
Szarvas, Tizenötödikévfolyam 

Bel iczey-u tcza 11 szára, hova a lap szellemi részé1 

illető közlemények küldendők. 
BÉBÍViüNTETLEN IIEVKLKK ET, NEM FOGADTATNAK, 

M E G J E L E N I K M I N D E N V A S Á l t N A P . 

E l ő f i z e t é s i á,ra,3s: : 
Egész évre 8 kor. Félévre . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. - Egyes szám . 1 6 fin. 

Szent Istvánnak, az első magyar királynak, 
a keresztény Magyarország megalapítójának 
emlékünnepe, vallási és nemzeti vonatkozásán 
kivül bizonyos nemzetéleti, hogy ugy mondjuk 
gazdasági ünnepet is jelent Magyarországon. 
Szent István napjára már kiszórta aranykalászos 
kincsét ez az áldott magyar föld. A mit dolgos 
munkáskéz elvetett, azt már le is aratta s a 
cséplőgépek álmos, monoton berregése jelezi, 
hogy a termő föld, a kalászérlelő nap munkája 
véget ért, Kezdődik a gépé, vagy a cséplő-rudé. 

Erkölcsi lényegében, nemzeti tartalmában 
és kulturális jelentőségében nekünk, magyarok-
nak nagy, kiválasztott ünnepünk Szent István 
napja. Egy nagy gondolkodónak, égy széles lát-
körü államférliunak, egy pugáuyságban csodála-
tos képen fölvilágosult fejedelmi elmének hosszú 
évszázadokra s tán évezredekre kiható ténye fű-
ződik hozzá. A pogány Vayk, mint nemzetének 
bölcse j°lenik meg a világtörténelem előtt. Ősei 
vallásáról átvezeti vaderkölcsü, ele nemes tar-
talmú nemzetét a czivilizált nyugat egyedül üd-
vözítő vallásába, a kereszténységbe. Meggyőző-
dés, hitbeli színváltozás, a léleknek bizonyos 
valláserkölcsi ref'ormácziója vezette-e Vaykot a 

Belicey-utcza 11. szám vsaját ház,) hová az elő-
fizetési pénzek intézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Kiadó s l ap tu la jdonos SÁMUEL ADOLF 

pogány oltárok mellől a keresztény hit oltárá-
hoz, ki kutassa azt? A történetíró sem láthat 
bele a lelkek mélységeibe, ha különösebb meg-
nyilatkozás nem segíti benne. Lehet, hogy a 
pogány fejedelmi ifjú, a mikor a keresztény 
vallást fölvette, csakugyan keresztet is vállalt 
nemzetéért. Saulból Pállá változni, szép bibliai 
példázat, de még a bibliában is csodatétel árán 
lesz a hitetlen Saul hivő Pállá. Lehet, hogy a 
kereszténység Szent Istvánnak — keresztje volt. 
Nehéz kereszt, a melyet pogány neveltetése ősi 
hite ellenére vállalt népéért. De annál fensége-
sebben áll elénk az első magyar király alakja, 
a ki világot átölelő, jovöbe néző tekintetével 
fölfedezte az emberi, társadalmi, nemzeti hala-
dás hatalmas útját, a mely a müveit nyugati 
világ hitének forrásához, a keresztény egyház-
hoz vezet. 

Az erös nemzeti életnek, a nyugati czivili-
záczióval való párhuzamos fejlődésnek alapjait 
építette föl a pogányoltárak romjaiból. Meglátta, 
hogy ez csak ugy lehet és másként nem. A po-
gány vallás elszigetelné népét a nagy nyugat 
áramlásától. Es e holt szigetről elvezette hát a 
pogány magyart a fejlődés, örök haladás hatal-
mas forgatagába, 

A kereszténységgel életnedvek áradtak a 

nemzet testébe, a melyet elsorvasztott volna a 
pogány élet szárazsága. Ma, Szent István napján 
szintén tolakodik tollúnkra ez a hasonlat. Mert 
ez ünnep nemzetéleti vonatkozásával ellentétben 
ma szárazság sorvasztja a nemzet testét, a mit 
a nemzet erkölcsi életében bevitt ezer év előtt 
egy bölcs fejedelmi elme, azt az életnedvet ma 
megtagadja a nemzet anyagi életéből a természet. 

Irtóztató szárazság van. Az ég állandóan 
és kétségbeejtően derűs. Szent István napján 
reményetörten gondol a magyar nép munkájá-
nak eredménytelenségére és epedve várja a má-
sik, a jobb esztendő hajnalát. 

Szent István napján, a mikor a termő föld 
garmadába hullt kincsei kápráztatják a munkás 
magyar nép szemét, szomorúan kell látnunk, 
hogy a természet daczosan ellenszegül e nap 
sajátos nemzetéleti jelentőségének. A gazda ko-
moran, leejtett kézzel áll letarolt földjei előtt, 
a melyeknek java kincsét nem ő, hanem az 
izzó nap heve aratta le. Kietlen szárazság ara-
tott a buzakalászos, drága magyar földeken s 
a kalászok, a mit koszorúba köt az aratóleány, 
halotti koszorúja egy szomorú gazdasági évnek. 

Most Szent István napján nem lehet más 
imádsága a magyarnak, mint ez: 

— Magyarok Istene, adj jobb esztendőt a 
mostaninál. 

v 

Balog Illés kétségbeesett hangulattal tért be a 
kávéházba, ahol rosz, de annál zajosabb muzsikaszó 
csalogatta be a vendégeket. Aznap kapta meg hazul-
ról a levelet, melyben édes anyja kíméletes körülirá-
sok közepette tudtul adja, hogy abban az órában, anti-
kot a levelet kézbe kapja, bizony már más felesége a 
szöszke Buzogány Erzsébet. Az első percben mérgesen 
dobta el a levelet. 

— Eh ! mi közöm hozzá. 
De aztán csak megint elővette az anyja reszkető 

írását s ulvasta, olvasta az egyszerű sorokat, min'ha 
be sem tudna velük telni, Mintegy öntudat nélkül ol-
vasta a levelet s bár nagyon rosszul esett, nem tudta 
levenni a szemét az írásról, még akkor sem, amikor 
kicsordult bélóle a keserves fájdalom könnye. Tudta 
már hónapok óta, hogy az ő Szerel műknek vége és ket-
té váltak az utaik, hogy soha többé ne találkozzanak. 
Mégis — s ezt magának sem merte bevallani — élt 
lelke fenekén valamelyes tiUos reménység, hogy mégi* 
talán mégis 1 Talán mégsem lehet az, hogy akik oly 
»«gyón szerették egymást,, etuidjanak válni mmdorukre 
hugy a szuüu, artatian leány, aki az első szerelmi má-
mor örömeiben őijöugve ingta át nyakunkat s majd 
ni'.-gfojiott a csókjaival, az a lány mas fértiuak is odu 

tudja magát adni. S az alatt az esze a szája folyton 
"hangoztatta, hogy vége van annak az időknek, többé 
soha tel nem támadhat, élt és boldogtalan szerelméből 
taplálkozotL a titkos sejtés, hogy van a szerelemnek és 
boldogságnak feltámadása. Néha azonban próbált felej-
teni. A nagy városban sok a szép leány, van közöttük 
olyan is, nem egy, aki híven, önzetlenül tud szeretni 
egy olyanféle szegény legényt mint amilyen Balog Ülés 
volt. JÜe a nőhódiiás fele utján mindig megállott. 

