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Ingezonden Stukken.
De stakingsonlusten te Sint-Petersburg.
SINT-PETERSBURG, 18 Juli. (Reuter). Officieel wordt gemeld: "De oorzaak van de
stakersonlusten van gisteren was een onjuist bericht in de avondbladen van den 16en,
volgens hetwelk de politie werklieden van de Poetiloffabriek zou hebben gewond.
Geconstateerd is dat de politie van de wapenen geen gebruik maakte. Gisteren staakten
ongeveer 60,000 arbeiders. Vooral in de Narwa-wijk nam de menigte een uitdagende
houding aan. Negen politieagenten werden door steenworpen ernstig gekwetst. Twee
politie-officieren, door een talrijke menigte omringd, zagen zich genoodzaakt eenige
revolverschoten te lossen, waardoor vier werklieden werden gewond.
Stakingsonlusten te Sint Petersburg.
ST. PETERSBURG, 17 Juli. (Reuter). Als protest tegen de onlusten te Bakoe staken
heden arbeiders van de groote en de kleine industrie ten getale van 54.000 man. Het
kwam tot een botsing tusschen betoogers en politie, waarbij de politie gebruik moest
maken van haar vuurwapenen en twee arbeiders zwaar en twee licht gekwetst werden.
BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
...] De admiraal deelde den Epiroten en den opstandelingen mede, dat hij, in geval
het kamp zou worden aangevallen, genoodzaakt zou wezen het door middel van zijn
scheepsmacht in bescherming te nemen. Dit besluit van Trifori moet een diepen indruk
gemaakt en de burgerij niet weinig gerustgesteld hebben. Naar verluidt, komt het
slapende Oostenrijk met eenzelfde bevel aan zijn admiraal achteraan sjokken. De stad
wordt intusschen leelijk bedreigd!. De Epiroten omsingelen haar in het Zuiden, de
opstandelingen in het Noorden. De vluchtelingen uit Epirus zijn ondergebracht in
kampen, in de omgeving der stad en, zooals reeds meermalen gemeld werd, het gebrek en
de ellende onder hen zijn groot. Bij gemis aan elk bruikbaar vechtmateriaal, welke
omstandigheid zelfs den dappersten, meest "schneidigen" keurigst opgepoetsten en
elegantst gemonocelden Pruisischen luitenant machteloos zou maken! — zijn al de
Hollandsche officieren — behalve de twee gevangenen: majoor Verhulst en kapitein
Reymers — uit Valona naar Durazzo vertrokken, ook generaal De Veer, de laatste, naar
de "Berl. Lokal Anzeiger" verneemt, met het voornemen om zijn functie neer te leggen
en naar Nederland terug te keeren. Dit voorbeeld zal, indien het gegeven wordt, door
de andere officieren vermoedelijk wel worden gevolgd. En zij zullen daarbij aan het
land, zijn bewoners, zijn vorst en de diplomatie der mogendheden de meest
verkwikkende en heerlijke herinnering bewaren! Een reeds eenige dagen geleden
geschreven artikel van den thans uit Durazzo teruggeroepen Amerikaanschen gezant
Williams — die met Yankee-vrijmoedigheid den flap-uit speelde en daarbij even hoogst
belangrijke als verbluffende dingen zeide — wordt thans nog eens uitvoerig aangehaald
door de "Kölnische Zeitung". We vinden er o. a. deze verklaring in: "De Hollandsche
officieren zijn de eenige rechtschapen menschen te Durazzo! "Het bestuur der stad
bestaat uit een burgemeester, die beschuldigd is van verraad en uit een Italiaansch
officier, die, terwijl hij de stad tegen de vijanden verdedigen moest, hun teekens
geeft wanneer zij haar het best kunnen aanvallen." Dat belooft iets voor den prins
Von Wied, die nog maar altijd zijn koffers niet pakken wil!
