
művész pályájának megalapítására egyaránt nagy befolyással le-
hetend. 

-j- (Megjelent uj könyvek.) Pesten, Heckenast Gusztávnál legújabban 
a következő, díszesen kiállított müvek jelentek meg : 

„Költői vázlatok." Stifter Adalbert után németből. A 415 lapnyi-
könyvet egy aczélmetszetü czimkép díszíti. Ara 2 ft. 

„Válogatott magyar közmondások." Szekeszté Erdélyi János. Második 
kiadás. E becses gyűjtemény 7362 közmondást foglal magában. Ara 1 ft. 

„Eredeti népmesék." Összegyűjtötte Arany László. Van benne 31 nép-
mese s több találós és „csali"-mese. 328 lap; ára 1 ft. 50 kr. 

„A váltójogtan, magában foglalja az általános váltójogi elméletet, a 
magyar váltójogot és a közönséges német váltórendszabályt, rendszeresen 
előadva." Ir ta Karvassy Ágost. Ára 1 ft. 

„Franczia nyelvtan." Szerzé Schwiedland Frigyes. A 364 lapnyi 
könyv Török Pál és Ballagi Mór ajánlatával van ellátva. 

„Állatgyógyászat, avagy hasznos háziállataink betegségeinek megis-
merése s gyógyítása." írták Eisenmayer Sándor és Göbel Celestin, okleveles 
állatorvosok. 336 lap; ára 1 ft. 50 kr. 

Pesten, Müller Gyulánál jelentek meg a következő művek : 
,.Losonczy László u)abb költeményei. Ajánlatkép jegyezzük meg, hogy 

e mű már most második kiadásban jelent meg. Ára 1 ft. 20 kr. 
„Magyarország felosztása vármegyékre és szolgabírói járásokra, va-

lamint Magyarország legújabb tisztikara." Hivatalos adatok nyomán össze-
állitá R. F . I . Ára 1 f t . 

A vidéki sajtó legújabb termékei a következők : 
„Magyar nyelvtani katekizmus, a nemzeti iskolák alsóbb osztályai szá-

mára." Ir ta Fischer Náthán. Kiadta Hennicke Rezső, győri könyvárus. 
„A rejtett gyémánt." Dráma két felvonásban. Wiseman Miklós bibor-

nok után forditá a győri papnövelde irodalmi egylete. Második javított 
kiadás. 

Szintén Győrött jelent meg, Hennicke Rezsőnél. 
„A feltámadás és a spiritualismus, vagyis védelme a Jézus testi feltá-

madása igazságának a tudomány szempontjából." Irta Filé Lajos, n.-kőrösi 
ref. lelkész. Megjelent Kecskeméten Szilády Károlynál. Ára 40 kr. 

Végül a kolozsvári sajtó is egy becses munkával gyarapította nemzeti 
irodalmunkat. Ez a Szabó Kánoly által szerkesztett s az erdélyi Muzeum-
egylet által kiadott „Erdélyi történelmi adatok 4-ik kötete. Ára 2 ft . 

© (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi mffkereskedésében legközelebb megje-
lentek : „La Circassienne, opera de D. F . E. Auber, Ouverture pour piano 
arrangé par Ch. Doppler. Két kézre 1 ft. négy kézre 1 ft. 50 kr. Továbbá a 
„Morceaux de Salon"-ból a következő három darab : „Aufforderung zum 
tanze" Webertöl. Ára 80 kr. — „Adagio et Walzer Cantabile" (Artőt-Wal-
zer) 60 kr. — „Les cloches du monastére. Nocturne" (A zárda harangja.) 
50 kr. 

+ {Dalmady Győző „válogatott költeményei") f. hó végére, mint igérve 
volt, okvetlenül meg fognak jelenni; a kik tehát gyüjtŐiveiket az illető 
összegekkel együtt még be nem küldték, siessenek azokat Heckenast Gusz-
táv kiadó-hivatalába mielőbb beküldeni. Előfizetési ára borítékba fűzve 1 ft 
50 kr, díszpéldányban 2 ft 50 kr. 

+ (Képvásárlás.) A nemzeti képtáregylet a Markó-féle képekből 
ismét egyet vett meg a Muzeum számára 1000 fton. E kép czime : „Nym-
phák vadászaton." Igy majd lassankint csak megszerezzük n. Markó Károly 
összes képeit. — Ugyancsak a nevezett egylet a nem rég elhunyt Sterio 
hátrahagyott müvei közül is megszerzend egyet, hogy a nemzeti képcsar-
nokban ezen tehetséges hazai festész is, legalább egy müve által, képvi-
selve legyen. 

