Dtuitschlancl gesteirl .

De grenzen van D,uitschland :

Dc nieuwe gfens tus,s,chen Duitsrchiand en Bel-
gië. Deze zal vo,o,rtaan loopen over de l{oo,rti-
Oosteiijke grenzen van het grondg'ebiecli Mo'res-
net, het Oosten van het clistrikt (Kreitsù Etrpen,
het We-.:ten van het ciis,trikt lJo'ntjo'ie (o,ude
grens), het No'o'rc1-Ooisteil en Oostel van het dis-
trikt l-[alméd5' tot aa,n het Groot-Iïerto,gclotrr
I,uxemburg.

I,uxemburg : cle grens rran 1914.
Frankrijk: cle grens van Juli 18?0, vanaf

Luxemb,ur.E to't Zrvitserlanci ; de; totgrens is clie
van het Saargebied.

Zrvitserlanrll : de huidige grel1s.
Oostenrijk : de grens van 1914 to,t 'fsjecko-

S,1o,',r'aki jë.

?s,jecko-Sionvakijë : cle gfens van 1g14 ruct
Bohemen en Silezië to,t cle uitspringerrde punt
ten Ocsten vau \rcusta;clt.

Polerr; te vertrekkeu vau bo,vengcno,etrcl pnrrt
teu Oosten vân Falkenlrerg, grens tusschcrr
Opper. en }liilden-Silezië ten Westen varr po,sua-
nië, loop van cle Bartsch, grens tusschen c1e kriu-
gen vân Guhrau eu Gloclau, grens tusechen Lis-
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s'a en Fraustadt, Zuid-Westen van Kopnitz,
Westen van Bentschen, No,o'r'delijke punt . r'an
het meer Ch1op,, grens tuss,chen Schu'erin eu
Birnb,auui. lijn op acht kilo'mete'r tetl Oosten varl
i1e spoorlii.n Schiede'muh1-Ko,ni!7, West, lf<rc,rd-
\\iesit van Komitz en Schlo'chau, grens van \\/es't-
Pruisen tot B Lru. ten Zuid-Oos,ten van Luerr-
burg, Oo,ste11 val1 Hohcnfelde c-11 van Chott-
scho'n,, kust der Baltische zee teri No,o,rclet,
l{oorcl-Westeir van Chottsch

Denenra,rken : [Irenzen dool bijzoncleïc artike-
leu bepaalil .

Oo's't-Fruisel : kust rl.er Baltis,che zee teu
l{oo'rt1en r,.an Frobberlrau, bocht eu inirarr van
Ëlb,iqg, loo,p d'er Noga, cler \\'eiclrsel, Zvide'
lijke grens, van clie kreitsr Marien\,ve1'c1er en vall
Roserrb'erg. '

Oost-Pruis,er.r en West-Pruiserr : grens tus-
s'chen Osterorcler en Neid,enburg,loop cler Sko'ttau,
clei' lieicle, ten Noo'rde1l vail Bialutten, o,ucle
Rus"s,ische grens tot ten \\'es'teir va.n Schma.lle-
ningken, loop cler Njemeri, arm \i'an c1e Skier-
rvieth, van c1e d,e1ta tot het Koerisches Haff ; cle
grens srcheiclt de l{o'erische Nehrung c;p 4 krh.
ten Zuicl-Westen van Niclclen.

Eurol.ees che poli I ielte bc f,alin ge tt.

Afdeeling I. - Be'lgiê:
rr l)'e traktaten van 1839 tcrdctr afgcs,chaft en

zu-llen kunnen vetvalrgelr rr,roLcleu <1oor o,vereen-
l<o,nrs'ten tussrchen I3elgië, lrlerlerlancl cn cle ver'
bo'nden elr g€as,socieerd e 1no gendl:.cc1len,; D uits'ch -

1an<l vetbindt zich cieze overeenkomstell te cr'
ken rren.

Duitscirland erkent cle 13elgische soevereilli-
teit ovcr het bctwiste grorrtlgebierl van Jlorcs-
uet; o,r,er Pruisis,ch-Ilorcsnet tcir Westen van de
lriran l,uik-Akcn, en o'vcl rlc kreitscrr van Ëupen
en }Ialmér-l['. Onder Belgisch benrinrl znllen c1e

irrr,voners over zes mâa;nclen bes,chikkeri, om, hrrn
',vensch uit tc spreken orn, geheei of gedceltclijk,
o,nder D,uitsche so,e,rrereiniteit te blijvel, Belgiô
zal zich cla,atna b,ndertr,e'rpen aarr tle beslis:irr3
van clen Statenbo'ncl. l

Afd'celing II. - Luxemburg :

rr f)nitschlancl verzaakt aan het voorclee,l van
a,l c1e traktaten aangaalcle Luxeuburg, erkent
clat het G.roo,l-Herto'g'ciorn opgehni.rclen heef t
c1eel trit te maken rran het Duitsiche çZo'liser-
ein r, gereft alle rechten op over cle uitbating
cler s1x:o'ru'egcn, sluit zich aar.r bii cie afschaffing
cier neutraliteit van ]iet Groc,i-Hertogclo'ru el
neemt b'ij voo,rbaat a1 tle internatio'nale siciiikkin-
gel aân, welke in verb.aucl nret clat land, clo,or c1e

vetbondell en geasso'cieeldc mogenclheclen kun-
tren gestoten woLrden. ))

Afcleeling III. -- Linker Rijnoever :

<r D,uitschland zal op cien linkeroevef rlo.ch op
ruilncl.er <lan vijftig kilo'meter van den lLijn, geel
cnkelc versterking ho,uclen, Leho'uden no,cii
o,prichten. fn dezc a,iclus bepaalde zorie mag
Duitscirlancl geen cnkeic ger,vapeird'e ilacht o,n-
rl er hou c1en, geeir enkel iiri j gsb e'r,v egi rrg uitvo eren
e11 geen enkele stoffelijke rnogelijkheicl vâ1l 11ro-
bilisatie b'ehouderr. Ieclere overtreiling clez,er
verbintenissen zal aanzign lvq,l'clen als eer vijan-

cieiijke da,ad tegeno'ver d,e onderteekenaars, en
rls be,rekend om tlen wérelclvrede te storen. l

D,e krvestie cler Saar. D{t punt hebben we hier-
vorerr reeds besproken.

A1 cl,e stçenkoo,lbekkens der Saar, met of zon-
der koncessie, wordell 7,6'gc1er bezrvaring o,f schuld
eigenclou- van Fraukrijk met alle inrichtingen
âan en onder de orpp,ervlakte.

Frankrijk ontvangt alle e <ono,mische en rech-
terlijke waarbo(gen,noodig voor de uitbating cler
mijnen gedtrrende vijftien jaar.

Aan 't einde clezer p,erio,de zu1len de bewoners
vrijelijk hun vereeniging met Frankrijk kunnen
\rfâgerl, gemeente.bij gemeente, distrikt bij dis-
tr:ikt. Tot.dan blijft het gebiedl c1e]r Saar aan het
Ffansch tots,telsel onderworpen. De Frans'che
rurunt za,l er vrijen loop hebben: Frankrijk kan
er de noo'clige werkkra,chten invo,eren en de
Fransche a,rbeidrers mo,g'en van Fransche syncli-
liaien lid zijn.

Ë1zas-Lo,tharingen. De in 18?1 aan Frankrijk
<l,ntroofcle gebie<1en worclen met ingang van 11
No,ve,mber 1918 o,pnieu.,v met F rankrijk ver-
eenigcl.

D'nits'cirlancl zal aan Frankrijk alle b'estuurlij-
ke do,kumenten en archierren v'an clit gebied af-
leveren.

De overdracht va,n Êlzas-I,otharingen ge-
schieclt vrij van a1le 1as'ten ; aile Duitsche rijks-
gc,ecle'rert, kro'ongoedlerelt, enz. wo,fclen zonctrer
vergoeding aan Frankrijk afgestaan.

