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** (A jogász-műkedvelők a budai népszínházban) kedden dec. 2-kán, 
lépnek föl. Az előadásban oly egyének vesznek részt, kik ügyességöket már 
többször bebizonyitották. Ez estétől, mind a közönség mind a közreműködök 
részéről előre is sok jót remélünk. 

"* („Részvét könyve") czimmel, a magyar irók segélyegylete által, az 
alaptőke javára kiadandó szépirodalmi albumra hirdet előfizetési fölhívást b. 
Eötvös J., az egylet másodelnöke, 8 Gyulai P. titkár és szerkesztő. Az album, 
jövő 1863. év márcziusában fog megjelenni, 25—30 ív finom velin papiron, 
gr. Batthyányi Lajosné arczképével. Előfizetési dij diszkötésü példányra 
5 ft. közönséges kötésben 4 ft. Az előfizetési pénzek febr. l-ig Gyulai Pál¬ 
hoz (Sándor-utcza 17. sz.) küldendők. Gyüjtők minden 10 példány után egy 
tiszteletpéldányt kapnak. E könyv, szépirodalmi iróink összes erejétől tá¬ 
mogatva, a jótékony czélon kivül is hasznos vállalat leend, mert kicsiben 
egész szépirodalmunkat tükrözendi vissza. 

** („Mátyás király, kortársai tanusága szerint") czim alatt jeles tör¬ 
téneti munkát adott ki Kazinczy Gábor A mű Ráth Mórnál jelent meg. 

** (Ormós Zsigmondtól) ily czimü füzetke jelent meg : „Fóth, müvé¬ 
szeti szempontból." A fóthi templom s fóthi kastély diszes kőrajzával. 
Nyom. Emich Gusztávnál, 1862. Ára 50 kr. Budapest lakóinak, kik Fóthot 
gyakran látogatják, e könyvecske hasznos- kalauzul szolgáland. 

** (Zenei pályadíj.) Egy lelkes hazafi öt aranyat tett le a „Pesti 
Hirnök" szerkesztőségénél, mint pályadijat, Vörösmartynak „Isten segíts" 
kezdetü, átalánosan ismert, szép hymnusához szerzendő dallamra. A pályá¬ 
zás kezelésére a zenede van fölkérve. 

Egyház és iskola. 
** (A pe$fi evang, gyülekezet négyedszázados ünnepe) ehó 23-ikán volt, 

melylyel tizékács József superintendens 25 éves lelkészi hivatalkodásának ün¬ 
nepe is egybeesett. Az ünnepélyes istenitiszteletre, délelőtt l l órakor kü¬ 
lönféle rangu és vallásu hivekkel telt meg az egyház, hol Székács József tar¬ 
tott alkalomszerü szép beszédet, mely után a sekrestyébe vonult, de három 
tagból álló küldöttség visszahívta, s Fábry Pál velős beszéddel fogadta, 
egyszersmind egy aXV. században nyomott, ezüst keretű, latin bibliát adott át 
e nap emlékére. Isteni tisztelet után az iskolateremben közgyülés tartatvan, 
Hunfalvy P. isk. felügyelő előadá az egyház 25 évi történetét s Székácsnak 
a gyülekezet irányában szerzett érdemeit, melyet jegyzőkönyvileg örökitet-
tek meg. Gyülés végeztével 200 teritékü közebéd volt a lövölde termében, 
hol Székács koszoruzott arczképe ki volt függesztve. A felköszöntések egy¬ 
mást érték, melyek között leginkább kitüntek Székáes és Sventner kath. lel¬ 
kész szavai; — emlékezetes még Horváth Zsigmond evang. gymn. tanár fel¬ 
köszöntése, melyet a lakomán jelenvolt Mauromati görög archimandritához, 
uj görög nyelven mondott. Az áldomások késő estig folytak. 

