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+ (A „Pannónia") czimü német folyóiratból, mely a magyar irodalom-
nak a külfölddeli megismertetését tűzte ki feladatul, megjelent a I I . és I I I . 
fűzet, több magyar iró, u. m. Petőfi , Lisznyai, Beöthy László, Degré és Vas 
Gereben műveiből hozván forditásokat. E vállalatra ujolag figyelmeztetjük 
a néme tü l olvasó közönséget. 

+ (A „Bajai Közlöny") jul . 1-től kezdve átalakítva, „Aldunai l apok" 
czim alat t fog megjelenni. 

+ Kolmár József, a „Bajai Közlöny" szerkesztője előfizetést hirdet ily 
czimü munkára : „Uci képek a régi jó magyar világból. (1823)" I r ta Dömö-
tör P á l táblabiró. Előszóval és jegyzetekkel kisérve kiadja Kolmár József, 
kihez az előfizetések (1 f t jával) julius végéig beküldendők. 

+ (Balkányi Szabó Lajos) előfizetést hirdet ily czimü munkára : „Ma-
gyar ősmesék, mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel 
egyeztetve." Az előfizetések (1 f t jával) szerzőhöz Debreczenbe küldendők. 
Az előfizetési fölhívás egyebek közt igy szól : e mű sajátszerűségénél fogva 
a magyar irodalomban még eddig nem hallott dolgokat — magyar nemze-
tünk ötezer éves hiányzó történetét fogja tárgyalni . — Nagy szavak ezek s 
ha teljesülnek, szerző nem mindennapi érdemet szerez magának művével. 

— (Uj regény.) Rózsaági Antal „Mintegy tiz évvel ezelőtt" czimü há-
rom kötetes regényre nyit előfizetést 2 ft .-jával. A felhívás sok érdekességet 
látszik igérni , a mennyiben az események oly korszakból datá lódnak, mely 
minden látszólagos szomorú külszine daczára is sok érdekességgel bir. A elő-
fizetési pénzek f. évi julius hó 15-ikeig szerzőhöz (Pest rózsatér 2. sz.) kül-
dendők, de ugy hiszszük, hogy valamivel később sem késő. Ajánljuk olvasó-
ink figyelmébe. 

+ (Hartleben „Olvasó-tárából") megjelent a 33. és 34. fűzet , mely az 
„Arkanzaszi lókötők" negyedik részét tartalmazza. Ezzel a munka be van 
fejezve. 

+ (Szász Károly emlékbeszéde), melyet a kunszentmiklósi Széchenyi-
gyászünnepély alkalmával elmondott , a kecskeméti nyomdában megjelent. 
Ara 10 u jkr . Jövedelme az országos Széchenyi-szoborra van szánva. 

A A Nép Újsága, Magyar Mihálytól Boldini Rober t nyomdász birto-
kába ment át, ki is azt jövő aug. elsején indítja meg, Sarkady József szer-
kesztése mellett. 

b.— (Miskolczi Képes Naptárra) nyit előfizetést Rácz Adám miskolczi 
nyomdász; az előfizetés 60 kr . A naptár nov. 1-én jelenik meg. 

+ (Széchenyi-naptár.) Khern Ede Brassóban „Széchenyi-naptár" czim 
alat t oly családi évkönyvet szándékozik meginditani, mely a közönség ke-
vésbé vagyonos része által is könnyen megszerezhető legyen, miért is az elő-
fizetési ár t lehetőleg csekélyre, 25 u jkrra szabta; bolti ára 30 kr. lesz. 
Szerkesztő a naptár t iszta jövedelmét, nyilvános számolás mellett, az Aka-
démia rendelkezése alá fogja bocsátani. 

Lauffer és Stolp előfizetést nyitnak ily czimü munkára : „Munkács 
múltja és jelene Magyarország tör ténetében." I r t a Tabódy József. Szerző 
„Munkács múlt já t és je lenét" Magyarország történetének szempontjából adja 
elő, tekintet tel annak a multhozi jelen állapotára, vallás, nemzetiség s tár-
sadalmi viszonyaira, tájszokásaira és vidékének ismertetésére. Az okmány-
tárral ellátott s számos képpel diszitet t , mintegy 12 ivre ter jedő érdekes 
munka Bartakovics egri érsek ur ő excjának lesz ajánlva. Megjelenik julius 
végén. Előfizetési ár 1 ft. 80 kr., mely kiadókhoz julius 15-ig küldendő be. 
Bolti ára 2 ft . 50 kr . — 3 ft . leend. 

•+• (Bonaparte Napoleon Lajos „Titkos Emlékiratai") második füzete is 
megjelent Debreczenben. Az egész munka hat füzetre fog terjedni. Egy-egy 
füzet ára 80 u jkr . 