— Minek ez nekem ? gondolta magában. Hisz 
nem vagyok szerelmes beléjük. Minek vegyek nyűgöt a 
nyakamra ? Nekem csak ő k e l l e t t . . . . 

tí most jött a kurta hiradas arról, bizony haszta-
lan remeit titokban. Vege mindörökre vege szive első 
szerelmének, Eérjüez ment a leány, ma volt a násza s 
ebben az örahan, mikor komor kétségbeesés között nézi 
a levelet, boldog mámorban kalandozza be a földi pa-
radicsom berkeit. Legyen átkozott az a boldogság. 

Balog Illés végre erötvett magán. A levelet tűzbe 
akarta dobni, de aztán eszébe jutott, hogy az anyja 
írása mégis meg kell becsülni. Elzárta a levelet, aztán 
elment hazulról. 

Ni liéz, vontatott léptekkel ment le a lépcsőn 
Ugy érezte, mintha lábbadozó beteg lenne, aki hetek 
után most kelt fel az ágyból Ágyában tompa zsibon-
gást érzett s szive nagyon nehéz volt. Olyan Álla-
potban Volt, mint hat hónap előtt, amikor a leány a 
szemébe mondta neki, hogy nem szereti és vége 
köztük nhiidtíiineK. 

így, t>-liámadváu a muh kuseiű-égei, komoran bal. 
Jagbtt a tényL n uszó mozakon Balog Illés. A korül-

lötte sürgő embertömeget nem is vette észre, pedig 
nem egy leányszem akadt meg a derék, szép arcú fia-
tal emberen. Balog Illés nem nézte, csak érezte maga 
körül a nőket s elkeseredetten gondolta: 

— Nem törődöm velük, Rosszak. Egyik olyan 
mint a másik. 

Végre is belefáradt a barangolásba, A tömeg 
meggyérült körülötte, a boltokat becsukták, csend és 
pusztaság támadt lassan a kesergő ember között. Ez 
jól esett neki. Felnézett az égre, a melyről Csillagok 
mosolyogtak alá. De megunta a merengést a fiatal em-
ber. Eeltámadt benne az élet, a vér. A szomszéd utcza 
sarkáról czigányzene ütötte meg a fülét s gyors elha-
tározással arra vette útját. 

Meleg nyári estéken vigasztalan képet nyújt az 
ilyen pesti mulató kávéház. A czigányon, a sovány 
pinczéren s a feslett életű kasziros lányon kívül alig 
van benne valaki, a ki betéved egy-egy feketére, a 
törzsvendég, rendszerint gyanús ember. A hogy félre 
csapott kalnppal, nagy erős iepiekkel ment végig a he-
lységen Ballog Illés, pinczér, kasziros lány és czigány 
Összenéztek, 

— Itt kinéz valami. 
A fizető odasúgott a szépen fésült, fáradt arczu 

leánynak : 
— Pali! 
A mi annyit jelent, hogy balek. 
Balog Illés tényleg Palinak készült. A czigány 

he yes sejiéhsel keserves, szomorú nótába í'ogo-t s a 
fiatal emlu , a mint mind szaporábban emelte ajkához 



I . A tanulók felvétele. A szarvasi m. kir. 
állami polgári leányiskolában a tanulók felvétele 
és beiratása szeptember hó 5 első napján, min-
dennap d. e. 8—12-ig az igazgatói irodában 
történik. A felvételi és javitó-vizsgálatok szep-
tember hó 2-án délután 2—5 óráig tartatnak. 
A tanév ünnepélyes megnyitása 6-án és a ren-
des tanítás 7-én veszi kezdetét. A felvételre a 
tanulók szüleik, vagy azok helyetteseinek kísé-
retében tartoznak feljönni, — azok nélkül a ta-
nulók felvétele nem eszközöltetik. 

II. Az iskolai felvétel feltételei. A polg. is-
kola I. osztályába szabályszerűen csak olyan 
iskolai tanulók vétetnek fél, a kik a népiskola 
IV. osztálya számára kiosztott tantárgyakban ele-
gendő jártassággal birnak s ebbeli ismereteiket 
vagy IV osztályú bizonvitványnyal, vagy felvé-
teli vizsgálattal igazolják. A felvételnél szüksé-
ges : 1. Keresztlevél. 2. A népiskola IV osztályá-
ról bizonyítvány és 3. Ujraoltási bizonyítvány. 

III. Iskolai illetékek, a) Beiratási díj 3 kor. 
b) Tandíj 10 kor. c) Ifjusági-könyvtáridij 1 kor. 
d) Értesitödij 2 kor. és e) Nyugdíj alapra 30 
fillér, összesen 16 kor. 30 fillér, mely összeg-
ből a beiratásnál legalább 11 kor. 30 fillér fi-
zetendő. Szegény, vagyontalan szülök oly gyer-
mekei, a kik jó magaviseletűek s az előző tan-
évről legalább jó osztályzatuk, azaz olyan bizo-
nyítványuk van, hogy a szépírást, éneklést és 
tornát nem számítva, egynél több elégségesük nin-
csenf tandiimentességet nyerhetnek. Tandíj mérsék-
letért olyanok folyamodhatnak, kik ebbeli ké-
relmüket családi és vagyoni körülményeikkel tá-
mogatják. Kérvényező csak a tanuló szülője, 
vagy helyettese lehet. A kérvény a vármegyei 
kir. tanfelügyelőhöz cimzendö és beiratáskor az 
igazgatónál benyújtandó. Kérvényt máskor — 
tanév közben — beadni nem lehet. A kérvény-
hez csatolandó : a) Keresztlevél, b) az előző év-
ről az iskolai bizonyítvány, c) egy évnél nem 
régibb keletű szegénységi bizonyítvány. A kér-
vény és mellékletei akkor bélyegmentesek, ha 
hiteles szegénységi bizonyítvány is van hozzá 
csatolva. 

A tan díj mentesség vagy mérséklés a tané v 
alatt is megszűnik : a) ha a tandíjmentesnek, 
vagy kedvezményesnek, vagy azon személynek, 
ki öt tartani köteles, vagyoni viszonyai kedve-
zőkké válnak, b) ha a tanuló valamely időszak-
ban a magaviseletből rósz tanjegyet kap, c) ha 
a tanuló az év folyama alatt a szépírást, ének-
lést és tornát nem számítva, két rendes tan-
tárgyból elégtelen tanjegyet kap. A tandijelenge-
désért folyamodók a beiratási 6 korona 30 fillér 
dijat — mely összeg senkinek el nem engedtetik, 
— beiratáskor előre kötelesek lefizetni. 

IV. A magántanulók és magánvizsgázók. A 
magántanulók kötelesek a tanév elején ren-
desen beiratkozni, vizsgálataik szabályszerűen 
az iskolai év végén az arra kitűzött időben tar-
tatnak meg. A kik egy vagy több osztály mel-
lőzésével vagy egyszerre több osztályból össze-
vont vizsgálatot akarnak tenni, azoknak enge-
délyért a kir. tanfelügyelőhöz kell folyamodniok; 
kérvényükhöz csatolandók: a.) keresztlevél, b.) 
iskolai bizonyítvány, c.) eddigi összes tanulmá-
nyokról szóló és ezek elvégzése vagy megszaki-
tása óta lefolyt idő alatti foglalkozását, nemkü-
lönben erkölcsi tekintetben való kifogástalansá-
got igazoló hiteles bizonyítvány. 