Frankrijk zal alle belastingen innen, sedert
l1 November 1918 eischbaar.

Natio'naliteit der bewo,ners za1 geregeld wot
rler rlool een o,vereenkoonst.

Frankrijk kan de go,ederen van D,uitschers
likrvicleeren ten laste van D'uits'chland.

Duits'chlancl moet aan de Elzas,sers en Lotha-
ringels de goederen in D'uitsclland gelegen, af-
stâan.

I{a\r€,ns,, \,vaterwegen en spoo,fr/egelr :

D'uitschla,nd s,ta,at wijen doo,rvo,er toe, onder
allc vo,fmen, op de spoor- en waterwegen aan
personen, go,ederen, schepen, wâg'gons, enz: def
geallieerclen en geasso,cieerclen; het verzekert
hun clerzelfcle b'ehandeling als aan zijn eigen
onclerclanen, o,ntheft hen van to'1- err do,o,rvoer-
r cclrten efl zal slechts billijke beiastingen hef fen.
IJet z.a7 geen enkelen maatregel nemen om de
lJ'uitsche'havens te bevoo,rclee,lel ten nacleele der
geailicerclie en geassrocieercle' havens. Worclen
to,t internatio'nale stroomeu verklaard : de Elbe,
cn haar zijrivier c1e i{o,lclau (r'an af Praag); de
Oder' (vanaf de samenvloeiing tret de Oppa) ; cie
Njemen (vanaf Grodno) ; de l)onau (vanaf Uhn)
en hun bijkanalen.

Da Riin en NIoezol.

In afwachting van een a,lgemeen veldrag
blijft de Rijn onder het behere,r der konventie
van Ma,nnheim vari 1868, o,ncler voo,rbe'ho'ud de,r
wijzigingen, welke volgen (cie geallieerde en ge-
as,secieerde mogen<1heclcn ho,uden zich name,lijk
het recht voor da,a,ro,ver met Ne,clerlancl te on-
derhandelen en D'uitschlancl rjcrbinclt zicir elke
c'vereenliomst bij te treden) .
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D,e ko,mmissie, doo'r dat vcrclrag ingesiteld, zal
voortaân 19 leden bevatterr (l vco,rzitter r1ool
Frankrijk bc,noemcl, 2 Nederlaritlcrs, 2 Zrvits,els,
4 Duitscl-rers,, 4 Franschen, 2 Engeis,chen, 2 Ita-
iiarren, 2 i3elqen).

Er z,a\ gelijkheirl van re,chten ziin voor rlc
s,chc1;cn van a1le natio,naliteiten.

I)c havcns van I{eh1 cn Straatsburg worden
oncler cen Frans,chen bestuurrie,r en een }iral-
scl.re toezichtsko,mmiss,ie gestclci voor clctr ciuur
van 7 jaar, cles,gcwcnscht met rlrie jaar te ver-
lengen.

Al1e rechten en konces,sies clcr spoorrvegcir irr
Elzas'I-o'tharingen ga.rn zotl(jer l;ctalitrg âa1.I
Franlirijk oter.

Antlere bepalingen eis,chterr c1e e,rlicrrnirrg door-
Drritschland van Duitsch-Oo,stenrijk eri Tsjecko-
Slo,rval<ijë. Het deed alstanrl van groudgeb erl
voo,r Po,len (naar ho,oger aange,luiclé gretx,l,"pu-
ling).

In gccleelten va.n Ocst-Pruisen zo,utlen de be-
woucLs cloor cct vo'lkssternming uitnraken tot
..r,e1l<en stâat ze rviklen bcitoo'rcn.

I)uitsche Koloniën.

Dnitschlancl verzaakt ten guns,te clcr voor-
naams,te mogenclheclen aatr a1le rechten en aan-
spralien cp zijn o,verzeesclre bezittingen. De
Raa<1 van Vier zou de bcs,tuursmanclaten bepa-
1en.

Dit rvekte nog heel rvat besprekingen. Daags
na c.le aanbiecling der vredesvoorwaa.rden, deelde

,kà

. 
^. 

x ;e*:" : a.P.lll,ifu ,,6*
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Scliernatisclre voorstelling van c1e \verking cier zoogenaamde ((slapencie mijnen. l
D'eze wotcle11 gelegcl o,p c1eî bo,clcrn van eelr va,arwater en staan irr kab,elverbinding met een

statio,n aarr rlen \\'a1. Zoo'dta u,-o'rdt waargenolrren, met behulp valr een richttoes,tel, dat een vijan-
cle'lijk schip zich boven de mijn bevindt, wo,rdt cle stroorn gesiloten en ontplo,ft de mijn.

,jt ::t.:.li,t:

:r; ', 'l

:tt

de tselgis,che afvaard-iging te Parijs dezc nota
me€:

rr Dte o,chtendlllarlerr rnclrlen clat cl,e l{aad varr
\/iet eel bestis,sing genonien had orrer rle to,eken-
ning cler bestunrsmanclaten r.oo,r de voormaligc
D,uitsche koloqriën. D,e Raarl zo,u bes,list hebben
clat het mandaat voor Duitsch Oos,t-Afrika aan
Groo,t-Brittan j e toerrertro,uwrl zo n worclen.

De Belgische afva.a,rrliging kan aân clit bericht
geen geloo,f hechten.

België had een groot aant.lee'l in cle krijgs'be-
drijven in Afrika en wed<te to't c1e verovering
van Oo'st-Afrika mee ten koste vân groote offers.

Seclert drie iarerr bezet en bestuurt het een
groot gedeelte rran c'leze gebieden. I)eze toe-
stancl verleent hct rechterr, en het kan niet be-
rviiligcn itt ecir clt rr-'i:l1icrtts.t, u.aarhrtiten het
gesloten werd.

Eenige dagen gele<1en heeft bovenclien de heer
Ifymans aan Be'lgië's re'chten herinnerd ter ge
legenheid eener opstellingskwestie van een der
artikels van het vre.lesver(lrag en to,en u'elcl hem
verzekerd, clat die rechten ges''aarborgcl zol1de1l
wofdefr. D

Ten slotte krceg Beigië ccn bcstuursmanclaat
voor gecleelten van Oefa r<li cn Oeganrla.

Milita,ire B ep a.lin gen.

Demo'bilisatie, ontrvapening, verbocl van op-
richten van fo,rten, vlootbepalingen, enz. heh-
ben wij hiervo,ren leeds besproken,
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Door het vredesverdrag werd Polen in zijn o,nafhankelijkheid hersteld. Gedurende den oor-
1og hadden de Duitschers aan Polen een schijn-onafhankelijkheid to'egestaan, welke eq echter.
op gericht was dlt 1a,nd voo'r go€d o'nderr D'uitsche voorgdij te brengen.

Onz.e p,1a,at geeft eel herinnering aan die z.g. o,na'fhainketijÊheidsverklariag en -too$rt o,ns
de merni5;te op 't o,ogenblik clat cle clesb,etreffencle proklamatie wolrdt afgeko,nd,igd.

Krijgsgetangenen. .

Dre D'uitsche krijgsgevangenen en burgers zou-
cletr zoo sp,o,e'd[g mogelijk op,ko,sten van Duitsch-
land naar hun vadedand teruggevo,errd. worden.

Beide p,artijen verbond€n zich de graven der
sodda,ten in hun la'nd te ornderhouclen.

e t an tzn'o o r d,elij kh ei d.