© (Szalay László magyar történelének) 7. és 8-ik kötetével már el-
készült, 8 most rendezi sajtó alá. 

+ (Molnár György) a budai várszínházát is bérbe akarja venni, hogy 
igy két helyen felváltva tarthasson előadásokat. Csak aztán a sok kísérlet-
nek lenne valahára eredménye is. 

+ (Az irói segélyegylet időnkint évkönyvet fog kiadni,) melynek tar-
talmát a szépirodalmi részen kivül nagyobbára tudományos munkák képe-
zendik. B. Eötvös József és Gyulai Pál most készitik a tervet s átalában ők 
fogják intézni az egész vállalatot, mely hogy életrevaló leend, az iránt leg-
jobb biztosíték rejlik az emiitett két névben. 

+ (Pauler Tivadarnak „Jog- és államtudományok encyclopaediája") 
czimü kitűnő munkája, bővített kiadásban most jelent meg 2-ik kiadásban 
Emich Gusztávnál. A jogászifjuságnak igen jeles kézikönyvül szolgáló 
munka 21 nagy ivre terjed ; ára 1 ft. 80 kr. 

© (Robonyi Géza és Petényi Ottó) jelentik, hogy az általuk megindi-
tott kereskedelmi füzeteket, havonkint háromszor (10. 20. és 30-án) meg-
jelenendő rendes lappá szándékoznak átváltoztatni. Áz előfizetőket addig is, 
mig az engedély a helytartótanácstól leérkezik, szives türelemre kérik. 

+ (A „Kath. Néplapot") Szabóky Adolf fogja szerkeszteni. 
© (A „Növilág" legutóbbi száma) igen csinos, nagy, szinezett divat 

képet hozott, mely e téreni haladásunkról tanúskodik. 

E g y h á z és Iskola. 
© (A pest-lipótvárosi templom építésére) a pesti sörfőzőczéh 400, s 

Tüköry Sándor szintén 400 ftot adományozott. 
4- (Templomalapkö ünnepélyes letétele.) Kecskeméten f. hó 9-én téte-

tett le ünnepélyesen az ágost. ev. egyház alapköve, melynél Székács József 

superintendens igen szép alkalmi beszédet mondott. Az ünnepély után, me-
lyen a lakosság nagy része valláskülönbség nélkül jelen volt, s minden hit-
felekezet, papjai által képviseltetett, — mintegy 100 teritékre rendezett 
lakomára gyűltek össze a tisztesbek. Lakoma után Székács szuperintendens 
távozott a vigadók köréből, s székhelyére visszatérendő, az indóházhoz 
ment, hova lovas bandérium kisérte; ott az összesereglett díszes közönsé» 
harsány éljennel búcsúzott el a távozó főpásztortól. — Az épülő ev. tem-
plom renaissance stylben, Ybl terve szerint készül. Rajzát adni fogjak. 

Ipar, gazdaság , kereskedés . 
© (Kitüntetések a londoni kiállitáson.)F. hó 11-én lőnek ünnepélyesen 

kihirdetve a londoni kiállításon kitüntetésben részesültek nevei. A 25,000 
kiállító közül kitüntetést nyert 12,500,tehát épen fele. A 188 magyar kiál-
lító közül 138, tehát több mint két harmadrészök részesült kitüntetésben. 

-j- (Kautz Gyula, a budai műegyetem államgazdászati tanára), egy 
kanczelláriai leirat folytán, a londoni kiállításra fog küldetni, hogy ott a 
nevezett intézet és hazai tudományosság érdekében tanulmányokat s azok-
ról kimerítő értesítéseket tegyen. 

A (A magyar földhitelbank ügyéről) irják Bécsből, hogy bár az illető 
okmányok gr. Forgách főkanczellár ő excjához azonnal Gácsra küldettek, a 
pénzügyminisztérium most annyi észrevételt és kifogást tesz, hogy ez ügy-
ben ismét ujabb értekezletek lesznek szükségesek. 