A kérvény a kir. tanfelügyelőhöz cimzendö 
és az iskola igazgatójánál nyújtandó be. A vizs-
gadíj ugy a magántanulók valamint magán vizs-
gázók részére egy osztály után 30 kor., osztály 
összevonás esetén egy osztály után 30 kor., a 
többi osztályok után 20—20 kor., azon felül 
az iskolai összes illetékek fizetendők, de a tan-
dijat csak egyszer kell fizetni, akárhány osztály-
ból tétessék is le egyszerre a vizsgálat. 

V. Egyes tárgyak alól való félmentés. A rajz 
és ének gyakorlati része, a szépírás, testgyakor-
lás és női kézimunka tanulás alól való felmen-
tésnek tiszti orvos által kiállított bizonyítvány 
alapján csupán testi hiba okából lehet helye. 
A felmentést félévre a gondnokság, félévnél hosz-
szabb időre, vagy véglegesen a kir tanfelügyelő 
adhatja meg. A torna és női kézimunka alól 
való felmentésnél szükséges, hogy az orvosi bizo-
nyítványban kimondassék, vájjon az illető tantárgy 
egész körére, vagy csak egyik részére vonatkoazék-e 
a felmentés. A felmentés iránt való és bélyeggel 
ellátott kérvények az igazgatónál nyújtandók be. 

VI. Szükséges tudni valók. Vidéki tanulók 
elhelyezésére az igazgató készséggel ajánl meg-
felelő szállásadó családokat. Megjegyzem, hogy 
a t. szülők által választott szállástadó családok 
nevei és lakás cimei az igazgatónál bejelentendök. 

A meghirdetett tandij összege a kinevezendő 
gondnokság határozata alapján esetleg változást 
szenvedhet. 

Szarvas, 1904. augusztus hó. 
Weinberger Fanni 

igazgató. 

H Í R E K. 
— S z e m é l y i hir. Dr. K r c s r a á r i k János 

Szai vas város orsz. képviselője f. hó 15-én városunkba 
érkezett. 

— B i m b ó h u l l á s . Angyal kellett az Istennek, 
magához vette hát az angyalarczu, fehér lelkű Piroskát. 
Röpke álom volt élete, megédesitője, megaranyozója 
s most gyásza a szerető szülőknek. Tizennégy esztendő 
szép reménye mult el K1 e i n Piroskával. Mindazok, 

a savanyu borral telt poharat, dúdolta, dalolta a szo-
morú dalt. 

S mind közelebb, közelebb jött a czigány. Már a 
fülébe búzta s egyszerre ott termelt a kasziros lány 
is, hogy segítsen inni, szomorkodni. 

— Igyatok, kiált á Balog Illés, ma még iszunk, 
holnap talán meg is halunk. 

Ugy van, hagyta helyben a nö és mosolyogva 
nézte a helyre fiatalt, — ugy-e, magának bánata van ? 
Szerelem, mi ? Sohse törődjön vele. Én is voltam ugy, 
de már nem törődöm vele. Minden jól van ugy, a hogy 
van. 

— Igaz, tehát igyunk, 
Ittak, összecsengtek a poharak s a tizedik pohár 

körül dalba fogott a kasszatündér. Kellemes, de kissé 
rekedt althangja volt és miután háromszor egymásután 
konstatálta, hogy szeretett valakit lánggal, hévvel) 
könnyekben tölt ki. A fizető odahajolt hozzá. 

— Kérj pezsgőt. 
S a szereli es emlékeitől zokogó kasszatündér 

pezsgőt kért. S a hogy a gyönyörű ital ott pezsgett a 
hósszu, vékony poharakban, Balog Illés ugy találta, 
hogy nem is olyan csúnya az élet. Csak élni kell 
tudni, ínég pénze legyen az embernek. Elvégre a nők 
mind egyformák. Rosszak. Szeretik a pénzt. Az egyik 
pénz miatt lesz feleséggé, a másik pénz miatt szere-
tővé. Alapjában véve ez egészen mindegy. 

Tudja, hogy maga tetszik nekem, szolt a lány. 
igen tetszik. Én ezt nem szoktam mondani mindenki-
Bek. Én nem vagyok olyan könnyen kapható. 

— Szép, szólt Balog Illés, erről majd később cse-
veghetünk. 

Duhaj dorbézolás következett. Szilaj nótákba fo-
gott a czigány, Illés a lánnyal tánczra perdült az el-
hagyatott Jumpkávéházba. Bejött a sarki rendőr, 
csendre inteni, mire leültették, pezsgővel itatták s a 
vége az lett, hogy berúgott a rendnek ébertelen őre is. 

— Gonosz leány, hűtlen leány, elí'elejtlek, elfe-
lejtek. 

Ezt mondta magában százszor is Balog Illés, mi-
közbén szerelmesen fonta át a leányt. 

Aztán mint mindennek, vége lett ennek is. A 
czigányok, az ivók is elfáradtak, a kisasszony vissza-
vonult a kasszába s ott elaludt. Balog Illés pedig rá-
könyökölt a márványasztalra s megszállta az álom. 

A'zl álmodta, hogy odahaza volt az ő esküvőjén. 
Látta, a mint a lány a neki idegen férfi karján re-
megve megy lel az állásra, s a hogy a fátyolt félre 
vonta, sápadt, beesett kisirt arCz nézett Balog illésre. 

S a pap kérdette : Szereted ? 
A lány feleit: Őt szeretem niost is. 
Es Balog Illésre mutatott. 
Ezt álmodta Balog Illés, aztán felébredt. A má-

mor elszállt a lejéből, utálattal nézett körül. Hogy ke-
rült Ő ide? Mit keras ő i t t? A feledést? 

Meddő próbálkozás volt. Nem tudott felejteni. 
KONDOROS ANTAL. 
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kik ösrhertíik a kedves, okos leánykát, fájó szívvel mon-
dunk neki Isten hozzádot s osztozunk a gyászoló szülők 
mélységes bánatában. Elhunytáról a következő gyász-
jelentést adták ki: Klein Adolf és neje Chemer Katalin 
valamint gyermekeik István és' Erzsébet fájdalommal 
jelentik forrón szeretett leányuknak, illetve testvérük-
nek Klein Piroska III. polg. isk. növendéknek, f. hó 
14-én életének 14. évében történt gyászos elhunytát. 
A boldogult földi maradványai f. hó 16-án délelőtt 10 
órakor fognak a békésszentandrási izr. temetőben örök 
nyugalomra tétetni. Nyugodjék békében ! . 

— A király születésnapja. Ő felsége e hó 
18-án töltötte be hetvennegyedik életévét. Ez alkalomból 
a r. k. templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, a 
középületeken és egyes magánházakon is zászlókat 
tűztek ki. 

— K a t o n á k bá l ja . A szarvasi besorozott if-
jak által aug. 27-én az Erzsébet liget nyári mulatójá-
ban rendezendő bál iránt az intelligens közönség kö-
rében kedvező hangulat mutatkozik. Ebből és az ifjak 
előkészületeiből előrelátható, hogy a bál fényesen fog 
sikerülni. 