= (Tanitót értekezlet. A nagyszombati helv. h. egyházmegyében a 
jelenévi tanítói értekezlet Ózsváth Imre esperes elnöklete alatt, oktober 
30-án tartatott meg Sarkadon, mely alkalommal a jelenvoltaknak a népne¬ 
velési ügy iránt tanusitott érdekeltségén s üdvös intézkedésein kivül két 
kegyeletes tény is történt. Ugyanis ifj. Fonyad László Sarkadi ügyvéd, 
az ottani gyámolda zilált ügyei s a hanyag fizetések által csonkított érde¬ 
keinek törvényes védjeül magát jutalom nélkül félajánlotta. Továbbá Márki 
János Sarkadi uradalmi tiszttartó — bár a r. kath. egyház hive — a nép¬ 
tanítói kar megvendéglésére 20 ftot s egy akó magyarádi bort ajándéko¬ 
zott. — N. L. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A dunai gőzhajótársaság tőkepénzesei) a magyar társulathoz fog¬ 

nak csatlakozni. Igy a magyar gőzhajózás, magyar lobogó alatt, magyar 
férfiak vezetée-i' melleit lépend életbe. 

** (il dohánytermesztésre vonatkozólag) kiadott uj árszabály szerint 
beváltatik a közönséges dohány-levelek mázsája, ea pedig a debreczeni, sza¬ 
mosháti, szulloki, károlyi, szegedi tiszai muskotály fajta s kerti közönséges 
levelekből 2 ft. 50 krtól — az osztályokhoz képest 13 — ft. 50 kiig, pécsi 
levelekből 2 ft. 50 krtól — l l ft. 50krig; mindennemü szivartakaró-levelek 
mázsája 16 ftól — 23 ftig; kerti levelek mázsája, cs pedig csetneki kerti 
levelekből 2 ft. 50 krtól — 21 ftig, faddi, véki, ógyatlai, debrői, lettingi s 
erdélyi levelekből 2 ft. 50 krtól — 16 ftig; keszegfalvai, jánosházi, bánsági 
fibischi, nagy dorogi stb. levelekből 2 ft. 50 krtól — 16 ftig váltatnak be. 
Végül a debreczeni állomásbeli legfinomabb pipázó dohány mázsája 14 ftért 
vétetik meg, s ugyanezen ár adatik a pipázni való finom dohánynak vagy 
ezivargöngyül alkalmas kiválogatott muskotály-levelekért is. Ha a dohány¬ 
csomag nem dohánynyal, hanem szalmával vagy fonallal van összekötve : 
akkort mázsájáért az osztályokhoz képest 50 krral kevesebb adatik. 

** (Egyszerü mód a borkémlésre.) Ki tudni óhajtja, vajjon a bor van-e 
vizzel szaporítva, vagy nincs; annak egy szalma-, nád-, vagy száraz fűszálat 
vagy pedig lehántott vesszőt finom faolajba mártva, a kikémlendő borba 
kell dugni; ha a borból kihuzott szálon gyöngyök, vagyis cseppek mutat¬ 
koznak, biztos jel, hogy a bor vizezve van. Ha ellenben a szál simán marad 
vagyis vizcseppektől ment, — a bor nincs szaporitva. A mutatkozó viz-
gyöngyökről, gyakorlás után, a viz mennyiségét is ki lehet találni. 

— (Molnár Lajos kavicstörögépe,) melynek ismertetését s rajzát a mult 
nyáron lapunk közlötte s azóta a napi sajtóban többszörös megemlitésben 
részesült, távolabb vidékeken is kezd pártolásra találni. Legközelebb azon 
kitüntetés érte, hogy a szerb fejedelemségi minisztériumból kiküldött épité¬ 

szeti tanácsnok, Ristich János, Belgrádból Pestre érvén, itt Molnár Lajos 
szabadalmi tulajdonossal 20 darab, egy kalapácsra kiállitott, kavicstörő-
gépre szerződött, melyek egy része még ez idén, a Dunagőzhajózás meg¬ 
szűnte elött, másik fele pedig jövö tavaszra, a hajózás megnyiltával fog a 
szerb fejedelmi kormány számára Belgrádba szállittatni. Kivánatos volna, 
hogy a feltaláló a belföldről is minél több ily megbizásban részesülne. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A nemzeti muzeum ügyében) & kir. helytartó által kinevezett bizott¬ 

mány, következő tagokból áll : gr. Andrásy György elnök, b. Sennyey Pál, 
gr. Waldstein János, gr. Zichy Edmund, b. Eötvös József, Somssich Pál, 
Kubinyi Ágoston és Ferencz, Lukács Móricz, Rómer Flóris és Szalay 
László; továbbá a helytartótanács részéről Korizmics László, s a kir. állam¬ 
titkársági hivataltól Herlein Károly. E bizottmány a legközelebbi napokban 
megkezdendi müködését. 

