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Temetés előtt* 
Az utolsó előikészületek is megtörténtek 

már, hogy az élet és uralkodás gondjaiban 
megőszült nagy királyt, a szertartások feje-
delmi gyászpompájában, milliók mély és 
igaz részvéte közepette, a végső tisztesség 
utolsó utján örök pihenőre vigyék. 

Középkori komorságával megkapó gyász-
menet kisérte az érdkoporsóba zárt királyi 
tetemet a sclhönbrunni kastélyból a Hofburg 
kápolnájába. A hatlovas hiútokból a legfőbb 
udvari méltóságok, Ferenc József nagy-
rangú szolgái nézték merev arccal a hosszú 
útvonal két oldalát ellepő néptömeget. A 
káipolna feketén, hidegen, csillogón tárta elé 
ölét. Ott hatalmas, nagyszerű katafalk vette 
a vállára, amelyen buja pompával, uehéz 
illatárban nyílnak a részvét virágai. Á gyer-
tyák, amelyeknek a mély feketeséggel való 
birkózásukban kísértetiessé vált a fényük, 
három korona körvonalait mutatják és tom-
pa világosságuknál láthatókká lesznek az 
elhunyt uralkodó elárvult keztyiii. 

Eljött a ravatalhoz I. Ferenc József .leg-
hatalmasabb szövetségese, a német császár 
és megjöttek vagy .megjönnek többi szövet-
ségesünk és az összes semleges államok 
uralkodói vagy azok képviselői is. Ott lesz 
•két országa közéletének minden számottevő 
tagja. 

A némsf trónörökös a temetésen. 

Bécs, november 29. Vilmos német trón-
örökös csütörtökön reggel ideérkezik, hogv 
részt vegyen I. Ferenc József temetésén. A 
trónörökös, akiinek fogadására Károly király 
is megjelenik, este elutazik Bécsből. 

A szász király Bécsben. 

Drezda, november 29. Frigyes Ágost 
szász király János György herceggel Bécs-
be utazik. 

A főrendiház és képviselőház 
küldöttsége a ravatalnál. 

Bécs, november 29. Az elhunyt király 
ravatalánál szerdán megjelent a magyar or-
szággyűlés két házának küldöttsége és el-
helyezték a ravatalra a képviselőház és fő-
rendiház koszorúját. A főrendiház koszorú-
ján, amelyet báró Jósika Samu elnök tett a 
a ravatalra, a következő felírás volt: 

Magyarország ós társországai jobbágyi 
hűséggel. 

A képviselőház koszorúját Simonsics 
Elemér alelnök tette a ravatalra. 

Frigyes és Jenő főhercegek 
Bécsbe érkeztek. 

Bécs, november 29. Frigyes főherceg 
szerda reggel, Jenő főherceg tegnap este ér-
kezett Bécsbe. Megérkeztek még Károly Ede 
.§zász-kóburg-góthai uralkodó herceg, Albert 
és Róbert wiirttembergi hercegek. 

A magyar kormány Bécsben. 

Budapestről jelentik: Ferenc József ki-
rály temetésére a magyar kormány vala-
mennyi tagja Bécsbe utazik. Báró Hazai 
Samu honvédelmi miniszter máris fent van 
Bécsben. Jankovich Béla vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, dr. Balogh Jenő igaz-
ságügyminiszter és Hideghéthy Imre horvát 

miniszter szerda délután két órakor, báró 
Harkányi János kereskedelemügyi minisz-
ter, báró Ghillány Imre földmivelésiigyi mi-
niszter és dr. Teleszky János pénzügymi-
niszter pedig szerdán délután öt óraikor 
utaztak Bécsbe. Gróif Tisza István miniszter-
elnök az éjieli vonattal utazott Bécsbe. A 
miniszterelnök tcbb napot fog Bécsben el-
tölteni. 

A bolgár király koszorúja. 