— Halál a cséplőgép alatt. Borzalmas sze-
rencsétlenség történt Orosházán. Kunos Gyula gépész 
hazafelé húzatta a gépét s egy részeg részesember, 
névszerint Takács János ráült a géprudra, Útközben 
leszédült a rudról s a gép keresztül ment a testén. 
Pár óra múlva kiszenvedett. 

— Tüzek . Az a rettenetes szárazság, mely most 
országszerte uralkodik, városunkban is nagy károkat 
okozott. Nem volt az elmúlt hétnek olyan napja, melyen 
vagy a városban vagy a környéken tüz ne pusztított 
volna. Vasárnap délben jelezték a harangok, hogy új-
ból tüz ütött ki. A r n ó c z k y András gazdának gyul-
ladt ki nádfedelü háza fel nem deríthető okból. A tűi-
oltókkal együtt óriási néptömeg vonult ki a túz szín-
helyére. Ekkorára már hatalmas lángnyelvek törtek ki 
a tetőn, melyet önfeláldozó buzgalommal valósággal 
levettek derék tűzoltóink. így aztán a tüz tápanyaga 
nem lévén, hamarosan lokalizálva lett. Sokkal vesze-
delmesebb és oly nagy arányú tüz ütött ki kedden 
délután tírachna Mihály házánál, a milyen még Szarva-
son nem volt. A háznál éppen ^lakodalomra készültek, 
a mikor a disznóól nádfedele valószínűleg egy a ké-
ményből kipattanó szikrától tüzet fogott. Csakhamar 
lángban állott másik két melléképület s az udvaron 
felállított lakodalmi sátor is. Szerencsétlenségre erős 
szél keletkezett, mely a szikrákat_a szomszédos házakra 
hajtotta, miktől azok is meggyuladtak. Leégett P o d a n [ 
János zsindelyfedelü, K ö l b 1 József es K ő s z e g i Mi-
hály nádfedelü lakóháza és öt mellék épület. A tűz-
oltóknak hatalmas munka után sikerült a tűz tovater-
jedését meggátolni. Valósággal csodával volt határos, 
hogy a tüz közvítlen közelében levő Robicsek és 
Waldner féle fatelepek megmenekültek a pusztulástól. 
A tűzoltók erős munkájának köszönhető Brichna Mi-
hály házának megmentése is. Ennél igazalodott be, 
hogy mily sokat tesz a tűzfal a tűz tovaterjedésének 
meggátlásanál. A tüz ugyanis innen terjedt a szomszé-
dos házakra, de maga a főépület tűzfala által meg lett 
mentve. A kár hivatalosan még nincsen megállapítva ; 
ugy hozzávetőlegesen 20.000 koronára becsülhető. 
— Szerdán délután az uj ev. templom tornyában ujbó* 
tüzet jeleztek. A tűzoltók nagy apparátussal ki is vo-
nultak és tömérdek nép szaladt a harmadik tizedbe, 
hol a tüz jelezve volt, de tüzet szerencsére nem talál-
tak. A harangozót egy magánjáró füstje tévesztette 
meg s óvatosságból, ámbár a harangot félrevernie csak 
akkor szabad, ha lángot lát, harangozott tüzet. A hét-
nek három estéjén is lehetett látni városunkból, hogy 
a jókora távolságban levő tanyákon vagy szomszédos 
községben tüz pusztít. így lehetett látni egy Oroshá-
zán, Kisszénáson és Lederer Rudolf báboczkai ura-
dalmában pusztító tüzet. Az elöljáróság tekintettel a 
gyakori tüzesetekre, kidoboltatta a városban, hogy 
minden háztulajdonos köteles az oltáshoz szükséges 
viz készen tartásáról gondoskodni, óvatosságra intette 
a lakosságot és szigorú büntetést helyezett kilátásba az 
esetre, ha a tűzrendészed szabályokat be nem tartanák. 

— Ásatás az endrődi határban, A gyulai 
múzeumnak legértékesebb tárgyai az Endrőd alatti 
Hármas-Körös és Berettyó hullárateréből kerülte* nap-
világba. Innen a muzeum speciálitása: a párisi műtör-
ténelmi világkiállításon is feltűnést keltett sisak, a me-
lyet néh. Pulszky Ferencz kiváló archeológusunk „avará-
nak állapított meg, de Hampel a Krisztus előtti száza' 
dókból eredő rómainak állit; akár avar, akár római 
azonban, annyi tény, hogy hasonló motivumu sisakja 
csak a „Brittisch Muzeum" régiségtárának van még 
egy példány. A-, endrődi Körösből származik a gyulai 
muzeum mammuth csont gyűjteménye is. Újházi Mik-
lós endrődi kántor-tanító ugyanott négy esztendővel 
ezelőtt uj mammuth csontvázat észlelt és a nagy szá-
razság folytán abnormis alacsony vízállást a hét folya* 
mán a közművelődési egyesület a mammuth eso.ntoK 



kiásására használta. fel. Az Újházi által észleit csontváz 
csakugyan kiállott a sekély vízből és a mamrriuth lábá-
nak alsó szárcsontját és: több oldalbordát egészen épen 
emelték ki. A többi csontrész egészen szét mállott és 
csak vöröses sárga színével különbözik az agyagtól. 
A keményebb alsó lábszárcsont, mely becses adatul 
szolgál az állat nagyságának, beszállittatik a gyulai 
muzeumba. Az ásatást a helyszínén egész Endrőd köz-
ség értelmiségének örvendetesen élénk érdeklődése mel-
lett Domonkos János muzeumőr teljesitette. 

— A Singer Co varrógép részvénytársaság 
Szolnokról h e l y i p é n z b e s z e d ő t keres. — Aján-
latok levélileg a czéghez intézendők. 

— Felhívjuk a gazdaközönség figyel-
mét. Bak Adolf helybeli kereskedő piacztéren levő 
helyiségében gazdaközönség igényeinek megfelelő gép-
raktárt állított fel. 

Raktárában csak is a legjobb gyártmányú gépeket 
tartja. Most különösen & kiváló minőségű „Bácher1' 
féle egyes és kettős ekéit ajánlja, a melyeknek kitűnő 
voltát a legmagasabb szakkörök is elismerik. Ez ekék 
előnye az erős és tartós anyagmellett a könnyüségben 
rejlik, ugy thogy más gyártmányokkal különösen pedig 
kovács munkákkal szemben 1 —2 lóerő takarítható meg 
általuk. Bárki nemcsak szabadon megtekintheti ez ekét 
hanem megismerésükre esetleg próba használatra! 
is kiadatnak. 

— Az ártézi fürdőben a napok rövidülése 
miatt a hölgyek fürdési ideje d. u. 3—5 órára lett 
áttéve, 

— Minden vevő , ld Schlesinger Izidor jóhir-
nevű fűszer és csemege üzletében egyszerre vagy rész-
letekben 20 korona értékű árut vesz, csekély 3 koro-
na részletfizetéssel egy fénykép után készült életnagy-
ságú fényképet kap. 

— Gőz fürdő. A fürdő bériőség elhatározta, 
hogy minden Vasárnap d. u. férfiak részére, és minden 
Kedden d. u. Nők részére a gőzfürdő 40 fillérért lesz 
használható. 

CS A R N O K. 
A költő. 

