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Telegrammen.
Oostenrijk en Servië.
WEENEN, 11 Juli. (Part.) Aan het Weensche correspondentiebureau wordt uit Belgrado
geseind: De Politika richt niet weer te geven beleedigingen tegen de leden van het
keizerlijk huis. De Balkan scheldt op de politie te Sarajewo en zegt dan: "Europa,
dat zich korten tijd geleden nog met den zieken man aan de Bosporus bezig hield, zal
binnenkort zijn zorg moeten wijden aan den zieken man aan den Donau." De Tigowinski
Glasnik noemt de politiek van Oostenrijk-Hongarije jezuïtisch, roekeloos en eerloos.
De Stampa bevat een open brief aan den burgemeester van Sarajewo, waarin deze wordt
beschuldigd, door zijn kennisgeving het mohammedaansche en Kroatische gespuis tot
plundering en moord op de Serviërs te hebben aangezet. De tijd is niet verre meer,
dat de Serviërs Juan en Planina zullen omsingelen. Dan zal niets en niemand den
burgemeester voor zijn gerechte straf kunnen bewaren. De Piemont ontvangt uit Agram
een brief, waarin wordt beweerd, dat aan de anti-Servische betoogingen geen Kroaten
hebben deelgenomen, doch alleen partijen, die samengesteld zijn uit als geestdrijvers
bekende geestelijken, keizerlijke beambten, spionnen, joden, Magyaren, Duitschers en
Italianen. De Prawda wekt de Serviërs op, de Oostenrijksche firma's te Belgrado en
Oostenrijksche koopwaar te boycotten.
's-GRAVENHAGE.
Uit Weenen wordt bericht, dat keizer Frans Jozef aan baron de Giskra Zr. Ms. gezant
te 's-Gravenhage, de waardigheid van geheimraad van den keizer en koning heeft
verleend.
De landverhuizing uit Oostenrijk-Hongarije.
WEENEN, 11 Juli. De regeering heeft het in 't vorige jaar tegen de Canadian Pacific
uitgevaardigde verbod om haar bedrijf in Oostenrijk uit te oefenen, ingetrokken. De
spoorwegmaatschappij zal dus de rechten in de concessie haar toegekend, ook het
vervoer van landverhuizers, weer in Oostenrijk mogen uitoefenen.
Buitenlandsch Nieuws.
- De Neue Freie Presse deelt over het onderzoek naar den moord op aartshertog Frans
Ferdinand nog mede, dat de schuld of medeplichtigheid aan de samenzwering van 18
personen is bewezen. Van hen zullen 9 als daders of mededaders terechtstaan, de
anderen wegens het begunstigen van den aanslag of van de vlucht der daders. Alle 18
zijn Serviërs; de eenige mohammedaan, bij de samenzwering betrokken, is een zeker
Basitsch, die naar Montenegro is gevlucht.
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