\\ illrelnr Ii werd o,1.,enlij1< in staat -r atr lre -

s'chulcliging gesteld vo,or de hoogste beleeiiigrirg
van inte'rnatio'nale mo'raal en verdragen. f{ij zou
g'evo,nnist wo,rden door een bijzonderq recht-
bank, hestaancie uit vijf rechters,, cloo,r de voo,r-
naamsite rnogendheden aangeduid. Aan Necier-
1an{ zo,u een. verzoek to't uitlevering gericlit
r,rç'lden. Personen, besclruldigcl van daderr tegerr
tle corlo'gswetteu ell gebruiken zouden voor lnili-
tairê rechtbankcrr van gcalliecrderr en gcassoci-
eer'den verschijnen. D,uitschland verbindt zicii
hen uit te leve'ren.

(Aa,n irlederlancl' werd het verzo,ek tot uitleve"
ring v'an den keiz-er ge,licht. Nederla,nd weigerdc
er a,ân te' vo,ldo'en, zich. beroepellcl , op de

o,nscheridba'arheid van het asylrecht. De zaak
bleef zoo.

D,e gea,llieerclen lieten Duitschland to,e de be-
cio,e'ld,e militaire o,vertrcders ïa'n oo'rlogswetten
vooL e,eh rijksrgerecht van D'uitsche rechters te
l-eipzig te dagen).

S c ltad.e he rsl.el.

Duitschlanctr etkent zijn verantwoo,r delijkheicl
o'ver at dre verliêzen en al de scha,cl'e door de
vertrondenen en geas,socieerclen omdergaan; het
verplicht zich de s,chade aan ele burgerlijke bc-
vodkingen, op hun persoo,n of aan hun go,ederen
to'egebracJrt, te vergo'erden, a,lsirnede cle voorrs,chot -

ten, cloor de geallieerden a,a,n België tretaald,
Een intergealliee,rdre ko,mmjs,s,ie zal,- v66r 1 llei

192i,, aa.ir Duitschland het be'cirag der vergoe-
rlinge,n bekend maken, en cle wijze van betaling
hcpalcn.

D'e kcmrniS,sie za7 er zich o,rter vergewis,g,en,dat
al rle iukoms,ten va,n D,uitschland b'ij voo,rleclit
bes,tetrci wo,rden to,t c1e vergo,edingenr en da,t cle
belastingschuldige.een las,t draagt, welke ten min-
s,te gelijk sitaat nret dien van r1en nrees,t getak-
seerilen gealiieerilen las,tenbctaler.
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De clieren, voo'rwe,rpe11, waarcleil, enz., doo.r

clen 'u'ijand weggenomen en welke kunnen \rereen.
zelvigcl w\lrd€n, qloete'n terugge,ven worclen,
alsook de speciën.

D'uitschlandl zal- een pi'ovisie van 20 mi11iarcl
ma,rk goudwaarcl,e betalen vô6i 1 Mei 1g21; het
z,al claarienborv'e,n nog eén vo,o'rsicho.t betalern van
100 miiliard mart<'go'udwaa,rde in bonsi, waanra;rr
een gedeelte zal terugbeta,alcl wordel do,or cle
hiero'ncler rrermelcile betaling.

Ve'rschillencle rvi j zen van beta ling rvorci en aalt -

ge<1uid:
1) hancle'lsschepen, (gebo'uwcl, in aa.nbouw o'f

te bo'uwcn.
2) dieretr, we,rktuigen, uitrus,tingen, clraaiban-

ken, enz.
3) kleur. en a,rtserrijsto,ffen.
4) ste,enkorlen en bijprodukten (voor l'rank-

rijk, een jaarlijksche clalenile levering van 20
tot B millio'en tor1t, alsmede e€'ne zeke're hoe.ireel-
lreicl b,enzote, enz.; voor België I miilio'en tor
pet' jaar err gedurendçi fisn jgreu.)

5) Onderzees,che ka,bels.
fn uitvorering v'a,n de ve,r'binteniss,en, c]oo,r

Duitschland aangegaall in verbancl nret tle,n a,an
België vers'chuldigden algeheelen weclierop'boulr'
clr terugga\,e, verpliclrt Duitschland zich als gc-
r,o1g op dle s;chendfng cler traktaten van 1839, al
de somrnen, rvetke België van clte verbonden en
geasso'cieer'de mogendheclen tot 11 Nrove,mber
1918 in leening kree,g, ter'ng te betalen, cle intrest
tegen 5 ptc. inbegrepen. .i.

Dluitsichla,nd verbincit zich binnen c1e rlric-
maancle'n na he,t o,nclerte'ckenelt van het ver't1r'ag
te lcvcren:

20û zware Belgis,chc hengs,ttn.
50û0 zware Relgische merriëu.
5000 zware Belgis,che \leulers.
200û s,tie,ren, 50,00O me,lkkoe{en,.t0,00() iroor:n-

beesten, 200 rammet, 2û,,000 schapelr en 15,0ûf)
zeruger.

lV tto rbo ryer, .

De waàrborg'err zijn ir.gecibelci in twee dee{er
rran het verdrag. Deze waarborgell krlnlren a.ls

volgt gerangschikt rvorden :

ln Beperking rlet D,uitsche nrilitaire,, maritie-
1lle e11 luchts,trijdl<rachten, volgens cle,n nraatstaf
cloo'r het v'erdrag vâstg€ste d.

2n Hanclhaving op dit peil der l)uitsche s,trijcl-
l<rachterr.

3" Volkomen 
'rlemilitarisatie 

varr clcn iiuker-
Rijno,eve:r en vari e'en land'stre'ek, 50 km. breerl,
langs,he,en clen fechte,roev'et'.

4u Onclerzo,el<ingsrecht, cloor I)'uits,chlanc1 toc-
geËencl a,âIr clerr Raacl van dlea Statenbo'n<l voô,r
hetgeien het militair statunt va,n D,uitschla:rc1 be-
treft.

5u Beze'ttitrg r1oo,r c1e geallieerde en geassro-
cieerdc legennachteu van deir linkeroever en cle
lrruggehoo'fclen in cle tijdsvooru'aar.det doo,r het
vcrdrag vastgesteld.

Het olide,rzo€l<irigsd€cht is alclus ornschreven:
Zoctang het ver"dr'ag van kracht is, verbinclt

D,nitschla,rrdi zich te leclcrr tot aile o.nclerznek, clat
op om, 't eveit rveile bepaling in 1".'etrekking met

zijn rnilitair s,tatuut, doo,r den Raad van clen
Statenboqld zor noo'dzakelijk geacht wo'rden.

De trtaad rnoet dit bes,luit llemen met demeer-
derheicl eri op aanvraa€{ vân een lid.

D uit s chla,n cI za,I al staa,n.

D,uits'chlancll zal aan Frankrijk afstaan:
1. Sleepbooten eî boo,ten o,f aand;eelern in

Duitsche scheeprraartmaatschappijen op den
Rijn. (Aanclc'el te ltepalen cloo'r s,cheidsrechters,,
r1o'or' cle Vere,enigde Sta,tet aangesteld).

2. Inrichtingen, clo[<ken, 'enz., die de Duit-
sche'rs in de ha,veti van Ro,ttercla,ur bezitte.n err,
hut aancleeletl in clie' inrichtingen, (scheidsge-
lccht als on<1er 1).

Frankrijl{ za1 het recht hebben \,vater uit den
Rijn te trekken voo'f zijn ka,nalen,,ernz., en c1e

noodzake,iijke we'rken op clen Duitschen o,ever
uit te vo'efe1t.

Be,lgië zal hetzeTîde recht hebb,en om het ka-
rraal Rijn-nlaas te vceden, dat het graven wiien
\\'âarva l D,uitschland, den aa,nle,g q zijn groncl
rcbie,l vcrzcl<eren mo'et.

- 
Het, kana,a,l ratr, KieL

Het kanaal van Kiei zal a'ltijd vrij-o,pe1 zijn
voo,r de oorlogsschepenen handelsvaartuigen
vau alle rraties, clie inr vr:e'dje met Duitsichlancl le-
veTl.