— Humoreszk. — 

Kemény Barnabás végigjárta a vasúti kocsi má-
sodik osztályú fülkéit, míg végre egy üresre talált. A 
barbárt nem érdekelték a szép hölgyek, a kik a szom-
szédban csevegtek, hanem kényelmesen végig dőlt a 
pamlagon, mintha életonek legfőbb törekvése volna 
Morfeusz karjai között heverészni. 

De, ember tervez, Isten végez. Alig hunyta be 
szemét, mikor halk, meglehetősen szerény lépteket hal-
lott, majd az ajtó csendesen íélretolódult és valaki be-
jött. Dühösen tekintett a belépő szentségtörőre, de az 
ugy látszik nem volt gondolatolvasó s igy nem pályáz-
hatott a pokolba, a mint Barnabás kívánta. 

Ellenkezőleg, kényelmesen feltette táskáját a há-
lóba! leült Keménnyel szemben és zsebéből valami la-
pocskát vett elő. Érdekes egyéniség volt, azzá tette 
legalább a holló fekete sörény, a mely csak nem vál-
láig ért. Bajuszát borotválta, helyéről tüskék meredez-
tek elő. 

A lapocskában egyet-kettőt lapozott, azután ud-
varias mosolylyal megszólalt: 

Megengedi uraságod ? és kínálta az újságot. 
Hiába szabadkozott a magányában megzavart 

utas, át kellett; vennie a lapot, a melynek czime Kakucs-
falvi Hírharang volt. 

— Különösen ajánlom a verset, jegyezte meg 
nyájasan az ismeretlen. 

Kemény mit tehetett mást, hozzáfogott a kérdé-
ses lyrai ömlengés olvasásához, a melynek czime „Ki-
keleti hóvirág" szerzője Lantos Ármánd volt. Kezdő-
dött pedig ilyen formán : 

„A mikor a kikeleti hóvirág virít 
tízivemben szerelemnek bimbaja 
nyílik." 

Valósággal a szörnyvarsek közt is szörnyeteg 
volt, a milyenért a barbar középkor máglyára ítélt 
volna minden ember fiát. 

— Nos, mit szól nozzá ? szólt a hosszühaju iyu, 
aztán be sem varva a feleletet, folytatta önérzettől át-
hatott hangon. 

— Éu írtam," én vagyok Lantos Armánd, de csak 
írói álnéven, valósággal Havlicsek Benjámin vagyok. 

— Csinos kis vers, mondta Kemény düheben fo-
gait szíva, a miért ilyen nagyszerű munkát el kellett 
olvasnia. 

— Oh, kérem van még nálam több is. 
Kemény romülien ugrott tel, félt, hogy a vonat-

ról egyenesen: ideggyógyintézetbe kell kerülnie, ha meg 
egy Lantos Armand fele verset elolvas. 

— Kérem, kérem. Ne faradjon, hagyja csak Lan-
tos Benjámin akarom mondani Havlicsek Armánd, vagy 
nem tudom. micsoda ur. Legkevesbbé sem vagyok han-
golva lyrai költemények olvasásahoz, mondom, ne fá-
radjon. 

Könyörgött Kemény Barnabás, míg homlokán hi-
deg yeriteKcsóppeK gyöngyöztek a halalos rémülettől. 

A költő megkönyörült, de ha verseiben nem is, 
legalább társalgásával iparkodott mulattatni uti társát. 

— Lám, uraságod elismeri, hogy csinos verseket 
irok. De a világ oly irigy, oly ezudar, hogy ki sem le-
het mondani. Még a költői pályán is csak olyanok ér-
vényesülhetnek manapság, a kiknek protektiójuk van. 
Máskép volt ez Petőfi idejében. Ő még érhetett el ha-
tást, már én mindenütt visszautasításra találtam. 

Próbálkoztam mindenütt, minden lapnál és a 
szerkesztők versenyezve dobták a papírkosárba az én 
költeményeimet. Az én költeményeimet ! Lantos Ar-
mánd költeményeit ! Hát még az üzenetek, a mikkel e 
csak magukat, Ízlésüket kompromittáló cselekedetüket 
kisérték. Éppen nálam van egy pár belőlük. Ezeket 
mondva a zsebéből ijesztő nagyságú, nem éppen tiszta 
bőrtárczát vont elő, a melyből egy halmaz ujságszele-
tet vett ki. 

— íme, például a Fővárosi Hírlap mit üzen : „Az 
Isten szerelmére, fiatal ember, nem fél a kárhozattól". 
Semmi több. Máskor meg „verseit a papírkosárba be-
tettük," utókor áldani fogja érte emlékünket. A „Haza" 
czimü zuglapocska is igy ír : „Vigyázzon magára ura-
ságod, mert ha még egyszer hozzánk verset mer kül-
deni, gyilkossági kísérlet czimén pert akasztunk a nya-
kába !" 

— Elég már, szakította félbe Kemény költő úti-
társának panaszait. Elhiszem már, hogy szörnyen bán-
tak el önnel. 

— Ugy van, szörnyen, de hozzá kell tennem, 
igazságtalanul. Én igazán nem értem, hát vakok az 
emberek! Hát minden szép érzék kiveszett már az em-
berekből. Képzelje uram, képzelje el, mit irt a „Buda-
pesti Harsona" a kikeleti hóvirág ól. 

A költő egyik kezével megborzongatta diszes für-
téit másik kezével rácsapott az egyik papírlapra és mé-
labúsan folytatta : 

Ezt írja : „Nem tréfál ? Vagy azt hiszi, hogy a 
beküldött quodlibet költemény ? Vigye el a piaezra, ott 
jól megveszik, annyi zöldség van benne." Meg áll az 
ember esze, hogy ilyet Írhatnak. Fölkapta a Kakucs-
falvi Hírharang nevezetes számát és pathetikusan 
mondta : 

— Hátha ez nem költői, hát mi az? 
Szivemben oly heves láng égett, 
Mint mikor bárány /elve bégett 
Oh, hóvirág ne hagyj el engemet, 
Ha megjön újra a szép kikelet ! " 

Kemény Barnabás elháritólag tárta maga elé ke-
zeit, majd erélyesen kiáltotta : 

— Köszönöm, uram, elég volt. Mindent elhiszek 
de most megbocsát, ha lefekszem egy kissé aludni 
Rettenetesen ki vagyok merülve. A költő azonban nem 
tágított, hanem a pathetikus hangból egyszerre alászál--
va igy szólt. 

— Eddig, uram, Lantos Átmánd a félre ismert 
költő és a Kakucsfalvi Hírharang munkatársa szólt, 
most, mint Havlicsek Benjámin Gutwein és Joszt pa-
pírkereskedő czég utazója, fogok s .ólni. Melegen aján-
om uraságodnak, kiváló finomságú, fehér, kék ós más 
lmindenszinű ív miniszter, levél pakoló papirjainkat, tol-
lainkat tintáinkat, egyszóval mindenféle árut, a mi csak 
papirkereskedésben kapható, uraságodnak különösen 
olcsón számítom. 

Havlicsek Benjámin ajánlatait hatalmas horkolás 
szakította félbe. Kemény Barnabásnak beszélhetett már, 
annak lelke már más szebb tájékon barangolt. Néha 
néha ijedten rázkodott meg, talán álmában is a kikeleti 
hóvirág szerzője üldözte. 

L á s z l ó B é l a . 

