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TELEGRAMMEN.
Keizer Wilhelm op reis.
BERLIJN, 3 Juli (Reuter.) Naar verluidt, zal de Keizer Maandag a.s. zijn jaarlijksche
reis naar het noorden aanvaarden.
(De verdere Reuter-berichten van heden vindt men bewerkt in het "Buitenlandsch
Overzicht".)
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BUITENLAND.
NA DEN VORSTENMOORD TE SERAJEWO.
Gisteren — op den begrafenisdag van wijlen aartshertog Franz Ferdinand en zijn
gemalin — hadden in verscheidene hoofd- en residentiesteden plechtige Requiemmissen
plaats voor hunne zielerust. Te Berlijn werd in de Sint Hedwigkerk de H. Mis
gecelebreerd door Mgr. dr. Kleineidam. Aanwezig waren o. a. het personeel der
Oostenrijksch-Hongaarsche ambassade, de prinsen Eitel Fritz en Oskar, prinses
Friedrich Leopold, de prins van Schaumburg-Lippe, de chefs der drie kabinetten, het
civiele, militaire en maritieme kabinet, de Rijkskanselier en vele ministers, leden
van den Bondsraad, leden van het corps diplomatique. In het bijzonder werden
opgemerkt de gezanten van Italië, Spanje en Turkije. Te Londen was, bij de plechtige
Requiemmis in de Westminster Kathedraal, de koning vertegenwoordigd door prins Arthur
van Connaught, de koningin door lord Howe. Te Belgrado verschenen bij dezelfde
plechtigheid de kroonprins, de minister-president, de gezant der monarchie en het
personeel der ambassade. Na afloop sprak de kroonprins den gezant de diepste
deelneming van den koning en hemzelf uit. Keizer Franz Jozef heeft voor de kinderen
van den vermoorden groothertog een jaarlijksche toelage vastgesteld, die hen in staat
zal stellen later op denzelfden voet te leven als wanneer hun vader den
Oostenrijkschen troon had bestegen. In een langdurige conferentie tusschen den keizer
en den nieuwen troonopvolger Karl Franz Jozeph werd de toekomst van de weezen
besproken en beloofde de troonopvolger later als keizer de apanage te zullen blijven
uitbetalen. De kinderen van het vermoorde vorstenpaar kwamen gisteren met hun tante
gravin Henriëtte Chotek te Weenen aan en begaven zich naar de kerk van den Hofburg om
bij de lijken van hunne ouders te bidden.
Uit den Balkan.
WEENEN, 3 Juli. (Reuter.) Volgens hier ingekomen berichten ligt de vleugel-adjudant,
die bij den moordaanslag van Zondag werd gewond, op sterven. De "Neue Freie Presse"
ontving een bericht uit Durazzo, volgens hetwelk de Vorstin van Albanië, ingevolge
den toestand aldaar, zich met de kinderen naar Roemenië zal begeven.
BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
De vorstelijke slachtoffers van den moordaanslag te Serajewo zijn gisteren begraven
overeenkomstig het in hoofdzaak reeds vermelde programma. Zeer eenvoudig. Volgens de
openbare meening te Weenen zelfs te eenvoudig, zoodat men er zekere ontstemdheid over
gevoelt. Volgens de "Neue Freie Presse" zouden de plechtigheden tot het strikt
noodige beperkt zijn gebleven met het oog op den ouden Keizer, die pas van een
ernstige ongesteldheid hersteld is, en zich bij de ceremoniën en de verschillende
ontvangsten moeilijk had kunnen laten vervangen door den nieuwen troonopvolger. De
Weensche correspondent van "Daily Telegraph" noemt nog een andere reden waarom de
vorstelijke personen - bepaaldelijk keizer Wilhelm - weggebleven. Hij verneemt n.l.
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"uit betrouwbare bron" dat de geheime politie te Berlijn uit sommige aanwijzingen de
zekere conclusie zou hebben getrokken dat den keizer op zijn reis naar of tijdens
zijn verblijf te Weenen gevaar zou dreigen. Zoowel het een als het ander is mogelijk.