(D'it a11es is later zeetr gewilzigd gewo,rclen) .

Iltz,ettin,g ttan d.en, Iinker Rijnoet:er ett de
bruggeho'of d;en.

i

Het bezcttingsrebht, clienerrcle a,ls waarbo,rg
tci' irit'r'oering van het veldrag, is alc1us geregeld:

ln Geclurencle vijftien jaar, vanaf de ônclertee-
l<eniug, zullen dierr linker Rijiro,everr en debrug-
gehoodden o,p dern rechtero,ever bezet zijrr dio,à,r
qc,.ilieerde cn seassocieerde legers.

2' Zao D'uitschlandr getrourn' de bepaLingen
r,:r,rr tret verdlag nale'eft,.is een trapsgenvijze o,nt-
rrrirninq toorzicrr als vo1g1:

a) Na 5 jaar het bruggehoofcl van Keulen en
l'ret gc,}: e,r1 o'p ilen linkeroevet,'ten N. val1 eerne
1ijn, gaande vau die Hollandsche grens ter hoog-
tc van rlre Roer' eu eindigencle aan den Rijn aat
r1c moncling van r1e Ahr;

b) Binrien tien ia,a,r het brussenlro,ofd, van Ko-
h'lenz en het geh,ie'1 6p de6 linkero,ev,er ten ld.
r/an eelr lijrii, gaanclc van het kruis'punt van t1c
D,rritsrche, I{ollanr1lsche en Be,leische Ettenzen; e11

cindiserd'e oo <l]en Rijn, te Racharach.
c) \ra 15 jaar de brugs,eho'ofCen vâi1 Mainzen

Kehl en het overige gebiecl o,p den linkero,eve'r.
3" I),e geallieerctre en verbonclen mo,Eenclheden

beho,ucleir zich nochtafls de volgende rechter:r
voo r:

d fndier-r na 15 ja,ar cle r,vaarbofsen teqen eerr
liet uitEc'claa,q'den aalval van Duitschia rd hun
niet als vo,ldb,encl'e voo'rkomen, ka,n c1'e onttui-
minq rtèld'aagcl r,vo,rcleu.

b) fncliel seclnfencle of na, rle 75 jaar D,uits,ch-
1auc1, olr a,'.!vies der geïnterallie,e,rde ko'mmissie
tler hersôelliuqe'n niet nle,er tt'o11$/ zijrr vetbinte-
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rissen llaleeft, mag het gebiecl hierboven aange-
tluicl, geheel o( gedeeltelijk o'pnieuw bezet worr-
rlen dbo,r de geallieercle o,f geass,o'cieerde legers.

4" D,aarentegen worcit aang€nomeTr dat, zoo'
Dtritschla.nd al de verb'intenis,sen uitr,'o,erde v66r
het termijn van 15 jaa,r, db omtruiming door c1e

geailieerde en ve'rbo,ndlen legernrachten er uit
zott volgen.

Da bïbliotheek tan, Laulen. 
:

Tot herstelling "vau de ve'rnielde biblio,thee,k
v'an Leuven moet D'uitschlancl handschriften,
inkunabe,ls, enz., weergetv'en, tet' vervânging der
vernielde. Borvenclien rnoet het ook de vleugels
afstaan rran het clrieluik der rt Aarrbidding van
het La,m r', der gebtoeclers Van Eyck. Het rnid-
clenstuk van d'ezc tre'rocmde schilderij bev{ndt
zich in St. Ba,a,fskerk, te Gent. De vleugels wcr'
den verkocht en bevo,nciien zich te Berlijn.

Ook mo'et Duitschlar.rcl cle vleugels levererr
van D'iedens Bouts gewrocht <Het heiligAvoncl
niaa.l l, waarvafl het rnidde'npaleel te f,enrreu
prijkt. D{c vleugcls z.ijlr te Mùncherr.

O ttrlo gstyolee'e,n, r dtr I 870' 1 87 I .

Duit:chlancl is verplicht aan F'rankrijk zekere
clokumterrten, in 187û nleegenomen en de t'e1o'
verde v'aalclels nit 6sy1 66rd6,g.rlan clat iaar, te-
rug te g€vetr,.

***
Ov'e,r het vredesve,lcl'r'ag \\/a,fen cie tneeningeu

zeer uitee'nloopeud.
Zi.ehiet n'at ctre Belgis,che e'erste ministe'r, clc

hr. De'laicroix, in cie Kamer v'erklaarde :

rr Wij namet de rroo,rwa,arderr aan, al gaveu ze
ons niet geheele voldbening.

Velkc zijn de v'oorwaarderr?
1. Vrijstelling vall onze oo,rlogsleeningeu;
2,. Algeheel hers,tel iu cl'en loop rran 30 jaar;
3. Een voorschot vân 2 1/2 rnilliarcll voor I

llei "l 921 te volclo'err.
1,. D'e Dtrits,che go'€derer:, welke in be"slag ge-

nc'meo ziin, clienen ook als wa,arbo'rg, en cle
D,uits'che regee'ring rro'et de e,ige'naars vergo,e-
den.

5. De irrge,levercle ruarket, voor ? 1/2 milliard
franll '"vaarclle, blijvcn voo,r onze rekening.

\l/61pu ziit nu cle vo,or. en nadeelerr?
Hebben d'e Eeailie,erclen in'e1 o,nzen toestaucl be-

.qre'ile11, niet alleerr de s,toffelijke s,chade, nraar
dê ruïne o'nzct niivelheid, cl'e werkloos,heicl, het
dc{iciet in onze begroo,ting, enz,. ?

Maa,l wij hebben gc'cn oo'r1oqs,s;chu1t1 in tegen-
stelline' lrlet zo,oi\,/ele landerr, a1s Fra.nkrijk b. v.,
181 milliarcl,, Eng,elaud. i70 mi1liarc1 en Italiô,
61 millia,rcl. Zells nertrale landen als Neclerla.ncl
zuchteri ef orrrler. Ons openbaa,r krediet is in
eeu bevoo'r.lce'klcl toes,ta,nrll, maar c1e to,estancl
o,nzer schatkist is ang's,trvekkendl en vleesielijk.

Wij licnrlen njet wr:igeren het traktaat
tu teckcrre rr. \\'ij uroclrtcll olis, r'oor Duitschlair<1
nict van o,uzc bonclgerlrooten lossche uren... Jk
vrâag aal tl'e l(amer l'echtvaarclig'te zijn tegen-

over de mannell, o'p wier scho'uclers de reusacir-
tise taak rust de iverelcl te herstellen' 'Wilson

trè*ft nlet op'geho,udein onz€ aansprakeî te on-
,1.rsteun"tt. 

-Frankrijk 
sto'ncl o'ns in veel zakeu

terzijcie, en. Bngeland zo'uci ons een hbogen kom-
nriss,âris, clie slechts wenscht België te clienen'

\ll'e mo,eten onze wilskracht gebruiken"Ons
prorgramma is het lo,lgende':. Sparen, hulpbron-
nerl,''vinclen onu d'e schacle te herstellen, betrastin-
gçq or. 1^1gên, orlo oflZêrr geldelijken to,estand: te

ierst.tx"n. IÉ heb mijne kdllega,'s verzocht, mij
alle dfie maand,ên de o,nve'rmijdelijke uitgavetr
te do,en x'ennen, en cïie, welke uitges'teldl ku'nnerr
vdro,rden. Ee'ne kom'missie van financiërr ral tae-
zicht uitcefenen.