Vajk megtérése. 

Hadúr, akinek villamos lelkéből 
Átszegve a végtelen légi kört, 
A büszke Turul, mint a tűzmadár 
Suhogó szárnyon napnyugatra tört, — 

Hadúr, a ki a hadverő magyarnak 
Hazát adál a hármas bérez tövén 
lm, a pogány Vajk Árpád unokája 
Szabad oltárod romba döntöm én. 

Hallgass reám, villámos istenem, 
Az oltárokon hamvad már a tüz, 
Üszőkbe hull, mit rajta áldozunk, 
S a szittyanép csak füstfelhőket űz . .... 

Nyugat felé ha nézek, üj világ 
Sugár „ör az éjszakán keresztül — 
Nincs füstje, lángja, de amerre száll, 
Élet fakad s a rét fűszála rezdül. . . 

Hadúr! Népemet elviszem oda, 
Hol az életnek fényforrása forr — 
Ledőlt oltárok hűlt hamva alól 
Beánk ragyog egy v é g u é M i kor. . * 

Én, a pogány "Vajk járok legelői, 
S Hadúr, történjék bármi is velem, 
Árpád hónáért, nagy nemzetemért 
En a keresztet elviselem. 

PaJcots József. 

Szeretsz Szeretlek / ... 
Hűség a szívből úgy kiillan 
Mint virág kelyhéből az illat. 
Elmúlás van a csókjaidban, 
Bár a parázsuk lelkemig hat. 
A hogyan engem megszerettél, 
Később majd mást szeretsz meg — 
Mindegy! szeretsz, szeretlek 1.... 

Azért, hogy őszszel hervadás van 
Tavaszszal nyilnak rózsák 
A perc üdvét szívjuk "be bátran 
Hiszen nincs örökkévalóság, 
ölelj, csókolj, ha bár lehet, hogy 
Könnyelműn elfeledlek — 
Mindegy ! szeretsz, szeretlek!. .. 

Lehet, hogy még átokra dermed 
Szivembe csókod láng folyója 
Lehel, hogy összezúz szerelmed, 
Mely életemet most fénybe vonja, 
Lehet, hogy még vészcsillagom lesz 
Két csillaga szemednek — 
Mindegy ! szeretsz, szeretlek! . . . 

BKÓDI MIHÁLY. 

Te ne szeress ! 

Zárd el a szived érccel, pánttal 
Foncl körül tövises palánkkal. 
Hogy bánat és gyász el ne érjen: 
"Uralkodj vágyon, szenvedélyén! 
Te édes, jó fiú, te nagy nemes 
Te engem ne szeress ! 

Ha hívnálak szavam ne halljad ! 
Ne higyj mosolynak, ne Mgyj dalnak! 
Ha mennék hozzád: ajtód zárd be. 
Ha könyörögnék ne bocsás be. 
Hogy vész ne érjen, hogy boldog lehess: 
Te engem ne szeress ! 

Én vagyok a tüz, mély föléget, 
Zuhogó ár, mely megfojt téged. 
Vihar mely lelked fölkavarja, i 
Megnyitja vágyra, könnyre, dalra, 
Aztán kacagva uj prédát keres, — . 
Te engem ne szeress ! 

Hiszed talán, hogy gyönge vállal 
Megküzdhetsz vadt féktelen árral? 
Lobogó tüzet olthatsz könnyel ? 
Vihart csüithatsz csőközönnel ? ? 
Szilaj erőre béklyókat tehetsz ? 
Te engem ne szeress! 

Jön ma d egy lány. Homloka fényes, 
Besze halk, szava szemérmes. 
Rózsás arccal, fehér ruhában — 
Liliomot visel hajában — 
Vágyó lelkét dalod nyitotta meg — 
Szeresd öt, mert — szeret, . . . 

ERDŐS BENEÉ. 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 
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Grmean ti. 1848. márczius 15. 
Bourgei. 3 elbeszélés (Hevesi.) 
Saabolcska Mihály. Versek. 

M. Turgenyen. Az ötödik kerék. 
(Sz. Nogáll J .) 

M. Kossuth 1848. jul . l l - iki beszéde. 
17. Ftammmrion Camille. CsiUa-

f o i esték. (Tóth B.) 
Tóth K. A király házasodik. 

W. Droa. Az úr, az asszony és a 
baba. (Béri Gy.) 

40. VériasiA. Kisvárosi történetek. 
»41. Ibsem. A népgyülölő. (Vikár B ) 
ti. A kuruczvilág költész. (Kardos A) 
'48. Schiller. A messinai meny-

asszony. (Víradi A . ) 
44. Petőfi. Klbesz. és hírlapi czikkak 
4». Poe. Rejtelm. történetek.(Tolnai) 
46 Jókai M. Emlékbeszéd Rudolf 
trónörökösről. 

4T. Kommá A. Vfg elbeszélések. 
« . Buiti. Kx erkölcstelen. (Tóth B.) 
40. Pettfiné Saendrey J. naplója 
is levelei Térey Maríhoa Jókai 
előszavával. 

10. Tannyton. Ardea Enoch (Lórin-
eoy (Lahr) Zs.) 

t i . murai K. Huszárszerelem. 
SZ. Magyar népballadák. (Morvay.) 
VB. Cnwallotti. Énekek énekei Vadó) 
64. Mdy válogatott meséi, (Bodics.) 
M. Salagnb gróf.A medve. (Ambro-
sevica D.) 

M Ambrus Zolién. Hajótöröttek. 
X. Mmymr Konrád. Egy szegény 

*'" aaenvedése. (Hevesi S ) 
Vékái. Hetvila. 

•mlusi asszonyok(Szabó) 
'"'igatott beszédei. 

S a . Amerikai reg. 
» Petcr élete. 

St. 
» . 
S4. 

A x á r j e l b e tett n é r a ford í tó , i l letve a k O z r e b o c s á j t ó n e v i 
A ' j e lö l t ek s z í n m ü v e k 

ISI—132. Moeller Az arany-csináló. 
(Szerdahelyi Sándor.) 

133. Angyal D. Bethlen Gábor élet-
ra jza . Számos képpel, 

134. Sipnlusa. (Rákosi V.) Ujabb 
humoreszkek. 

135. Kaaiiicay F. Pályám emléke-
zete. Szemelvények. (Balassa.) 

136. Zöldi. Színész-históriák. 
137—139. Arany Buda halála. (Mo-
• ravesik Géza ) (Isk, kiad.) 
140. Anatole Francé. Régi dolgok. 

Elbeszélések. (Ambrus Z.) 
141. Poe E. Rejtelmes történetek. 

Második sorozat, (Tolnai Vilmos.) 
•Í42.iWí»/«érCiÁkcnyesltedok(Ilevesi) 
143, Thury Z Urak és parasztok. Klb. 
144, Arany. Vojtina ars poétikája, 

/Kelemen Béla.) (Isk kiad,) 
145, Tinódi Sebestyén válogatott 

históriás énekei. (Perényi A.) 
•146. Tóth E. A tolonoz. 
147. Saabóné Nogáll Janka. Mara 

es egycb történetek. 
148. Kisfaludy Károly vig elbeszé-

lései. (Bánóczi J.) 
149. Kipling. A Dsungel könyve 

I. (Mikes L.) 
150. Magyar népdalok.(K.oviCS A,) 

(Iskola; kiadás.) 
151—153. Kempis, Krisztus követé-

séről. 
154. Jókai M. Né nyúlj Soi í m . 
155—156. Esküdtek és esküetibirák 

könyve. (K. Nagy S.) 
157. I V e i k . Az időgép. (Mikes.) 
158. Petőfi. Családi versei.(Szinnyel 

F.) Képekkel. 
159. Tábori R. Különös történetek 
100. Ouida. /Tonia. T . Fenyvessy Sz) 
161. Francaiá elbesx. f i i ra . (Ambrus 

és Hevesi.) 
*162 Aischylos.Agameamen (Víradi 

Antal). 
163. Petőfi. A helység kalapácsa. 

