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Egyház és iskola. 
— (.4 Kecskemét városi) 700 lelket számláló 

ágost. ev. egyház egy, Ybl Miklós által tervezett 
templomot építtet. Az épület rajza, s az alapkő-
nek ft. Székács -József superintendens ur által 
történt ünnepélyes letétele annak idejében a la-
pok által közöltetett. Az egyház ezen épitkezés 
teljes befejezéséhez szükséges pénz beszedése vé-
gett a in. k. helytartótanács engedélyével közada-
kozásokat gyűjt, s ezen adakozás gyűjtést a főváros 
ban r hó 19-én kezdve az egyház lelkésze Torkos 
István és felügyelője Ixömöry Frigyes urak szemé-
lyesen eszköz!cndik. — Ajánljuk őket a minden 
nemeset lelkesen pártoló fővárosi közönség figyel-
mébe. 

** (Czelder Márton ref. s magyar missiona-
rius) Moldva s Oláhországban, az általa alapított 
pitesti ref. magyar egyházat karácson első ünne-
pén szentelte föl, s az egyház uj lelkészét, Nagy 
Józsefet beiktatta. 

** (A debreczeni kis templom újraépítése) 
ügyében kitűzött pályázatra összesen <5 terv és 
költségvetés érkezett. Ezeknek megvizsgálására 
hét tagból álló alválasztmányt neveztek ki, mely 
alválasztmány különben csak javaslatot fog előter-
jeszteni, inert a választást a közgyűlés eszköz-
lendi. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (Helga és hollandi tőkepénzesek) egy tár-

sulatban a Kanizsa és Pécs közötti vasutág kiépí-
tését tervezvén, egyúttal Pesten is nagyszerű 
építkezésekre akarnak vállalkozni. E szerint sok 
rozzant házat diszes palota váltand föl. 

** (Hamburgban nemzetközi gazdasági kiállí-
tást) terveznek, ez év julius havára. Hamburg kü-
lönösen a továbbszállítás tekintetében nevezetes 
kereskedelmi pont, azért termesztőinket s gyáro-
sainkat e bizonyosan jeles kiállításra figyelmeztet-
jük. A kereskedelmi minisztérium a szállítási árak 
leszállítása, az el nem adott czikkek vámmentes 
behozatala s egyéb kedvezmények iránt már lépé-
seket tett. 

** (A földgömbön levő vasutak) összes hossza-
sága 1862. jan. 1-én 114,600 kilometer volt. E 
mennyiségből Európára 55,651 km., — Eszakame-
rikára 55,589 kin., — Délamerikára 882 km., — 
Ázsiára 2,686 kin., — Afrikára 481 km., -— Ausz-
tráliára 214 kilometer esik. Az európai államok 
közöl Angolország van vasúthálózattal legjobban 
elborítva. 

** (A somogymegyei gazdasági egyesület) 
igazgató választmánya, febr. 5-én d. e. 10 órakor 
Marczaliban tanácskozmánvt foer tartani. v o 

Kftzintézetek, egyletek. 
(A magyar tudományos akadémia) január 

lo-ikán befejezett nagygyűlésében apályázatok kö-
vetkezőleg döntettek el. Az idén a történelmi osz-
tályt illetvén a 200 arany nagy jutalom, azt az 
osztály egyhangú Ítélete folytán, Szalay László 
„Magyarország történetének" 1856—1861-ben 
megjelent kötetei nyerték. Az 50 aranyos díj pe-
dig Horuyik János „Kecskemét város történeté-
nek" adatott, mint legkiválóbb monographiának 
az érintett évcyclus alatt. Végre a természettani 
földrajzra kitűzött női dijt Greguss Gyula nyerte. 
A többi pályázásnak nem volt kívánt eredménye. 
Uj tagokul választattak : T. A philosophiai osz-
tályba : rendes tagul Greguss Ágost. II. Nyelv-
tudományi osztályba : lev. tagoknak : Madách 
Imre, Szemere Miklós, Lévay József. 111. Tör-
vénvtud. osztályba : Hoffmann Pál, Kallós Lajos, 
IV. Történettud. osztályba : Hornyik János. V. 
Mathem. osztályba : Asbóth Lajos, Csányi Dániel. 
VI . Természettud. osztályba : Halász Géza, Hol-
lósi Jusztin, Hazilinszky Frigyes, Prevsz Mór, 
Jendrassek Jenő, Markusovszky Lajos, Duka Ti-
vadar. — Külföldi tagok lettek : Benfey Teodor, 
Grote Ar thur (az Asiatic Society elnöke )Prokesch-
Osten, Süphi bey, Spencer, F . Baird, J . Oassin, 
L. Agassiz, Dana, Atkinson. 