Wat de werkloo,sheid betreft, zullerr we er toe

kornen, slecirts cle arbeiders nog te steunen,wier
bedrijf nog niet aàu clen gang kan gaan. De
rverklieden begrijperr clat we uit clen tegen-
woo,rdigen toesta,nd! mo,eten geraken. Reeds se'

ciert eeiigen tijdt rv'eigerar we hulp uit Amerika''
D,e arbeid adelt en da,artoe moeten wc tertrg. Itr
het leger znllen b'espa,ringen gedaan worclen.Het
is tle plicht det ua,tie op cle leeningen in te tee-

kenen. Wij zullerr kreclieten aanvragen .in het
buitelland'; in de Vereenigcl'e Stateu verkregetr
rve het reedrs,mâar maakten ef nog geen gebruik
va[1.

Ouze groo,te nijveraarsi, d e geweld,ige scha'cle

lecikn, wéten dat zri op het oogenblik niet ge-

hcele vergoeding kuunen verkrijgen, maar door
c.lc kredieien zullen ze itr staat ziii den arbeicl
tc hernetnen. Onze ma'rken moeten we voo'rloo-
pig irouden o,f uitleen,et. Ze ko,steu ons 1,25 fr.
èrr- in D'uitschlandj zijn ze 4A of 50 centieoen
rva.ard. \Vij kunnen et dus in D'uitschlandl geen
aalrkoo,pen mere c1'oen, ge'lijll so,rnmigen meeneu'
Dat de nijvelaats d,us zich zeiLf helpen, en de

rver"tr;liedjen a,rb,eicl zoekeu. De b'elastingen moe-
te,u 11eret' opb,rengern. Iedler moet n"u 't egoismc
bestrijd'en en dan zal Belg'ië herleven.

De heer Meche'lynck. - Drd Kamef moiet

o,o,ki haar ge'r,oielens over cle verd?'agetr met â,11-

d'erc landen db,el kenuen. Ieder hoop't dat bij
<lc herz-ïening r,'a,n het tt'akta.at van 1839 vriend-
schap zal heersclien tusschetr Nededancl en ofls.
Ik heb vertfo,uwe'ïr da.t onze bo'ncl'ganooten o'n3

"'iÎ:t '-ËL:.T 5TË',.,., tot de bo,nclgenooren
ecrn clringencle snreekbecle. Wij vragell nog ân-
<ilere oplo,ssiingen elr voo,fâl clie cler Schelcle- etl
I aas;- err Rijnkr,""''c'sties. Drat uren ook oqlze rech-
leu lirr Oca,t-Afr{ka cetbieciigc-. Dat melt oats red-
<1c rlcrot' leerringen. \)a't ze o,ns cle hoop latel op
clcrr zctel van c1len Stateubo,nd'. l

Uit Pârijs rneldde men o,tr) I NIei :

rr De ureelringelr van da volksvertegenr,roordi-
ger:l ziju zeer' uiteenloopenrll. Sarnenqevat, lui-
den -zij aldus: lI. Boudenoot : tr De finad-
tieele bepalingerl zijn niet vvat men had kunnelt
rrer'wachten. r II. Steeg : tr La,tEn wij ûr1ze
<lo,o,deu gedenk'en eu eend'r'a'cftig b,lijvenrr. M.
Auga,gteur' : rr'Wat Frarrkrijk bekoant, is geell
t,crgo,erl ng van zijn o,ffers r.. Abbé Lcmirel :

rr Aan het rve'rk ! Leve c1,e eervo,lle \tLede, die
I.'rrrrrkrijk aan r.icbzeff. terttgschenktr. 'M. Ëtrr"
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Een hospita,alwa,gen geopend.
Boven : de kast voor ho'spitaalb,enoordigdheden. Onder : de ka.st vo'or de be'clde1.

n1anue,l Bro,usse : rr Laten wij tevreden zijn met
wat wij beko'men ',.

Per slort vain r'ekening kan men zeggen, dat, o'p
eenige uitzo,nderingen na,, in' de parlementaire
kringen van Frankrijk een bevrecligende stem-
ming heerscht.

En v'an neutrale zijdc vatte c'le Entente-gèzin-
de u Telegraaf l in een hoo'fclartikel het verdrag
o.m. als volgt samen :

rr Het eenige, wat wij cladie,lijk zien, is de sa-
menhang in het Ve'rcltag: c1ê gees't, die het ver'
drag b'eheerscht, en cl{e de gees,t is waarin cle'
gansche-\^/e're,1clpo,1itiek in de ko,mende jaren za1
leven,

'In aile hoofcistrrkken 1ee'st n-rel het verlanger
1laar eenr hers,tel. Men rn'ens,cht een hers el van
de groo'te po'litieke fouten en nrisvattingen, clie
aan den o,o,rlog zijrr rtoo,rafgegaârn, err die clen
oorlog 1ns,ge1ijk, ja, on'r'e'rnrijdeiijk hebben ge-

maakt. Men wenscht hersiteL van d€ feitetjke
uaterieele schade. Men wenscht herstel van het
vrije, eerlijke wereldverkeer. Men wenscht he'r-
stcl tarr de gezontle, ruime pr<lduktie.

Ën claarbij zo,ekt men naar dewaaibo,rgen om
dit herstel ciuurzaam en doe'ltreÉfend te kunnen
uiti oclerr.

Dc Statenboncl, c'je irterrationale arbeidso"
vereelko,mst, cle inte,rnationale ko'ntro,le op de
havens,, kanalen, rivieren: dit zijn alle regelin-
gen, die in cle eerste plaats, te clo'en he'bben om
de verkregen resi'r.tltaten te berrestigen. D,eze alle
ziirr o,nts'c'rpel in c1e begee,rte om cle aanleidin-
gen to't internationale lionfiikten te bepcrketr,
En om, clo'or rniclriel van nauu,l<eurig geformu-
leercle kodesi, bij voo'rkomenr'le gelegenheicl rle
r,reeizame oplossinq rrrogclijk te rnaken.

lroor c1e toekonrst r,al Iiuropa ziiu rlie hoofd-
stttkken van het r,erclrag o,ngetn'ijfeicl c1e be-



iangrijkste. Zij gaan boveln db regeling vanzru-
ver materieele en direkte kwesties uit en geven
de bas,is voo,r eeu nieulen, edeler en rechtvaarcli-
ger opbouw van cle menschelijke verho,uciingen.
Opda,t echter rl,eze nieuwe regelingen werkelijk-
heictr kunner worden, opdat de uit deze begin-
selrre'rkla,ring vo,ortvlo,e'iende praktische toepas-
s'ingen gelukkige resultaten kunnen hebbein,
rnoet er afgerekend worclen met heel veel opvat-
tingen en heel veel toe,s,tanden uit het verlèden,
die clen gro,ei van cie nieuwe idleeën, zo'uden kun-
rren verstoretr.

D,aa,ro,m zijn in het verdrag een a,antal ho,ofd-
stukken gewijcl aan cie likwidatie v,a,n het o,ude
Europa. Het sp're,ekt vaûzelf, dat dopr den looir
der historische gebeurtenissen deze hoofdstuk-
ken voorna,melijk betrekking hebbEn o,p
Duitschlanrl. rr

En ziehier d.d. B llei een.stem uit Berlijn :' < Dre rijksrergeer{ng kwam heden middag
b'ijeen. Het s,taat vast c1a,t er, ondanks dé
ha,rde vrecles'voo,rwaa,lden, geefr o,nbekookte
b,esiluiten zullen genornerr wo,rden, madrr cla,t
cle termijn varn twee weken voo'r het o,nder-
zoe{< drer voorru.'aardten gegund,, gro,ndig b,enut
zal worden.

Het ka,binet bera,adblaagde over de onderrich-
tingen, aan Brockdo,rff-Rantzau te zend,en. Dc
clelegatie zelve acht het Entente-ontwerp een
nraximum-eisch, waarvan heel wat zal kunnen
wordex geschrapt. Dâa.rtoe zullen breedvo,erige,
tegenvoorstellen a.an de Entenîe wordqr voo,rge-
1egd.