Bécs. november 29, Ferdinánd bolyér ki-
rály megbízásából szerdáin Markon főhadse-
géd és Sztojanov szárnysegéd koszorút he-
lyeztek a király ravatalára. A koszorúihoz 
a király a. legritkább virágokat válogatta 
össze. A s7.nlia.gon ez a ifölirás: .. Hiisédes há-
lával.", 

A Hofburg kápolnájában. * 

Bécs, nov. 29. Heifhurg kápolnájánsk be-
járatánál kettős sorrendben' fekete, nyüzsgő 
tömeg vár ja bebocsátását 'halott uralkodója 
elé. A sokezor a jkú tömeg némia és szótlanul 
várja, mig rá kerül a sor. :A hatalmas térség-
ben pédláis rend. A reggeli szürkület felleb-
bebtieitte ködös .fátylát és ,a novemberi napsu-
gár szomorúan .aranyozta be a kápolna ne-
héz fekete posztóval bevont bejáratát . A 
gyász mélységesen fenséges pompája nagy. 
Az egész kápolna mint egy elmosódó fekete 
árnyék ütődik a szemünknek, csak a főoltár 
hatalmas feliér keresztje ragyog ki élesen 
a gyász ifék'etőségéből. A ravatal körül már 
valóságos koszorúérdő emelkedik. Ausztria 
's Magyarország vezetői már mind.elküldöt-
tek a hatalmas koszorújukat. A legtöbbje ba-
bér, .Csak a szallagok sokszínű árnyalata 
esi Hámlik tarkán a koszorúk üde zöldjétől. 

A végnélküli embertömeg bánatosan -le-
hajított fővel járul még egyszer, utolszór 
bódulni a nagy halott ravatalához. [Felnőt-
tek, gyerekek sokadalma, a legtöbbje feketé-
ben mond el gyorsan egy-egy rövid Miatyán-
kot Ferenc József lelki üdvéért. Köziben mi-
sét mondanak a p á k o k . . . 

Magyarország képviselete a király 
temetésén. 

Bécs, november 29. A király személye 
körüli minisztériumban magyar uraik Bécsbe 
érkezéséről a következő felvilágosítást ad-
ták: 

— Csütörtökön körülbelül ötszáz ma-
gyar ur érkezik Bécsbe. Kétszázan a tör-
vényhatóságok képviselői, nyolcvan a főren-
diház, száznyolcvan a képviselőház tagja, 
harmincötén pedig különböző rendű és rangú 
urak. Mintegy két-háromszáz ember érke-
zése várható még Magyarországból. Vala-
mennyien helyet kapnak a Szent István-tem-
plomban. 

A török trónörökös Bécsben. 

Bécs, november 29. A török trónörökös, 
Valiid Eddin effendi tegnap délben Bécsbe 
érkezett. A pályaudvaron Károly király fo-
gadta, akivel a Hofburgba hajtatott. A török 
trónörökös a Hofburgban szállt meg. 

Koszorúk. 

Bécs, november 29. Simontsits Elemér, 
a képviselőház alelnöke, a képviselőház ko-
szorújával tegnap délután Bécsbe érkezett. 

Bécs, november 29. Az amerikai Egye-

sült-Államok elnöke fehér-kék szalagos nagy 
orchideából és rózsából font koszorút téte-
tett Ferenc József ravatalára. A perzsa sah 
szintén hatalmas koszorút küldött, amelynek 
kék-zöld szalagján aranyfonálból hímzett 
korona és S. éA. K. betűk láthatók. 

A szegedi társadalom részvéte. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügy-
védi kamara szerdán délután tartott ülésén 
áldozott néhai 1. Ferenc József emlékének. 
Dr. Rósa Izsó elnök, országgyűlési kép-
viselő a következő beszédet mondta: 

Tekintetes Választmány 1 . 
Tisztelt Kartársak ! 

