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Bulgarije en Roemenië.
BOEKAREST, 18 Juli. (Reuter.) De officieuze "Indépendance Roumaine", de grensincidenten besprekende, constateert het bestaan van een tegemoetkomenden geest van de
zijde der Bulgaarsche regeering tegenover de Roemeensche. Er heerscht voorzeker sinds
lang op de Bulgaarsche grens een toestand, die niet overeenstemt met de algemeene
politiek. Het is dus de vraag, wie er belang bij heeft de betrekkingen tusschen
Bulgarije en Roemenië te verstoren. Een onderzoek zal uitmaken, wie daarvoor
verantwoordelijk is. Doch in elk geval krijgt de openbare meening van Roemenië
volledige voldoening.
BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
De officieuze "Indépendance Roumaine" heeft — zooals reeds onder de telegrammen
gemeld werd — getracht olie te werpen op de golven van het woelige zeetje der
Roemeensch-Bulgaarsche grensincidenten. Zij heeft erop gewezen, dat de Bulg.
regeering tegenover de Roemeensche een tegemoetkomende houding aanneemt. Wel bestaat
er aan de Bulgaarsche grens een toestand van opwinding, die met de bedoelingen der
Bulgaarsche regeering niet in overeenstemming is, en men vraagt zich derhalve af, wie
er belang bij heeft de betrekkingen tusschen Bulgarije en Roemenië te verstoren. Door
het ingestelde onderzoek zal blijken, wie voor de incidenten verantwoordelijk is. Dat
men zich echter in Roemenië niet ongerust make — in elk geval wordt aan de openbare
meening in Roemenië volkomen voldoening gegeven. Nu is, volgens de "Agence Roumaine"
te Boekarest, uit het onderzoek in zake het jongste grensincident dit gebleken, dat
in den loop van den nacht van Vrijdag op Zaterdag een Bulgaarsche patrouille de grens
overtrok, dat de Bulgaarsche soldaten een Roemeenschen schildwacht beleedigden en het
vuur openden op den Roemeenschen post. De Roemeensche soldaten beantwoordden het vuur
met het gevolg, dat drie Bulgaren gedood en een gewond werden. Bij het aanbreken van
den dag werd op een Roemeenschen luitenant geschoten. De "Matin"-correspondent geeft
een andere lezing. Volgens dezen zouden de Bulgaarsche soldaten den hond van een
Roemeenschen post doodgeschoten hebben. Men raakte hierover met elkander in twist met
het bekende noodlottige gevolg, dat door de Roemeensche soldaten drie Bulgaren gedood
werden. Het einde dier Roemeensch-Bulgaarsche Servisch-Oostenrijksche en GriekschTurksche incidenten is in deze vol electriciteit geladen politieke atmosfeer, die
over het Balkan-schiereiland hangt, niet te voorzien. [...]
Dat heeft de Britsche minister van schatkist Lloyd George aan een diner, door de
lord-mayor den bankiers en kooplieden van Londen aangeboden, Vrijdagavond met
onomwonden, duidelijke woorden uitgesproken. Aan den internationalen politieken
hemel, zeide hij, drijven steeds wolken. Een volkomen heldere hemel is er in de
buitenlandsche politiek nimmer, en ook thans pakken wolken zich samen. Volkomen waar,
Excellentie! Vooral daarginds in het Oosten. De reis van Poincaré naar St. Petersburg
geeft aan een bijzonderen correspondent aldaar aanleiding om erop te wijzen welk een
— voor Frankrijk heerlijk en verrukkelijk — gevaar thans Rusland voor Duitschland
oplevert. De uitbreiding van het Duitsche leger, zegt hij, heeft Frankrijk beantwoord
met de wet op den driejarigen dienstplicht en Rusland met een legeruitbreiding, die
aan dit land in het begin van 1916 een overweldigende meerderheid over alle
Europeesche legers verzekert. Rusland zal dan in vredestijd een legersterkte hebben,
grooter dan de vereenigde legers der mogendheden van het Drievoudig Verbond.
Tengevolge van den bouw van nieuwe strategische sporen zal Rusland even snel kunnen
mobiliseeren als andere mogendheden. En ook op het gebied van de vloot heeft
Frankrijk's bondgenoot zich zoo groote offers getroost, dat zijne marine-begrooting
thans hooger staat dan de Engelsche (ho! ho!). Rusland is op weg de sterkste
militaire mogendheid der wereld te worden... Deze bijzondere "Matin"-correspondent
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moge ter gelegenheid van het presidentieele bezoek misschien ook al wat opsnijden —
volgens Fransche gewoonte — zeker is, dat men ook in het "grosse Vaterland" zeer
sterk onder den indruk verkeert van Rusland's geweldige krijgstoerustingcn, zoodat
men zelfs bij sommige zeer intellectueel ontwikkelde personen de schier tot "idée
fixe" geworden meening niet weg kan redeneeren dat te Sint Petersburg de bedoeling
voorzi[et?] Pruisen te maken tot een Russische provincie!...