(A lugosi dal- és zeneegylet) e hó 4-ikén 
gyűlést tartván, egy bevándorlott egyén inditvá-
nyozá, hogy az egylet jegyzőkönyvei ezentúl, a ma-
gyar nyelv kizárásával egyedül németül vitessenek. 
Hogy kisebbségben maradt, természetes. Szomorú 
is volna, ha nálunk ily vándormadarak lennének 
irányadók. Az egylet különben jelenleg igen szépen 
áll, amennyiben 178 tagja, s 2222 ft vagyona van. 

T Á R H Á Z . 
** (A , .Festi Unió" czimet viselő dalárda) 

múlt szombaton tartotta második estélyét a polgári 
lövöldében, Wähler énektanár vezérlete alatt. A 
szabatosan előadott dalok nagyon tetszettek; kö-
zölök többet közkívánatra ismételni is kellett. 
Hangos éjjeneket kapott Volkmann Robert, kinek 
két szép dalát adták elő, — úgyszintén Wőhler 
is, ki buzgóságaért azt teljesen megérdemelte. A 
jelenvoltak az énekegylet jövője iránt a legszebb 
remé nyeket táplálj ák. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (A balesetek fővárosunkban) e hó 11-ikén 

egymást érték. Az emiitett napon a szerbutczában 
egy három hónapos gyermek holttestét találták. 
Ugyanaz nap az Esztergomból érkezett hajó kor-
mányosa rögtöni halállal kimúlt. Továbbá akkor 
fogták ki a Dunából Nyikó Pál városi kémény-
seprő és háztulajdonos hulláját. A fején ejtett két 
mély seb, s azon eset, hogy ingén kívül minden 
ruhájától meg volt fosztva, ez esetnél gyilkossá-
got sejtetnek. 

(Vigyázatlanság). Szegeden egy vidéki 
kocsis, az útfélen egy elvesztett pisztolyt pillan-
tott meg. Leszállt, fölvette s addig nézegette, míg 
a fegyver elsült, s kíváncsiságát balkeze mutató 
ujjával fizette meg. 

Ili újsági 
(Hugó Károly) a „Báró és Bankár" szer-

zője, jeles drámaíró, fővárosunkba érkezett , s 
mint Európa egyéb fővárosaiban, ugy nálunk is, 
automimikai előadásokat szándékozik tartani. — 
Ugyancsak ő, hirszerint, a nemzeti szinház igaz-
gatóságát három eredeti drámával kínálta meg, 
melyeknek szinrehozatala, a mostani dráma-meddő 
korszakban, színházunk közönségére nézve örven-
detes esemény volna. 

** (A nemzeti szinház énekmestere) Stull Pé-
ter helyébe Böhm Gusztáv győri karmestert alkal-
mazzák. 

** (Batthyány Julia grófné) közelebb a budai 
népszínházban jótékony czélra föl fog lépni. Mint 
mondják, e czélra Párisban néhány rendkivül szép 
jelmez-öltözéket rendelt meg, melyek már meg is 
érkeztek. 