+ (A pesti egyetemi dalegylet) ez évre megválasztott bizottmánya : 
Elnök : Windt Mór, alelnök Szécskay Kornél, titkár Szőllősy Gyula, pénz¬ 
tárnok Nachtnebel Ödön, ellenőr Smausz Endre, bizottmányi tagok : Sré-
ter Alfréd, Avarffy Kálmán, Kuliffay Ede, Székács Ferencz, Tolnay Samu, 
Plausics Mátyás és Kiss János. — Erdősy Gyula, az egylet mult évi elnöke 
ez évre tiszteletbeli elnökké neveztetett. 

+ (A Szent-István-Társulat ez évi közgyülése) deczemberhó 4-én dél¬ 
előtti 9 órakor a pest-belvárosi borz-utezai 3. számu lakban fog megtartatni. 
A közgyülést a pesti angol-kisasszonyok templomában félkilenczre szent 
mise előzendi meg. 

** (A Lloyd-társulat,) oaját helyiségeiben fölolvasásokat fog tartani. 
Ezek közöl az első Hunfalvy Pál tartja magyar nyelven : a földsarki utazá¬ 
sok eredménye és jelentőségéről. A többi fölolvasás német nyelven lesz. 
Ezekkel kapcsolatban kamarai hangversenyeket is rendeznek. 

** (Hölgy-kör alakult Kolozsvártt), hogy a téli estéken fonókákat ren¬ 
dezzen. Bár e régi jó szokás fölelevenitésével a régi jólét is visszatérne! 

** (A budai kaszinó) elnökéül báró Baldacsi Antalt választották meg. 
** (̂ 1 debreczeni zenede) növendékeinek száma már is 220-ra megy, 

kik közöl 50 szegényebb sorsú, a kiképeztetésben ingyen részesül. 
** (A hódmezővásárhelyi kaszinó,) mely 250 tagot számlál, közelebb 

tartott közgyülésén, elnöknek Fekete Mihályt, alelnöknek Fekete Ödönt 
választotta meg. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Tüzesetek Erdélyben) Szombatfalván öt székely gazda lakháza, 

minden gazdasági épülete, minden gabonája és takarmánya elégett. A gyu-
ladás vigyázatlanságból történt. Rugonfalvát f. hó 7-re viradólag roppant 
tűzvész látogatta meg; 23 székely gazda veszté el mindenét. Biztositva egy 
sem volt. Hir szerint ezen égés boszu müve volt. A mult hét végén Seges¬ 
vár körül több erdőégés történt, különösen nov. 4-én éppen az orsz. vásár 
napján a várostól három irányban égett az erdő. Disznódon, Kistornyán és 
Kakasfalván közelebbről szintén erdőégések fordultak elé. Disznódon még 
két csűr is leégett. 

** (A magyar-sárdi erdők ötödfél napig égtek) noha a tüzet 30 — 40 
ember könnyen kiolthatta volna. De hogy e kis segély sem tudott összeál-
lani, valóban bámulandó közönyösségre mutat. 

** (Gyilkosság.) Egy máté-szalkai izraelitát, ki a Szathmári vásárra 
utazott, kocsisa Vetés táján agyonvert és elásott. A gyilkos fölfedeztetvén, 
büntetését börtönben várja. 

Mi ujság "} 
** (Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedély folytán Hegenbarth Manó, a 

szegedi gőzhajózási ügynökségnél hivatalnok, Hadasi-ra, — Fischer Ferencz 
pacséri illetőségü szegedi tanuló Halász-rn, — Vilier Imre pesti szabómes¬ 
ter Csák-ra, — Schwarz Béla, nyitramegyei tiszteletbeli esküdt Feketé-re 
változtatták vezetékneveiket. 

** (A pesti városházán volt nagy szobrok) melyek levételkor némi 
sérülést szenvedtek, Marsalkó által kijavitva, jövő tavaszon régi méltóságos 
helyökre fognak föltétetni. 