+ Debreczenben Telegdi Lajosnál ily czimü munkácska jelent meg : 
„ A legnagyobb magyar sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi István életle-
irása X I I . énekben. I r ta Mészáros Káro ly ." A 31 lapnyi füzet a dicsőültnek 
életrajzát adja elő versekben, szülétésétől kezdve halálaig. 

+ Veszprémben jelent meg : „Balaton-füredi emlék Kisfaludy Sándor 
szoborörökitési ünnepélyére. A kegyeletes szülőföldi testvérek nevében irta 
Balogh Alajos, viszhangozta Füred , jun . 11-én 1860. (Sümeg város által) ." 

b.— (Fáy Andrástól ismét egy uj vígjáték) fog a szinpadra kerülni, 
melynek czime : „Az időjós." 

— (Nyilatkozat az „Akadémia Könyve" ügyében.) A Vasárnapi Újság 
mult héti számában közlött azon megjegyzésre, hogy az „Akadémia Könyve" 
I I . kötetének előfizetési fólhivásában czélszerü lett volna, az Akadémiának 
járuló tiszta jövedelem összegét kimutatni, — a tisztelt közönség megnyug-
tatására sietünk t u d a t n i : miszerint a könyvkötés és expeditió még csak alig 
levén megkezdve, ezek bevégezte előtt a költségvetést tüzetesen kimutat-
nunk nem lehet; annyit addig is mint bizonyast mondhatunk, hogy előfize-
tőink száma mai napig 3581, és hogy 1000 o. é. forintot az Akadémia szá-
mára a költségvetés befej ezéseig a takarékpénztárnál már le tet tünk. *) — 
— Pest , junius 27-én 1860. — Ormodi Bertalan, szerkesztő. Wodianer F . , 
kiadó. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
(Az iparszabadság életbelépte után) az első hóban a kolozsvári 

kamra-kerületet képező öt megyében összesen 74 iparlevelet osztottak ki a 
hatóságok. Ebből Kolozsvárra 30, M.-Vásárhelyre 11 esik. 

*) Örömmel üdvözöljük e nyilatkozatot, s hiszszük, hogy ez mind az előfizetők 
megnyugtatására, mind a vállalkozók hitelének szilárdítására fog szolgálni. Kívánjuk, 
hogy minden jótékony czél czége alatt hirdetett vállalat kezeleitől hasonló nyilatkoza-
tokat olvashassunk. Nem egyének hitele forog it szóban, hanem az irodalom érdeke, 
melynek mindnyájan őrei vagyunk. — Szerk. 

— (Figyelmeztetés selyemgubók beváltása iránt.) A Magyar Gazdasági 
Egyesület köztelkén fönnálló magánfilanda részéről ezennel van szeren-
csém a selyemtenyésztő közönséget figyelmeztetni, hogy a nevezett filanda 
az idén termelt gubókat , fojtott állapotban, Pes ten , a köztelekre (üllői ut 
12. sz.) beszállítva, a következő árakon vált ja be : 

1) Az első minőségű gubó font já t 1 ft 30 kron, 
2) a második „ *> 1 íj )j 
3) a harmadik „ „ „ — „ 80 „ 
4) a negyedik ,, ,, „ — ,, 50 

»f 
A gubók a ti toknoki hivatalban vétetnek át. — Pesten, junius 20-án 

1860. — A köztelki filanda részérő l : Morócz István, egyesületi t i toknok. 
b.— (Egy nyitramegyei gazdasági egylet) alakítására jun . 5-én a me-

gyéből mintegy 400 gazda sereglett egybe Nyitrán. A tanácskozások veze-
tésére elnökül Tarnóczy Kázmér, tollvivőül Batthiányi Ferdinánd urat vá-
laszták meg. Ezu tán a tagokul beállandók számára a megyében aláírási ivek 
köröztetését határozták s választmányt neveztek az alapszabályok kidolgozá-
sára, végül pedig Széchenyi özvegyéhez s reményteljes fiaihoz részvétiratot 
küldeni rendeltek. Ezután a gyűlés egy nyitramegyei takarékpénztári tanács-
kozmánynyá alakult át, melyben szintén választmányt rendeltek az alap-
szabályok kidolgozására. 

+ (Fölhívás.) Több társulat óhajtásánál fogva azon kérést intéztük a 
magas kormányzósághoz : miszerint engedtessék meg egy tiszai nagy gyűlés-
nek Pesten leendő tar tása. Az engedély megadatván , tisztelettel felkérjük a 
tiszavölgyi vizszabályozó tá rsu la toka t : méltóztassanak Pesten julius hó 15-én 
délelőtt tar tandó nagy gyűlésen — az 1857. és 1858. évi mód szerint — kül-
dötteik által megjelenni. — Kelt Pes ten , 1860. jun. 22-én. Gróf Károlyi 
György, Lónyay Menyhért . 