- fn de volgende week, waarschijnlijk Woens-
d'ag, ko'mt cle \Iationale Vergadèring voltallig
te Weimar bijeen, daar te Berlijn gébrek aan

- t90l --

;' S,

;\tuet ikaa,usch oorlogschrp.

voldoende ruime zalen heerscht. Daarerrtegetr
beraadslagen d,e frakties dsze wcek te Berlijn.

Nog sterker dan in de tot dusver gqrubliceer-' cie ilagtrlaclartikelen, weerspiege'lt zich de gewei-
dige uitwerking van het groorte publiek. Op de
trams en op strâat, o,veral vorrmt het wedesthe-
ma het o,nderwerp van lev'endige g'esp'rekken.
Opmerke'lijk is 't gevo,el v'an vero,ntwaardiging,
hetwelk zich in luide wo,orden lucht, en datbil-
zomder tegen Wilso,n is gericht, wien men e,e1l

clubb'elzinnige ro,1 verwijt.
D'aa,rnevens merkt men e,Ene diepe neefsilach-

tigheid o,p, een schoucleroqrhalencl en zuiijgend
zich schikken in wat toch wel o,nvermijrielilk
za7 zijn. De verontw'a,a,r'cliging wint het echter,
en rle openbare meening, dht.tle gestelde voor-
waarilen onaannerneiijk zijn,kornt steeds krach-
tiger tot rriting.

De bladen.g'even, na,armate <le telegramrnen
rnet d'En inho,ud van het rredesiverdrag trinnen
ko,men, extra-uitgaven uit, die letterlijk verslo,n-
clen wo,rden en stereds weer nieuwe uitbarstin"
ge1l van wrok in 't leven foepen. Men gevoelt
zich verraden en vefkocht, smarlielijk op,gelicht,
cn clit thans a1les overheerschendi gevo,el laat
ge'en plaaits voo,f rustig ovefleg en zakelijk in-
zicht .

Hin<lenburg sprak in Silezië het volgende in
't openbaar uit:

rr Wij, Duitschers, zijn niet geslagen, maaral-
r leen tijdelijk omvergewo,rpen. Als stra,f voor
r hun misd'adig opzet orn het Duitsche volk aan
ri troeien te leggen, zullen o,nze vijanden hux

'u b'lo,ed bij stroomen zien vloeien. Het gtootste
)) ge\ra,ar voorr ons is, dh,t Polern een onaf,hanke-
r lijken staat blijve. Met cle hulp Gods zu11en
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ii wij lret Poo,isclie vo'lli ier<1elgtn' \l'einig 1ie-

,, Jeà beseffe,n rve'lke groote zegcpraal -rvij bc

, haÀlden cloor het trit Frankrijlç komencie Pool-
r sche leger niet te D'antzig tc latcn ontschepel
r \\'ij hàbben in het Oo'sten eene historischc
r zencling te vervullen rr.

Deze iedevo,ering werd op gloote schaai vet-
spreici in Diuitschland'

De D'uitschers verklaa.rclen oqr 12 Mci ctre vre-
rlersivororrwaarclen r:naan,nemelijk, Zij cleden te-

gerrr,rcorstellen.
Het esrste cleel in het d,es,bctreffend clokurrretrt

hanclelt'o,ver de rechtsb'eginselen in de vre'cles-

o,nderhandelingen eo betoo'gt namelijk het vo'1-

gende:" Uit cle wisseling van notâ's, welke op lt No-
vember 1918 tot clen wapenstilstand- heb'ben gc-

leicX, blijkt:
1. Drat Duitschland als gronrdslag voor c1e vre-

c1es,ys,ç,1w'6,s,1'c1en aangenormen had <tre 14 punte t
va,n p,resiclerrt 'Wilsion en deze's da'aropvo'lgenite
openbare verkla,ringen. Noch Wils,on, no'ch cle

an.l*to gea,liieerde regeeringen hebben andete
gro'ndslagen gewaagd.

2. De aa,nneming van de wapens,tilstands'voo'r-
r,vagrcl,en der geallieerden becluidcle, volgens pre -

sident \\lilso,n, dê aannernitg van cleze gronclbe-
gins'elen voo,r den vrede. Onclanks hun hardheicl
narn Drritschiand die v'oo,rwa,arc1en aan, en het
voercle ze' uit met alle kracht o'rn a clus het r'eclit
op vrede te bekontett.

3. De geallie'erden hebben ook c1e 14 punteri
van presrident Wîlsorr en zijne dâaropvo'lgencle
voo,rwaard.en a,ls gronclslagen voo( den we(ie
aa rgef,romen.

4. Tusscheu de' deeinenrencle partijen bestaat
dus een akkorordi nolp,ens cle b'eginselen va,n den
vrecle. Zaa de gearllieerden claarvaq a,fwijkerr, is
clrit een inbreuk op dle krachtens het vo'ikenrecht
ges'loterr overeenkornst.

5. Volgens de woo'rden van presiclent Wiiso'n
moet cle vreclc cloor rniddlel van onclerhanclelirr-
gen geslo,ten rvo'rdên. Een opgedrongen vredc
\Mare eern rvoorclbreuk. De o'nderhandelingeu
ktlnnen zich alieen be'.pa,len tot de 14 punten van
het Wîls,onsche prograirnma en tle d,aaropvoigen-
dle ver{<laringen van presiclent Wilsom, Noch <lc

g,eaillieertlen, noch Duitschland, zijn vrij oi:n ovcr
clie grondsla,gen nog besp'rekingen te ho,uc1en.

In het tweede gedeelte van de D'uitsche oor-
ko,ncie wotdt gewezen o,p de tegenstrijdigheid
die er bestaat tusschen het o,ntwetp van de ge-
allieerden en de treginselen van Wilson. De
Duitschers zeggen claarb'ij clat de voorw'aardfli'
clLe de geallieerdenr l)uitschlancl willen o,pleggen,
niet stro,oil<en rnet de algerneene op,vattingen be-
tre{f end,e het vo,lkenrecht.

Dtritschland's vijandten, hadclen altijd verze-
kerd d,at zij geen strijd voerdeh tegen het Dutt
sche vo,lk, maar tegen het Drdtsche regeering-
stelsel; zij beweerd:en ook te kampen vooir het
zelfbeschikkingsrecht der volkeret.

Er dient opgemerkt dat de D'uitsche imperialis-
tisdre rege,ering doo,r' cle Dnritsche dteqro,kratie"
omvefge'ù/orpfl1 W€,fdr em, toch wordefi, de Duit-
sche arbeiclers dbrq,r het orntwerp der geallieetden
tot slaven gema,akt.

l)e Lclodtcn vau \\iiis'on en van cle Frarrsche
cu Engelschc s,taats'ljcc1cn worclen uiet n.ageko-
1llc11.

l)e sciraclcloosstelling-, clie men D'uits'chlald t-il
<loerr beta1cr7, zerl het lanc1 terr onclcr brcrrget

lict zcif l;cs:chikkingsrecht clcr vo,lkeren rvolrlt
gcschondcn cloor de vootwaatderr betref fencle het
Sa arge,bi er-l, Eulreu, llalmécly, I{o'tesnet, Elza s-
I-o,tharirr gen, Oo,st' Pruisien, Posen, clo'ch c1e hartl -

s,tc rran <le voorwâarclen is die ir,e'treffcnde l)ant-
zig ctt l'Iemcl.I'lillio,enen Duitschers uit Duitsch-
Ooeterrijk o,ntzegt men het recht zich bij
D'uitschland aan te sluiten. X{ii1io,ener. oo[< zullen
trriler de heerschappij der Tsjecken biijverr.

Geen staat kan zuike behancteling dulclen.
Irr het clerde cleel wil men betoogên dat de

v o crrgesteicle v red esvoo,rrv'aard"en D,tri tschl ancl tot
cko,no,lrisch knechtschap zo.u cioemen tegeno,l'er
cie gealliëerde staten.

