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TELEGRAMMEN. 
Valsch gerucht. 
BELGRADO, 10 Juli. (Reuter.) De in Parijs loopende geruchten van een aanslag op 
koning Peter zijn uit de lucht gegrepen. 

Graaf Berchtold. 
WEENEN, 10 Juli. (Reuter). Het correspondentiebureau verneemt, dat de berichten over 
het verloop en het resultaat van de audientie van graaf Berchtold bij den Keizer 
elken authentieken grond missen.

Plotseling overlijden van een Russischen gezant. 
BELGRADO, 10 Juli. (Reuter). Hedenavond 9 uur kwam de Russische gezant Hartwig bij 
den Oostenrijk-Hongaarschen gezant Giesl op bezoek. Tijdens het op 
vriendschappelijken toon gevoerd gesprek, werd de heer Hartwig plotseling ongesteld. 
Ondanks de hulp van twee geneesheeren, die onmiddellijk waren ontboden, overleed hij 
na weinige minuten. Kort daarna werd het lijk naar het gebouw van de Russische 
legatie overgebracht.

BELGRADO, 10 Juli. (Reuter). De heer Hartwig werd door den Oostenrijkschen gezant Von
Giesl in zijn studeerkamer ontvangen. Hartwig nam op de canapé plaats, Giesl zat 
tegenover hem. 
Tijdens het op zeer vriendschappelijke wijze gevoerde gesprek, greep Hartwig 
plotseling met de hand naat het hart; hij boog het hoofd en viel van de canapé op den
grond. Giesl sprong dadelijk op en zette hem weer op de canapé. De ijlings ter hulp 
geroepen bedienden poogden de levensgeesten weer op te wekken; maar toen vijf minuten
later een geneesheer ter plaatse kwam gaf Hartwig den geest. De geneesheeren

Oostenrijk en Servië. 
WEENEN, 11 Juli. (Reuter.) Het "Neues Wiener Tagblatt" verneemt van goed onderrichte 
zijde, dat de mogendheden der Triple Entente door hunne gezanten te Belgrado aan de 
Servische regeering een vriendschappelijke wenk zullen doen geven, om haar te wijzen 
op de noodzakelijkheid van de noodige maatregelen tegen de anarchistische elementen. 
Deze stap zal onmiddellijk plaats hebben. En er bestaat grond voor de meening, dat de
gezanten te Belgrado ook den vriendschappelijken raad zullen geven, dat Servië door 
het nemen van maatregelen zal bijdragen om de openbare meening in Oostenrijk gerust 
te stellen. 

BUITENLAND. 
ALGEMEEN OVERZICHT. 
Wij hebben gemeld, hoe de Fransche senaat gezorgd heeft, dat de poging van Jaurès en 
zijn vrienden om president Poincaré van zijn Russische reis af te houden, mislukten, 
door de daarvoor aangevraagde gelden toe te staan. Maar het voorstel is weer in de 
Kamer van Afgevaardigden teruggekomen en nu hebben de onverzoenlijke vijanden van den
president het er op gezet, om zoo mogelijk nog een spaak in 't wiel te steken door 
middel van de bekende truc der obstructie. Zij hebben weten door te drijven, dat er 
nieuwe algemeene beschouwingen zullen worden gehouden en gisteren hadden zich 
daarvoor reeds veertien sprekers laten inschrijven. Nu wilde de Kamer den 15n op 
reces gaan, wat dan niet kan, omdat de president niet reizen kan, vóór het geld er 
is. Het zal thans voor de meerderheid, die den opzet der socialisten heeft te 
weerstaan, een heel stuk werk wezen, om de zaak Dinsdag beëindigd te krijgen. Loopt 
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het ermee in de war, dan zullen de socialisten dit natuurlijk uitbuiten tegen den 
door hen zoo gehaten president, die zijn reis maar met geweld wilde doordrijven en de
herrie, de daaruit in de naaste dagen gemakkelijk kan voortkomen, is niet te 
berekenen. 
Ook op koloniaal gebied geven de socialisten blijk van werkzaamheid. De vorderingen 
van den Marokkaanschen gouverneur, Lyautey, in het zwarte werelddeel, zijn den 
radicalen en socialisten een doorn in het oog. Terwijl de Fransche soldaten in Afrika
vechten en doen, wat geen der oude volken heeft kunnen verrichten, n.l. de zwervende,
onafhankelijke en ongenaakbare Berberstammen tot onderwerping brengen, zooals de 
Nederlanders zulks de nooit getemde Atjehers hebben gedaan, wordt in hun land tegen 
den gouverneur gekuipt. De Regeering is niet integraal genoeg, om aan de oppositie 
weerstand te bieden en de "Intransigeant" weet dan ook reeds te vertellen, dat 
Lyautey spoedig zal worden teruggeroepen en vervangen door Minister Augagneur, wat 
een ommekeer zou beteekenen in de thans gevolgde doortastende koloniale politiek. 
[...] Van den Balkan geen ander nieuws dan het oude van gisteren onder de 
telegrammen. De heer Prenk Bib Doda schijnt in het Ministerie te zijn opgenomen en te
Durazzo komen geregeld allerlei helpers aan, die vrijwilligers-diensten voor den 
Vorst willen verrichten. Daar zijn er onder, die vrouw en kinderen hebben 
meegebracht! Er is niets om deze menschen te huisvesten en te voeden, al behoeven ze 
niet alle dagen à la carte te dineeren. Maar er is ook niets om er strijdbare mannen 
van te maken; de Mbret houdt de Nederlandsche gendarmerie-officieren er zorgvuldig 
buiten, wat zij zelf ook wel het liefst zullen willen. Generaal De Veer schijnt 
voorloopig heelemaal te kunnen worden gemist, daar hij naar Walona is vertrokken. De 
stad is intusschen in een sterke stelling veranderd, sterk als er verdedigers zijn. 
Zoolang de opstandelingen niet aanvallen, en dat zullen zij naar alle 
waarschijnlijkheid niet doen, kan de Mbret nog wel blijven zitten. Overal elders in 
het land regeeren de Epiroten-aanvoerders en het is best mogelijk, dat er uit de 
chaos nog een zich zelf regeerend volk te voorschijn komt. De houding der 
opstandelingen tegenover de Nederlandsche officieren is voorzeker netjes. Straks 
zullen ze hun nog vragen te blijven, om wat zij niet konden doen onder den Mbret en 
de Internationale Commissie, te willen verrichten onder het gefedereerd bestuur der 
kleine Albaneesche zelfstandige groepen. De Albaneesche Minister Turkhan pasja werd 
gisteren door den Russischen Minister van buitenlandsche Zaken in audiëntie 
ontvangen. Het onderhoud duurde langer dan een uur. Turkahn legde vervolgens bezoeken
af bij den Franschen en den Britschen ambassadeur. Goed ingelichte kringen 
verzekeren, dat hij op alle vragen een definitief antwoord heeft gekregen. Wat hij 
gevraagd heeft weten de goed ingelichte kringen blijkbaar niet. De Albaneesche 
minister-president zal vandaag een bezoek brengen aan Peterhof en van avond zijn reis
voortzetten naar Berlijn. 
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