De officieele lijkplechtigheid had gistermiddag plaats in de kleine kerk van den
Hofburg die gevuld was met de hoogstgeplaatste ambtenaren, het diplomatieke korps en
tal van militaire deputaties. Daar stonden op een hoogen katafalk de twee zilveren
met met goud versierde lijkkisten, waaromheen een dubbele rij brandende kaarsen. Het
binnentreden van den hoogbejaarden keizer, gevolgd door de leden van zijn huis, gaf
een oogenblik van diepe ontroering. De plechtigheid der absolutie werd verricht door
Zijne Eminentie kardinaal aartsbisschop Piffl, na afloop waarvan de aanwezigen de
kerk verlieten. De dicht opeengedrongen menigte daarbuiten bracht den keizer en
aartshertog Karl Franz Joseph bij hun vertrek naar Schönbrunn een geestdriftige
ovatie. Des avonds om tien uur had de overbrenging der lijken plaats naar het
station, waarheen zich de kleine stoet begaf geëscorteerd door een half eskadron
ulanen van het regiment "Franz Ferdinand". Overal stond achter de militairen een
talrijke menigte geschaard. Bij het voorbijrijden van de lijkkoetsen bewezen de
militairen de honneurs en werd de vaandelgroet gebracht; het publiek groette
eerbiedig en velen werd de ontroering te machtig zoodat men weenen en snikken hoorde.
Te kwart voor elf was de stoet aan het station, waar zich de te Weenen vertoevende
aartshertogen bevonden benevens de generaals, de hoofdofficieren van den staf en de
minister van oorlog. Nadat nogmaals de absoute verricht was, vertrok de hoftrein om
tien uur vijftig minuten.
Te Serajewo zijn opnieuw een aantal Serviërs gevangen genomen in wier woningen bommen
en revolvers werden gevonden. In het geheel zijn 60 Serviërs Bosnië uitgezet terwijl
ongeveer 300 hetzelfde lot te wachten staat. Tot de uitgezetten behooren Pawlotits,
verantwoordelijk redacteur van het blad "Srbskaritse" en Radoelowits, de uitgever van
de "Narod". Hoezeer men zich in Servië en... in Rusland over deze strenge maatregelen
moge ergeren, als over een soort weerwraak tegen het Panslavisme, het kan geen
verwondering wekken dat de regeering te Weenen daar thans met ijzeren hand gaat
regeeren. "Laten wij", zoo wordt in een dagorder, uitgevaardigd door den bevelhebber
van het vijftiende legerkorps gezegd, "den moed niet zinken. De afschuwelijke
moordenaars en vooral de lichtschuwe opruiers moeten weten, dat zij hun schandelijk
doel nooit zullen bereiken. Daarvoor zal het leger zorgen. En uit de betoogingen van
de bevolking van alle deelen van het rijk blijkt, dat wij in ons streven door onze
medeburgers zullen worden gesteund". Die "Lichtschuwe opruiers" - wie zijn zij? Waar
moeten zij gezocht worden? Te Belgrado... in regeeringskringen? Te Sint Petersburg?
Niemand die daarop met besliste zekerheid het antwoord durft of kan geven. [...]
Een het allereerst door den "Figaro" gepubliceerd bericht over de stichting van een
Servisch-Montenegrijnschen bondsstaat (het verdrag moet reeds "in optima forma" tot
stand zijn gekomen) wordt van verschillende zijden bevestigd. Volgens de "Reichspost"
zou de vereeniging van Montenegro en Servië tot één bondsstaat (zonder dat aan de
souvereiniteit van het Montenegrijnsche koningshuis ook maar in het minst werd
getornd) in hoofdzaak het werk zijn der Russische diplomatie. Servië zou op die wijze
onmiddellijk de Adriatische-Zeekust beheerschen en het Panslavisme zou daardoor op
het internationale politieke schaakbord een meesterzet hebben gedaan tegen de
Donaumonarchie. Afwachten van de officieele bevestiging is de boodschap!
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