** (Háromjó modár a Kiskunságból,) Majsa mezővárosban nevezetes 
csalást vitt véghez. Ugyanis Garibaldi József, Rózsa Sándor és Kossuth 
Flóra nagyságuknak adván ki magukat, az együgyü népet azzal ámították : 
hogy ők az emigratio küldöttjei, s avégből jöttek, hogy a határszélen titko¬ 
san lappangó m. hadsereg számára — mely számban meghaladja a 20—30 
ezerét — pénzt váltsanak be, t. i. aranyért bankjegyet; — s igy sikerült 
tantusokért már mintegy 3—4 ezer oszt. frot összeszedni; különösen egy maj-
sai kovácsmester 1000 ftot adott, csakhogy a hadsereg mielőbb be jöhessen. 
E becsületes mesternek neje annyira hitt Kossuth Flóra ő nagyságának, 
hogy még a törvényszék előtti kihallgatás alkalmával is folytonosan nagy¬ 
ságos asszonynak czimezte, és nem lehetett vele elhitetni, hogy biz az nem 
más, mint egy szegedi susztermajszterné, ki e kalandra kedves ilete párjával 
elég merészen vállalkozott. 

** (A megyesi agarászverseny) végbement. Hét pár agár közöl a bil-
likom-futásra Hellebrand és Návay Lajos kutyái versenyeztek, melyek közöl 
az ezüst kulacsból álló pályadijat Hellebrand agara nyerte el. 

** (Az ujonezozásra vonatkozólag) 1863-ik évre az egész birodalom — 
a katonai határvidéket nem számitva — 85000 ujonczot lesz köteles kiállí¬ 
tani, még pedig február 15-től márczius végeig terjedő időfolyam alatt. 
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** (Izraelita falusi-biró.) Hevesmegye Máczonka nevü helységében, 
községi birónak Bárock Gábor izraelitát választották meg, kit igazságsze-
retete és kitünő magaviselete miatt a lakosság átalánosan szeret és tisztel. 

** (Ami halad, el nem marad.) Turkeviben a mintegy hat évvel ezelőtt 
meggyilkolt Boros Pál nagykunsági csendbiztos gyilkosait fölfedezték; kik¬ 
nek egyike, ame ggyilkoltnak saját leánya volt. A nő, két orgyilkos társával 
együtt halálra itéltetett. A negyedik bűntársat még nem fogták el. 

** (Egy nagy könyvgyűjtemény) rendezésével s eladásával van meg-
bizva ifj. Kun Pál, kinél e könyvek jegyzéke megtekinthető. Kik e gyüjte¬ 
ményt, mely több, mint 1000 darabot foglal magában, akár részben, akár 
egészen, birni óhajtanák, személyesen vagy bérmentes levélben, Pesten, 
képiró-uteza 4. sz. alá hozzá fordulni sziveskedjenek. 

** (A „Családi-kör" czimü szépirodalmi lap) újévkor becses megle¬ 
petésben fogja részesíteni előfizetőit. Egy szép műlap lesz az, Orlaytól, „Kun 
László udvara, 1272—1290-ben." Kőre Marasztoni fogja rajzolni. 

** (Nagyszerü izraelita menyegzö) volt Szegeden, e hó 18-án. Lőw 
Lipót szegedi főrabbinak Amália leánya kelt egybe Barach Benedek ügy¬ 
véddel, a topollai főrabbi fiával. A lakoma a község termében, a táncz a 
szinházban folyt le, minthogy a községterem nem lett volna képes a vendég¬ 
sereget befogadni. Örvendetes, hogy a zártkörű ünnepély egészen magyar 
volt, valamint a társalgási nyelv, ugy az ifjuság öltözéke is. Az örömapa és 
az uj pár, 10 óra körül értek a tánezterembe, s éljenzéssel fogadtattak. A vő¬ 
legény arczán jól állt az a kardvágás nyoma, melyet 13 év előtt a csaták 
mezején kapott. 