** (Rapos József jelenti) hogy „Nötlenség" 
czimű munkájának maradék példányai, már csak 
nála, mint szerzőnél, Valero utcza 1 sz. alatt kap-
hatók, s velők a „Köznevelés alapintézetei" vevő-
inek, fele árért, vagyis 50 krért. szivesen szolgál. 

** (Rózsaági Antal, a „Gombostű" volt szer-
kesztője) jelenti, hogy divatlapja, előfizetők hiánya 
miatt megszűnvén, előfizetőit a „Nefelej ts" czimíí 
divatlappal fogja kárpótolni. 

— (Filep Mihály ,,Köznapi imák" munkája 
érdekében). Miután fennevezett munka már is sajtó 
alatt van, felkéretnek ennél fogva mindazon fő-
tisztelendő s tisztelendő lelkész urak, kik előfize-
tési gyűjtő-iveket elfogadni szívesek voltak, mél-
tóztassanak a netalán begyült előfizetési pénzeket e 
hó végéig annál is inkább alulirt könyvkiadóhoz 
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beküldeni, minthogy a munka, megjelenese után, 
csakis a magasabb bolti áron lesz kapható! 
Miskolcz, jan. 11. — Fraenkel B. kiadó-könyvárus. 

** (A druzok által Syriában leölt keresztyé-
nek) özvegyei s árvái javára keletről, Chaldani 
Mihály maronita áldozár kéreget Győr tájékán a 
„vendégszerető s nagylelkű magyarok között," a 
helytartóságtól erre egy évi engedélyt kapva. 
Kórodát akarnak építeni azoknak, kik most ruha 
nélkül az utczán dideregnek, s kiknek még min-
dennapi kenyerök is hiányzik. Az Aleppoban 
összegyűjtött szerencsétlenek száma 720-ra megy. 

** (Simon ffy Kálmán ,,Dalvirágok" czim, 
alatt) válogatott zenemüveire hirdet előfizetést. 
A fényesen kiállítandó füzet, különböző magyar 
költők müveire irt, 40 eredeti darabot fog tartal-
mazni. Ara csak 2 ft . Az előfizetési dij, mart. 15-
ig, Szalay Alajoshoz, fehérhajó utcza 7 sz. alá 
küldendő. Tízre egy tiszteletpéldány jár . Hisz-
szük, hogy a zene-közönség, a kedves dalok köl-
tőjét pártolni fogja. 

** (A „Katangvirágok"-ra) az előfizetési pénz 
beküldése határidejét, a szerző, Kulcsár József, e 
hó 20-ikáig hosszabbította meg. 

** (Gyújtogatás). Haynald Lajos erdélyi püs-
pök szénás-kertjét fölgyújtották, de a gyorsan ér-
kezett segély miatt a kár nem tetemes. Csak egy 
boglya égett el, pedig a boglyák közötti távolság 
alig volt több, mint 3 láb. 

** (Gróf Batthyány Arthurné) az eddig Jósi-
ka Kálmán által szerkesztett, ,Szépművészeti Csar-
nokot" átvette s ezután, saját szerkesztése alatt, 
„Budai lapok" czimmel, mint szépirodalmi és 
művészeti lapot fogja folytatni. 

** (Halálozás.) Gozsdu Manót, Krassómcgye 
volt alkotmányos főispánját legközelebb azon 
veszteség érte, hogy szeretett neje, szül. Pometa 
Anasztazia e hó 12-én meghalt. A megboldogult o o o 
tetemeit e hó 14-én délután tették örök nyuga-
lomra. 

(Halálozás.) Kovács János czimz. kanonok, 
és békés-csabai kath. lelkész, e hó 11-én Csabán 
jobblétre szenderült. 

oif (Kecskemét városa területén rögtönitélő 
bíróság) van kihirdetve, a gyilkossági, rablási, 
gyujtogatási sürü esetek gátlására. 

** (A hitel-sorsjegye.k legutóbbi húzása) alkal-
mával a szerencse istenasszonya egy prágai polgár 
és kereskedőre pillantott, s az 1880-ik sorozat 
76-ik száma által 250,000 forinttal ajándékozta 
meg. 