Közintézetek, egyletek. 
b.— (A magyar Akadémia) jun . 18-ki ülésében Toldy Ferencz jelentést 

te t t a balaton-füredi és niklai ünnepélyekről. — A gróf Károlyiné által ki-
tűzöt t 100 aranyos pályázatra a jun. 15-én letelt határidőig egy mű sem ér-
kezett be. — Felolvasták az előlegesen kinevezett természettudományi bi-
zottság jelentését, mely a kinevezendő állandó természettudományi bizottság 
munkakörét , a szükséges eszközöket és helyiségeket vázolta. — Humboldt 
Sándor Kosmosa I . kötetének fordítása felett , melyet egy névtelen küldöt t 
be bírálat s kiadás végett, Szabó József és Stoczek ugy vélekednek, hogy 
az nem ajánlható az Akadémia általi kiadásra. 

© (A maggar Akadémia) május 14-ki ülésében egy állandó statistikai 
bizottságot nevezett ki, mely gr . Dessewffy Emil elnöklete mellett legköze-
lebb gyűlést t a r tván magát megalakitá s legközelebbi teendőit meghatározta. 
Jegyzőül Hunfalvy Jánost választák meg; a teendőkre nézve pedig minde-
nekelőtt az adatgyűj tés t tűzték kí czélul. E czélra nézve pedig a világi és 
lelkészi hatóságokat, elöljárókat, egyleteket, szóval mindenkit felszólít, hogy 
segédkezét nyúj tsa . 

b. — (Egyleteket illető.) E g y legújabb fölsőbb rendeletnél fogva a ma-
gánegyletek jövőre kötelesek lesznek évi mérlegüket vizsgálat végett a hely-
tartósághoz beadni s csak e vizsgálat kiállása után terjeszthetik azt saját 
részvényeseik közgyűlése elé. E rendeletre azon körülmény adott okot, hogy 
némely társulatok mérlegkészítésében később szarvas hibákat fedeztek fel. * 

b.— (A nemzeti Muzeum dísztermei ügyében) tar tot t legközelebbi bi-
zottmányi tanácskozmányban előadatott , hogy a Muzeum dísztermeinek 
ékesitésére és egyéb szükségeire ekkorig 22,204 forint folyt be adako-
zás u t ján . A mi ez összegből fenmarad, abból 13,000 forintot a bizottmány 
a muzeumi könyvtár két termének fóldiszitésére rendelt fordítani. E két 
terem Széchenyi Ferencz nevét viselendi, a szekrényeket egyéb ékesitésen 
kivül a megyék és kerületek czimereinek fa-faragványa fogja díszíteni; a 
termek egyikében Széchenyi F . arczképe is helyet foglaland, melynek kere-
tére fölül az ország és a Széchenyi család czimerét fogják illeszteni. A szek-
rények, ékitmények s a keret tervrajzának elkészítésével s kivitelével Ybl 
építészt és Szabó József asztalost bizták meg. Magyar hölgyeink e két terem 
kidiszittetése által ismét u j emléket állítanak honleányi buzgalmuknak. 

b.— (AKisfaludy-társaság uj alapszabályai) felsőbb megerősítést nyer-
vén, a társulatnak Pes ten lakó volt tagjai b. Eötvös József elnöklete alatt 
már két gyűlést tar to t tak. Az elsőben választmányt neveztek ki, mely a vá-
lasztásokra előkészületeket tegyen s a pénztár állását megvizsgálja. A má-
sodik ülésben, jun . 20-án, Tóth Lőrincz pénztárnok jelenté, hogy az elnök, 
b. Eötvös József, a társaság tőkéje nevelésére 200 darab aranyat, egy magát 
megnevezni nem akaró pedig 300 f tot a jánlot t . Továbbá felolvasták a ma-
gyarok régi pogány vallását illető pályakérdésre még 1848 előtt bejött 8 
pályamunka bírálatát, melyek közöl az 50 arany dijat a Kállay Ferencz által 
irt nyerte el. A társulat Kazinczy Gábornak Moliére némely darabjai igen 
sikerült forditásaért 200 f t . dijt a jánlot t . 

— (Fölhívás.) Azon urakat , kiknél a „fehérmegyei gazdaségi egy le t" 
megalakítása érdekében aláírási ivek még léteznek — tisztelettel kérem, szí-
veskedjenek azokat hozzám — Nyékre Velenczén át — mielőbb beküldeni. 
Nyék, jun . 23. 1860. — Kenessey Kálmán, egyesületi alelnök. 

b.— (Apest i testgyakorlóegylet) választásai a következő eredményt mu-
tat ják : elnök gr . Szapáry Anta l , alelnök Perger Ignácz; a választmányi 
tagok közt olvastuk gr. Andrássy Manó, gr. Károlyi György, gr. Károlyi 
Gyula, b. Prónay Gábor, Tóth Lőrinoz stb. nevét. 

+ (A bajai kaszinó által) a horvátok javára rendezett hangverseny 
219 ft 24 kr és 1 arany tiszta jövedelmet eredményezett. 


