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Jegyen, meg kell elégednünk egyelőre az egységesség szerényebb 
mórtékével, annyival t. i., hogy ugyanabban a cikkben ugyanaz, a 
helyesírási rendszer érvényesüljön / végig. Ennek elérhetése végett a 
szerkesztő .a következő kérésekkel fordul a munkatársakhoz. .Cikke 
megírásabor vagy az akadémiai vagy az iskolai helyesírási szabályza-
tot tartsa szem előtt, de csak egyiket a kettő közül. Mivel pedig az 

"iskolai szabályzat is .több esetben kétfélét enged meg, a szerkesztő — 
hacsak az író kifejezettén nem- tiltakozik ellene — minden ilyen eset-
ben az egyszerűbb (egyszerű c; gygy helyett ggy, stb.) módozat sze-
rint fog korrigálni. Az ingadozás teljesen kiküszöbölve így sem lesz, 
különösen az idegen szók leírásában. Mert hiszen a meghonosultság 

•fokára vonatkozó Ítélete ugyanazon-egyénnek is változik, sőt meges-
hetik, hogy a 'míg végig ír egy hosszú cikket, a melyikben ugyanaz 

.az idegen szó sokszor fordúl elé, a vége felé azt már megkonosul-
tabbnak fogja látni, mint a cikk elejen. Elül még dispositio-t írt, a 
végén már hajlandó lesz. diszpozíciót írni. Ilyen esetben jó szolgála-
tot tehetnek az illető szabályzatokhoz csatolt szójegyzékek. Egy kis 
kivételt azonban i t t - is kénytelenek leszünk tenni. Ha valaki az iskolai 
-szabályzat szójegyzéke szerint kómiküs-t, vagy kulkirát ír, azt á'szer-
kesztő föltétlenül komikirsra és kulturára fogja korrigálni, még pedig 
•épen a" szabályzat szelleméből kifolyólag, a melyik nem ad helyet a 
tájszólás szerinti kiejtésnek. Már pedig ba nagy magyar vidékek táj-

.-szólása is kerülendő, annál kevésbé lehet jogosult a budapesti zsar-

.gon, mely — fájdalom — nem épen az ősmagyarság fáján fejlődött. 

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Sassi Nagy Lajos, A XX. század igazi népnevelői. A magyar taní-

tóság, papság,- jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s nép-
nevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései. 2-ik javított s bő-
vített kiadás. Szeged, 1903..Endrényi Lajos nyomdája. 205. lap. Ara 1'50-K. 

A szegedi. III-. ker. áll. polg. isk. irodai, tanári és.ifjúsági- könyv-
tárának czímjegyzéke. Szeged, 1903.' Várnay L. nyomdája. 27. lap. .- .., : 

Erclödi Ar.min dr.,. A mondák világából. Mutatvány szerzőnek nem-
zetiségi vidéken levő középiskolák számára tervezett olvasókönyvéből. Vág-
-ujhély,'. 1903.- .Horovitz Adolf.nyomdája. . 

Fa.s.s Bertalan, dr. Emlékbeszédek. Budapest,. 1903: Lampel K. 
'•(YYodianer.-E. .és Eiai). 135 lap . Ára 1'20 K. 

Magyar könyvtár, szerkeszti Badó Antal, kiadja Lampel B-. (Wodianer 
"E. és Piai). Egyes szám ára 30 fill. 

328 sz, Ambrus. Zoltán, Kevélyek és lealázottak ; hét elbeszélés. S0. 1. 
329 sz. Moliére, Kénytelen házasság, ford. Hevesi Sándor 39 1. 
330 sz. Anatole Francé, A kyméi énekes és egyéb elbeszélések, 

ford. Nyitray József. 64 1. 
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331 sz. Csánki Dezső dr., Rajzok Mátyás király korából. 8S 1. 
Göőz József dr., Hangutánzó képes ABC. Budapest, 1903, Lampel R„ 

(Wodianer F. és Fiai). Sok képpel, 168 lap. 
Göőz József dr., Gyorstanító képes ABC. Budapest, 1903, Lampel R„ 

Sok képpel, 144 1. 
Göőz József dr., Hangutánzó olvasás- és Írástanítás, egyesítő ú j 

tanítási mód. A "Tanítók útmutatója® második része (külön kiadás). Buda-
pest, 1903. Lampel R. Képekkel, 216 lap. 

Györffy János, Természetrajz, a városi kath. népiskolák felső osztá-
lyai számára. Budapest, 1903. Szt. István-Társulat. 108 lap. Ára vászon-
kötésben 64 f. 

Fővárosi színházak műsora, Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és-
Fiai). Egyes füzet ára 30 f. 

96. sz. Guthi Soma és Rákosi Viktor, Tartalékos férj, bohózat 3 fel-
vonásban, 2-dik kiadás. 80 lap. 

143—144. sz. L.Halévy, H. Cremieux és P. Decourcelle, Constantin 
abbé, vígjáték 3 felv. Ford. Paulay Ede. 69 lap. 

145—146. sz. i f j . Dumas Sándor, Clémenceau, színmű 5 felv. Ford.. 
Fáy Béla. 94 lap. 

Iparosok olvasótára, szerkeszti Mártonfy Márton. Budapest, Lampel R_ 
(Wodianer F. és Fiai). Egyes szám ára 60 f. 

IX. évf. 5—6. szám. Hasznos olvasmányok. 96 lap. 
« « 7. sz. Kelemen Géza, • A nemzetek küzdelme a gazdaságL 

vezérszerepért. 47 lap. 
« « 9—10. sz. Hasznos olvasmányok. 98 lap. 

Magyar kereskedők könyvtára, szerkeszti Schack Béla dr. Budapest,. 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai). Egyes füzet ára 1'50 K. 

H. évf. 2. füzet. Kottái Virgil dr., Széchenyi István gróf közgazda-
sági eszméi. 90 lap. 

Magyar könyvtár, szerkeszti Radó Antal Budapest,9 Lampel R„ 
Egy szám ára 30 f. 

333—336. sz. Mikszáth Kálmán, Az ú j Zrinyiász. 294 lap. 
Makay István, Fizikai laboratórium. I. kötet: általános útmutatás,, 

mechanikai kísérletek. 91 lap. Ára a négy kötetnek 12 K. 
Olcsó könyvtár, szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, Franklin-Társulat.. 

Egy-egy szám ára 20 f. 
1275—12S0. sz. Ossian énekei, fordította Fábián Gábor, bevezetéssel 

kiadta Heinrich Gusztáv. 351 lap. 
12S1—1282. sz. Sophokles, Philoktetes, fordította, bevezette és jegy-

zetekkel kisérte Csiky Gergely. 84 lap. 
1283—1284. sz. Gyulai Pál, Glück-Szerencse úr, beszély. 59 lap. 
1285—1286. sz. Regöczi (Exner) Győző, Réka gyásza, költői elbeszé-

lés. 54 lap. 
1287—1293. sz. Voltaire, XII. Károly története, ford. Pnizsinszkg 

Pál. 362 lap. 


