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Wegens spionnage veroordeeld.
BERLIJN, 14 Juli. (Reuter.) De krijgsraad veroordeelde heden den sergeant-majoor
Pool, wegens overtreding van de spionagewet en omkooping, tot een tuchthuisstraf van
15 jaren, een eerverlies gedurende 10 jaren en verwijdering uit het leger. De 500
Mark, die op den beklaagde werden bevonden, zijn aan den staat vervallen verklaard.
Geen gevaar voor oorlog.
WEENEN, 14 Juli. (Reuter.) De minister van oorlog gaat morgen op vacantie.
Von Hartwig's begrafenis.
BELGRADO, 14 Juli. (Reuter.) Hedenvoormiddag had de begrafenis plaats van gezant Von
Hartwig. Er deed zich geen enkel incident voor.
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BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
Het was gisteren voor de Fransche republikeinen de groote nationale feestdag — de 14e
Juli, de dag der volksfeesten en der militaire wapenschouwing. De bekende generaal
Zurlinden (spreek uit: Tsuurliendàn) vond in dit feest aanleiding om in den "Gaulois"
een artikel te schrijven, waarin hij de vraag stelt: wat er wel gebeuren zou, indien,
door een nieuw wonder, Jeanne d'Arc wederom verscheen te midden van de Fransche
legerkorpsen "in de groote dagen van den aanstaanden oorlog, die definitief beslissen
zal over het lot van ons land". En hij antwoordt, dat de heilige jonkvrouw dan het
volk zou toeroepen: "Mijne vrienden, laten wij met Gods hulp onze nationale hymne
gaan zingen waar zij geboren is, te Straatsburg!" Hoe vreemd doet zulk een uit edel
patriotisme voortkomende ontboezeming aan onmiddellijk na de jammerlijke onthullingen
over den toestand van dat Fransche leger, hetwelk gisteren op de gebruikelijke wijze
heeft geparadeerd! Duitsche bladen spreken niet ten onrechte van "een Cassandra-stem
over Frankrijk's strijdvaardigheid". Die Cassandra-stem is, zooals men weet, Maandag
gehoord uit den mond van Senator Humbert den rapporteur. Gisteren herhaalde Humbert
zijn verpletterend requisitoir. De minister van oorlog antwoordde, dat men in het
verleden niet alles heeft gedaan wat noodig was, doch dat er geen milliarden verkwist
zijn! Tegen het einde van 1910 zal Frankrijk 3020 kanonnen hebben tegen Duitschland
3070, met voldoende munitie. Het materieel van 75 m.M. is beter dan het Duitsche. De
legeradministratie wijdt ernstige zorgen aan zwaar geschut en maakt kanonnen aan die
12 K.M. dragen. Ook zijn nieuwe pantserschilden in aanmaak. Alle forten zijn
onderling telegrafisch verbonden. Sommige forten aan de Maas dateeren van 1880, maar
deze worden niet meer beschouwd als te behooren tot slag veld-materieel. Nog dit jaar
zal het bruggenmaterieel worden gemaakt. Aan den aankoop van schoeisel zullende
toegestane gelden worden besteed. Het program betreffende de instructiekampen zal in
1918 zijn uitgevoerd. De minister verklaarde dat met het huidige program talrijke
verbeteringen kunnen worden aangebracht, maar dat het verzuim niet meer is in te
halen. Een poover antwoordje — op den dag van de groote revue, waarbij het volk
jaarlijks met wat geblikker en geschitter en muziek beloond wordt voor de reusachtige
legeruitgaven en voor de niet te controleeren wijze waarop zijn zuur opgebrachte
penningen besteed worden. Het einde van het droevige liedje was gisteren dat een
motie, strekkende om aan de legercommissie op te dragen aan den Senaat rapport uit te
brengen betreffende den toestand van het leger-materiaal, benevens een begrooting op
te maken van de vereischte uitgaven, door genoemd lichaam met algemeene stemmen
aangenomen werd. "De onthullingen van Senator Humbert," zegt de "Eclair", "welke
onthullingen door het optreden van Clemenceau nog verscherpt worden, dragen niet bij
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tot de verslechtering van den tegenwoordigen toestand. Te midden van deze verwarring
aanvaardt de president morgen (heden. Red.) de reis naar Rusland. "Zijn ministerpresident, die hem eigenlijk vergezellen moest, wordt daarin verhinderd door de
parlementaire debatten, die ontaarden in een strijd over de werkelijke waarde van het
Fransche leger en van zijn bewapening. Welk een jammerlijke tegenvaller, welk een
inleiding tot de diplomatieke daad, die dezer dagen in Rusland gesteld gaat worden.