De "Corriere della Sera" valt de Italiaansche regeering scherp aan, "wijl zij in de
Albaneesche kwestie den eenen bok heeft geschoten na den anderen". "Italië," zegt het
blad, "heeft overal wantrouwen gewekt, zoowel bij de mogendheden van den Driebond als
bij de Balkanstaten, zonder dat een deugdelijke overeenkomst met Oostenrijk-Hongarije
gesloten is. Een der gevolgen van Italië's lichtzinnige staatkunde is dit, dat
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Valona, welks neutraliteit door de stichting van Albanië gewaarborgd had moeten
worden, bedreigd wordt. Deze stad kan en mag thans niet aan haar lot worden
overgelaten. Doch door de bezetting van Valona zou Italië een reeks
verantwoordelijkheden op zich nemen, waarvan het einde niet te zien is." Zoo ziet
zich deze mogendheid door de logische ontwikkeling van haar politiek — op welker
perfiede karakter de "Corriere" nog niet eens wijst — gebracht in een positie, die
herinnert aan het Duitsche dichterwoord, hetwelk, in het Hollandsch vertaald, aldus
luidt: "Dit is de vloek der booze daad, dat zij steeds nieuwe boosheid voort moet
brengen."
De berichten over een aanstaand vergelijk tusschen Rusland en Engeland betreffende de
ontwikkeling van het oorlogsvlootprogram beider landen doen de "Kölnische Zeitung"
opmerken, dat het, zooals vanzelf spreekt, Engeland's goed recht is zijn betrekkingen
met het buitenland te regelen naar eigen goeddunken en dat men het aan het Engelsche
volk overlaten moet de daden van zijn staatslieden te beoordeelen. Intusschen staat
het, zegt het blad, vast, dat een dergelijke overeenkomst het wantrouwen, hetwelk
zoolang tusschen Duitschland en Engeland heeft bestaan en dat de verantwoordelijke
staatslieden in beide landen onder algemeene instemming der volken hebben trachten
weg te nemen, opnieuw zal doen herleven.
In de Atheensche bladen trekt ten zeerste de aandacht de samenkomst van Venizelos,
den Griekschen premier, met den Turkschen grootvizier. Volgens regeeringsgezinde
bladen zullen daarbij niet alleen de hangende geschillen tusschen beide landen in
bespreking komen, doch ook het sluiten van een defensief verbond. Intusschen spreekt
de zoogenaamd "onafhankelijke" pers haar twijfel uit aan het welslagen der
onderhandelingen, omdat Turkije onverzoenlijk is in de kwestie der Egeïsche eilanden,
die alle hangende geschillen beheerscht en zij acht het bijna onmogelijk een
schikking te vinden, die zoowel Turkije als Griekenland bevredigt. Sommige
oppositioneele bladen beweren, dat Venizelos in beginsel bereid zou zijn, de Turksche
souvereiniteit over de eilanden te erkennen. Zij trachten die bewering aannemelijk te
maken door een herinnering aan het feit, dat Venizelos de inlijving der eilanden
heeft uitgesteld en een regeeringsbesluit, om in de lichting voor het Grieksche leger
ook de bevolking der eilanden te betrekken, heeft ingetrokken. In Grieksche
regeeringskringen ontkent men echter ten stelligste, dat over een dergelijke
tegemoetkoming ten aanzien van de Egeïsche eilanden zou worden gedacht. Wij zijn
vredelievend gezind, wij mobiliseeren niet en versterken ons leger evenmin —
verklaren de Serviërs. Dat doet gij wel! roept de Oostenrijksch-Hongaarsche pers hun
toe, en met name de "Pesther Lloyd" houdt tegenover de tegenspraak uit Belgrado het
bericht staande, dat de vredessterkte van, het Servische leger van 45,000 op 110,000
man is gebracht. Reeds op dit oogenblik dus zou Servië's legermacht zich op halve
oorlogssterkte bevinden! Zoowel de Engelsche als de Russische officieuze pers leggen
ten opzichte der betrekkingen tusschen Servië en Oostenrijk — zóó sterk verslechterd
na de gruweldaad te Serajewo — de grootste belangstelling en bezorgdheid aan den dag.
Wat bepaaldelijk Rusland betreft, zoo wordt aan de "Neue Freie Presse" gemeld, "dit
land hoopt, dat Oostenrijk-Hongarije aan Servië geen eischen zal stellen, waardoor de
nationale zelfstandigheid van dit land op eenigerlei wijze bedreigd wordt. Rusland
zal, wanneer de eischen der Donau-monarchie gematigd zijn, in het belang van den
vrede zeker alles doen om ze te steunen."
Een luchtschip.
Gisteravond 9 uur hoorde men benoorden den lichttoren Vlieland het snorren van een
motor. Een groot sigaarvormig luchtschip werd voor het bloote oog duidelijk
zichtbaar. Het kwam uit westelijke richting en volgde den koers der stoomschepen naar
Duitschland of Oostzee.
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