János vitéz, Bánóczi. Képekkel. 
164. Kipling, Indiai töl «énetek. II. 

(Marquis Géza.) 
165. Majthényi Flóra Spanyol-

országi képek. 
166. Verseghy Ferenca válogatott 

költeményei. (Madarász F.) 
167. Plutarchos. Conolaniis. (D.r. 

Kacskovics Kálmán.) 
168. Mindsaenii G. és - t p o r P. 
189—170. Dosatojevsakij. A játékos 

naplója, (Szabö Endre.) 
171. Petőfi. Táj- és életképek(Vajda) 
172. Bantum milliót. (Domokos E ) 
173. Radó Antai. Két olasz költőnő. 
174. Kenedi Géma. Három elbesz 
175. Jókai M. Kisebb alkalmi beszé-

dei. (Szinuyci Ferencz.) 
176. Id. Ábrányi Kornél. Jellem-

képek a magyar zcnevilágból. 
177—178. Saemcre-Marócay.>. sakk-

játék kézikönyv». Képskkí , 
•179-190 Shahspére. C o n j l a n u s . 

(Petóf i -Radó.) 
181. Petőfi S. vegyes költeményei. 

I. r. (Balassa J ) Képekkel. 
182. Heine kSltem. íündrődi S.) 
183. Vanderheym l. G. Húsz hónap 

Abcssziniában. (Brózik.) Képekkel. 
184. Tarcaai. Dönk vitéz Riimában. 
*185.Jean i!i»ci'Me.Phaedra(Arbányi) 
186 Balassa Bálint válogatott köl-

teményei (Erdélyi PáL.) . . . . . . . . 
130. Kaaitícay Ferencz levelti Sze-1 187. Patapenko r-gy vén diák el* ! 24* Amerikai elbesaf'lők. Angnl 

otetvéawak (Dr. V'áczv J.) g g . beszélései ÍAmbrozovius D.) | ból. Ford. (Szappanos Aladár.) 

Szerkeszti: BAJDO ANTAL. 
Minden füzet egyenkint kapha. 

64. Falk M. Erzsébet királynéról. 
65. Cicero. Az öregségről. (Fábián.) 
66. Rudyard Kipling. Indiai el-

beszélések. (Mikes L.) 
07. Kabos Ede. A csengeri kala-

pok és egyéb történetek. 
68 Saalárdy János s iralmas króni-

kája . (Angyal D.) 
69—70: Arany. Toldi. (Isk. kiadás.) 
•71. Moliere. A fösvény. (Hevesi S.) 
•72. Jókai. A fekete vér. 
73./*/«íorcA»».Poö"fcles(Kacskovics) 

74—75. Arany kisebb költeményei-
ből. (Moravcsik.) (Iskolai kiadás.) 

76. Spanyol elbeszélők. (Szalay. E.) 
77. Nansen Fr. Éjen és jégen át. I. 

A Fram ut ja . (Brózik K.) 
78. Nansen Fr. Éjen és jé(«n át, 

II. A szánút . (Brózik K.) 
79. Gvadátyi. A peleskei nótárius. 

(Kardos Albert.) 
*80. Bracco. Pletro Caruso. Varga. 

Parasztbecsület . (Radó.) 
81. Miksaáth K. Két elbeszélés 
82. Coppée. Henriette.(Bottlikné Tt t -
gyess j M.) 

83. MaUlde Serao. Lányok. (Tóth.) 
•84. Sopkokles.Antigonc(Kemenes J) 
85. Ábrányi E. .Márcziusi dalok. 
86. Tolnay Lajos. A nagygyárosék. 

87—88. Arany. Toldi estéje, (Bánóczi 
J.) (Iskolai kiadás.) , 

•89. friacosa. Boros szerelem. (Radó) 
90. Heltai válogatott meséi. (Imre.) 

91. Musset. Tizián fia. (Marquis G.) 
92. Kielland Elbeszélések' Kitoók.) 
93. Wells. Világok harcra. I rész. 

(Mikes Lajos.) 
94. Ugyanaa. II. résa. 
95. Kölcsey válog.versei.(Négyessy) 
96. Boccaccio válogatott elb.(Radó) 
9". Keleti G. (idősb Markó Károly ) 
98. Francain etbesaélSk. (Ambrus 
Z. és Tölgyessy M ) 

99. Olaaa elbesaélők. (Tóth B.) 
100. Jókai M. Szép Angyalka. 
101. Arany J , Az első lopás. Jóka 

ördöge. (Komáromy L.) (Isk. kiad.) 
1(12—105. Arany. Szemelvények Toldi 

szerelméből. (Moravcsik.) (Isk. k.) 
•10G—108. Shakspere. János király. 

(Arany.) (Isk. kiad.) 
•109-112. Shakspere, Hamlet. Araay. 

(Isk. kiad.) 
113. Papp O. Utolsó szerelem. 
•114. tíoliire. Botcsinálta daktor. 

(Gabányi Árpád.) 
115. Virág Benedek, válogatott köl-

teményei. (Zlinssky A.) 
116. Murai Károly. Mese-aiess. 
117. Kerékpáros káté. (Dr. Korch-

máros Kálmán.) 
US. Ormsm Wk«nt.Mr«{Ambrozovics) 
119. Salvatore Farina. Erósébb 

a szóelemnél , f f ó t h B ) 
120. Cserei M. históriája. (Angyal.) 
121—122. Arany. Katalin. Keveháza. 

Seent-László füve.(Radnay) (Isk. k.) 
123. Ibsen. A társadalom támaszai. 
•124. Coppée Adó« fizess Reg.(Tóth) 
128. Kisfaludy S. válogatott regei. 

Csobáncz. — Tátika. — Dobozy 
Mihály és hitvese. (Szigetvári Iván) 

126. Tokatoj. Népies elbeszélések. 
(Szabó E.) 

127. Becsky / . . Amerikába és vissza, 
'128: Bvroít. Kain. (Mikes Lajos.) 
129, Kóbor Tamás. Elbeszélések. 

188. A bécsi képet krónika. Madzsar 
I. (Szemelvények.) 

189. Conaf ' f y l e . Doktor Holmes 
' kalandjai v á n d o r T.) 
190. Cyflri.tn(Andor J.)Mnrgitka szö-

kése és egyéb történetek. 
191. Kipling. A Dsungel könyve. 

II. (.vükes La^os.) Képekkel. 
102. Ovidius verseiből. (Paulovits) 
193. Jókai Mór. Tallérossy Zebu-

lcti levelei Mindonr t ré Ádámhoz, 
(í/áradi Béla.) 