I)aairotrt. heeft de lia,tionale I,'ergudoring irr
ha,re zittîng ttan 12 Xlei het rredesontwer'p ott-
a,a n n e m elij k',t er kI aal tl, aangezien cle verwezen-
iijking ervan een uieuw o,nheil voo'r rle wereld
zo'u zijtr.

De nota besiuit dal met gelijke rechten rzoo,r
alle rnenschen in te ro'ep,en en ko,ncligt in hei
}.lijg'evoegd stuk cie tegenvoorstellen aan.

\\ra't het vraagstuk c1a'r grensbepalingeu aau-
gaat, blijven, clc Duitschers op het standpunt dat
geen wijziging zonder vo,lks,raadp,leging mag
plaats vinclen.'Zij zoudcll to,estaa,n dat Dantzig
cen vrije haven u'orde. De \\reichse'l zo,u geneu-
tralise,erd wo.rd€n; zctct zauden cle Polen volcloe-
ning beko,men voor hunne €kono,misçhq eischen.

Zoo D,uitschlancl in den Statenbond. opgeno-
nicn rvo,rtlt, u'il irct gelijke rechten hebb,en rnet
cle andere Sta,ter en wil het dus zijn ko,io,niër
bcstureu.

D,uitschlancl z<.ru geneigd zijn vôôr 1026i eeu
soû1I van 20 miliiarct te beta,leir en met ingang
van 1 Mei 1927 jaarlijks een zekere so,m, om, te
komen to't cc"rr totaal bedra,g ciat 10t) milliarcl nie't
rrrag overschrijden.

Zij wiiclen ook een staand leger van 100.00t1
luau.

Het D,uitsch tegeno'ntw€rp wâs geclr'uktin cl.tie
talen, D,uitsch, Engelscir en Frans,ch, en beslo,eg
in 't geheel nagenoeg 50O b'ladzijden, D'e tekst
va,n rle v'oorbereidene vteclesn'oo,rwa,aird€n door
c1e geallieercle"n <1era 7 NIei aan de Duitschets over-
han.cligcT r,r'as in 't Fransch en in 't Engelsch ge-
stelcl en besloeg ,{10 blaclzijden.

Op 16 Juni gaven de geallieerden hun b'cpaal'
t1e voo,lstellen orver. Er r,varen e'enige toegevin-
gen: r,"o,lksstenming in Opper-Silesië, eenige
wijzigingen in het be,heer der waterwegen, mor-
gelijkheid voot Duitschland àm, eerlaarg lid van
dbn Statenboncl te wo,tclJen, leger van 100.000
ma,n, eù2.

L.

DE ONDERTEEKENING VAN HET
VREDESVERDRAG

Zou Duitschland teekenen, was de gtoote
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\,firug. Vc'e1 stctnntetr.qiugcl gintlcr tegert c1c

o,nc'Lerte,ekening op. Op 20 Juni cliencie Scheicic
rnaun zelfs het crntslag vâtr het kabinet in bij cict
voorzitter c1e'r Republiek Ebert. Hij kon geen

1la rlementair:e rneercic rirei tl vinclen v'oor cle o11 clc r -

teek,ening.
Ebert vormcle eel ancler kab.inet, met Ba,tter

to't vo,o,Tzitter cn Erzberger. \{en vtoeg aan Cle-
lilc'nceatl vcrzachtingetr itr het ve'rdrag.

De tijcl verstreek. I)e Rijks,clag vro,cg uitstel.
I )'e Ententc weigertle.

lJ,en 22sten mo,est c1c Nationale Vergarlcrirrg
vo,o'r ee11 onderteekeling s,temrnct.

Vija.ncls'chap openbaarde zich. Den 22cn braclr-
tcn cle D,uitsche zee'lieden, clie op de oorlogsrrloot
rran a,clmiTa,al von Reuter v'erblev'en, de te Scapa-
Flow (Orkaden) liggende schepen tot zinken.

D'en 23en ve'rb'ra,nc1de,n officie,ren der Garcle,
Frans,che vaanclels va'n 1870 vo,or het monument
van ke'izc"r' Freric'rik te Berlijn.

Men wis,t clat F'och atre laatsite maatregeien rram
onl met 100 clivisies Dtritschlancl in te trekken.
Our 5 u. 35 ontving men het toestemmend telc-
frarn uit \Veimar te Parijs. Het kanon cn cle
k.lokken verko'ndigclen het blijde nieuws.

D,c o'nclerteekening ha,c1 cle'n 28en Juni plaats
irr cle Spiegelzaatr. van het paleis 1'41 fodervijk
XIV te Versailles. In 1871 had Bisirnarck er het
D'uitsche keizerrijk uitgeroepen.

Ëen clubbele rij dragonders vormc1e c1c

haag naar het prachtig kastee .

fn cle zaal zâ,g mel1 cle gealliee,rde gervohrachi
tigden, g'eneralen (cloch noch Joffre, no,ch Foch,
1rorch p51^itr;, geloo'digderi, dagtrla.dschrijvers.
Voo,ra.an zaten oo'rlogsverminkten, Cleruencea,u
clrnkte hen itre hancl en zei :

* Gc he'bt veel geleclen, zie tÀer uw b'cloo-
riug.

Da,n stiite.
Vijf ma,men tredeu. binnen: de D'uitschers. De

heeren lluller, riinister van lJuitenlandsche Za-
ken eir llell zu11en teekenen.

Clemencea,u verklaarde, tlat cle verbintenis ou:
he'rroepeii jk isr. I),e Drrits,chers te,ekenclen eerst. . . .

cla,n Wilson, I,loj'c1 George, Clemencea,u, Orla,n-
cio (Italië), Saiotrji (Japa:r), Hymans (Be,lgië),
Bratianu (Roemenië) , Pachitch (Servië), Veni-
zelo's (Griekenlancl) en de overigen. On 3 u. 12
tee{<enclen de D,uitschers; om 3 u. 50 hief Cle-
mencearl cie zitting op. Kanongeb,ulder klonk...

Ëen gewelclige volksilas$a jubelde en be'
groette \\Ii1son, f1o,,vd Geo,rge, Clemence'au in
het park.

De vijf D'uitschers, ontdaau, bleek, begaven
zich haastig naar hun auto,'s en red'en heen.
Reecls in den nacht keerden ze ltaar D,uitschlanal
terug. l)e Engels'che a'fgev'aa,rdigderl en de heet
IIynrans, Ilelgisch gevodmachtigde, vertrokken
's Zondags

President Wils,on zo'rid onnrid"dellijk na de on-
rlerteekening van het vetclrag een boodsichap
aan het Amerika,ans,che vo1k, waârin hij verklaar-
de clat het r,rerclrag eelt ollvera[clerlijke o,vere,en-
komst vorrmt, claar alie voo,Lbehorud is afgewezen,
en hct verder kenschetste a1s het groo't-zegel van
een nieuwen staat va r zaken, die reclen geeft tot

ccn riielre tcvrc<ieuhcicl cu ccll algerncene gerust-
s.r: ilirtg.

\\"iison vet'trok tlien a,voncl uit Vetsai.lles cn

clcrr volgcncien clag scheepte hij zich te Brest in.
Dc stail lvas prachtig v'e'rsiercl. 1'rio'mfbogen rva-

r:en allc-rwege op,gericht.
Pres.iclcnt \Vilson legcle cle tetugreis af o'p c1c

,iÇ ccrge \\,'a's'hington>.
Iio,rt voor het vertrek o've'rirancligclc de hecr'

Picho,n, eeo. prachtige bloernengarve aan VIe-

vLo,rltv Wilson en cllc o,fficieele p'ers,o'n"en nailne11

aischeid vâ,11 den grooteq Amerika'anschel
Staatsorran.