Szomorú kötelezettséget teljesítünk, mi-
dőn megdicsőült királyunk : I. Ferencz Jó-
zsef elhalálozása alkalmából egybegyűltünk. 

Nem érzem magam hivatottnak, nem is 
arra való ez a mai alkalom, hogv a megdi-
csőült fejedelem egyéniségét kellőképen mél-
tassuk, de joggal megállapíthatjuk, hogv az 
ő fejedelmi működése bennünk a legmélyebb 
hála és tisztelet érzetét volt alkalmas felköl-
teni azokért az alkotásokért, miket fenkölt 
egyéniségének köszönhetünk. 

Még aránylag fiatal korában szakított 
azokkal a hagyományokkal, melvek a nemzet 
szivét az uralkodó háztól eltávolították. Meg-
koronáztatása óta pedig hiven megőrizte azt 
az esküt, melyet királyi hitlevélben fogadott 
és aminek egyik legérdekesebb megnyilvánu-
lásául jelentkezett, hogv azt a nagy magyar 
államférfiúi tette meg első tanácsadójának, 
aki az ő nevében előbb halálra volt Ítélve. 

Már az alkotmányos éra kezdetén füg-
getlenitet'e a magyar bíróságokat a közigaz-
gatási hatóságok befolyásától, midőn a tör-
vénykezést a közigazgatástól elválasztotta s 
ezzel csaknem egy időben szervezte a ma-
gyar ügyvédség autonomiáiát, midőn az 
ügyvédi rendtartásról szóló 1874. évi XXXIV. 
t. cikket szentesítette. 

Nem kisebb jelentőségűek voltak azok 
az egyházpolitikai vonatkozású alkotások sem, 
melyek az állami anyakönyvvezetést, a pol-
gári házasságot és a vallás felekezetek egyen-
jogúsítását igtatták törvénybe és amelyek 
arról tesznek tanúságot, hogy ahol a köz 
javáról és az állam érdekeiről lett meggyőzve, 
le tudta győzni családi hagyományait, és leg-
bensőbb egyéni érzelmeit. 

Önuralmáról és jelleme nagyságáról ta-
núskodik az a nagyjelentőségű elhatározás 
is, hogy a midőn a német birodalomban el-
foglalt vezető állását elhagyni kényszerült, 
ugyanazzal a német birodalommal szorosabb 
véd és dacszövetségre lépett, melyet halála 
napjáig hűségesen megőrzött és amely szö-
vetség uralkodói házának dicsőséget szerzett, 
nekünk pedig üdvünkre szolgált. 

Különös hálára kötelezett bennünket 
még az az elhatározása is, a mellyel az or-
szágos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetről 
intézkedő törvényt szentesitette és azon to-
vábbi fejedelmi ténye, mellyel az ügyvédek 
aggkori ellátásáról intézkedő törvény meg-
alkotásához hozzájárulni kegyeskedett. 

• Mindezek az alkotások és intézkedések 
biztosítják a megdicsőült fejedelem kiváló 
egyénisége iránt érzett mélységes hálánkat, 
aki puritán életmódjával, lankadást nem is-
merő munkaszeretetével és igazságos lelkü-
letével mindig póldaadón elől já r t ; miért is 
indítványozom, 

hogy a szegedi ügyvédi kamara igtass3 

jegyzőkönyvbe a megdicsőült király elhalá-
lozása fölött érzett mélységes részvétünket, 
fejezze ki dicső emléke iránt való hálás ke-
gyeletünket, s juttassa ezt az igazságügy^11" 
niszter ur utján a trón zsámolyához. 

Határozza el továbbá, hogy az elhalálo-
zása napján a kamara székházára kitűzőt1 

gyászlobogót még a temetés utáni 8 napolj 
át kitűzve tartsa és mellszobrát a közgyűK® 
terem számára megrendeli. 

Az elnök javaslaíj&it egyhangúlag e '" 
fogadták. 