•194. Verga. A farkas Madó Antal) 
1%. Német elbesaélők iáta. Heyse, 

Hoffmann. Mackay. (Alexander E.) 
196. Mikes Kelemen válogatott tö-

rökországi levelei. (Bánóczi J.) 
197. Bródy Sándor. Emberfejek. 
198. Hercaeg F Elbeszélések. 
199. Junius. (Zilahi Kis B.) Katona 

J. élete. 
200. Rákosi Jenő. Aesopus. 

201. Conielius Nepos. Hires férfiak-
ról. (Dr, Székely István.) 

•20 i Kisfaludy Károly. Szilágyi Mi-
hály szabadulása. — Mátyás deák 
Hűség próbája. ^Bánóczi Józsei.) 

"203. Eugéne Brieux. A bölcső 
(Gábor Ignácz.) 

204. Charles Dickens. Vázlatok. For-
dította (G.Pogány I. és Pogány M.) 

'¿Oii.^ímbrtis Z. Árnyékai,-lkok. 
206. Kaaár Emil, Elbeszélések. 
207—20» / / . G. íVells Dr. Moreau 

szigete. (Mikes Lajos.) 
209. A Kalevalából. A L w r i a K j -

nen-Kimók. (V'iltár B.) 
210. Petőfi kötteménvei. Élet* és 

költészete. (Somogyi Gyula.) 
211. 'Falndf Ferenca. Három elbes«. 

a .Téli Kjtsaakák"-ból. (Radó A.) 
212. MndrSdi Sándor. Ghitta. — 

Az ottlioa világából. 
213. Multatuti, Szaidzsa és egyéb 

történetek. (Gábor Ignácz.) 
'214—215. Shakspere. Othello, a ve-

lencsei mór. (Mikes Lajos.) 
216. Zrínyi. Áfium. (Ferenczi Z.) 
217 Bársony István. Szól a puska 
218. Angol elbesz. tára, (Phillips, 

— Merrick, — Becke.) (Marquis G.) 
•219. iGerhart Hauptmann. A ta-

kácsok. (Komor Gyula.) 
220. Petíifi. Az apostol. Jakab O. 
'¿21. Radó A. Dante. 
222. Conan Doyle. Doktor Holmes 

kalandjai (Lándor T.) II. sor. 
223-224 Miksaáth K. A jó palóezok. 
225. Pierre Loti. Tünő keptk. (Dr 

Marquis Géza.) 
'226. Tóth Ede. A falu rossza. 
227 Késai Simon, Magyar króni-

kája (Császár Mihály.) 
22$. Benedek Elek. Apró történetek 
229. Charles de Berkeley A kis 

márkiné. (Lándor T ivada r ) 
230. Petőfi Kibeszélő költ. l . (RadóV) 
•231—232 Edmond Rostand.CyTO.no 

de Bergérac (Ábrányi E.) 
•2S3-234. Beiiito Perea Galdos. 

Elektra. (Radó Anta l ) 
235. Petőfi. Románczók. Lenkei H. 
236-237, Wirgilius Aeneise. I. 1-5. ének 

Baróti Szabó "Dávid. (Radó- Tóth). 
238-239. Gr Széchenyi I. Hitel. 
240. I'i 'öjl Hlhes élő költ. II. flfadóV) 
'41-245 .l//ií3íi</».Sz Péter esernyője. 

•JIG Hófehérke, (Bródy Sándor.) 

248. Heltai J. Gértie és egyéb tört 
249. Faludi Ferenca versei. 
250. Petőfi. Barátság és szerelem I. 
251. Kipling. Dsungel ktfnyve. III. 
252 Gorkij Maxim. Csudra Makai 

és egycb elbeszélésekí Ambrozovics) 
253 Francaia elieszélök tára. IV. 
254. Jókai M. Népvilág. Elb. Isk. k. 
•255-256. ^c/zíZ/crlell Vilmos(Váradi) 
"257—258. Brieux. A vörös talár, 

(Lándor 7.J 
26V.Galeotto Maraio könyve Mátyá« 

királyról (Császár M.) 
260-261. Jókai M. Válogatott részek 

az u j földesúr c. regényből. Isk. k. 
262. Lenau költeményeiből. (Felek! 

Sándor.) 
263. Tutsek Anna. Örvény és e g y » 

elbeszélések. 
"264—265. Télsatoj L,eo. A sötétség 

országa. Dráma. (Szabó E.) 
266—267. André Theuriet. Virá-

g a erdő. Regény. (Lándor Ti-
vadar.) 

268. Sallustius. Catillna összeeskü-
vése. Ford. Kazinczy Ferenc« 
(Wirth Gyula.) 

269. Gorkij Maxim. Málva. Elbe-
szélés. (Yartin.) 

270. Petőfi. Barátságiig szerelem H. 
(Ferenczi Z ) Tüll Ödön képeivel. 

271 —72 Apponyi Albert gróf vá-
logatott beszédei. (Körösi Hen-
rik.) 

273. Conan Doyle. Dr, Holmes ka, 
landjai III. sor. (Lándor Tivadar.) 

274 Ouida. A kis tolvaj és egyéh 
elbeszélések. (Marosi Ilona.) 

270. Peisner Ignáca. Képek a régi 
Pest-Budáról. ' 

*276 Turgenyev, A kec^yelemkeuyéi 
Színmű. (Barabás Ábel.) 

277—278. Miksnáth Kálmán. A tót 
atyafiak. 

279. Tacitus. Germánia. (TonelH 
Sándor.) 

280. Petőfi. Haza és s zabadsá r . L 
281. Kemechey Jenó. Bodrogközi 

történetek. 
'282, Maeterlinck Maurice. A hí-

vatlan vendég. — A vakok, (Dr. 
Marquis Géza.) 

283. -Jókai Mór. Márczius 15-ifet 
szózatok — A szabadságharczból 

284. Ambrus Zoltán. Berzsenyi 
báró és családja I. sorozat 

285. Ugyanaz II. sorozat. 
286. Jeatine Marni. A kikről nem 

szél a krónika. 
287. Plutarchos. C. J . Caesar. 

(Kacskovics K.) 
'28-5—289 Shakspere. Romeo és Julii 

Ford. (Telekos Béla.) 
290. Petőfi, Haza és szabadság II. 
291. Jókai Mór. Petőfi Sándorról. 
292. íguoius. Változatok a G húron, 
293—294 Vergilius. Aeneis. II. füzet. 

(fi—10 ének). Ford. B. Szabó D 
(Radó—Tóth.) 

295. Turgenyr«- Sa Iván. Csöndéi 
vidékiek, t f j a b ó E.) 

296. Saomahtuay I. Elhibázott élet és 
egyéh történetek. 

297—298. Vergilius. Aeneis. III. föz, 
(11—12. ének). Ford. Baróti Szab* 
Dá.vid. Szótárral. (Rfldo-Tóth.) 

289. Gorkij M. Huszonhat és egy. 
300 Dócai Lajos Csokonai 
310 Petőfi, Vegyes költemények. U 

jutányos áron fel 

a 

kiadóhivatalában. 

Beliczsy-utcza 11. 
szám alatt. 
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BUDAPESTEN. 
E l s ő r a n g ú kép<;s hévvizü gyógyfürdő, 
páratlan gözTürdővel, leg-nodernebb 
iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v í z -
u s z o d á k k a l . kő- és kádfürdőkkel, 
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