** (Egy ittas adószedő dijnok) Nagykanizsán, éjféltájban az utczán 
katonaőrökkel jött össze, kik szintén ittas állapotban voltak. Összeko-
czanva, az adószedő szuronydöfések alatt összerogyott. A sebesült egykor 
őrmester volt, s a katonai kórházba vitetvén, e hó 19-én meghalt. 

** (UdvarhelyiMiklós elaggott xzinészünk)hóvágyon, elhagyottan fek¬ 
szik. Ha a részvét késik, majd ágyához ül a nyomor. 

— (Halálozás). Rozsnyóról irják, hogy ott nov. 19-én egy köztiszte¬ 
letben állott férfiu koporsója körül gyült össze nagy számmal a város és 
vidék gyásztisztelgő közönsége. Azon napon temették ugyanis az élete 70-ik 
évében elhalt Zabari Szontágh Lajos urat, a tiszai evang, egyházkerület 
egykori felügyelőjét. A közügyeknek szentelt hosszu nyilvános pályáján 
mint ember és hazafi s főképen mint egyházának tevékeny és buzgó tagja, 
régóta birta polgártársainak tiszteletét s becsülését, a mit a temetés alkal¬ 
mával nyilatkozott közrészvét is tanusitott. Áldás emlékére! 

— (Halálozás.) A fővárosi köröket igen szomoruan lepte meg a^on 
hir, hogy dr. Tóth Sándor, a pesti reáliskola köztiszteletben állott ifju 
tanára, nov. 22-én még csak 34 éves korában, nehány heti betegség után meg¬ 
halt. A boldogult férfiu tudományos intézeteinknek s irodalmunknak egyik 
munkás, tehetséges harczosa volt s halála érezhető veszteség tudományos 
ügyeinkre nézve is. Tanári állomásán kivül más téren is találkoztunk tevé¬ 
keny szellemével: tagja volt a tud. Akadémiának, első titkára a kir. m. 
term. tudományi társulatnak, s tagja több más tudományos társulatnak. 
Kora halála közrészvétet gerjesztett. Béke hamvaira! 

= (A magyar gazdasszonyok egyesületének igazgató-választmánya 
köszönetet szavaz) mindazon lelkes honleányok- és honfiaknak, kik kegyes 
adományaikkal az egyesület szent czélját magukévá téve, segélyezéseik által 
azt azon helyzetbe segítik, melyben feladatának megfelelve hazánk iránti 
kötelességét teljesítheti; nevezetesen : nm. gr. Károlyi György urnak f. é* 
oct. hó másod felében tartott kiállitási termeknek saját kertészei általi fel¬ 
díszítéséért ; a magyar gazdasági egyletnek a kiállitás idejére a Köztelek 
termeinek szives átengengedéseért; Polák testvéreknek 50 darab arany és 
ezüst oklevél dij nélküli elkészítéséért: továbbá azon nemeskeblü honleányok 
és honfiaknak, kik a kiállitást pénzbeli segélyezéssel előmozdítani szívesked¬ 
tek. Névszerint a Maliitok részére jutalomdijakkal járultak : 

Gróf Batthyányi Lajosné 3 arany, gróf Wenkheim Józsefné 2 napó¬ 
leon arany, gróf Pejacsevich Pálné 1 arany, gróf Zichy Pálné 2 arán)', Bo¬ 
hus Szőgyényi Antonia 1 arany, Damjanics Jánosné 1 arany, Szalay Jánosné 
1 ar. Hollán Ernőné 1 ar. Szegfy Mórné 1 ar. Simigh Istványné 1 ar. Vi¬ 
dacs Jánosné 1 ar. Návay Jánosné 1 ar. Kralovanszky Istvánné 1 ezüst tal¬ 
lér. Csernovics Jánosné 1 ezüst tllr. Gróf Hugonay plébános 10 ft. Braun 
Lajosné 10 ft. Gróf Vayné 5 ft. B. Rudnyánszky Polgár Zsigáné 5 ft. Gó-
riné 5 ft. Benedikty Györgyné 2 ft. Frievisz Ferenczné 2 ft. Erdődy Sa¬ 
rolta 2 ft. 

