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Telegrammen.
De begrafenis van Frans Ferdinand en zijn gemalin.
ARSTETTEN, 4 Juli. Vanochtend om kwart voor elf heeft in de kapel van het kasteel, in
tegenwoordigheid van aartshertog Karel Frans Jozef, de naaste bloedverwanten en vele
andere leden van het Keizerlijk Huis, de laatste plechtige zegening van de lijken
plaats gehad. De plechtigheid werd voltrokken door den decanus Dobner. Officieren
hielden de eerewacht bij de kisten, die om half twaalf tusschen hagen van
brandweerlieden en veteranen door in den grafkelder gedragen werden, waar de
bijzetting in tegenwoordigheid van de naaste bloedverwanten volgde.
WEENEN, 4 Juli. De keizer heeft de kinderen van aartshertog Frans Ferdinand in een
audiëntie, die 20 minuten heeft geduurd, ontvangen.
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Anti-Servische betoogingen.
WEENEN, 4 Juli. De Correspondenz Wilhelm meldt: Het bericht in de bladen, dat den
2den Juli bij de straatbetoogingen een Servische vlag verbrand, is niet juist.
Evenmin is het juist dat men den volgenden dag bij de betoogingen een Servische vlag
heeft trachten te verbranden.
Sternberg over Frans Ferdinand.
[...] De aartshertog verlangde naar een rustig en gelukkig familieleven. De eed, dien
hij omtrent het successierecht had afgelegd, was hem heilig. Hij zou er nooit aan
gedacht hebben, dien te verbreken. Alle verhalen van het tegendeel zijn praatjes,
zegt Sternberg. De persoon des Keizers was zijn ideaal hij nam hem als zijn
voorbeeld. Alleen in de dagen dat Aehrenthal minister van buitenlandsche zaken was,
verschilde hij met zijn oom van meening over de militaire uitgaven. Het volk
beschouwde Frans Ferdinand als het hoofd der oorlogspartij, maar ten onrechte. Hij
was het juist, die zich tegen oorlog verklaarde, toen in 1909 daarover beslist moest
worden. Hij heeft toen den vrede gered. Of dat een geluk geweest is, is een andere
vraag. Ook later steunde hij een vredelievende politiek. Allengskens kreeg de Keizer
groote achting voor zijn opvolger. Hij hechtte groote waarde aan het oordeel van zijn
neef, zoodat deze in staat was leger en vloot te hervormen. Frans Ferdinand stelde
belang in alles, niet alleen in politiek kunst en wetenschappen, maar ook in
tuinieren. Zijn eenige fout was groot wantrouwen, wellicht wel omdat hij zoo'n goed
menschenkenner was Hij wist goed menschen uit te kiezen en op de juiste plaats te
zetten en onbekwamen te verwijderen. Hij hield daarbij uitsluitend rekening met den
binnenlandschen toestand en scherp kritiseerde hij de inzinking van de staatsmacht.
Daardoor kreeg hij vijanden bij een zekere kliek van menschen. Hoewel hij zeer
bevriend was met de familie van zijn vrouw, hebben die bloedverwanten niet de minste
gunsten genoten, wat in dit land van protectie veel zeggen wil.
Uit Sarajewo wordt aan de Kölnische Zeitung geseind, dat er thans zes medeplichtigen
aan den aanslag op aartshertog Frans Ferdinand gevat zijn. Dit klopt niet met de
opgaven van Cabrinovic en Princip, die verklaard hebben, slechts twee medeplichtigen,
wier namen door hen genoemd zijn, te hebben gehad. Volgens de Frankfurter Zeitung
heeft een Kroaat, Johann Getschak, de politie te Serajewo een lijst van Servische
officieren, kooplieden advocaten en politici ter hand gesteld, die bij de
samenzwering betrokken zouden zijn en het geld voor den aanslag gefourneerd hebben.
Deze lijst is aan het Oostenrijksche ministerie overgelegd.
De Magyar Hirlap, het orgaan van graaf Andrassy, schrijft: "De laaghartige aanslag
roept om wraak en als wij niet in staat zijn ons te doen eerbiedigen, zijn wij
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verloren. Het kostbare leven van een man van vasten wil moet het laatste offer onzer
zwakheid zijn geweest, anders is hij nutteloos gestorven en zijn wij ten doode
opgeschreven. Dat is onze vaste overtuiging, ofschoon wij nooit hebben behoord tot
hen die oorlog tegen Servië predikten." De Russische pers schrijft zeer opgewonden
over de "vervolging der Serviërs in Bosnië." De St. Petersburgsche Koerier zegt: Men
moet er zich in Oostenrijk wel rekenschap van geven, dat Rusland met aandacht de
gebeurtenissen in Bosnië volgt en dat de openbare meening steeds meer overtuigd wordt
van Rusland's plicht jegens de broeders die in Bosnië onder het juk der verdrukking
zuchten. De St. Petersburgsche Zeitung spreekt zelfs van "pogroms" in Bosnië, die
aantoonen dat het noodzakelijk is de Serviërs en de andere Slaven van het Duitsche
juk te bevrijden.
Buitenlandsch Nieuws.
Het nieuwe post- en telegraafverdrag tusschen Hongarije en Bulgarije bevat een
sensationeele nieuwigheid. De telegraafdienst tusschen Boedapest en Sofia zal
namelijk langs draadloozen weg georganiseerd worden, daar de Bulgaarsche regeering er
groote waarde aan hecht, dat Servië uit het verkeer van Bulgarije met westelijk
Europa zooveel mogelijk uitgeschakeld zal worden. Eerst had men een telegraafkabel in
den loop van den Donau willen leggen, doch dit plan is niet uitvoerbaar, omdat de
Donau in de Kazanpas te snel stroomt. Dientengevolge is besloten den dienst langs
draadloozen weg te bezorgen. Voor dit doel zullen te Boedapest en Sofia groote
draadlooze stations gebouwd worden. De eerste termijn van het Boedapester station,
500,000 kronen, is reeds in de begrooting 1914/15 opgenomen.
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