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TELEGRAMMEN. 
Noodlottige ontploffing.  
REIMS, 13 Juli. (Reuter.) Bij het fort Vitry, waar men proeven neemt met het leggen 
van mijnen, zijn door een ontploffing vijf soldaten gedood en drie ernstig gewond. 

BUITENLAND. 
ALGEMEEN OVERZICHT. 
"Wir Deutschen fürchten Gott und... und Rosa Luxemburg" — kan men te Berlijn op 
strooibiljetten, geplakt tegen de reclamezuilen, lezen. Deze paraphrase van Bismark's
bekend woord: "wij Duitschers vreezen God en niemand anders op de wereld" heeft 
betrekking op de sensationeele onthulling, door de roode Rosa in een "Vorwärts"-
artikel gedaan betreffende de soldatenmishandelingen in Duitschland. In dit stuk 
wordt gesproken van "dagelijksche drama's in de kazerne", en de "Vorwärts" bevat ter 
motiveering ervan een statistiek, uit officieele gegevens opgemaakt door den 
afgevaardigde Karl Pinkau, en waaruit blijkt, dat in de periode 1870—1911 het aantal 
zelfmoorden in het Duitsche leger het ontzettende cijfer bereikt heeft van 10.315, 
het aantal pogingen tot zelfmoord dat van 2.655, en het aantal opzettelijke  
verminkingen dat van 300. Er is over het voortdurend mishandelen van soldaten door 
hun superieuren al heel wat geklaagd — zonder resultaat. Meestal waren de kwelgeesten
sergeants of korporaals, doch nu schijnt ook, zooals men onder de telegrammen vermeld
kan vinden, de befaamde snorrebaard kolonel Von Reuter, de onsympathieke held uit de 
Zabern-historie, zich onder dit opzicht plotseling een betreurenswaardige 
vermaardheid te hebben verworven. Het "Berl. Tageblatt" verneemt n.l. uit Frankfort 
a.d. Oder, dat bij het 12e regiment grenadiers, hetwelk onder bevel staat van den 
genoemden kolonel, twee manschappen gestorven zijn, van wie één "einjähriger". 
Honderd grenadiers hebben zich ziek gemeld, alles tengevolge van de buitengewone 
inspanning, die Zaterdag van de troepen geëischt werd bij de velddienstoefeningen 
onder een Afrikaansche hitte. 
De Fransche regeering — bij wie natuurlijk, evenmin als bij eenige van hare 
Jacobijnsche voorgangsters, van godvreezendheid geen sprake is (zelfs niet van een 
godvreezendheid à la Bismarck) — vreest ditmaal toch alweer voor den toorn van den 
grooten omkegelaar van kabinetten, den zoogenaamden "tijger" Clemenceau. En niet 
zonder reden! Want wat er gisteren in den Senaat gebeurd is, kon haar wel eens het 
leven kosten. Bij de beraadslaging over de wet, waardoor de ministers van oorlog en 
marine moeten worden gemachtigd tot het doen van uitgaven voor éénmaal, om te kunnen 
voorzien in de behoeften van de nationale verdediging, werd n.l. door den rapporteur 
Humbert over de administratie van oorlog een zóó ongunstig rapport uitgebracht, dat 
de vergadering erdoor ontstelde en het ministerie er totaal de kluts bij kwijt 
raakte. Zeker, de driejarige diensttijd had, zeide Humbert, aan Frankrijk de 
beschikking gegeven over een groot aantal manschappen, doch er was nog zeer groote 
krachtsinspanning noodig om de organisatie van het materiaal te verbeteren. Want — en
hier kwam de rapporteur aan met gruwelijke onthullingen, die in staat zijn den 
Franschen kippenvel te bezorgen — het materiaal, hetwelk de Fransche industrie aan 
het leger leverde, is, vergeleken bij wat die industrie aan het buitenland zendt, 
minder waardig geweest! De veldartillerie is op weg inferieur te worden in 
vergelijking met de Duitsche. Het Fransche leger heeft geen houwitsers en de toestand
van de vesting-artillerie is allesbehalve voldoende evenals de artillerie-munitie. 
Er komen twee millioen paar schoenen te kort. Wij hebben, zeide Humbert, op het 
oogenblik geen materieel, om de Moezel en den Rijn over te steken. En hij bevestigde,
dat het weerstandsvermogen van de versterkingen en forten tusschen Toul en Verdun 
onvoldoende is. [...]
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Het nieuwe Roemeensch-Bulgaarsche grensincident. 
Over het gebeurde te Koejoentschoek meldt het Bulgaarsche Agentschap de volgende 
bijzonderheden. In den nacht van Zondag op Maandag gingen drie Bulgaarsche soldaten 
naar het gehucht Koejoentschoek in Roemenië een Bulgaarsche bruiloft bijwonen. De 
bruid werd door acht Roemeensche soldaten en vier gendarmen vervolgd, waartegen de 
Bulgaren haar in bescherming namen. Eerst volgde een levendige woordenwisseling, 
waarop de Roemenen de Bulgaren te lijf gingen en gruwelijk mishandelden. Twee andere 
Bulgaren gingen geweren halen en toen werden twee Roemenen door geweerkogels 
gekwetst. Het ministerie van oorlog heeft naar aanleiding van dit en andere 
grensincidenten van jongeren datum besloten, aan acht regiments- en 
bataljonscommandanten een berisping toe te dienen en den commandant van de grenswacht
over te plaatsen. De bij het incident betrokken soldaten zijn met arrest gestraft. 
Deze maatregelen worden in alle kringen goedgekeurd en de incidenten algemeen 
betreurd.
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