Ezen előszámlált ösztöndijakból a kiállítók közöl, mint megnyert ju¬ 
talmat azon óhajtással, hogy azok ujonnan ösztöndíjul szolgáljanak az 
egyesületnek átengedték : Simigh Istványné 2 aranyat, Tarczaly Lenke 1 
arany, Braun Lajosné 1 ar. és 5 forintot, Benedicty Györgyné 5 ftot Ertl 
Károly 1 ezüst tallért, Kozmovszky Antalné 1 aranyat. 

A kiállitás ideje alatt kegyes adomány okkal járultak gróf Batthyányi 
Lajosné 10 frt, Almásy Pál 20 ft, gf. Széchényi Ödön 5 frt, Németh Lajos 
5 ft, b. Eötvös József 2 frt, gf Széchényi Gyula 5 frt, gf Károlyi Lajos 5 ft 
wf Zichy Jenö 1 ft, gf Zichi Rezső 1 ft, Tassy Kálmán 1 ft, Kolozsváry Ift, 
Rajkovics Márk 1 ft, Smidtunger 5 ft, Noszlopi Constantin 1 ft, Horompos 
Gábor 1 ft, b. Eötvös Dienes 1 ft, Jusztyné 1 ft, Ivánka 1 ft, Gajáry 1 ft., 
Reményi Rózsa 2 ft, Vereby Soma 1 ft, Endre Alajos 1 ft, Két névtelen 1 
forintjával 2 forint. 

Az eyyesülvt pénztár alapja segélyezéséhez : Herczeg Pálffy Antalné 
50 frt. Göndöcs Istvánné 3 ft. Berzsinszky Károlyné 1 ft. Veitersütsz Já¬ 
nosné 4 frt. Glubay Ferenczné 5 ft, Fülöp Péterné 1 frt. Fluck Otil 5 frt. 

Fluck Gusztávné 1 ft. Kovács Ignáczné 1 ft. Makay Imréné 1 ft Sefcsik 
Istvánné 1 ft. Ludlovics Lila 3 ft. Gubányi Frigyesné 2 ft. Bághy Berta 1 
ft. Jeszenszky Pálné 2 ft. Torvics Hona 1 ft. Baltazár Ivánkai ft. Góriné 5 f. 
Lumniczer Jozefa 1 ft 

Végre, a legközelebbi időkben tagokká lettek : Alapitók Birly Krisztina 
100 ft. Lukács Mór 100 ft. Igazgatói minőségben három évre évenkint 5 
forinttal Ádám-Váczy Emilia, Grünné Hajnik Pálné, Méger Györgyné, 
Miksics Magdolna, Birly Edéné, Góry Békásy Emilia, Gömbös Emilia' 
Gömbös Petronella, Cséry Lajosné, Déchy Jánosné, Buza Mária, Sztupa 
Györgyné, Tacsocsik Péterné, Kozmovszky Antalné. 

Rendes tagi minőségben három évre évenkint 3 forinttal : özvegy Ra-
dányné, Jatos Istvánné, Hipp Mária, Csorda Etelka, Thanhoffer Pál, Kirá¬ 
lyi Pál, Dr. Garay. 

Ezen a társadalom minden rétegéből mutatkozó nagy részvét azon 
szerencsés helyzetbe juttatja az igazgató-választmányt, hogy nyugalommal 
nézvén nagy feladata elé, remélheti, hogy mindazon szent kötelességeknek, 
melyeket édes hazánk irányában magára vállalt, eleget téve elmondhatja : 
áldás van a nép jóakaratán. — Pest, nov. 21-én 1862. — Választmányi 
meghagyásból Sztupa György, egyesületi jegyző. 

Pályázati hirdetés. 
A „Protestáns Egyházi és Iskolai lap" 1860-ik évi folyamának okt. 