-f- (A magyar gabonáról és lisztről) irja a ,,P. Lloyd" londoni levele-
zője, hogy meggyőződése szerint, a mostani világkiállításon nem a magyar 
bor azon czikk, mely Angolországban legközelebb nagyobb keletre számol-
hat, hanem a gabona és még inkább a liszt. A magyar borok nagyobb kele-
tének útjában áll az angolok régi szokása s azon hitelhiány, melyet némely 
könnyelmű termesztüek néhány év előtt az ottani piaczon a nemes magyar 
bornak okoztak. A magyar gabonát illetőleg — folytatja a levelező — ennek 
nagyobb mérvű átvitelében a tetemes szállítási díj a legnagyobb akadály, 
elannyira, hogy angol kereskedők azt állítják, miszerint némely szállítmányt 
Ausztráliából egy harmaddal jutányosaiban kaphatnak, mint Magyaror-
szágból. E tekintetből tehát ideje volna, hogy a vasúti tarsaságok a nyilvá-
nos kereskedés követelményeinek engedve, valahára jelentékeny vitelbér-
leszállitásokat engednének. 

© (Országos terménytárlat Erdélyben.) Az erJélyi gazdasági egyesü-
let országos térménytárlatot rendezend, mely Kolozsvártt nov. 1-én fog 
megnyittatni. Ezt megelőzőleg fióktárlatok rendeztetnek Tordán, Enyeden, 
M. Vásárhelyt, Deésen s Zilahon. 

(„Jószág és hazai termények országos adásvevési ügynöksége.") Ily 
czimü vállalatot szándékozik életbeléptetni Kunsch József hazánkfia. E vál-
lalat, melyre az engedélyt legközelebbről várják, annál inkább megérdemli 
a részvétet, mert a gazdászat terén még mindig mutatkozó hiányokat fogja 
némileg pótolni, s mert hazai gazdászatunk ily ügynökséggel még nem bir. 

A (Uj kőszénbánya.) Veszprémniegyei Szápár helységben, a bodajki 
vasut-állomástól 1% órányira igen gazdag és jó minőségű kőszénbányára 
akadtak. A földbirtokos Stimmer család a nevezett bányát két bécsi vállal-
kozónak adta bérbe 35 évre, a kik annak kiaknázásához már hozzá 
is fogtak. 

Közintézetek, egyletek. 
© (Homonnán takarékpénztár) van keletkezőben, mely czélra 400 

részvény hat iven igen rövid időn aláiratott, s az alapszabályok elkészíttet-
vén, megerősítés végett felterjesztettek. 

4- (A magyar irói segélyegylet választmányanak) f. hó 7-én tartott 
havi üléséből kiemeljük a következőket : Miután előterjesztetett az egyleti 
pénztár jelen állapota, felolvastatott a nagy-becskereki kaszinó levele, 
melyben tudatja, hogy az általa rendezett műkedvelő előadások jövedelmé-
ből 200 ft alapitványt tesz az egylet részére. — Kovács János „Rigicza és 
környéke" czimü müvéből 164 példányt k ü l d ö t t be az e g y l e t n e k rendelke-
zésére. Kapható e munka 50 krért a pesti könyvárusoknál, s Gyulai Pál 
egyleti titkárnál is. — Jelentetett továbbá, hogy az egylet által rendezett 
sorsjáték jegyei eladását a kereskedők nagy része minden százalék 
nélkül vállalta el; s hogy a nyeremény tárgyak naponkint örvende-
tesen szaporodnak; igy a Hollósy testvérek, pesti kereskedők egy gyöngy-
házzal művészien kirakott igen értékes női diszasztalt ajándékoztak e czélra. 
Az „Évkönyvek" ügyében az határoztatott, hogy a már régebben kineve-
zett bizottmány mielőbb készitse el e tárgyban javaslatát, addig is a titkár, 
mint az „Évkönyvek" szerkesztője, felhatalmaztatott, e bizottmánynyal 
egyetértve, némi előleges intézkedések megtételére. 

Közlekedés. 
A (Kirándulások Pestről Palotára.) Az államvasuttársulat mai n a p t ó l 

kezdve, ha az idő kedvez, minden vasárnap külön kéj v o n a t o k a t járat Pest-
r ő l Palotára s vissza. Indul a vonat Pestről délután 3 % órakor, P a l o t á r ó l 

pedig esti 9% órakor. Az oda- és visszaszállitásért fizetendő : első helyen 
75, másodikon 54, harmadikon 26 kr. 

+ (Luczenbacherék Pest és Győr közt járó uj hajója) „Merkur" nevet 
visel. 

+ (Gőzhajózás a Prúth vizén.) A Dunafejedelemségekben belföldi gőz-
hajótársaság alakult, mely hajóit a Pru th vizén járatja. 

+ (A steinbrück-zágrábi vasútvonalon) az első próbamenet aug. 15-én, 
az ünnepélyes megnyitás pedig sept. hó folytán inenend véghez. 