Lirj irct v'crtl'ck van tle <Geo'rge \!'as,hingto'nr;,
r;rn i,'l uur 13, n'ercl cloo,r het Fransch eskadcr
ccn. s,alvo vau 21 kano,nschorten ge'lo'st. Ilc
ruGc*o'rge Washingto,n)) p,asseefcle tusschen' lcle
Iilansche liniên. I:[o,erra's werden tusschen de

zeeliedren cler beide lanclctr gerwisseld' De heer
\\ilsor1 s'to'ncl op de konnmando,brug'en riep bij
hct heenvaren uit : rtVaarrwel aan Frankrijk lrr

Ilc Ilritsche minister van Binnienlandsche Za-
licn p,ntving "van 

cicn Engelschen koning de vot-
gende boodschap : u De ondefiee{<ening van het
vrcclesverclrag za1 met de. cliepste dankbaa'rheicl
in heel hct Britscire I{ijk ontvangen wo'rden. Zij
bcteekent c1e ov'erwiuning van de idealcn varr
vrijheid, waarvoor wij o,ns ongekende opofferiu-
gc'n hebben getrl,osrt. ))

Zondagavond, dgn 29en, waren de Ëngelrchc
a,fgevaardigden te Lo,nden aa,ngeko{men. Zij wer'
den aa,n het statioqr o,ntvangen door den, kon"ing,
den prins van Wales en de lederr van 't Ka,bilêt.
Pcr rijtuig begaven zich c1e koning en c1e prins
v'an Wa,lcs m,ct de afgeva,ar'digden naar het pa-
leis van Buckingharn. Op hun doo,rto,cht werden
zij ove'ral met uitbunclig,e geestdrift to'egejuicht.

De afgevaarcligclen begaven zich dan naar
Dorvuing-street, waar Lloyd Geo,rge eerr toe-
spra.ak toit het volk hierld, en het aanspoorcle cie
ovenvinning te vieren, niet uit snroel'erij we'g€ns
clerr va1 van Duitschlandl, m,aar in een geest van
erkentelijkheid j egens cien Alnachtige.

In een onderhoud met den vertegenwoorrdiger
van het Reute,r-buree1, verklaarde generaal
Smuts, rle afgevaa,rdigde varr Zuitl-Afrika, het
volgencle :

< Ik heb het vredes,verdrag geteekend uiet
o,urdat ik het bescho,uw als een bevredigerd do-
kument, maa,r onndat het een dwingende ttoadza'
kelijkheidj is, een einde a,a,n den oorlog te maken.
Het verdrag is eenvo'udig d'e likwida,tie van dem
oorlo,gsto'estandl in de wereldt.

ru D,e nieuwe geest van edelmoedigheid en
rnenschelijkheid, gebo,ren in d"e harten der voi-
keren, in clit uur van gerneenschappelijk lijden,
kan alleen c1e wo,n.den, heelen, die to,ege'bracht zijn
aa,u het licha,arn ysn het Christendo,m,

tr In het verdrag zijn evenwel twee gebeurte-
niss,en va,n: vers,ttekkende beteekenis voo( c1q lve-
reld verrueld, n.i. de vernie,tiging van het Prui-
si.srche militarisme eu cle instelling van den Sta-
tenboncl.

rt't lIerstel van de tcnt een ruïne gewo'rden
rvcreld, is alleen mogelijk op de twee volgende
voorwa,arden : 1. Duitschland moet ons lplk
o,vertuigen van zijg goedB trouw; en 2. de ge-
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Groep ge,nom,en in het Nlinisterie van LandsverCe diging, waa,r I{. M. de I(oningin de aanstelling
voorzat van het Nationaal werk der Invalieden'

allieerden moeten bedlerrken, dat ,Qodl hun niet
zulk een schitterende o'verwinning gegeven heeft
voor kleine, zeTfzuchtrge do,eleinden, maar tot
be'reiking van de grc)o'te idealen, die de u'erkelijke
overr,vinnaars in dezen. oorlo'g van idealen rn a-
ren.,

Clemence'au richtte tot clen voorzitter cierDuit-
scl're afgevaa,rdigden het vo,lgende schrijven :

Mijnheer rlc Vcro'rzittcr,
rr Ik heb c1e eer U te laten weten, rlat de n'a'

penstils,tandsoveteenkomst de handha.ving van
i1e biokkade voo'rschrijft, zoo lang clie overeen-
komsû zelf van kracht blijft, d.w.z. totdat cie vre'
de b,ekrachtigd is,.De geallieercle regeeringen v'el-
klaren zich nochtans bereid de blokkacle op te hel-
fen, zo,odra zij officie'e'l kennis zullen gekregen
hebben van c1e regelma.tige en votledige bekrach-
tiging van het vleclesverclrag doo,r cle lJ'uitsche
Rcpubliek. ,,

De indruk van cle onderte'ekening van den vre-
de was in Duitschland \-erpletterend. D'at merkte
men in de uitingen van bladen van a,lle gezindhe-
den.

In dlen rr fokal Anzeiger r la,s men : rr Als men
bed'enkt dat tirans het 'vreclesverdrag ondert€e-
kend is, heeft rnen moeite de gevoelens te be-
clwingen, die zich lvillen uiten.r Bn dadelijk
daarop bleek c1e vaste wil om zich weer op te
richten uit de woorclen : rt lfet is &ns al1er taak
ons ter wj11e van onze kincle*bn op de toekomst
voor te bereiclen. ,,

De rt Vossûsche Zeitud$ )) noemd€ den vrede de
d'iepste vernedlering van het Duitsche \,31k; maâr
b'esloo,t ook met de woa'rden: rt Wij moeten
met den opbouw beginnen. rr

De nVorrwârtsu zei : nWij weten dat de we-

tle, die thans worclt ondbrteeAetrd, geen duurza'
me en definitieve vorming v'an de wereld be-
teekent. D,aa,rvoon: is het verdrarg te vol van o,n-

recht en uitbuiting van allerlei aald. Vef,trapte
volken richten zich weer ogi en kunstmatig ge-

-"cheir.len groepelr. vereenigen zich rv,eer.
In het <Tlterliner'lagebiattr 1as men: ttWij ,

I)rtits,chers,, moeteû a1 het mogelijke clo'en om
het velcllag ira te komerr zoo,lang het bestaa,t. In-
nerlij1i erketnen rvij het echter nimmer of
nooit I '

Telegramme'n. met getrirkrvenschern werden ge-
rvissclcl tusschen den ko,ning van Enge'land, en
Po,incaré, en tus,schen clen Mikado en Po'incaré'

Ook cle ko'ning van Spanje gaf den voo,rzitter
rler F*ra,usche Republiek de vteugde van <le

Spaansche zusteffrâtie te kenne'n en Po'incaré a'nt-
woordcle op hartelijke w{jze.

Geo'rge V richtte tot den president der Poo'l-
sphe I{epubliek eerr terlegranr tort uitdrukkfng
van zijn vo doening over het herste'l van Po,len.

In dcn loop van de Kamerzitting van 30 Juni
legde Clcmenceau het vredesverdrag ter tafel.
Hij legcie. bij ciie gelegenheicl een ko'rte verkla-
ring af , die cloo,r de gansche vergadering, met uit-
zo'ndering van cle socialisten, toegejuicht werd..

C1émenceau zei q,.a. : <tD'eze vre'cle b'eteekent
cle herwo,rcling en heil van de weteld..Deze vrede
voor Frankriii< is tie Wereldvrede. ))

China zond den laatsten afstarnmeling van
Co'nfusius, Z. E. Kong-Siang Kor naair Parijs
om teget het vre'<lesverdir^g vetzet aan te teeke-
nen.

De Chineesche minister van Buite'nlamdsche
Zatraen, I.o,e Tseng Tsjang was ook afgevaar-
digde te Farijs"