[...] De Duitsche bladen ergeren zich ten doode aan de "uitdagende houding", door
Servië, "het duodecimo-staatje", aangenomen tegenover de Donau-monarchie; aan de
weigering der regeering te Belgrado om voor den te Serajewo gepleegden dubbelen moord
voldoening te geven; aan het feit dat, terwijl geen enkele staatsman der Donaumonarchie "tegen het moordenaarsnest te Belgrado een dreigement heeft doen hooren",
de Servische zaakgelastigde te Konstantinopel, Milan Gjorgjevitsj, zich tegenover
Oostenrijk-Hongarije op de meest brutale wijze durft uitlaten. Sommige bladen te
Belgrado gaan zelfs zoover, dat zij den ondergang van de Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie voorspellen tegen het paar 1917! Er ontbreekt hieraan nog maar dat Servië
wordt voorgesteld als de erfgenaam van de Oostenrijksch-Hongaarsche nalatenschap!
GEMENGDE BERICHTEN.
Aanslag op een waarzeggenden Russischen monnik.
Uit Sint Petersburg wordt gemeld, dat op den orthodoxen monnik Raspoutine, den
bekenden gunsteling van de keizerlijke familie, in zijn geboorteplaats Pekrosky, waar
hij zijn vrouw en zijn gezin een bezoek bracht, een aanslag is gepleegd. Deze
schismatieke monnik, de zoon van een boer uit Siberië, was twaalf jaar geleden nog
onbekend. Thans bewoont hij een prachtig ingericht huis in de hoofdstad en in zijn
weelderig ingerichte salons komen iederen dag leden uit de hooge aristocratie van
Rusland. Ook de Tsaar en de Tsaritza achten hem hoog: men zegt te Sint Petersburg,
dat zij zelfs in politieke aangelegenheden niets doen, zonder den waarzegger
Raspoutine te raadplegen Ondanks de afzondering, waaruit zij leven uit vrees voor
aanslagen, ontvangen zij toch bijna dagelijks Raspoutine. De moordenares van den
monnik, een boerin van 28 jaar, Gonseva, heeft hem met een dolk in het onderlijf
gestoken; levensgevaarlijk gewond werd Raspoutine naar het ziekenhuis vervoerd, waar
men weinig hoop had, hem in het leven te kunnen behouden. De moordenares verklaarde,
dat zij de wereld wilde verlossen van een valschen profeet, die den Tsaar en het
Russische volk bedriegt. Aanvankelijk meende men, dat de misdadigster handelde op
aanstoken van de vrienden van een anderen waarzeggenden monnik, een tegenstander
Raspoutine, n.l. Iliodore, die verbannen is. Doch de "Kourier" en de "Novoje Vremja"
melden beide, dat de Russische boerin den valschen profeet heeft willen vermoorden,
om een jong meisje te wreken, dat slachtoffer geworden was van de ontaarde zeden van
Raspoutine. De correspondent van de "Daily Mail" te Sint Petersburg zegt openlijk,
dat deze schismatieke monnik, gunsteling en raadgever van den Tsaar en de Tsaritza,
iemand van zeer verdachte zeden was.
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