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406. oldal
Budapesti hirharang.
Az akademiai igazgató tanács rendeletéből a következő jelentést olvassuk:
A magyar tudományos akademia, alkotója s néhai m. elnöke, igazgató és tiszteleti tagja
nagyméltóságú sárvári felsővidéki gróf Széchenyi István úr fölött gyász isteni tiszteletét a
Pest belvárosi nagy templomban, folyó april hó 30-kán (azaz holnapután) délelőtti 10 órakor
tartja, melyre úgy az akademia minden rendü tagjai, mint általában a nagy elhunytnak minden
hazafiúi tisztelői hivatalosak. – Kelt Pesten, april hó 25-kén 1860.
Tudva van, hogy kedden több százan kivették a „Nádor” gőzöst, hogy azon a bécsi
gyászünnepélyre fölránduljanak. Az utasok már a hajón voltak, de – el nem háritható
akadályok miatt – az utazásról le kellett mondaniok. Most a kialkudott és megmaradt
hajópénzt (mely – a mint halljuk – négyezer forintra rúg,) a Széchenyi-szoborra akarják adni.
Beszélik, hogy midőn Széchenyi gr. butorai elszállitás végett Döblingben bepakoltattak, Béla
és Ödön grófok az asztalfiókban egy második, golyóval töltött pisztolyra is találtak, mely egy
papusba* volt dugva. Ez épen párja volt annak, melylyel a gyászos tett véghez vitetett. A dr.
Görgen elleni vizsgálat még mindig foly.
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Vidéki rövid hirek.
A mosony-megyeiek Magyaróvár főterén akarnak szobrot emelni Széchenyi grófnak.
A bajai Közlöny irja: „az egész haza mélyen gyászol, csak a magyar „Religio” szerkesztője
ignorálja nemzeti létünk e dicső missionáriusának, a kath. anyaszentegyház hű fiának, a
legnagyobb magyarnak halálát.”
Az egri fényes gyász-ünnepen ft. Lévay Sándor nagyprépost tartá a szent misét és a lelkes
emlékbeszédet. A nagy tömegben megható volt, midőn a keletkező nőegylet 100 tagja
egyszerre gyászruhában megjelent.
Miskolc, N.-Várad, Veszprém, Temesváron, Szegeden, Gyöngyösön, N.-Kőrörsön, s atöbbi
nagyobb magyar városainkban is nagy gyászszal ülték meg a Széchenyi emlékét; a
templomokban nagy tömeg volt, a kaszinókban kegyeletes határozatok hozattak. Miskolcon
Lévai József jeles költőnk is mondott egy igen szép gyászbeszédet.
* Az újságban is így szerepelt

