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De Bulgaarsche staatsleening. 
KEULEN, 18 Juli. Uit Sofia aan de Kölnische Zeitung: De plannen der Bulgaarscbe 
regeering om in do uitrusting van bet leger, die in de twee oorlogen veel heeft 
geleden, te voorzien, houden met de in Duitschland gesloten leening geen verband. De 
leeningsvoorwaarden verplichten de regeering, heb geld niet voor militaire doeleinden
te bezigen. 

De Engelsche vlootschouw. 
LONDEN, 18 Juli. De koning is in gezelschap van minister Asquith naar Portsmouth 
vertrokken. Z. M. keert Maandagavond naar Londen terug, in plaats tot Dinsdag te 
Porthsmouth te blijven. 

LONDEN, 18 Juli. De koning, de prins van Wales en minister Asquith zin te Portsmouth 
aangekomen en aan boord gegaan van het koninklijk jacht. Zij zijn verwelkomd met 
saluutschoten, doch niet met groot ceremonieel. De koning heeft met Asquith en 
verscheiden lords der admiraliteit aan boord van het jacht het middagmaal genuttigd. 

De burgemeester van Zabern herbenoemd. 
STRAATSBURG, 18 Juli. De stadhouder heeft Knöpfler herbenoemd tot burgemeester van 
Zabern. 

De Z. 4. 
BERLIJN, 18 Juli. Naar Wolff's bureau van bevoegde zijde verneemt, is het bericht in 
de bladen, dat het bestuurbare luchtschip Z. 4 de Russische grens zou zijn 
overgevlogen, niet juist. De Z. 4 is de grens nergens dichter dan 2 K.M. genaderd. Of
zij door de Russische grenswacht beschoten is, heeft de bemanning niet kunnen 
waarnemen, daar het gedruisch der schroeven het onmogelijk maakt op zulk een afstand 
geweerschoten te hooren. 

De reis van president Poincaré. 
PARIJS, 18 April. Een radiogram van het linieschip France, over Kopenhagen ontvangen,
dd. 17 dezer 10 uur 's avonds, zegt, dat de reis van president Poincaré onder de 
gunstigste omstandigheden wordt voortgezet. Het weer was prachtig. Gisterenavond voer
men de Groote Belt door. De torpedobooten Stylet en Tromblon, tot de presidentieele 
divisie behoorende, hebben zich vanochtend te Kopenhagen gereed gemaakt om zee is 
kiezen. 

- In verband met de geruchten over plannen der Duitsche regeering om opnieuw een 
legeruitbreiding met 40,000 man voor te stellen, verklaart de Politische und 
militärische Correspondenz, dat daaraan althans voorloopig niet gedacht wordt. Het 
legerbestuur wil in elk geval eerst de inlijving van het tweede gedeelte der 
uitgebreide lichting, die in October plaats heeft, afwachten. In April van het 
volgende jaar zal men over de praktische waarde daarvan kunnen oordeelen en eerst 
daarna zou een nieuwe uitbreiding der lichting in overweging kunnen komen.
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