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főntisztelt lelkes elnöknőnek, mint értei közbenjárónak szives buzgó- 
ságáról tesz bizonyságot, ki 2 3  év óta mint választmányi tagja s 3 
év óta mint fáradhatlan buzgalmu másod elnöknője ezen emberszere
tő jótékony női egyesületnek lankadni nem tudó ügyekezete által a 
szenvedő emberiség’ enyhítésére már olly sok jót és hasznost eszkö
zölvén , ez alkalommal is el nem mulasztó a föntisztelt ajánló urat 
személyesen megkeresni, s valamint kérelme’ teljesítésének óhajtott 
sikerét a többször nevezett báró urnái, úgy másfelől gondos buzgó- 
ságának legszebb jutalmát saját könyörületes- és nemeskeblüségének 
öntudatában is bizonyosan bőven föltalálandja.

* Bartay ur külhoni utjából visszatérve néhány napi ittmulatá- 
sa után újra Pozsonba és Bécsbe utazott. Igen biztat a rem ény, 
hogy a világhíres énekművészek’ legjelesbjét R o n c o n i  urat szép 
hangú s zenemüveltségü ifjú nejével együtt színpadunknak néhány 
előadásra megnyerheti. Mi ha sikerülne, valamint a színházi közön
ség úgy az igazgatónak is szerencsét kell kívánnunk. A dalmüvek, a 
jeles párral adatandók, lennének hihetőleg, Lucrezia, Beatrice, Stra- 
niera, II Giuramento és a még nem hallott Roberto Devreux, melly 
utóbbiban a szép Giovanma (Ronconi’ neje) a bécsi udv. színpadon 
is köz megelégedéssel szerepelt. Reméljük, hogy addig Schodelnét 
is újra magunkénak mondhatjuk, ki nem kevesbbé fogja vonzókká 
tenni e zenészi műélvek’ bájait.

A. * A napokban és Bartay ur’ jelenlétében állíttaték össze e 
lapok’ szerkesztőjének elnöklete alatt egy több műértő urakból ala
kult választmány, a húsz darab aranyból álló s Bartay ur által Köl
csey’ ismeretes hymnuszára irandott legjobb zene’ jutalmazására 
szánt pályadíj’elitélése végett. A beküldött 13 müvek közöl —  mely- 
lyek között számos dicséretreméltó szerzemény van —  legtökéle- 
tesbnek, minden megkivántatóságot magában leginkább egyesítőnek 
lenni találtatott (pedig közértelemmel) az 1. számmal, és „itt az írás 
olvassátok“ jeligével ellátott pályamű, melly a mondott díjat nyeren- 
di. A levélkék csak előadás után bontatván föl, annak szerzőjét még 
nem tudhatni; kiváncsi szemmel és füllel várjuk a talány’ feloldását. 
A hymnus méltó hangburokja a nagyszerű szavaknak, és valóban ér
demes lesz a népszerűségre.

* Mondják, hogy derék karmesterünk Erkel ur’ jeles zenete
hetségének tisztelői Hunyady László’ szerzőjét a méltányos kitünte
tésnek mi nemével szándékoznak meglepni. Köszönet előre is a nem
zeti zenészét’ lelkes barátjainak !
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