28-án megjelent 43-ik számában a magyarhoni ág. hitv. evang, egyház¬ 
egyetem részéről protestáns gymnasiumok számára készítendő magyar 
nyelvtani és magyar irodalom történeti tankönyvekre pályázat hirdettetett 
ki. Az 1862-ik év január 1-jére, mint a kitüzött határidőre, egyetlen pá¬ 
lyamű sem adatván be, s folyó 1862-ik év' september 2-án tartott egyete¬ 
mes gyülés határozata foljtán e pályázatok ujra kihirdettetnek, és pedig a 
következő feltételekkel : , 

I. Szerkesztessék oly magyar nyelvtan, mely alkalmas kézikönyvül 
szolgálhasson a magyarhoni ág. hitv. evang, algymnasiumokban nemcsak a 
nyelv alapos megtanulására, hanem a nyelv szervezete és alakai ismertetése 
mellett, a tanulók értelmének fejlesztésére is, tehát észszerü, fejtegető me-
thodikával irva, s melynek önálló füzetekben is kiadható következő részei 
legyenek : 

1) Szóalakban az I-ső osztály számára. 
2) Mondattan a 2-ik osztály számára. 
3) Körmondottan a 3-ik osztály számára. 
4) Versmértéktan s üzleti irály a 4-ik osztály számára. 
Minden rész kellő s a magyar remekírókból alkalmas példákkal gaz¬ 

dagon legyen ellátva, az előadás szabatos s ne áradozó legyen. 
E mű pályadija 300 ft. o. é. Ezenkivül az alkalmasnak itélt munka a 

szerző tulajdona marad. 
II. A protestáns felgymnasiumok számára készítendő magyar nyelv¬ 

tudományi és irodalomtörténeti tankönyv részei legyenek. 
1) Költészeti és prósai irálytan, mely egy kötetben, két részben ma¬ 

gában foglalja : 
a) a magyar költészettani (elméletét s minden versnemre) alkalmas 

gyakorlati példákkal; 
b) az irálytan különös szabályait, kiválólag pedig a prósa és szónok¬ 

lat szabályait, vagyis az ide vágó tárgyak és eszmék feltalálására (inventio), 
rendezésére (dispositio) s kiállitására (elocutio) vonatkozó fejtegetéseket 
és szabályokat, kellő s remekíróinkból kölcsönzött példákkal. 

2) A magyar irodalom története oda mellékelt oly példákkal, melyek 
korszakot képező Íróknak necsak muukái, de szellemük ismertetéséül 

és az aesthetikai képzés segédeszközéül szolgáljanak. 
E rr.ü pályadija 300 i'orint o. é. Ezenkivül az alkalmasnak itélt műnk\ 

a szerző tulajdona marad. 
E tankönyvekül szolgálandó kéziratok a szerző nevét magában foglaló 

jeligés levél kiséretében a kitüzött határnapig, ugymint az 1864 dik év 
január 5-ig Pestre az egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor urnak bekül¬ 
dendők, ki azokat a birálókul felkérendő Hunfalvi Pál, Greguss Ágost 
akad. tagoknak s Vandrák András, Breznyik János és Korren István taná¬ 
roknak adandja át. A birálók okadatolt véleményeiket 1864. május végeig 
b. Prónay G. egyetemes fölelügyelő urnak küldik be, s ekkor az alkalmas¬ 
nak talált munka szerzője a kitüzött pályadijt is átveendi. Ha egyik bekül¬ 
dött munka sem felelne meg a czélnak, a dij ki nem adatik. 

Végül az egyházegyetem, olcsó kiadást eszközlendő, feltartja magának 
a jogot az alkalmasnak itélt munkát, méltányos irói dijért a szerzőtől meg¬ 
vásárolni. 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek,nov. 22.„Az utolsólevél."J?r&nczi& vigj. 3 felv. Az élénk menetű 

darab a szépszámu közönséget folytonos derültségben tartá. A szereplők 
közöl leginkább Egressy, Szerdahelyi és Szigeti tüntek ki. 

Szombat, nov. 22. „Borgia Lucretia." Opera Donizettitől. Sikerült 
előadás. Bignio tisztán és szépen énekelt. Hofbauer, Voggenhuber és Pauli 
szintén dicséretet érdemelnek. 

Vasárnap, nov. 23. „Szigetvári vértanuk." Dráma 4 felv. Jókai Mór¬ 
tól. E gyönyörü nyelven irt darabban ez estén Gesztesi Etelka k. a. tette 
első szini kísérletét. Kezdetnek kielégitő, sőt sok helyen meglepő volt. Jó 
szinpadi alakkal, elég csengő hanggal, mint alapkellékekkel, a termesz ettő 

Vasárnapi Újság, 1862. november 30. 574. o.