** (Az erdélyi nők, Deák Ferenczet) szép em-
lékkel tisztelték meg. Ez, egy, a talpazatával 
együtt 18 hüvelyk magas, s tehetséges szobrászunk, 
Alexi által készített szobor csoportozat. Az egész 
egy allegoriai képet ábrázol. A pompás bronzmű 
nyolczszegletű talapzata is történeti ritkaság, 
mert a székesfehérvári bazilikából kiásott oszlop-
barabból készült. 

** (Regényirodalmunk) ismét egy négy kö-
tetes regénvnyel szaporodott. Jósiua Miklós ter-
mékeny tollából „A magyar kényurak" czimű uj 
mű jelent meg, melynek tárgya az Anjou-királyok 
korából van merítve. Hartleben K. A. sajátja. A 
kiállítás csinos. 

** (Végh Miklóst) azon kolozsvári születésű 
iparlovagot, ki furfangos csalásaival a mult évben 
sokfelé oly nagy föltűnést okozott, a bécsi tör-
vényszék 18 havi fogságra ítélte. Magát a tör-. o o í— 
vénvszék előtt igen finoman viselte, s ítélete ellen 
nem fölebbezett. 

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett : 

Az irói segélypénztár számára : Debreczen-
ből az ottani jogászok által jan. 5-én rendezett 
műkedvelői szini előadás tiszta jövedelmének fele, 
Cserna Géza jogász által 25 ft. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, jan. ÍJ. „A kísértés" színmű 5 fel-

vonásban. Ir ta , Feuillet Octav, fordította Radnótfáy 
Sámuel. 

Szombat,jan. 10. „Sarolta," eredeti regényes 
vig opera 3 felvonásban. Irta Czanyuga, zenéjét 
szerzette Erkel Ferencz. 

Vasárnap, jan. 11. „ B á n k Bán" eredeti szo-
morújáték 5 felvonásban. I r ta Katona József. Örü-
lünk e classikus darabunk szinrehozatalának, de 
az előadás sok tekintetben kielégítetlenül hagyott 
bennünket. Míg Egressy igen jó Peturbán, Bánk 
bánjával nem vagyunk tisztában. A szenvedélyek 
fejlésében legkisebb fokozatot sem tartott, s azon 
kívül plastikája és hangszinezése egyaránt sok 
helyen a természetesség rovására nagyon erősza-
kolva vol t . Szigeti Petur jában az alaphang sem 
volt eltalálva. Prielle Melindája minden bensőség 
nélküli köznapi nő volt. Leginkább helyén volt 
Gertrudban Jókainé, ki a gőgös királynét meste-
rileg tüntette elő. 

Hétfő, jan. 12. „Csalódások" vigj. 3. felv. Irta 
Kisfaludy Károly. Ez alkalommal Gózon Piroska 
és Gózon Ida mutatta be magát a közönségnek. 
Luca szerepében pedig Alajosné, a budai nép-
színház egykori jeles tagja lépett föl, s a közön-
ség tetszését eredeti játékával nagyon megnyerte. 
Szerződtetéséről beszélnek. LombaynétKomlóssy-
Kövérné — kivel a szinpadon már oly régóta 
nem találkoztunk, — helyesen személyesité. Mo-
kányban Szigeti pompás magyar alakot állított 
elénk. Az előadás eléggé össze-vágott. 

Kedd, jan. 13. „Norma" opera 2 felv. zenéje 
Bellimtől. Adalgisa szerepét Bognár Adél másod-
szor énekelte. A est koszorúja azonban Voggen-
huber Vilma művészetét illeti. Marchetti nem tett 
ki magáért. o t 

Szerda, jan. 14. „Stuart Mária" történeti 
szomorújáték 5 felvonásban. I r t a Schiller. 

Csötörtök, jan. 15. Marchetti Endre föllép-
teül. „Ernán i , opera 4 felv. Verditől. 