De "Köln. Zeitung" merkt hooghartig op, dat al die dreigementen van Franschen kant
met de geweldige militaire macht van Rusland vermoedelijk slechts moeten dienen om de
aandacht af te leiden van de onthullingen over de jammerlijke toestanden in het
Fransche leger, dezer dagen onthuld door Senator Humbert. Maar de ontzagwekkende
militaire toerustingen van Rusland vermag het blad toch niet te ontkennen of te
verkleinen.
Ook - het was waarlijk niet te verwonderen! — op de dreigende wolken, die zich
samenpakken boven den nationalen hemel in Engeland, wees Lloyd George. Na verloop van
eenige weken, zeide hij, loopen de contracten af, die gesloten waren om den vrede in
de industrie-wereld te verzekeren. En zie — reeds hoort men nieuwe eischen
formuleeren. De arbeiders vormen machtige vereenigingen. De transportarbeiders en
mijnwerkers, ten getale van 2 1/4 millioen, hebben zich aaneengesloten. Het uitzicht
op een billijke en afdoende regeling der arbeidersquaestie wordt verduisterd door den
toestand in Ierland. Wanneer ooit een burgeroorlog tengevolge van de Home Rulewet
ontbrandt, dan zal de Engelsche regeering een krisis te boven moeten komen, ernstiger
dan zich gedurende eeuwen heeft voorgedaan. Daarom moeten de mannen van alle partijen
trachten met elkander tot overeenstemming te geraken, teneinde in het binnenland
vrede te krijgen. Ook hier zullen gezond verstand, geduld en verdraagzaamheid veel
kunnen doen. O, die Ulster-krisis! Zij komt geen stap verder. Volgens de
ministerieele "Daily News" neemt de regeering genoegen met een stemming "en bloc" in
de graafschappen Antrim, Armagh, Down, Londonderry en Fermanagh, zoodat, indien zich
de meerderheid der gezamenlijke kiezers in die graafschappen voor uitsluiting
verklaart, hun die voor onbepaalden tijd zal worden toegestaan. De oppositie is er
echter bij gebleven, dat ook het graafschap Tyrone aan de stembus deel moet nemen,
doch de regeering weigert dit beslist, omdat in Tyrone een vrij groote meerderheid
der bevolking katholiek is. Op dat geschilpunt zijn de partijen het niet eens kunnen
worden, en er bestaat daaromtrent ook geen uitzicht op toenadering.
Voor een Fransche regeering om er van te watertanden. De gisteren voorgelezen
Turksche regeeringsverklaring onder betuiging van het volste vertrouwen der Kamer in
het kabinet, is aangenomen met 213 tegen 1 stem! En toch was in die verklaring lang
niet alles rozengeur en maneschijn. Er werd o.a. in herinnerd aan de ongelukkige
voorwaarden, waaronder het kabinet Mahmoed Sjefket pasja de regeering overnam, aan de
pogingen van dit kabinet tot verbetering van het Turksche defensie-wezen, het sluiten
van economische verdragen met de groote mogendheden, die voor het land nieuwe bronnen
van inkomsten openen, en ten behoeve van de definitieve totstandkoming eener
overeenkomst, waarvan de financieele toekomst van Turkije afhangt. Dit kabinet — zoo
werd verzekerd — streeft er naar de politiek van Mahmoed Sjefket voort te zetten. De
hinderpaal, die de vrijheid der Turken om handelsverdragen af te sluiten in den weg
staat, belette de regeering maatregelen te treffen ter bevordering van de
binnenlandsche productie. Daarom acht zij het haar belangrijkste taak op economisch
gebied om bij de onderhandelingen met de groote mogendheden hare vrijheid, waarop zij
absoluut recht heeft, op de binnenlandsche en buitenlandsche markt te handhaven.
Wat het leger betreft, zegt de verklaring: "Daar wij ons gedwongen zagen zoo snel
mogelijk ons defensie-wezen te verbeteren, hebben wij uit Duitschland een zeer groote
en zeer bekwame militaire missie laten komen. Wij gelooven, dat de personen, die deze
missie vormen, hun taak met grooten ijver vervullen en onze volle waardeering
verdienen."
Soldatenmishandelingen in het Duitsche leger.
De krijgsraad te Ratibor heeft een onderofficier van het 62e regiment infanterie tot
drie maanden gevangenisstraf en degradatie veroordeeld wegens mishandeling van zijn
ondergeschikten, in meer dan twintig gevallen. Een der slachtoffers van den adjudant
had ten gevolge van de mishandelingen drie weken in het hospitaal moeten doorbrengen.
De Nobel-prijzen.
De Zweedsche regeering heeft er haar goedkeuring aan gehecht, dat de toekenning der
Nobel-prijzen voor natuurkunde, geneeskunde, scheikunde en letterkunde wordt
uitgesteld tot 1 Juni 1915.
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